PŘEČTĚTE SI...
Jarní divadelní abonentní cyklus
.......................
Rodinné pasy
.......................
Na rohu Hegerovy ulice
.......................
Sport
.......................

Noviny občanů města Poličky a okolí

Radní Pardubického kraje Ing. Jana Pernicová,
která je zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči, přijela do Poličky ve středu 5. ledna. Po
setkání se starostou města navštívila radní v doprovodu místostarostky města Marie Kučerové Dětský
domov v Poličce. Nejdůležitějším tématem jednání
s ředitelkou domova byla velmi potřebná přestavba
budovy. Paní radní si prostory dětského domova
prohlédla a přislíbila svoji pomoc a podporu nejen
přestavbě, ale i bohatým aktivitám, kterých se děti
se svými vychovateli účastní.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

MAS SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ POLIČSKA PODPORUJE
MATEŘSKÁ A RODINNÁ CENTRA
na svoji činnost velmi těžce shánějí finanční prostředky, proto se MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
rozhodla zpracovat projekt a požádat o finance právě pro tyto cílové skupiny. Náš projekt byl schválen
na konci roku 2010 k financování a v roce 2011
tedy začneme prostřednictvím jednotlivých center
a obcí tento projekt realizovat. Jedná se převážně
o vybavení center herními prvky, v několika obcích
budou stát venkovní altány pro posezení a využití
volného času.
Díky dotacím se na Poličsku mohou těšit na
altán obce Trpín, Svojanov a Březiny. Nové vybavení čeká na poličská centra MATAMI a Domeček
a také Rodinné centrum Bysteráček z Bystrého. Na
Poličsku tak bude MAS Sdružení pro rozvoj Poličska realizovat projekty pro děti v hodnotě více než
825 000 Kč.
Jiřina Leinweberová, manažerka MAS SpRP

POZVÁNÍ NA PUTOVNÍ VÝSTAVU ČESKÉ INSPIRACE
Tradiční putovní výstava měst České inspirace
tentokrát začíná v Poličce.
Prodejní výstava obrazů Lucie Suché „NA CESTĚ“ se koná ve vestibulu Městské knihovny Polička
1. 2. – 27. 2. 2011. Srdečně zve město Polička společně s Českou inspirací a Městskou knihovnou
Polička. Další informace najdete na str. 16.
Zároveň vás srdečně zveme na posezení a setkání s autorkou této výstavy. Podvečerní setkání
s Lucií Suchou se uskuteční ve středu 16. února od
17.00 hodin v Městské knihovně Polička.

PLAVECKÝ BAZÉN - NOVINKY
Teplota vody v plaveckém bazénu
v Poličce je 27o C.
NEDĚLNÍ provoz 14.00 – 18.00 hod.
Jednorázový vstup RODINNÉ PASY
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
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RADNÍ PARDUBICKÉHO KRAJE JANA PERNICOVÁ
NAVŠTÍVILA POLIČKU

Místní akční skupina Sdružení pro rozvoj
Poličska se v loňském roce stala nositelem projektu spolupráce s názvem Našim nejmenším. Ke
spolupráci jsme přizvali MAS Boskovicko PLUS
o. s. a MAS Partnerství venkova, čímž vznikl velký
projekt spolupráce, který si vzal za cíl podpořit
rodiny s dětmi na území Poličska, Boskovicka
a Letovicka. V projektu je zapojeno 15 subjektů,
z nichž některé jsou mateřskými či rodinnými centry, samostatně jsou zapojeny i některé menší obce.
Snahou místních akčních skupin je připravit a dobudovat kvalitní základ pro mateřská, rodinná
a rodičovská centra. Tato centra v současné době
plní velmi potřebnou a vyhledávanou funkci koordinátora a realizátora náplně volného času malých
dětí a jejich rodičů. Připravují vzdělávací a herní
programy pro rodiče s dětmi, stávají se důležitým
místem pro tyto cílové skupiny. Je však pravdou, že

. . . . . str. 7

UPOZORNĚNÍ
K PLATBĚ NÁJEMNÉHO
ZA PRONÁJEM
ZAHRÁDEK
Upozorňujeme nájemce pozemků (zahrádek)
pronajatých od města Poličky na zaplacení nájemného nejpozději do 28. 2. 2011.
Nájemné uhraďte na příjmové pokladně Městského úřadu Polička, Palackého náměstí 160,
v přízemí budovy, v době pokladních hodin:
Po, St: 8.00 – 11.00 a 12.30 – 16.30
Út, Čt: 8.00 – 11.00 a 12.30 – 14.00
Pá: 8.00 – 11.00
Ing. Škrabalová Sonja
vedoucí majetkoprávního odboru

PŘEPADENÍ ŽEN!?
V pondělí 24. 1. obdržela redakce Jitřenky několik hromadných e-mailů s informací o tom, že
během víkendu došlo v Poličce k několika přepadením a vážným zraněním žen a dívek. Podobné
zprávy se šířily i na Facebooku. Proto jsme požádali
o vyjádření Policii ČR:
Kriminalisté se až v sobotu 22. ledna 2011
v podvečer dozvěděli o údajném loupežném přepadení, které se mělo stát o dva dny dříve v Poličce.
Sedmnáctiletá dívka měla být 20. ledna kolem
19.45 v parku přepadena dvěma neznámými muži
a okradena o 50 korun. Vzhledem k tomu, že se
měla dívka intenzivně bránit, k údajnému znásilnění nedošlo a pachatelé z místa činu utekli.
Po příchodu domů dívka o případu začala hovořit a rodičům sdělila, že vše již na policii oznámila.
Bohužel to nebyla pravda. O tomto přepadení se
policie dozvěděla až prostřednictvím sociálních sítí,
kde o přepadení dívka hovořila.
Za pomoci místní znalosti ze strany policie
mohla být dívka následně vypátrána a poté k celé
věci vyslechnuta.
V sobotu večer na údajné místo činu byla vyslána výjezdová skupina a místo začala prohledávat.
Po setkání se dvěma muži v tmavých bundách s kapucí na hlavě měla dívka utrpět pohmoždění ruky
a to jí bylo ošetřeno v sobotu.
Vzhledem k tomu, že se prostřednictvím sociálních sítí šíří prozatím nepotvrzené informace, policie žádá ty ženy, které měly být údajně přepadeny,
aby nelenily a vše oznámily policii.
Rady všem ženám a dívkám:
• vyhýbat se opuštěným místům
• za tmy nechodit sama, požádat kamarády
o doprovod
• v případě kontaktu s agresorem okamžitě
uvědomit policii
nprap. Anna ŠTEGNEROVÁ
vrchní inspektor

TŘÍKRÁLOVÝ TELEFON
Milí přátelé,
Jaká že byla jeho cesta? Ze střechy auta sklouznul
vždy po skončení tříkrálové koledy píši zamyšlení
už na křižovatce u Tylova domu. Tam, pochroumaný,
- někdy sladkobolné, jindy veselé, ale vždycky vděčné. ležel dobré čtyři hodiny a čekal. Chtěla bych vidět tu
Neodpustím si ho ani letos. Nebudu však děkovat
letku andělů, kteří ho chránily před koly aut a nejednotlivým skupinám lidí a organizacím, které nám
nechavými ručkami. Našli ho páni hasiči: Bc. Lukáš
pomohly. Jsou stále stejné, pouze jejich okruh se čím
Schauer a František Kopiště, když se vraceli domů
dál víc rozšiřuje a jsem jim dlouhodobě hluboce vděč- ze služby. Z aparátu nešlo volat, ale oni to nevzdali.
na. Dnes poděkuji osobě, kterou znám málo. Vím ale
V adresáři náhodou objevili kontakt na svého kolegu
o ní bezpečně, že má prsty ve všem dobrém. Chci - Petra Dvořáka a zavolali mu. V té době jsem rozvápoděkovat Bohu.
žela děti ze svého auta po koncertě domů. „Náhodou“

u mě seděly děti… Dvořákovy. Vyskočily z auta a já
jela hledat telefon k charitě. U nich doma se právě
řešil nalezený telefon a ony si vzpomněly, že jsem ten
svůj hledala. A bylo jasno… SIM s tříkrálovým číslem
na koordinátora byla zachráněna.
Že se do tříkrálové sbírky Bůh vkládá, je pro mne
za ta léta věc jasná. A že se letos zasnažil mimořádně,
dokládá i výtěžek „tříkrálovky“. Z Poličky, Bystrého
a pětadvaceti okolních obcí se na účet sbírky sešlo
rekordních 496 006 Kč.
A těch 3 994 Kč chybějících do půlky miliónu? Ty
si asi Pán Bůh nechal za „vícepráce“, které měl s jedním tříkrálovým telefonem. A možná taky proto, aby
se nám z letošního úspěchu nezamotala hlava. On
Tříkrálovou sbírku připravujeme už od začátku
Bůh je vynikající organizátor, dobrý „hasič“ lidských
prosince. Objíždíme obce, zapečeťujeme pokladnič- chyb a taky vtipálek.
ky, kontaktujeme lidi… a také rozdáváme formuláře,
Takže: „Díky Bože!“ A kdo v Tebe nevěří, tak:
na kterých je uvedeno telefonní číslo na hlavního „Díky náhodo!“ I tak se dají těžko uvěřitelné věci
koordinátora. Kontakt je také na každé průkazce
vysvětlit.
vedoucího skupinky, má ho každý starosta i místní
A díky vám všem!!!
koordinátor v obcích. Hlavním koordinátorem jsem
Štěpánka Dvořáková
já. Je to číslo mého služebního telefonu a já jsem tento
Oblastní charita Polička,
telefon 2. ledna 2011 ztratila.
nikterak příbuzná s rodinou Dvořákovou
Ztratila jsem ho při bohulibé akci – zájezdu části
uvedenou v článku
koledníků na natáčení Tříkrálového koncertu v Brně.
Při rozdělování dětí do šesti připravených aut mi
Oblastní charita Polička děkuje těm, kdo se v městě
zřejmě nestačily dvě ruce a telefon jsem odložila na Polička aktivně zapojili do tříkrálové sbírky 2011:
střechu vozu. A vyjela jsem.
• Vedoucím skupinek: 39 osobám převážně z poNa ztrátu jsem přišla v divadle. Vyzváněl, ale neličské farnosti
byl. Po představení jsem ho hledala v autě. Zvonil, ale
• Dětem - koledníčkům: 83 dětem z poličské
zase nebyl. Po příjezdu do Poličky jsem ho hledala
farnosti, gymnázia a základních škol Luční a Mave sněhu na parkovišti, kde jsme nastupovali. Opět
sarykova
zvonil, ale pořád nebyl.
• Pracovníkům charity: 27 osobám – tj. každému
Panika. „Co udělám, když od včerejška jede tříkrázaměstnanci charity za organizaci a tvorbu zázemí
lová sbírka a nikdo se na mě nedovolá? Klid, přemýšpro koledníky
lej, na řešení nenadálých událostí jsi mistr,“ dodávala
• Třem králům na koních: Miloši Jandlovi, Petře
jsem si odvahu. Trvalo to asi 3 minuty, když zazvonil
Smolkové a Kamile Cupalové
můj druhý - soukromý telefon: „Tvůj mobil je u Petra
• Koním: Bonie, Adoré a Vinárně
Dvořáka. Vyzvedni si ho tam.“ „Aleluja!!!!!“
• Paním pekařkám: 12 paním z farnosti za vytvoření sladkých potěšení pro koledníky
• Fotografům: za zachycení okamžiků
• Restauraci Jordán: za uvaření 150 porcí guláše
pro koledníky a zázemí
• Obyvatelům Penzionu: za uspořádání živého
betlému
• Pánům farářům: za skvělou podporu a povzbuzení
• A VŠEM DÁRCŮM: ZA MILÉ PŘIJETÍ, ZA ŠTĚDRÝ PŘÍSPĚVEK DO CHARITNÍ POKLADNIČKY
I ZA DROBNÉ SLADKOSTI PRO KOLEDUJÍCÍ
DĚTI.
V Poličce (včetně Lezníku, Modřece a Stříteže) činil
výnos sbírky 141 827,00 Kč, tj. o 5 951,00 Kč více než
v předchozím roce.

OKÉNKO EKOPORADNY
Již delší čas přemýšlíme
o okénku ekoporadny v Jitřence a nyní pro jeho vytvoření
nastal ten pravý čas.
Do naší ekoporadny jsme
z Jitřenky obdrželi dotaz:
„Pěkný den, při cestách po ČR si nelze nevšimnout,
že ve spoustě měst jsou kromě klasických kontejnerů
na plasty, papír a sklo i kontejnery na obaly od džusů,
mléka, atd. (tetrapak). Bylo by možné prostřednictvím
Jitřenky zjistit, proč nejsou i v Poličce a jak správně
nakládat s takovými obaly?“
Odpověď: Víme, že v Poličce a okolí se tetrapaky
mají dávat do žlutých kontejnerů na plasty. Ale proč
tomu tak je, jsme se zeptali ing. Gestingera z Liko Svitavy. Důvodů, proč je v Poličce zaveden tento systém,
je několik. Jednak tetrapakových obalů je poměrně
malé množství vzhledem k objemu plastů, tudíž kontejnery na tetrapaky by se neodvážely tak často, než
by byly plné, a zbytky obsahů tetrapaků by byly ve
stádiu pokročilého hnilobného procesu, a tudíž by asi
moc nevoněly, což by mohlo být na překážku okolí
kontejnerů i zpracovatelům tetrapaků. Jednak by další
kontejnery zabíraly dost místa ve městě, kterého není
mnoho. Poslední zádrhel nastává s malým množstvím
zpracovatelů tetrapaků, takže většina obalů končí
v papírně (pozn. ekocentra: kdyby se třídilo víc
a lépe, pak by se patrně situace na poli zpracovatelů
změnila).
V současné době je správný postup vyhazování tetrapakových obalů od džusů a mléka v Poličce takový,
že se tetrapakové obaly sešlápnou (v případě mléka
a kefíru by nebylo na škodu je malinko vypláchnout)
a vyhodí do kontejnerů na plast. V ruční třídírně
v Liku Svitavy se z plastů tetrapaky vytřídí a dále se
zpracovávají. Ale pozor, vybírají se pouze z tříděného
materiálu – tedy plastu. Ne z všeobecného odpadu.
V obcích, kde nejsou svozové nádoby na plast, se
rozdávají oranžové pytle a občané do nich tetrapaky
sbírají.
Ekocentrum dodává: ve světě existují menší i větší
zpracovatelé tetrapaků a jejich počet závisí na ekonomickém zázemí a hlavně na přístupu k životnímu
prostředí a myšlení obyvatel dané země.
Ekocentrum Skřítek poskytuje ekoporadenské
služby ve svém sídle v Pomezí 128. Své dotazy můžete
podávat na tel.: 731 563 819 nebo po e-mailu: ekocentrumskritek@seznam.cz. Osobní konzultace možné
po telefonické domluvě. Pokud svůj dotaz zašlete do
Jitřenky, odpovíme vám na něj jejím prostřednictvím.
V letech 2010-2011 se Ekocentrum Skřítek Polička
účastní jako partner projektu „Síť specializovaných
ekoporaden v Pardubickém kraji“, který byl vytvořen
za finanční podpory SFŽP a MŽP.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková
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UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 16. 12. 2010 v dopoledních hodinách
si šestadvacetiletý muž z Chrudimska chtěl přilepšit láhví destilátu. Tuto však neměl v úmyslu
zakoupit, pouze ji pod bundou pronést z prodejny
potravin Kubík v Poličce. Ještě předtím, než svůj
záměr stačil uskutečnit, byl přistižen zaměstnankyní prodejny, která mu v jeho nekalém počínání
zabránila. Muž ihned opustil prostory prodejny
a po příjezdu hlídky MP byl zastižen v nedaleké
restauraci. K činu se muž doznal. Vzhledem k tomu, že se svým jednáním dopustil přestupku, byla
mu uložena bloková pokuta; tou byla celá věc na
místě vyřešena.
Dne 17. 12. 2010 v odpoledních hodinách měl
z osmapadesátiletého otce „radost“ jeho syn. Tomu
se totiž otec vrátil domů v poněkud „rozšafném“
stavu, navíc za přítomnosti hlídky MP, bez které by
se k bytu určitě nedostal. Hlídka jej totiž nalezla
opilého před prodejnou elektro na ul. Masarykova,
kde ležel přikrytý sněhovou nadílkou. Synovi byl
předán s tím, ať se o otce postará a zajistí mu teplejší místo na přespání. Nutno podotknout, že se
nejednalo o první případ, kdy byl muž hlídkou MP
nalezen opilý, ležící, spící.
Vánočních svátků strávených v rodinném kruhu a Silvestra si rozhodně příliš neužil čtyřicetiletý
muž z Poličky. Ty strávil ve věznici, kam byl eskortován policisty OOP ČR Polička ve spolupráci s MP
Polička. Na muže byl totiž vydán příkaz k dodání
do výkonu trestu odnětí svobody. Kontrolován byl
dne 17. 12. 2010 ve večerních hodinách hlídkou
MP Polička na ul. Hegerova při cestě k domovu.
Tam však již nedošel, neboť po zjištění strážníků,
že se jedná o osobu, kterou hledá policie, byl muž
předán hlídce OOP ČR Polička, která si po příjezdu
na ul. Hegerova muže převzala a eskortovala ho do
věznice. Zde muž stráví několik měsíců.
Již tradičně, před koncem roku, kdy se v obchodech pohybuje velké množství lidí, se najdou
i tací, kteří využijí situace a mezi hemžícími se
lidmi nakupují, jak se říká, za pět prstů. Nejinak
tomu bylo před končícím rokem 2010, kdy strážníci
ve dvou případech vyjeli na oznámení prodavaček
prodejny Penny Market. V prvním případě, dne
22. 12. 2010 v dopoledních hodinách, byla v uvedené prodejně přistižena jednaosmdesátiletá žena
z Poličky, která schovávala zboží v bundě a u pokladny byla zastavena ostrahou objektu, která na
místo přivolala hlídku MP. Ve druhém případě
byla při krádeži přistižena dvaašedesátiletá žena
rovněž z Poličky, která se krádeže během tohoto
roku dopustila opakovaně. Oba případy vyřešila
na místě hlídka MP v blokovém řízení, neboť šlo
o majetkové přestupky.
Ztráty a nálezy:
Dne 12. 10. 2010 byl umístěn do útulku
Pohodlí černý mladý kříženec, střední velikosti,
který byl odchycen v Poličce, viz přiložené foto.
Do současné doby se však jeho majitel nepřihlásil. Veškeré informace týkající se majitele psa, či
případný zájemce, se může přihlásit na Městské
policii Polička.
Městská policie Polička

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POLIČCE
Stručná zpráva o činnosti v roce 2010
Mládež, dorost a dospělí
V průběhu celého roku se mladí hasiči a dorostenky připravovali na postupové soutěže hry
Plamen, které se konaly v květnu v Pusté Rybné
a v říjnu v Jevíčku. Mimo tyto základní soutěže
jsme se zúčastnili i několika pohárových soutěží.
Výběr soutěží byl proveden s ohledem na zájem
soutěžících dětí a dorostenek, ale také na vzdálenost a technické zabezpečení při soutěži. Družstva mužů a žen prověřila své síly na postupové
okrskové soutěži v Květné, ženy pak následně
ještě na okresní soutěži v Kamenci u Poličky.
Družstvo dorostenek nás reprezentovalo na
krajské soutěži v Přelouči. Sbor v září uspořádal
tradiční dětskou pohárovou soutěž na hasičské
zahradě v Poličce. Tato soutěž byla přeložena
z června z důvodu nepříznivého počasí, soutěže
se zúčastnil menší počet soutěžících družstev než
v roce 2009. Během letních prázdnin jsme provedli ukázku techniky na letním táboře v Ostrém
Kameni.
Výjezdová jednotka
Výjezdová jednotka je složena ze 14 členů.
Jednotka byla v roce 2010 povolána k 27 zásahům. Je to o 7 zásahů méně, než v roce 2009
(v roce 2009 celkem 34 zásahů). Přehled událostí
znázorňuje následující tabulka:
Typ události
Požáry
Dopravní nehody
Technické zásahy
Záchrana osob
Taktická cvičení

počet zásahů
8
3
12
0
4

Jednotka, kromě výjezdů k mimořádným
událostem, prováděla předem domluvené práce pro město Poličku, jako například přípravu
koupaliště před Rockoupáním, úklid koupaliště
po Rockoupání, úklid silnice před mistrovstvím
republiky ve skateboardu, čištění komunikací
a jiné. Členové jednotky celoročně absolvovali
odbornou přípravu a výcvik, a také pravidelně

SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ
KONCERT
V neděli 9. ledna se uskutečnil v Tylově domě
Novoroční koncert Marty Kubišové. Úvod večera
patřil starostovi města Jaroslavu Martinů, který
přednesl svůj novoroční projev. A jaké je novoroční poselství poličského starosty? Alespoň pár
myšlenek z jeho projevu. „Myslím, že naší hlavní
snahou musí být prohloubení a upevnění mezilidských vztahů a odvěkých nezničitelných hodnot
jako je radost, naděje, láska a víra. Podporujme
hodnoty jako je úcta k životu, pravda a pokora
k druhému a posilujme naši odvahu pomáhat lidem trpících samotou a nemocí. Do nového roku
hleďme s nadějí, že posílíme sílu lásky v našich
srdcích. Nedovolme ve shonu všedních dnů zapomínat jeden na druhého. Vzájemně si naslouchejme, buďme tolerantní a na život nahlížejme
z více úhlů než jenom ze svého. Nenávist, aroganci
a sobectví nahraďme porozuměním, odpuštěním
a úctou k životu.“
Krásná slova vystřídala krásná hudba. Recitál
Marty Kubišové v doprovodu hudební skupiny
Karla Štolby. Hostem večera byl umělecký ředitel
Divadla Ungelt Milan Hein. Slavnostní večer zakončila paní Kubišová svojí Modlitbou pro Martu.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města
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pečovali o techniku a věcné prostředky ve vybavení jednotky. Hasiči odpracovali mnoho hodin
na údržbě hasičské zahrady. Členové sboru strávili jedno odpoledne s parní stříkačkou, která vesele pískala a stříkala vodu na hasičské zahradě,
a to za odměnu za provedenou práci ve sboru.
Ostatní akce sboru
Sbor uspořádal dvě taneční zábavy s hudební
skupinou Kyvadlo. Výdělek z akcí byl prospěšný
zejména při činnosti s mládeží.
A co říct závěrem?
I v letošním roce bychom rádi pokračovali
v tom, co je pro vás, občany města Poličky a okolí, prospěšné. Mít zde kvalitně zajištěnou požární
ochranu a vychovávat nové mladé hasiče. Děkujeme všem, kteří nás v loňském roce finančně,
morálně i jinak podporovali. Všem sponzorům
dětské soutěže, starostovi a místostarostce města Poličky, hudební skupině Kyvadlo za kulturu,
obyvatelům paneláků a domů v okolí hasičské
zahrady za trpělivost. Bez nich si nedovedeme
představit úspěšnou činnost.
Alena Cejpová

HLEDÁME ZPRAVODAJE
STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ
Pro statistiku rodinných účtů, která má zásadní význam pro hodnocení životní úrovně a struktury spotřeby různých typů domácností, hledáme
zpravodajské domácnosti, které by byly ochotny
za čtvrtletní odměnu 855,- Kč až 1 355,- Kč (podle
počtu členů domácnosti) sdělovat veškeré příjmy
a vydání za všechny členy domácnosti. Tyto
údaje se zapisují měsíčně do „Deníků“ a údaje
slouží pouze ke statistickým účelům. Povinnost
mlčenlivosti a ochranu důvěrných statistických
údajů zajišťuje § 16 Zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů
a zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
V současné době hledáme 2 domácnosti, ve
kterých je osoba v čele domácnosti zaměstnanec
s nižším vzděláním bez dětí a 2 domácnosti zaměstnanců s vyšším vzděláním s 1 dítětem. Jednu
domácnost hledáme v obci do 1999 obyvatel,
jednu v obci 2000-9999 obyvatel v rodinném
domě a 2 v obci 10000-49999 obyvatel v rodinném domě.
Více informaci naleznete na našich stránkách:
www.pardubice.czso.cz
V případě zájmu o spolupráci se spojte
s p. Věrou Petraszovou, tel. 461 541 129, mobil
737 280 867, e-mail vera.petraszova@czso.cz,
popř. s p. Čermákovou, gestorem SRÚ pro Královéhradecký a Pardubický kraj, tel. 466 743 435,
mobil 737 280 866, e-mail vera.cermakova@czso.cz.
Věra Čermáková
gestor SRÚ pro Královéhradecký
a Pardubický kraj

ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města
Poličky konané dne 20. prosince 2010
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 11/2010.
RM navrhuje zapracovat do návrhu rozpočtu roku
2011 snížení celkového objemu mzdových prostředků o 5 % proti schválenému rozpočtu 2010 u města
Poličky, dále i u všech jeho zřízených a založených
organizací.
RM schvaluje dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt: „Obnova
místních chodníků v ulicích Husova a Čsl. armády,
Polička – 2. etapa“ mezi městem Polička a SZIF,
Praha 1, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy č. 7/2010 ke
kompletnímu zajištění výkonu funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
při akci: „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj
cestovního ruchu v regionu“ mezi městem Polička
a panem Josefem Kadrmanem.
RM schvaluje koncept zápisu do kroniky Lezníku
za rok 2009.
RM bere na vědomí zápis z jednání ediční rady
konané dne 8. 12. 2010 a schvaluje vyplacení honorářů zpracovatelům.
RM schvaluje cenu stočného na rok 2011 ve výši
39,40 Kč včetně DPH a změnu přílohy č. 2 ke Smlouvě
o nájmu, provozování kanalizace, správě tohoto majetku a jeho rozvoji, uzavřené dne 13. 6. 1996 s VHOS,
a.s., ve znění dodatku č. 15 ze dne 25. 4. 2008.
RM schvaluje kalkulaci pro stočné na rok 2011.
RM schvaluje poskytovateli pečovatelské služby
DPS „Penzion“ Polička, navýšení ceny za zapůjčované
kompenzační pomůcky dle důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2011.
RM schvaluje zapojení do programu prevence kriminality Pardubického kraje pro rok 2011 a schvaluje
podání žádosti na projekt PRÁVO NA KAŽDÝ DEN.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátu starosty města.
Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města
Poličky konané dne 10. ledna 2011
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory na Přípravu a realizaci podporovaných opatření
z programu Zelená úsporám se Státním fondem životního prostředí České republiky, v souvislosti s realizací akce „Revitalizace bytového domu B na Sídlišti
Hegerova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci
„Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního
ruchu v regionu – pořízení dobového oblečení pro
průvodce hradu Svojanov“ paní Kateřině Bejčkové.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo (č. SO1) na
akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu – pořízení dobového oblečení pro
průvodce hradu Svojanov“.
RM odvolává stávající členy a předsedu Bytové
komise RM Poličky.
RM jmenuje tyto členy Bytové komise RM Poličky:
1. Jiří Hejtmánek
2. RNDr. Milan Janečka
3. Marie Pospíšilová
4. Marie Faltová
5. Jitka Uhlířová
RM odvolává stávající členy a předsedu Kulturní
komise RM Poličky.
RM jmenuje tyto členy Kulturní komise RM
Poličky:
1. MUDr. Jiří Toman
2. Bedřich Gloser
3. PhDr. David Junek
4. Ing. Jan Matouš
5. Alena Báčová
6. Eva Jílková
7. Ing. Adolf Klein
8. Zlatuše Kašparová
9. Věra Fialová
10. Mgr. Jan Jukl
11. Lukáš Zrůst

12. Miloš Dempír DiS
13. Mgr. Pavla Pavlíčková
14. MVDr. Pavel Kysilka
15. Tomáš Procházka
16. Veronika Bromová
17. Mgr. Hana Maděrová
RM odvolává stávající členy a předsedu Komise
dítě a volný čas RM Poličky.
RM jmenuje tyto členy Komise dítě a volný čas RM
Poličky:
1. Václav Lichtág
2. Ing. Filip Červený
3. Petr Erbes
4. Mgr. Petr Nožka
5. RNDr. Milan Janečka
6. Jaroslava Pospíšilová
7. Pavel Pražan
8. Richard Brabec
9. Kateřina Grubhofferová
RM odvolává stávající členy a předsedu Komise
stavební a životního prostředí RM Poličky.
RM jmenuje tyto členy Komise stavební a životního prostředí RM Poličky:
1. Mgr. Petr Nožka
2. René Habrman
3. Ing. Radoslava Vrabcová
4. Ing. Martin Kozáček
5. Ing. Antonín Mihulka
6. Olga Kleinová
7. Ing. Blanka Stehnová
8. Josef Popelka
9. Ing. Jaroslav Palcer
10. Jiří Hejtmánek
RM bere na vědomí informace plynoucí z rozboru
žádosti Osadního výboru Střítež týkající se zrušení
autobusových linek, využívaných občany Stříteže
a ukládá Odboru dopravy MěÚ podat na Krajský
úřad Pardubického kraje žádost o znovuzavedení zrušeného spoje (5.35 hod.) Střítež - Polička a o zajištění
návaznosti spoje Svitavy - Polička, Polička - Střítež
(16.25 hod.).

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME
K VÁM…
Nový rok 2011 přivítala Mateřská škola Rozmarýnek Polička přípravami na tříkrálové koledování. Děti ze staršího oddělení Včeliček se s chutí
pustily do výroby kostýmů pro tři krále a nácviku
říkanky se zpěvem „My tři králové jdeme k vám“.
Průběžně se seznamovaly s tradicemi, které jsou
s tímto svátkem spojeny a s významem tříkrálové
sbírky.

Konečně přišel očekávaný 6. leden, děti si mezi
sebou zvolily svého Kašpara, Melichara a Baltazara, oblékly se do zhotovených a ozdobených
košil, na hlavu nasadily vlastnoručně vyrobené
koruny a nezapomněly ani na kadidlo, zlato a myrhu. Betlémská hvězda jim ukazovala cestu jejich
koledování.
Nejdříve je zavedla do kuchyně mateřské školy
a pak za dětmi z mladšího oddělení Broučků. Nyní
již nic nebránilo začít pochod městem. Navštívily
postupně nejbližší obchody, zazpívaly a popřály
šťastný nový rok.
Zastavily se také v Oblastní charitě v Poličce,
kde se po svém koledování vyfotografovaly s klienty a zaměstnanci a na památku své návštěvy napsaly na dveře charity iniciály K + M + B a letopočet 2011. Potěšeny drobnými dárečky a sladkostmi
ukončily svoji pouť až v domově důchodců, kde
obešly jednotlivé pokoje obyvatel domova a popřály všem hodně zdraví a spokojenosti v novém
roce. Do mateřské školy se děti i přes nepřízeň
počasí, kdy mrazivý vítr sfoukával královské koruny a štípal do tváří, navrátily vesele, plny dojmů
a zážitků.
Kolektiv MŠ Rozmarýnek Polička

NEPÁLČATA
Jak jsme již v Jitřence informovali, na podzim
v naší ZŠ Na Lukách proběhla charitativní akce
na pomoc nepálským sirotkům. Poslali jsme jim
20 440 Kč. Za ty se nakoupí především léky, které
jsou pro ně jinak nedostupné.
Tímto chceme poděkovat všem soucitným
lidem, kteří pomohli: rodičům, žákům naší školy, učitelům, návštěvníkům Vánoční inspirace
v Kamenci a paní Anně Jaščevské (kuchařce
v Korouhvi).
L. Jirušová, A. Votrubová

KARDIACI V ÚNORU
Kardio klub Svitavy zve příznivce kondičních
vycházek na únorovou vycházku, SNĚHEM KOLEM
SVITAV. Sraz v sobotu 19. února v 10.15 hod. před
sportovní halou ve Svitavách. Účastníci z Poličky
odjezd vlakem v 9.37 hod. do Svitav – zastávky.
Délka vycházky bude přizpůsobena momentálnímu stavu počasí. Na příznivce vycházek se těší
členové Kardio klubu.
Jan Pokorný
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LHOSTEJNOST

PENÍZE OD EVROPSKÉ UNIE EXISTUJÍ!

17. 12. 2010 v dopoledních hodinách šla moje teta,
Ve středu 24. listopadu rozdal Radko Martínek
téměř 91 letá paní, pěšky ze sídliště Hegerova. Všichni
darovací šeky v celkové hodnotě 40 milionů korun
víme, jaké bylo počasí a, popravdě řečeno, ani stav
na rozvoj našeho regionu. V sále poličské radnice
chodníků nebyl zrovna ideální. V místech, kde se
byla pro tuto příležitost uspořádána malá tisková
ulice napojuje na ulici Hegerova (křižovatka naproti
konference, která se nesla v duchu příjemného
tabáku) upadla. Zmiňuji ještě, že je to osoba v kondici, setkání. Koneckonců, jak by ne? Vždyť všichni příkterou by ji mohli závidět kdejací sedmdesátníci, na- tomní měli důvod k oslavě.
tož osmedesátníci. Denně nachodí za každého počasí
„Musím se přiznat, že jsem rád za tuto návštěvu
i několik kilometrů, 6 km není výjimkou a to ji udržuje
Poličky, protože patří k těm příjemnějším,“ přiznal se
v tak pevném zdraví.
hejtman s čerstvou vzpomínkou na návštěvu našeho
Téhož dne však ani zkušenost a ani hůlka, která již
gymnázia, při níž se jednalo o zavření některých
nikdy nechybí, nepomohla. Stařenka zůstala po pádu
ročníků a kde ho rozhodně nečekaly přívětivé tváležet na chodníku a nemohla se sama postavit. V tu
ře jako zde. Věnoval dlouhý pohled do řady plné
dobu začala tušit, že není vše v pořádku a že došlo asi
studentů a pak přivítal všechny přítomné - zástupce
ke zranění. Uběhlo několik minut, prošlo několik lidí, vedení města a některých obcí, majitele dotovaných
spíše mladých, a nikdo se neobtěžoval bezmocné ženě
objektů i zástupce tisku, kteří postávali kolem stěn,
pomoci nebo se alespoň zeptat, zda o pomoc nestojí. pod obrazy a kolem stojanů s vlajkami Evropské
Několik slabých pokusů o postavení na vlastní nohy, unie.
tak jak byla celý život zvyklá, ale vše marné...
„Evropská unie chce podpořit cestovní ruch, který
Dodnes nechápu myšlení poličských spoluobčanů, přinese peníze,“ vysvětluje Radko Martínek na úvod.
zda je takto vůbec mohu nazývat, a ještě v čase před- „Pokud dáme každému malý díl, výsledkem možná
vánočním. Po několika desítkách minut se objevila
bude spokojenost všech, ale viditelného zlepšení se
paní ze sídliště Hegerova, která našla dostatek kuráže, nedočkáme. Proto jsme se rozhodli peníze na místní
síly a slušného vychování. Ač spěchala do zaměstná- rozvoj rozdělit třem podaným projektům,“ sděluje
ní, tetu zvedla, odvedla do chodby domu, tedy do
dále hejtman a předává slovo hlavním aktérům
tepla a zabezpečila ji tak, aby vydržela, než přijede – těm, jejichž projekt byl schválen.
z garáže vlastním vozem a odveze ji do chirurgické
„K tomu, aby jakékoliv ubytovací a jiné soukromé
ambulance.
zařízení mohlo fungovat, potřebuje minimálně dvě
Touto cestou chci vyjádřit srdečné poděkování této
úspěšné sezony,“ vysvětluje záhy majitelka penzionu
paní a vzkázat všem spoluobčanům, že mezi námi se
Na Skalách v Budislavi. „To vystačí na chod penzioslušně vychovaní a srdeční lidé stále vyskytují! Těm, nu a náklady. K samotnému výdělku pak pomáhají
kteří se zachovali netečně a těm, kteří by se tak chovali
pobyty na jaře a na podzim,“ říká a dodává, že proi nadále, ať se nad sebou zamyslí a zkusí si představit
blém naší oblasti spočívá v neatraktivní zimní sezosami sebe v podobné situaci, při mrazu a bez možnos- ně. Za osm milionů korun bude penzion přestavěn
ti si zavolat pomoc. Přeji hodně zdraví a srdečnost do
a přibude tu welnes centrum.
roku 2011.
Najednou se ozval alarm. Téměř jsem zapomněla,
S pozdravem
že se nacházíme v galerii. Jeden z fotografů prošel
Ing. Šplíchal
pod obrazem, kde hoduje rodina Hohenemsů. Po
krátkém úleku pokračujeme v konferenci. Na stěně
před námi se střídají fotografie hradu Svojanova,
všichni se usmívají a mě to taky těší, protože 24
DĚKUJEME ZA DÝNĚ,
milionů pomůže hrad více než oprášit.
CO TŘEBA SPZ?
Posledním projektem, který prošel sítem všech
kontrol a rukama komisí, je plán na opravu domu
Chtěl bych srdečně poděkovat těm dobrým samaritánům, kteří nám dali dvě dýně, když zjistili, že
ty naše nám ze zahrady někdo ukradl. Doufáme, že
BARMANI Z SOŠ A SOU POLIČKA
k nám příští Halloween přijdete na večírek! Nikdy
EXCELOVALI V BRNĚ
není dost dobrých lidi.
A ještě bych chtěl poprosit o vrácení vytrhnuté
SPZky. Chápu, že se vám ta americká značka líbí (stát
Tomáš Felkl a Jan Trávníček, žáci SOŠ a SOU
North Carolina, cislo YYS6425), ale já ji nutně potře- Polička, excelovali na barmanské soutěži Brněnský
buji – novou mi tady nevydají. A kdyby se nenašla
vánoční pohár 2010. Jubilejní desátý ročník soutěže
značka, co třeba jiné ukradené věci: vnitřní zpětné zr- se konal 6. prosince 2010 v brněnském hotelu Intercátko z Volva, startovací kabely a víčko LPG z Forma- continental. Tomáš se stal vítězem soutěže a Honza
na, dětské brusle (bílé) ze schránky v Penny Marketu, se umístil hned za ním na druhé příčce. V konkuhorské kolo (černé) z Divadelního klubu, anebo poš- renci 70 účastníků z celé republiky je to pro naši
tovní schránka (hnědá) z plotu před domem – Fortna
školu obrovský úspěch.
135. Uvítal bych jakékoliv informace.
Úkolem soutěžících bylo v časovém limitu
Děkuji ještě jednou.
6 minut připravit 5 sklenic míchaného nápoje a neKontakt:
chyběl ani test vědomostí z oboru nápojové gast468 003 383, daltonstansbury@yahoo. com
ronomie. Soutěžící připravovali nápoje v kategorii
Dalton Stansbury
classic – typ fancy drink s crustou. Vítězný nápoj
Tomáše Felkla nesl název Polibek anděla a skládal
se z 2,5 cl Bacardi Razz, 2 cl Martini Bianco, 2 cl Monin Liquere Watermelon, 2 cl Monin Coconut a 2 cl
smetany. Crustu tvořily Monin Coconut a kokos.
POZVÁNKA DO KLUBU
Honza namíchal nápoj s názvem právě opačným
– Čertovské kopýtko, ale odborná porota ho ohodDESKOVÝCH HER
notila počertech dobře.
Nejen úspěchy našich žáků na soutěžích a záZveme všechny příznivce deskových her od
řivými poháry z Brna, ale i kvalitní odbornou a te9 let do čítárny městké knihovny, kde každý
oretickou výukou se naše škola mohla představit
čtvrtek od 16 do 18 hod. hrajeme.
radní Pardubického kraje pro školství, kulturu
Vybrat si můžete z nabídky 30 her. Mezi noa tělovýchovu Ing. Janě Pernicové a vedoucímu
vinky patří hry Dominion, Galaxy trucker a Agodboru Ing. Ladislavu Formanovi, kteří 19. ledna
ricola. Klubový příspěvek je 10,- Kč na den.
2011 naši školu navštívili. Věříme, že se našim
Jana Mayerová,
žákům bude dařit v soutěžích i při studiu stejně
vedoucí Klubu deskových her
dobře jako dosud.
M. Šplíchalová
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č. p. 91 v Šafově ulici. „Tento dům jsme převzali
v dezolátním stavu a volal po opravě už jen kvůli
bezpečnosti, protože hrozilo propadení stropů
a střechy, kterou držely prohnilé trámy,“ vysvětluje
současný majitel, „navíc tento dům hraje důležitou
roli i z historického hlediska. Paradoxně díky jeho
zanedbanosti došlo totiž k zachování původních
kleneb a černé kuchyně.“ Grant pomůže vybudovat
vinárnu, malý sál a penzion.
Komu se to všechno zdá jako lehce nabyté štěstí, může se mýlit. „Podat takový projekt vyžaduje
dlouhodobou práci,“ dokládá hejtman, „papírování,
plány k financování a všemožná potvrzení často
zařizuje najatá firma, aby byla jistota, že projekt
splňuje všechny náležitosti.“
Ani dnes, když se šeky dostaly do rukou majitelů,
v případě hradu Svojanova pana kastelána, není úplně vyhráno. „Chodí pravidelné kontroly a dokonce
i pět let po dokončení projektu má Evropská unie
právo darované peníze odebrat v případě, že by
kontrolor narazil na nesrovnalosti nebo vznikla pochybnost o použití peněz z Evropských fondů,“ uzavřel naše setkání Radko Martínek a pozval všechny
přítomné na přípitek a pohoštění.
Líbí se mi myšlenka věci. Čím víc toho nabídneme, tím víc lidí přilákáme, ale na to potřebujeme
pomoc, která nás nezadluží. Naopak atraktivní místo
už návštěvníci uživí. Tohle je jako kolo, jež se musí
nastartovat, a pak už pojede samo. Společně můžeme doufat, že se s jeho pomocí opět posuneme
někam dál.
Michaela Ulrichová,
Gymnázium Polička, septima
Pozn. redakce: Tímto textem se autorka vrací
k akci, o níž jsme informovali v minulém čísle. Studenti se akce zúčastnili v rámci mediální výuky, která se začala v letošním roce vyučovat v poličském
gymnáziu. Měli za úkol mimo jiné napsat krátkou
reportáž ze slavnostní akce a zaslat ji tiskové mluvčí
Pardubického kraje. Reportáž je velmi zdařilá, přináší jiný pohled, než jen „suchá“ novinová zpráva
a proto jsme se rozhodli ji zveřejnit, byť od události
uplynul již nějaký čas.

KAVKAZ POD LUPOU
Ve středu 23. 2. v 19 hod.
v Divadelním klubu v Poličce o zemích Kavkazu (Ázerbajdžán, Čečensko, Gruzie,
Arménie ad.) v rámci cyklu
„Na zelenou“ přednáší na základě osobních zkušeností
Milan Štefanec z NESEHNUTÍ Brno. Ze zemí Kavkazu míří do ČR velká část uprchlíků. Přednáška
se zaměří na důvody těchto migračních pohybů,
na situaci lidských práv v daných zemích, na
důsledky proběhlých (a stále nevyřešených) etnických konfliktů, na práci místních občanských
iniciativ atd. Také se zmíníme o tom, jak to souvisí s environmentalistikou. Besedu bude provázet
multimediální projekce.
Srdečně všechny zveme.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

OPRAVA
V článku „Ve speciální základní škole od září
do vánoc“ z minulého čísla zaměnila autorka jméno
organizátora charitativního koncertu. Ten se uskutečnil díky Jakubovi Maškovi, kterému se tímto
omlouváme.

KINO POLIČKA

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Únor 2010
TYLŮV DŮM
úterý
1. 2.

velký sál TD v 18.00 hodin
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU
2010 REGIONU SVITAVSKA
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety
o Nejúspěšnějšího sportovce roku 2010 ve
svitavském regionu. Pozvaní hosté, sportovci a diváci se mohou těšit na zpěvačku
Moniku Agrebi, Martinu Pártlovou a Davida Deyla. V programu vystoupí i artisté
manželé Kaiserovi. Moderuje Radek Šilhan.

pátek
4. 2.

velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
POKROČILÉ TANEČNÍ
Nepřístupno veřejnosti.

pátek
11. 2.

velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
POKROČILÉ TANEČNÍ
Nepřístupno veřejnosti.

středa
16. 2.

velký sál TD v 19.00 hodin
PÍSNIČKY ZPOD TALÁRU
Koncert zpívajícího právníka JUDr. Ivo
Jahelky. Zhudebněné příběhy ze soudních
spisů rozesmějí posluchače i v poličském
divadle.
Vstupné: 110,- Kč (předprodej)
150,- Kč (v den akce)

čtvrtek malý sál TD v 16.30 hodin
17. 2. ZASEDÁNÍ MĚSTSKĚHO
ZASTUPITELSTVA
čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
17. 2. SHOW SOUHVĚZDÍ ORIENTU
Celovečerní program věnovaný orientálnímu tanci, ve kterém bude k vidění mnoho
stylů, jako např. raks sharki, tanec s hůlkou, s křídly nebo šavlí, a nepřeberné
množství pestrých orientálních kostýmů.
V poličském divadle například uvidíte:
tanečnice Shenai, Kadri Habibah, Barita,
skupiny Capoiera Apressado, Falisha dancers, El Raqs Barita, šermíře,...
Vstupné: 110,- Kč (předprodej)
150,- Kč (v den akce)
pátek
18. 2.

velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
POKROČILÉ TANEČNÍ
Nepřístupno veřejnosti.

sobota velký sál TD od 15.00 do 18.00 hodin
19. 2. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Děti a rodiče! Zveme vás na pohodové sobotní odpoledne nabité soutěžemi, tancem
a zábavou. Čeká na vás plno soutěží o ceny, spousta hezkých písniček k tancování
i skotačení, nebude chybět ani vyhodnocení a ocenění nejlepší masky. Vstupenky
budou slosovatelné do dětské tomboly.
Karnevalem provází DJ Tomáš Hrnčíř, občerstvení zajištěno. V programu vystoupí
mažoretky pod vedením Diany Musilové
a děti z kroužku Veselého tancování pod
vedením Šárky Hnátové.
Vstupné: 40,- Kč (20,- Kč ... masky)

úterý
22. 2.

pátek
25. 2.

velký sál TD v 19.00 hodin
ROZMARÝN
Hudebně dramatické pásmo na hudbu Bohuslava Martinů, ve kterém účinkují studentky Konzervatoře Jana Deyla a Střední
školy pro mládež s vadami zraku v Praze,
Zdena Kloubová (soprán), Marie Wiesnerová (klavír) a Roman Malý (klavír).
Koncert je zařazen do koncertní sezóny
Kruhu přátel hudby
Vstupné:
v předprodeji: 120,- Kč (pro studenty a seniory 90,- Kč)
v den pořadu: 150,- Kč (pro studenty a seniory 120,- Kč)
velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
POKROČILÉ TANEČNÍ
Nepřístupno veřejnosti.

sobota velký sál TD (stolová úprava) od 14.00 do
18.00 hodin
26. 2. ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Tento měsíc jsme do velkého sálu TD pozvali dechovou hudbu Poličanka.
Vstupné: 50,- Kč

čtvrtek velký sál TD v 18.00 hodin
3. 2.
LETOPISY NARNIE: Plavba Jitřního
poutníka
Film je filmovou adaptací třetího
dílu slavné knižní série spisovatele
C. S. Lewise. Události třetí části se odehrávají přibližně 3 narnijské roky po
předchozím příběhu „Princ Kaspian“.
Dobrodružný/fantasy, USA, 2010, 114
minut, český dabing, přístupný
Vstupné: 65,- Kč
úterý
8. 2.

velký sál TD v 19.00 hodin
RODINKA
Sympatické na tomto setkání je, že
dnešní RODINKA „zdědila“ originální
smysl pro legraci, milou ujetost, zálibu
v ztřeštěných nápadech i schopnost
tolerance a že jde pořád o malou komunitu lidí, kteří se mají rádi a pro
které je rodina a vzájemná soudržnost
na prvním místě. Budou to tedy opět
setkání, která nabídnou chvíle nabité
pozitivní energií a rodinnou pohodou.
Komedie, ČR, 2010, 90 minut, přístupný
Vstupné: 70,- Kč

středa velký sál TD v 18.00 hodin
9. 2.
MEGAMYSL
Tohle je konec klasických filmů o superhrdinech. Megamysl nebyl vždycky darebák. Když ho rodiče na rodné planetě
posadili do vesmírného vozítka a poslali
do světa, byl celkem roztomilé miminko.
Ke své smůle však přistál na Zemi, přímo uprostřed vězeňského dvora...
Animovaná komedie, USA, 96 minut,
český dabing, přístupný
Vstupné: 65,- Kč

VÝSTAVA BETLÉMŮ V CENTRU BOHUSLAVA MARTINŮ
Po celé adventní období měli návštěvníci Centra Bohuslava Martinů možnost navštívit vánoční
výstavu betlémů „Pospěšte k Betlému, k Ježíšku
malému“, jež probíhala ve výstavních sálech od
21. listopadu 2010 do 9. ledna 2011. Výstava připravená ve spolupráci s Betlemáři Poličska představila
několik desítek originálních betlémů z období od
druhé poloviny devatenáctého století do současnosti, vyrobených z nejrůznějšího materiálu - od
klasických vyřezávaných ze dřeva, přes papírové,
keramické, šité, pletené z vlny či z kukuřičného
šustí.
V rámci výstavy se konaly v předvánočním čase
také tvořivé adventní dílny, obohacené o ukázky
tvorby lidových řemesel. Na první nedělní dílně
„provoněné dřevem“ měli návštěvníci možnost nejen přihlížet, jak řezbáři vyrábí figurky svých dřevěných betlémů, ale mohli si i sami zkusit vyrobit
ozdoby pro zkrášlení své předvánoční domácnosti.
Výtvarnice paní Terezie Uherková je naučila, jak si
vyrobit postavičku z kukuřičného šustí, což se na
první pohled zdálo velmi jednoduché, ale nakonec
se ukázalo, že je zapotřebí nejen určité zručnosti,
ale i trpělivosti. Všichni ale nakonec uspěli.
Během druhého adventního odpoledne „rozzářeného svící“ měli návštěvníci možnost si vytvořit
krásný svícen na vánoční stůl ze smrkových větví,
sušeného ovoce, šišek a dalších přírodních materiálů. V malém výstavním sále si pak mohli vyrobit
originální novoroční přání nebo jmenovky na vánoční dárky z různě dekorovaných papírů.
Na třetí nedělní dílně si návštěvníci zkusili
ozdobit tradiční vánoční perníčky provoněné sko-

řicí, medem, anýzem a badyánem. Pomocnicí jim
při tom byla sama paní Jonáková, která s sebou
přinesla na ukázku celou řadu vlastnoručně ozdobených perníčků. V průběhu tvořivého odpoledne
si pak mohli zájemci zkusit vyrobit jednoduché, leč
krásné, ozdoby z patchworku.
Poslední adventní neděle se nesla již ve znamení blížícího se Štědrého dne. Zájemci si během
odpoledne vyrobili rozmanité ozdoby na vánoční
stromeček, z nichž snad nejkouzelnější byl zvoneček odlitý z vosku. Návštěvníci si mohli zkusit i některé tradiční vánoční zvyky, jež jim snad pomohly
poodhalit, co je v příštím roce čeká.
Kromě tradičního lití olova či pouštění lodiček
si hlavně mladé dívky nenechaly ujít možnost
usoudit z výběru dřevěného polínka, jak bude
vypadat jejich vyvolený. V závěru odpoledne
jsme pak všichni společnými silami přistrojili velký
muzejní vánoční strom, který výstavu zdobil až do
konce roku.
Výstava betlémů i doprovodné adventní dílny
se setkaly s velkým úspěchem. Již na slavnostní zahájení výstavy zavítalo přes 300 návštěvníků. Také
návštěvnost jednotlivých dílen byla velmi slušná,
neboť se pohybovala v rozmezí 80-90 návštěvníků
za odpoledne. Celková návštěvnost výstavy pak činila 2 788 osob, čímž se jednoznačně zařadila mezi
jednu z nejúspěšnějších výstav konaných v Centru
Bohuslava Martinů v loňském roce.
Velké poděkování patří nejen návštěvníkům,
kteří k nám do Centra Bohuslava Martinů zavítali, ale hlavně těm, kteří betlémy na výstavu
zapůjčili.
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JARNÍ DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS TYLOVA DOMU
Dovolte nám předložit vám novou nabídku divadelních abonentních představení pro nastávající
JARNÍ SEZÓNU 2011.
V novém abonmá nabízíme, kromě čtyř divadelních her, ještě jednu „bonusovou“, ve které dáváme
příležitost se představit amatérským souborům. Pro
tento jarní cyklus jsme oslovili žďárské ochotníky.

KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

LITOMYŠL
Od 8. 1. - 30. 4.
Výstava: Bohuslav Reynek
Výstava u příležitosti otevření Nového
kostela Církve bratrské v Litomyšli.
25. 2. od 20.00 hod. / Music Club Kotelna
Koncert skupiny Traband
26. 2. od 20.00 hod. / Sokolovna
Šibřinky
27. 2. od 14.00 hod.
Dětský karneval
SVITAVY
7. 2. od 19.00 hod. / Fabrika
Koncert: Spirituál kvintet
15. 2. od 19.00 hod. / Ottendorferův dům
Koncert: Panochovo kvarteto
21. 2. od 19.00 hod. / Fabrika
Koncert: Betty Lee
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
15. 2. od 19.30 hod. / kinosál
Michael Mackenzie: Baronky
Herecký koncert E. Holubové a Z. Bydžovské.
Více na: www.moravskatrebova.cz
VYSOKÉ MÝTO
8. 2. od 19.30 hod. / Šemberovo divadlo
Koncert: Jaroslav Svěcený
Koncert oblíbeného českého houslového
virtuosa.
23. 1. – 11. 3. / Městská galerie, Výstavní síň
J. Jušky
Výstava: Grafika
Vrcholná díla českých grafiků 20. stol.
10. 2. – 9. 3. / Regionální muzeum
Výstava: Oči nevidomých, uši neslyšících
Interaktivní výstava, kde si návštěvníci
mohou vyzkoušet jaké to je, žít ve tmě
a nic neslyšet.
Mgr. Jan Matouš,
VV Českomoravské pomezí

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

5. - 6. 2.

MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 733 152 435
12. - 13. 2. MUDr. Adamcová Markéta, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
19. - 20. 2. MUDr. Adamcová Silva, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
26. - 27. 2. MUDr. Adamec Stanislav, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
5. - 6. 3.
MUDr. Cacek Tomáš, Trstěnice 184
461 634 157
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.
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březen Antoine de Saint-Exupéry:
MALÝ PRINC
Divadlo Viola Praha
Malý princ a pilot na poušti, ochočená
liška s tajemným poselstvím, jediná růže
v celém vesmíru, beránek v bedýnce
i planetka B12 zamíři z jeviště pražského
komorního divadla Viola do poličského
divadla. Dopisy Antoina de Saint-Exupéryho, věnované matce, společně s jeho
nejslavnější knihou Malý princ se staly
předlohou divadelně-literární inscenace
Malý princ v režii Lídy Engelové, účinkují
Tomáš Pavelka a Daniela Kolářová.
duben D. Ruiz, F. Bettanini & N. Pistoia,
P. Ammendola: BEZ PŘEDSUDKŮ
Divadlo Kalich Praha
Výtečná komedie předně o kamarádství,
o tajemstvích, o zvědavosti a hlavně
- o nás, jejích divácích. Stáváme se svědky
vtipného, vybroušeného, velmi trefného
a místy i dojemného slovního souboje
obou postav. A nebyli by to Jana Paulová
s Pavlem Zedníčkem, aby k němu nepřidali řadu nezapomenutelných gagů.
květen Henry Meyerson: FÍGL
Divadlo Ungelt Praha
Americká tragikomedie je vděčným materiálem k herecké tvorbě třem vyzrálým
hereckým osobnostem - paní Aleně
Vránové, panu Václavu Postráneckému
a paní Martě Vančurové. Režii pozoruhodného kusu svěřilo vedení Divadla
Ungelt neselhávajícímu Mistru divadelní
režie a práce s herci panu Ladislavu
Smočkovi.
červen Adolf Branald - Radek Balaš:
DĚDEČEK AUTOMOBIL
Městské divadlo Mladá Boleslav

Muzikál vznikl na motivy stejnojmenné
novely a pozdějšího filmu spisovatele
Adolfa Branalda a režiséra Alfreda Radoka. Historicky poprvé ožijí na jevišti
v originálním choreografickém pojetí
starobylé motocykly a automobiloví veteráni, diváky dojmou a rozesmějí příběhy
a osudy českých automobilových mechaniků a závodníků v čele s legendárním
hrabětem Kolowratem.
BONUSOVÁ HRA
březen Marc Camoletti:
NA SPRÁVNÉ ADRESE
Divadelní spolek Žďár, o.s.
Situační fraška francouzského dramatika
M. Camolettiho, který je po právu označován jako mistr pařížských bulvárních
divadel. Správná adresa je adresou pěkného pařížského bytu, který obývají čtyři
dámy... Celý příběh vám do Tylova domu
přijedou odvyprávět členi ochotnického
souboru ze Žďáru nad Sázavou.
ZMĚNA TERMÍNU A TITULU VYHRAZENA
Ceny abonentních vstupenek:
I. cenové pásmo
640,- Kč (1. – 6. řada)
II. cenové pásmo
560,- Kč (7. – 11. řada)
III. cenové pásmo
480,- Kč
(12., 13. řada + čelní balkón)
Způsob výměny a prodeje abonentních průkazek:
Výměna abonentek pro stálé abonenty byla zahájena
31. ledna a potrvá do 23. 2. 2011. Od 31. ledna byl
zahájen prodej abonentek na místa, která nebyla
v loňské sezóně obsazena. Prodej nevyzvednutých
abonentek pro veřejnost bude od 24. 2. 2011.
Abonentky si můžete zakoupit v kanceláři Tylova domu v Poličce, (pondělí a středa 8.00-11.30
a 12.00-17.00 hodin, úterý a čtvrtek 8.00-11.30
a 12.00-15.30 hodin).

VODNÍ KAPKY PŘINÁŠEJÍ KONGU NADĚJI
Kvalitní pitná voda se v posledních letech stává
Energie AG Bohemia s.r.o., do které v České
vlivem růstu počtu obyvatel a globálního oteplová- republice patří i společnost VHOS Moravská Tření nedostupnou pro více než miliardu obyvatel pla- bová se zavázala přispívat jedním haléřem ze svého
nety. Konkrétní pomoc jedné z postižených oblastí
zisku za každý prodaný 1 m3 vody na tento projekt.
světa přináší projekt Vodní kapky, iniciovaný čes- „Za letošní rok tato částka činí 348 256 korun. Za
kobudějovickou společností Energie AG Bohemia.
tyto peníze bude opraveno deset studní a bude tak
Cílem tohoto projektu je obnova a budování
umožněn přístup k pitné vodě téměř 25 tisícům
studní s pitnou vodou v Demokratické republice
lidem, což je zhruba jedno větší okresní město“,
Kongo, v oblasti Kilwa-Kasenga. Demokratická
říká Radek Bílý vedoucí marketingu a komunikace
republika Kongo je rozlohou třetí největší zemí Af- Energie AG Bohemia. Od začátku projektu, tedy
riky s počtem obyvatel kolem 60 miliónů. Více než
od března loňského roku, se takto vybralo 641 318
dvě třetiny obyvatel trpí podvýživou. 54% obyvatel
korun. „O malý krůček jsme se přiblížili k velmi amKonga nemá přístup k čisté vodě. Diecéze Kilwa- bicióznímu cíli, uvést do provozu 226 nefunkčních
-Kasenga se nachází na jihovýchodě Demokratické
čerpadel a studní a tím dlouhodobě zajistit pro více
republiky Kongo. V oblasti žije asi 500.000 lidí. než půl milionu obyvatel oblasti Kilwa-Kasenga záV posledních třech letech se v diecézi Kilwa-Kasen- sobování pitnou vodou,“ uvádí jednatel Energie AG
ga začínají objevovat případy cholery v důsledku
Bohemia Christian Hasenleithner.
pití znečištěné vody z řek.
Naše pomoc je obrazně řečeno jen kapkou
v moři boje s nedostatkem vody, ale i tato kapka
pomáhá zachránit tisíce životů v Kongu, kde každé
desáté dítě umírá na nemoci způsobené znečištěnou vodou.
Tekoucí pitná voda, to je pro nás samozřejmostí, život si bez této vymoženosti neumíme vůbec
představit. Jsme rádi, že si můžeme prostřednictvím
výstavy fotografií z oblasti Kilwa-Kasenga udělat
představu, že naše výdobytky nejsou všude samozřejmostí.
Výstava unikátního projektu Vodní kapky je
ke zhlédnutí v sálku B. Martinů v Tylově domě od
7. února 2010 do 4. března 2011.

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

HIP - HOP NA LYŽÍCH
závody ve slalomu v kategoriích
mladší žáci 1. – 5. třída
starší žáci 6. – 9. třída
Termín: pátek 4. 2. (pololetní prázdniny)
Čas:
od 8.00 do 8.30 hod - prezentace
9.00 – 11.00 závody
Místo:
SJEZDOVKA POLIČKA
Startovné: 50,- Kč
S sebou: Kompletní lyžařské vybavení včetně
helmy
SVČ Mozaika Polička, Hana Maděrová,
tel: 461 725 352, 736 761 281
Štejdíř Petr: 603 883 206
možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
CO UMÍME A NEUMÍME
- všechny srdečně zveme na výstavu
obrázků Hany Maděrové
Termín: pondělí 7. 2. až pátek 25. 2.
Místo:
společné prostory v SVČ Mozaika
„TVOŘIVOST NAŠICH NEJMENŠÍCH“
Máte doma dítko, které rádo a hodně
tvoří? Jestli ano, doneste nám jeho
výrobky a my je u nás vystavíme na
společné výstavě všech šikovných dětí
z Poličky.
Sběr prací: v kanceláři SVČ, od úterý 1. 2. do úterý 2. 3.
Výstava: od pátku 4. 3. do čtvrtka 31. 3.
Vernisáž: pátek 4. 3. od 15.30
Hana Maděrová, SVČ Mozaika Polička,
tel: 461 725 352, 736 761 281
JITKY KYTKY - VALENTÝNSKÉ SRDCE
- tvoření z živých květů a doplňků
- dílna pro studenty a dospělé
Termín: čtvrtek 10. 2.
Čas:
16.30 – 18.00 / pro pravidelné účastnice od 17.30
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
180,- Kč
Přihlášky: do středy 2. 2.
Lektorka: Jitka Vápeníková
Jitka Vápeníková, SVČ Mozaika Polička, tel: 461 725 352, 736 761 281
Možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz

VALENTÝNSKÉ DÍLNY
- výroba valentýnských přáníček (různé
druhy)
- pro děti od 6 do 12 let a pro všechny
zamilované
Termín: pátek 11. 2.
Čas:
15.00 – 17.00
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
20,- Kč, s členskou kartou 15,- Kč
Přihlášky: do středy 9. 2.
Lektorka: Hana Maděrová, MUDr. Hana Vltavská
Hana Maděrová, SVČ Mozaika Polička,
tel: 461 725 352, 736 761 281
Ukázka výrobků a možnost přihlášení
na akci na www. mozaika-policka.cz
KERAMICKÁ MOZAIKA
- keramická dílna pro studenty a dospělé
- výroba krásných a originálních mozaikových obrazů
- výrobek z hlíny je nutno před dalším zdobením vypálit, proto je dílna rozdělena na
dvě části (modelování a zdobení)
Termíny: čtvrtek 17. 2. (modelování)
čtvrtek 24. 2. (zdobení)
Čas:
17.00 – 20.00 (čtvrtek 17. 2.)
17.00 – 19.00 (čtvrtek 24. 2.)
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
240,- Kč, s členskou kartou 200,- Kč
Přihlášky: do úterý 15. 2., s platbou předem
S sebou: pracovní tričko
Lektorka: Radka Sobolová
Hana Maděrová, SVČ Mozaika Polička,
tel: 461 725 352, 736 761 281
Ukázka výrobků a možnost přihlášení
na akci na www. mozaika-policka.cz
KOČKA Z PEDIGU
- dílna pro dospělé (nedoporučujeme pro
úplné začátečníky)
Termín: 26. 2.
Čas:
od 9.00 přibližně do 16.00 (dle zručnosti)
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
280,- Kč, s členskou kartou 250,- Kč
Přihlášky: do 22. 2.
S sebou: dobrou náladu, zahradnické nůžky, šídlo,
ručník, pracovní oblečení
Lektorka: Zdeňka Švecová, SVČ Mozaika Polička,
tel: 461 725 352, 736 761 281
možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz

PLSTĚNÉ KORÁLE
- znovuobjevená technika zpracování
vlny
- módní doplňky z plsti přicházejí
do módy – jsou krásné ke svetříkům
i k letním šatům
- pro děti od 12 let, SŠ a dospělé
Termín: čtvrtek 3. 3.
Čas:
16.30 – 18.30
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
100,- Kč, s členskou kartou 90,- Kč
Přihlášky: do úterý 1. 3. s platbou předem
Lektorka: Hana Smolková
Hana Maděrová, SVČ Mozaika Polička,
tel: 461 725 352, 736 761 281
Ukázka výrobků a možnost přihlášení
na akci na www. mozaika-policka.cz
NINTENDO Wii
Čtvrteční hraní v klubovně SVČ MOZAIKA, aktivní trávení volného času
s herní konzolí NINTENDO Wii, která
se ovládá bezdrátovými ovladači
Čas:
16.00 – 18.00 hod
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE VYZKOUŠET,
HRA JE VHODNÁ PRO VŠECHNY
VĚKOVÉ KATEGORIE
AKREDITOVANÉ AKCE
PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
ve spolupráci s Centrem celoživotního
vzdělávání Pardubického kraje
Kutilské dílny – Za málo peněz hodně muziky
7. 4. v SVČ Mozaika Polička
Školská legislativa – RNDr. Milan Macek, CSc.
19. 4. v SVČ Mozaika Polička
Dílny Jany Matoušové - Dálný východ
11. 5. v SVČ Mozaika Polička
Možnost přihlášení na akci
na www.ccvpardubice.cz, již nyní.

PROSBA - staré autolékárničky
Kdybyste vyhazovali starou lékárničku z auta, darujte nám ji do Mozaiky.
Poslouží nám k nácviku první pomoci s dětmi. Děkujeme.

POLIČSKÝ SPOLEK PATRIOT
NA KRAUSBERRY
Třetí sobotu v novém roce jsme s poličským
PATRIOTEM uspořádali krásný hudebně tematický
zájezd do „Mejta“. V místním rockovém svatostánku
M Klubu nám k tanci i poslechu zahráli Krausberry
v plné sestavě zvané „velká parta“. Frontman Martin
Kraus byl v mimořádné kondici a vše zvládal jako
vždy s totálním nadhledem a notnou dávkou humoru.
Komunikace s kapelou, včetně Tůmičova oblíbence
kytaristy Václava Svojtky, byla prostě úžasná a všichni
se neskutečně bavili. Troufám si říct, že atmosféra
v publiku byla zcela v naší režii a kotel pod jevištěm
byla výhradně záležitost Poličáků. Poličská „patriotická“ klika byla zastoupen 28 účastníky zájezdu
a musím konstatovat, že obě cesty velkou Karosou od
firmy Zlatovánek proběhly docela v pohodě a ke všeobecné spokojenosti zúčastněných. Prostě byla prča
jak má být.
Vopka, www.spolekpatriot.cz
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JARNÍ PRÁZDNINY S MOZAIKOU 7. 3. – 11. 3.

PROJEKT „RODINNÉ PASY“

„Rodinné pasy“ vznikly jako projekt na podJARNÍ PRÁZDNINY NA LYŽÍCH
BONGO BRNO
Jednodenní výjezdy do lyžařských středisek v okolí
- zájezd pro děti od 1. do 6. třídy a případ- poru rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření
a realizace systému poskytování slev a dalších
Pondělí 7. 3. – Buková hora – nový areál
ně i pro rodiče do jedinečného zábavního
výhod rodinám s dětmi do osmnácti let věku.
Úterý
8. 3. – Dlouhé Stráně – nový areál
parku Bongo v Brně
„Rodinné pasy“ jsou aktivitou jednotlivých kraStředa
9. 3. – Dolní Morava – nový areál
Termín: čtvrtek 10. 3.
jů. V současné době projekt funguje v JihomoravČtvrtek 10. 3. – Ramzové sedlo
Odjezd: 8.00 hod z parkoviště u Tylova domu
ském kraji, v kraji Vysočina, v Olomouckém kraji,
Čas:
odjezdy každý den 6.00 Polička – parkoviš- Příjezd: předpokládaný v 15.00 hod
Pradubickém kraji, Zlínském kraji, Ústeckém kraji
tě pod divadlem
Cena:
250 Kč (v ceně vstupné a cestovné)
a Královéhradeckém kraji.
6.30 Litomyšl – autobusové nádraží
Přihlášky: Závazné přihlášky s platbou do 1. března
Nově můžete slevy využívat i na území hlavPříjezd asi v 19.00 na stejné místo.
Info:
Richard Brabec, SVČ Mozaika Polička,
ního města Prahy, které se zapojilo v listopadu
Cena:
250 Kč za jeden zájezd
tel: 461 725 352, 736 761 281
2010. Již nyní je pro všehcny držitele „Rodinných
490 Kč za dva zájezdy
pasů“ připravená zajímavá slevová síť.
720 Kč za tři zájezdy
Běží to, má to čtyři nohy a není to zvířátko
Zapojení do projektu je pro rodiny zdarma.
900 Kč za čtyři zájezdy
– co to je?
Na základě registrace je rodinám (i neúplným
(cena zahrnuje pouze dopravu)
… ? BĚH DVOJIC
tzn. také nesezdaným partnerům a jejich dětem,
Pro samostatné účastníky do 15 let, jsou
- zábavný běh městem, při němž se plní
samoživitelům, osobám mající dítě v péči) vystazajištěni instruktoři: 200 Kč/den (minimálspousta drobných úkolů
vena karta „Rodinné pasy“. Podmínkou je trvalé
ně 8 zájemců) zájem o instruktora nahlaste
- pro malé i velké, pro rodiče s dětmi
bydliště v zapojeném kraji a alespoň jedno dítě
u Mgr. Vítězslav Fily, tel: 731 508 282
- startuje se postupně asi po 2 min.
do 18 let.
vita.fila@seznam.cz
- všichni účastníci dostanou účastnický
Držitelé „Rodinných pasů“ mohou využívat
Zájezd se koná při minimálním počtu 35
diplom, na nejrychlejší čekají drobné ceny
slevy nejen na území celé České a Slovenské
účastníků. Změna místa vyhrazena.
Termín: pátek 11. 3.
republiky a dále v oblasti Dolního Rakouska.
Přihlášky: do 23. 2. s platbou
Čas:
10.00 přibližně do 11.00
Projekt využívá vlastní sítě RP, stejně jako věrInfo:
Mgr. Vítězslav Fila, tel: 731 508 282, e-mail:
Sraz:
SVČ Mozaika
nostního programu Sphere card.
vita.fila@seznam.cz
Cena:
10 Kč/ pár
Jen v Poličce nabízí slevy 38 subjektů – od
možnost přihlášení na akci
Přihlášky: do 10. 3.
bazénu přes CBM až po různé obchody apod.
na www.mozaika-policka.cz
Info:
Hana Maděrová, SVČ Mozaika Polička,
Přihlášení do projektu je zdarma na stránce
POZOR!!! PŘI ZÁJMU O VŠECHNY TŘI DNY S MOtel: 461 725 352, 736 761 281
http://www.rodinnepasy.cz kde najdete i mnoho
ZAIKOU VÝHODNÁ CENA 400 Kč/3 dny
dalších informací.
Možnost přihlášení na akci
-IJPÁTRÁNÍ S SHERLOCKEM HOLMESEM
na www. mozaika-policka.cz
– UKRADENÁ PERLA
- detektivní hra pro děti 1. - 5. třídy
Do Poličky přijíždí slavný detektiv Sherlock
Holmes, aby vyřešil záhadný případ ukradené perly. Jelikož toto město nezná, vysílá
do terénu pátrat malé pomocníky.
Jaká záhada se skrývá v ukradené perle?
Jak to vlastně tenkrát všechno bylo?
VZPOMÍNÁME
Termín: pondělí 7. 3.
Čas:
8.00 – 16.00
Místo:
SVČ Mozaika
V neděli 30. 1. uplynulo již
Dne 25. 2. 2011 uplyne rok,
Cena:
120 Kč (možnost výhodného
dvacet let od úmrtí pana Josefa
kdy nás opustil ve věku 62 let
balíčku 400 Kč/3 dny)
Trávníčka. Kdo jste ho znali
pan Ladislav Musil.
Přihlášky: do pátku 4. 3.
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
S sebou: oblečení ven, dobrou náladu
Manželka a děti
manželka Ludmila, syn
Info:
Hana Maděrová, SVČ Mozaika Polička,
s rodinami
Libor a Ladislav s rodinou
tel: 461 725 352, 736 761 281
Jídlo a pitný režim zajištěn.
Dne 3. 2. vzpomeneme neKonec roku 2010 byl pro
NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY
dožitých 90 let pana Josefa Hanás velice smutný. V prosinci
- pro děti 1. - 5. třídy
lamky. Všichni, kdo jste ho znali
tomu byly tři roky, kdy nás
Termín: úterý 8. 3.2011
a měli rádi, věnujte mu spolu
opustil náš drahý tatínek,
Čas:
8.30 - 16.00
s námi tichou vzpomínku.
dědeček a pradědeček pan
Místo:
SVČ Mozaika
Děkuje syn Miroslav
Ladislav Teplý.
Cena:
170 Kč (možnost výhodného
Smutné bylo i první výročí
balíčku 400 Kč/3 dny)
úmrtí naší milované maminky,
Přihlášky: do 4. 3.
babičky i prababičky paní
S sebou: pracovní oblečení, dobrou náladu
Dne 22. února uplyne rok,
Vlasty Teplé.
Info:
Zdeňka Švecová, SVČ Mozaika Polička,
kdy nás opustil náš drahý tatíNa oba s láskou vzpomítel: 461 725 352, 736 761 281
nek, manžel a dědeček pan Jonáme a navždy zůstanou v naJídlo a pitný režim zajištěn.
sef Roch. Kdo jste ho znali a měli
šich srdcích. Děkujeme všem,
rádi, vzpomeňte s námi.
kdo jste je znali a měli rádi, za
STŘEDEČNÍ DOVÁDĚNÍ V MOZAICE
Manželka a synové
tichou vzpomínku.
- šití mazlíčka z ponožek, interaktivní hry
s rodinami
Zarmoucená rodina
– stepmánie, Nintendo…¨
- pro děti 1. - 5. třídy
***
Termín: středa 9. 3. 2011
BLAHOPŘEJEME
Čas:
8.30 - 16.00
Místo:
SVČ Mozaika
Dne 5. 1. oslavila významné
Paní Drahošová se dne 14. února dožívá
Cena:
170 Kč (možnost výhodného
životní jubileum 90 let paní
85 let. K Tvému životnímu jubileu Ti Fanynko
balíčku 400 Kč/3 dny)
Františka Halamková. Za veške- přejeme hodně zdraví, spokojenosti, štěstí a do
Přihlášky: do 4. 3.
rou lásku a co pro nás udělala jí
dalších let jen to nejlepší.
S sebou: pracovní oblečení, dobrou náladu
touto cestou děkujeme a přejeTo Ti přejí přítelkyně
Lektorka: Irena Chroustovská, SVČ Mozaika Polička,
me všechno nejlepší, především
461 725 352,736 761 281
však hodně zdraví.
Dne 25. února oslaví své 80. narozeniny naše
Jídlo a pitný režim zajištěn.
Za celou rodinu syn Mirek
maminka paní Maria Opršalová z Poličky. Přejeme hodně zdraví a dobré pohody do dalších let.
POZOR!!! PŘI ZÁJMU O VŠECHNY TŘI DNY
S MOZAIKOU, VÝHODNÁ CENA 400 Kč/3 dny

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod TD
www.divadelniklub.cz
výstava fotografií na téma „slackline“,
oblíbená kratochvíle neposedných lezců…
sledujte - www.divadelniklub.cz
PÁTEK 4. 2. – od 21.00
HOLLYDAY ALTERNATIV night
DJ´s - JEEP D/elektronika, RUMASHEK/
ukolébavky, SMELL/Rave, ICETEA/PsyTrance + quest
Vstupné: 50 Kč
SOBOTA 5. 2. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
PITOCHA - punk-reggae/funk/ska/polka/
kostymshow
MELOUN PARKINGS – punk-rock
LOS HONGOS - jazzrock s prvky raggae,
dubu, jungle.....
Vstupné: 70 Kč
ČTVRTEK 10. 2. – od 20.00 KLUBOVÉ KINO
– Ozvěny Ekofilmu
SLZY V AMAZONII
Režie: Kim Jin Man, Kim Hyun-chul
Scénář: Koh Hye-lim
Délka filmu: 52 minut
Země původu: Korea
Dokumentární film Slzy v Amazonii zachycuje živé obrázky z povodí řeky Amazonky
v Brazílii v průběhu 300 dnů. Původní obyvatelé žijí hluboko v džungli Amazonie bez
potřeb západní civilizace a drží se svého
tradičního způsobu života. Rodinné uspořádání domorodců Amazonie je striktně patriarchální a polygamní. Nicméně výdobytky
západní civilizace jako jízdní kola či satelitní
antény se pomalu vkrádají i na jejich území.
K jakým změnám tak v amazonském pralese
dochází? Kmen Zoe si nadále zachovává jeden z nejranějších lidských způsobů života
a dokument přináší i záběry z kmene Waura!
GEOMETRIE STĚHOVÁNÍ
Režie Mojtaba Mohammadi
Scénář: Mojtaba Mohammadi,
Jamai Toumaj Nia
Délka filmu: 35 minut

Země původu: Írán
Tento dokumentární snímek je o životě nomádů, lidí, kteří se stěhují z jednoho místa
na druhé.
NOC NAD PARMOU
Režie: Anatoly Baluev
Scénář: Anatoly Baluev
Délka filmu: 13 minut
Země původu: Rusko
Záběry dokumentu byly natočeny v průběhu
mnoha let v Komi-Permjacké autonomní oblasti (součásti Ruské federace). Odehrává se
zde demografická katastrofa: Počet obyvatel
poklesl za posledních padesát let na polovinu. Obyvatelé této oblasti nazývají svou
zemi Parma. V doslovném překladu z komi-permjačtiny parma znamená panenský les.
Příspěvek: 40 Kč
Tuto akci připravilo Ekocentrum Skřítek.
PÁTEK 11. 2. – od 21.00 RETRO DISCO
hrají DŽ´s FELIPO i JEREMIO
uslyšíte retro hity tisíciletí, celý večer budou
probíhat retro soutěže o ceny…
Vstupné: v retro obleku 30 Kč jinak 50 Kč
ČTVRTEK 17. 2. – od 18.00
EXPEDIČNÍ KAMERA
- festival outdoorových filmů
Hory, skály, divoká voda, džungle, vzdálené
civilizace... to vše vás může potkat - nejen
v životě, ale také na 2. ročníku filmového
festivalu EXPEDIČNÍ KAMERA, který po
roce opět zavítá do Poličky...
Po celý únor doprovází festival v Divadelním
klubu výstava fotografií na téma „slackline“,
oblíbená kratochvíle neposedných lezců…
Tuto akci pro vás připravilo: Pontopolis o.s.
ve spolupráci s Divadelním klubem.
Vstupné: 70 Kč/50 KčS
SOBOTA 19. 2. – od 21.00 JUNGLE NIGHT
NYKOLY DALEKO (BRR - NO)
dj´s: HRR.NEC, JONESS, PHILEE & FLEXA,
SAID
Vstupné: 50 Kč

NEDĚLE 20. 2. – od 16.00 PŘEDSTAVENÍ
DRAMATICKÉHO OBORU ZUŠ BM
K vidění bude:
Zlatý kolovrat - v kabaretní úpravě podle
divadla Semafor. Kašpárek v pekle - skoropohádka podle J. Žáčka. Recitační pelmel
- básně od všech možných i nemožných
STŘEDA 23. 2. – od 19.00
Kavkaz pod lupou
O zemích Kavkazu (Ázerbajdžán, Čečensko,
Gruzie, Arménie ad.) v rámci cyklu „Na zelenou“ přednáší Milan Štefanec z NESEHNUTÍ
Brno.
Pořádá Ekocentrum Skřítek, více na str. 5
PÁTEK 25. 2. – od 20.00 JAZZOVÉ SETKÁNÍ
Jan Steinsdörfer Group
Jan Steinsdörfer (piano), Míra Hloucal (trubka), Rasťo Uhrík (kontrabas), Martin Linhart
(bicí)
Po dvouletém koncertování jazz-fusion
kvintetu přichází pianista a skladatel Jan
Steinsdörfer s novým projektem. Jedná
se o kapelu ve špičkovém složení hrající
opět výhradně původní repertoár. Koncert
se uskuteční v rámci zimního miniturné.
http://www.myspace.com/jansteinsdoerfer
Vstupné: 120 Kč/80 KčS
SOBOTA 26. 2. – od ??.00
POLIČSKÝ SKŘIVAN 2011
První kolo hudební soutěže jejíž účastníci
mají možnost vyhrát koncertování na festivalu Poličské rockoupání 2011.
ČASY HRANÍ A NÁZVY KAPEL NAJDETE
OD 2. 2. na www.divadelniklub.cz
Vstupné: 50 Kč

VÁNOCE V MOZAICE
V neděli 19. prosince 2010 uspořádala Mozaika
tradiční akci pro širokou veřejnost – HVĚZDNÉ
VÁNOCE V MOZAICE, ANEB ROZSVIŤ SI SVOU
HVĚZDU.
Návštěvníci měli možnost seznámit se s tradičními řemesly, jako je výroba ozdob z vizovického
těsta a lití olova. Zajímavá byla i ukázka řezbářství,
pletení a paličkování. Úspěch měly hlavně rukodělné dílny, v nichž si děti, ale i dospělí, vyráběli
drobné vánoční pozornosti, které si odnesli domů.
Rodičům, kteří čekali na své ratolesti, až si obejdou
všechny dílničky, přišlo vhod posezení u šálku
čaje a cukroví. Všude vládla příjemná a pohodová vánoční atmosféra, kterou umocňovala i vůně
ohřívané medoviny, punče, smažených vaflí a grilovaného masa. „Vánoce v Mozaice“ navštívilo 300
dětí i dospělých.
Díky spokojenosti návštěvníků jsme měli z celé
akce příjemný pocit. Velkou pochvalu jsme dostali
od veřejnosti také za výzdobu Mozaiky, na které
se spolupodílely děti z výtvarných kroužků při SVČ
Mozaika Polička.
„Vaše zimní výzdoba interiéru je fantastická, působí to na mě mrazivě až zimomřivě“ nechal se slyšet jeden z pravidelných návštěvníků p. Josef Menc.
Děkujeme všem pomocníkům a sponzorům,
kteří nám pomohli s touto akcí. Bez jejich pomoci
bychom takhle velkou akci nemohli uskutečnit. Patří jim velký dík!
za SVČ Mozaika – Irena Chroustovská
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INFORMACE Z KNIHOVNY
Výstava: 1. 2. – 27. 2.
Putovní výstava České
inspirace – Lucie Suchá
– NA CESTĚ
Pátek 11. 2. – čítárna
knihovny od 18.00 hodin
Cestovatelská beseda
– SEVERNÍ IRSKO – Pavel Joneš
Poutavé vyprávění o kouzelném Severním
Irsku s vůní whisky! Přijďte nasát atmosféru ostrovní země s bohatou keltskou historií, potěšte se
fotografiemi přírodních krás země i viktoriánské
architektury Belfastu. Možná spatříte i bájného
Leprikóna… kdo ví? Řeči povede Pavel Joneš a tisíc
živých slonů!
Vstupné 20 Kč
Neděle 13. 2. - CBM od 16.00 hodin
Dětské divadlo - JAK NA OBRA – Divadýlko
z pytlíčku
Dva jsou silnější než jeden, a tak si dvojčata
Honza a Honza troufnou i na obra, aby zachránili
nebohou princeznu Juliánu. Dokážou si však tímto
statečným činem získat její srdce?
Pohádka pro děti i rodiče s velkými plošnými
loutkami.
Vstupné 30 Kč
Středa 16. 2. – čítárna knihovny od 17.00 hodin
Setkání s Lucií Suchou
Středeční odpoledne můžete strávit ve společnosti autorky putovní výstavy České inspirace,
která je k vidění ve vestibulu knihovny. Dozvíte
se více o příbězích v obrazech a hlavně o (České)
inspiraci, která vede Lucii Suchou nejen k její výtvarné tvorbě.
Středa 23. 2. – CBM od 18.00 hodin
Pojďme na Martinů – Opery V.
Poslední díl věnovaný operní tvorbě Bohuslava
Martinů představí opery Ariadna a Řecké pašije.
Závěrečné shrnutí se dotkne i nedokončených
nebo méně provozovaných oper - Den dobročinnosti, Divadlo za branou, Čím lidé žijí, Žaloba proti
neznámému.
Každý čtvrtek od 9.30 v čítárně knihovny
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Čtení pro nejmenší děti s maminkami probíhá
každý čtvrtek dopoledne v čítárně knihovny. Čteme vždy zajímavé a veselé pohádkové příběhy, učíme se zábavné říkanky a zkoušíme různé výtvarné
techniky. Přijďte se v chladných zimních dnech
ohřát do knihovny nad pohádkovými knížkami!

VESMÍRNÝ KARNEVAL
Zveme na tradiční dětský vesmírný
karneval s bohatým programem.
Vstupné: s maskou 30 Kč, bez masky 50 Kč
Místo: Spolkový dům Jordán, Polička
Termín: 20. 2. 2011, 14.00 — 18.00
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LETNÍ TÁBORY SVČ MOZAIKA POLIČKA
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Věk:
1. – 4. třída
Termín: 4 . 7. - 8. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1 100 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Hana Maděrová
Info:
Hana Maděrová, tel.: 775 173 780
Věk:
1. – 4. třída
Termín: 11 . 7. - 15. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1 100 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Jitka Vápeníková
Info:
Jitka Vápeníková,
tel.: 461 725 352, 736 761 281
Věk:
1. – 3. třída
Termín: 18. 7. - 22. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1 100 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 736 752 624
DÁMY V SEDLE – INDIÁNSKÉ LÉTO
LETNÍ TÁBOR U KONÍ S JK VRANÍKEM
Věk:
1. - 9. třída
Termín: 3. 7. - 12. 7.
Místo:
JK Stašov
Ubytování: zděná budova
Cena:
4 000 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Irena Chroustovská
Info:
Irena Chroustovská, tel: 605 43 10 34
LETNÍ TÁBOR MADĚRA - DIVOKÝ ZÁPAD
Věk:
1. - 9. třída
Termín: 16. 7. - 26. 7.
Místo:
Maděra - Telecí
Ubytování: stany s podsadou
Cena:
2 700 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Milan Matouš
Info:
SVČ Mozaika Polička,
tel: 461 725 352, 736 761 281
LUŽNICE - TRADIČNÍ LETNÍ VODÁCKÝ POBYT
- tentokrát opět po řece Lužnici; pobyt
vedou zkušení instruktoři, kteří vlastní
licenci udělenou Palackého univerzitou
v Olomouci.
Věk:
11 – 99 let
Termín: 23. 7. - 30. 7.
Místo:
putovní pobyt po řece Lužnici

Ubytování: kempy podél řeky, vlastní spacáky a stany
nutností
Cena:
3 850 Kč
Cena zahrnuje: kempovné, stravu 4x denně, dopravu,
zákl. pojištění, půjčovné za lodě, pádla,
vesty a barely, tričko
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Mgr. Vítězslav Fila
Info:
Mgr. Vítězslav Fila, tel: 731 508 282,
e-mail: vita.fila@seznam.cz,
www.neptun-euweb.cz
VLTAVA - JESLE NA VODĚ, TÁBOR
RODIČŮ S DĚTMI
- letní pobyt rodičů s dětmi na vodě
- pobyt vedou zkušení instruktoři, kteří
vlastní licenci udělenou Palackého univerzitou v Olomouci.
Termín: 10. 8. - 14. 8.
Místo:
splouvání řeky Vltavy na raftech, pálavách
a kánojích
Ubytování: kempy podél řeky, vlastní spacáky a stany
nutností
Cena:
5 500 Kč za dvojici dospělý dítě
2 900 Kč za dalšího dospělého
2 700 Kč za každé další dítě
Cena zahrnuje: kempovné, stravu 4x denně, dopravu,
zákl. pojištění, půjčovné za lodě, pádla,
vesty a barely, tričko
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Mgr. Vítězslav Fila
Info:
Mgr. Vítězslav Fila, tel: 731 508 282,
e-mail: vita.fila@seznam.cz,
www.neptun-euweb.cz
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
Věk:
2. - 9. třída
Termín: 13. 8. - 20. 8.
Místo:
RZ Mladočov
Ubytování: lůžkové chatky a zděná budova
Cena:
2 650 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Petr Cihlář
Info:
Petr Cihlář, tel: 602 423 259,
petr.cihlar@email.cz
LETNÍ TÁBOR NADĚJE KLASICKÝ LETNÍ TÁBOR
S BOHATÝM PROGRAMEM
Věk:
1. - 6. třída
Termín: 14. 8. - 21. 8.
Místo:
Rekreační středisko Svratouch
Ubytování: chatky
Cena:
3 000 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Richard Brabec
Info:
Richard Brabec
tel: 461 723 703, 723 160 786
Možnost přihlášení
na www.mozaika-policka.cz

PROGRAM CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ V POLIČCE NA MĚSÍC ÚNOR
PROGRAM CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ NA MĚSÍC
ÚNOR
Připravilo Městské muzeum
a galerie Polička, Městská knihovna Polička, Pontopolis o. s., MaTami o. s. a Náš Martinů o. s.
VÝSTAVY
LOUČENÍ S JANEM PALACHEM – PRAHA
LEDEN 1969 - výstava fotografií
Výstava končí 10. února - AV sál Centra Bohuslava Martinů
Fotograf Pavel Vácha vzpomíná, jak zažil a fotografoval pohřeb Jana Palacha, a jak vypadala
Praha v těch nezapomenutelných dnech.

něna veřejnosti také v Poličce. Výstava představí
vesnice, které se v uplynulých letech zúčastnily
soutěže Vesnice roku a umístily se na předních
pozicích výsledného hodnocení. Mezi tyto vesnice patří také nedaleká obec Telecí, která si ze
soutěže odnesla v roce 2001 Zelenou stuhu v péči
o zeleň a krajinu, v roce 2006 Cenu za vzorné
vedení obecní kroniky a v roce 2009 Oranžovou
stuhu za spolupráci se zemědělským subjektem.
Neméně hodnotná je Koláčová cena, která byla
udělena za nejchutnější koláč, který bude podáván také na zahájení výstavy. Vernisáž se koná
v sobotu 19. února v 16.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů.
STĚNA PRO JEDNO DÍLO představí v lednu
fotografie Petra Horáka. Výběr z tvorby je k vidění od 1. do 28. února. Vstup volný.

Z OBOU STRAN OKNA - výstava z tvorby malíře Jindřicha Pevného u příležitosti autorových
PŘEDNÁŠKY/SEMINÁŘE/FILM
50. narozenin
• Drobečci - tvořivé dopoledne pro maminky
Výstava je prodloužena do 13. března - s miminky, úterý 1., 8., 15. a 22. února od 9.00
malé výstavní sály Centra Bohuslava Martinů
- 12.00 hod. Pořádá o. s. MaTami.
• Fit s MaTami, úterý 1., 8., 15. a 22. února
ŠATY DĚLAJ´ PRAČLOVĚKA
od 17.00 hod. Pořádá o. s. MaTami.
22. ledna - 24. dubna - velký výstavní sál
• Drobci tvořivé odpoledne pro rodiče (praCentra Bohuslava Martinů
rodiče, tety, strýce…) s dětmi se koná ve čtvrtek
Již tradiční dotyková výstava Od doby kamen- 3., 10., 17. a 24. února od 15.00 do 18.00 hod.
né do doby slovanských hradišť, která přibližuje
Pořádá o. s. MaTami.
hravou a zábavnou formou život našich předků
• Zemřít ukamenováním - promítání filmu
v období pravěku a starověku, bude v roce rozší- ve čtvrtek 3. února od 19.00 hod. Pořádá
řena výstavou Šaty dělaj´ pračlověka, která vznik- o. s. Pontopolis.
la v Muzeu hlavního města Prahy jako součást
• Manipulace s miminkem I. - předporodní
projektu Díváme se rukama. Návštěvníci budou
povídání ve středu 9. února v 17.00 hod. Pořádá
mít jedinečnou příležitost sáhnout si na všechny
o. s. MaTami.
vystavené exponáty např. repliky kostěného šídla
• Divadlo pro děti - pohádka „Jak na obra“
z mladší doby kamenné, bronzové spony a jehlice
v podání divadelního souboru Divadýlko z pytna spínání oděvů. Do rukou si mohou vzít také
líčku se koná v neděli 13. února od 16.00 hod.
repliky zbraní a nástrojů, které lidé používali
Pořádá Městská knihovna Polička
při lovu, nebo vaření. Jedná se o kopie pravěké
keramiky, kamenné, bronzové a železné sekery,
nože, pazourkový srp, bronzový meč atd. Mohou
se vžít do role našich předků a vyzkoušet si tkaní
na vertikálním stavu nebo karetkování, které patří k nejstarším textilním technikám.
3. 2. v 19 hodin v Centru Bohuslava Martinů
OD MASOPUSTNÍHO VESELÍ K VELIKOFILM – Zemřít ukamenováním
NOČNÍMU PONDĚLÍ aneb Jak dříve lidé
Zanan dar Kafan
prožívali období masopustu, půstů a VeliFarid Haerinejad, Mohammad Reza Kazemi /
konoc…
Iran, Netherlands / 2009 / 73 min.
14. února - 27. dubna ve třídě Bohuslava
Trest smrti ukamenováním mohou v Íránu doMartinů
stat ženy a někdy i muži, kteří se provinili cizoložVe třídě Bohuslava Martinů je pro vás připra- stvím, prostitucí či zabitím v sebeobraně. Advokátvena drobná tematická výstava, která tentokrát
ka Šadi Sadrová, novinářka Asijeh Aminiová a další
přiblíží zvyklosti a tradice spojené s obdobím
aktivistky za práva žen se snaží pomáhat těm, které
přicházejícím po svátku Tří králů - masopustem, byly odsouzeny k tomuto nehumánnímu, ponižujívelkou dobou postní a Velikonocemi. Masopust- címu a velmi bolestivému způsobu popravy. Jejich
ní období je časem hojnosti a zábavy končící
práce je však obtížná – sesbírat důkazy je téměř
tradičním průvodem maškar. Zájemci si budou
nemožné, neboť íránská vláda se snaží vše ututlat
moci prohlédnout originální masopustní masky, vzhledem ke kritice, kterou ji zahrnují mezinárodní
dozví se něco o jejich symbolice a o tom, proč
organizace zabývající se lidskými právy. Dokument
se do nich lidé převlékali. Poté následuje doba
režisérů Farida Haerinejada a Mohammada Rezy
postní trvající šest neděl, každá z neděl má své
Kazemiho vypráví příběh několika žen, které díky
charakteristické pojmenování. Dozvíte se, proč
pomoci Šadi a její neziskové organizace unikly
se první říkalo Černá, jiné Kýchavá či Smrtná. trestu smrti ukamenováním. Lejla Mafi, Parissa
Kdo je Moréna, kde najdeme Smrtholku, proč
a Nazanin se v očích íránského trestního zákoníku?
se do vsi nosí létéčko nebo co se jedlo v době
provinily“ sexuálním stykem s příbuzným, cizoložpostu a co se jíst nesmělo. Období je zakončeno
stvím a zabitím. Lejlu znásilnil její bratr, Parissu
Velikonocemi, které má řada lidí spojené pouze
prodával manžel a Nazanin bránila sebe a svou
s pletením pomlázek a koledou. Na výstavě se
neteř při pokusu o znásilnění. Změnit zavedenou
naopak dozvíte, jaké úkony a zvyky tomuto svát- praxi není snadné, ale íránské ženy se nevzdávají,
ku jara předcházely. Proč se o Bílé sobotě tlouklo
byť pro ně samé znamená veřejná obhajoba žendo prahu, třáslo ovocnými stromy a nosily kříže
do polí…
MÁ VLAST
19. února - 31. března v přednáškovém sále
Centra Bohuslava Martinů
Třetí ročník významného projektu, který vedle
rozsáhlé kulturní činnosti zahrnuje panelovou putovní výstavu, jež bude v letošním roce zpřístup-

• Neverbální komunikace - přednáška se
koná v pondělí 14. února od 17.00 hod. Pořádá
o. s. MaTami.
• Bezplenková komunikační metoda - předporodní povídání ve středu 16. února v 17.00
hod. hod. Pořádá o. s. MaTami.
• Rozvaž svůj jazýček! - logopedický seminář
pro rodiče s dětmi ve věku 2,5 – 4 roky, středa
23. února v 16.00 hod. Pořádá o. s. MaTami.
• Pojďme na Martinů - Opery V. - Poslední
díl věnovaný operní tvorbě Bohuslava Martinů
představí opery Ariadna a Řecké pašije. Závěrečné shrnutí se dotkne i nedokončených nebo
méně provozovaných oper - Den dobročinnosti,
Divadlo za branou, Čím lidé žijí, Žaloba proti
neznámému.
Přednáška se koná ve středu 23. února
v 18.00 hod. Pořádá o. s. Náš Martinů.
• Péče o novorozené miminko - předporodní
povídání ve středu 23. února v 17.00 hod.
• Česká učitelka v tibetské škole aneb Jaký
je život tibetských uprchlíků v severní Indii?
přednáška Lucie Juříkové se uskuteční v rámci
projektu „Jak se žije rodinám a dětem v rozvojových zemích“ Přednáška se koná ve čtvrtek
24. února v 19.00 hod. Pořádají o. s. Pontopolis
a MaTami.
• Svačiny a studená kuchyně - tipy a rady na
přípravu chlebíčků, jednohubek a slaného pečiva
ve vegetariánské podobě v pátek 25. února od
10.00 hod. Pořádá o. s. MaTami.
PŘIPRAVUJEME:
ZÁTIŠÍ ODEVŠAD
Výstava fotografa Miroslava Sychry
19. 3. - 8. 5. - malé výstavní sály Centra Bohuslava Martinů

PROGRAM PONTOPOLIS
ských práv obrovské riziko. Film získal na letošním Berlinale Cenu za mír a spravedlnost (Peace
Award for Justice). V rámci projektu Člověka v tísni
o. p. s. „Promítej i Ty!“
čtvrtek 17.2. – od 18.00, Divadelní klub Polička
EXPEDIČNÍ KAMERA – festival outdoorových filmů
Celovečerní promítání filmů o dobrodružství,
divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech.
Díky spolupráci s velkými mezinárodními festivaly
vybírá Expediční kamera ty nejzdařilejší snímky
předchozího roku. Přijďte zhlédnout filmy o lidech
v situacích, do kterých se sami možná ani netoužíte
dostat…!
V rámci festivalu můžete celý únor v Divadelním
klubu zhlédnout výstavu fotografa Pavla Kovaříčka
na téma „slackline“. Je to nový sport, který u nás,
stejně jako ve světě, začal jako oblíbený způsob
trávení volného času mezi lezci.
www. pontopolis. cz, www. expedicnikamera.
cz, www. divadelniklub. cz
čtvrtek 24.2. v 19 hodin v Centru Bohuslava
Martinů
PŘEDNÁŠKA – Lucie Juříkové
aneb „Česká učitelka v tibetské škole“ jaký je
život tibetských uprchlíků v severní Indii? V rámci
90 minutového programu představí přednášející
život v severní Indii a Tibetskou dětskou vesničku
(= Tibetan Children’s Villages TCV), kde po dobu
16 měsíců pracovala jako dobrovolnice učitelka,
vyslaná českou neziskovou organizí INEX-Sdružení dobrovolných aktivit. TCV je organizace, která
sídlí v indické Dharamsale a jejich posláním je
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zajišťovat péči a vzdělání sirotkům a nejchudším
dětem z tibetské exilové komunity. V závěrečné
části přednásky pak bude dán prostor dotazům
a audiovizulní celek uzavře klip fotografií z cest.
Společně s o. s. MaTami jsme pro vás připravili
několik přednášek v rámci projektu „Jak se žije
rodinám a dětem v rozvojových zemích?“
Na květen chystáme přednášku – Lee Tombo
(Zambie) „Jaké bylo mé dětství v Zambii“
TIBET V POLIČCE
Přednáškou bychom také rádi upozornili na
Tibetské dny v Poličce, které proběhnou začátkem
března v Divadelním klubu. Těšit se můžete na
přednášku, film a tématicky laděnou výstavu v Café net restaurantu.
Výstava fotografií
Senioři (nejen) v Africe – zapomenutá generace – Oldřich Staněk
v Café Net Restaurant 19. 1. – 28. 2.
Starší lidé v rozvojových zemích hrají významnou roli při omezování chudoby – podporují rodiny
a pečují o vnoučata, jejichž rodiče zemřeli na AIDS.
Bez jejich příspěvku by v Africe nepřežily miliony
rodin. Přesto se na ně v rozvojových programech
zapomíná. Celosvětově jich však stále polovina
nemá garantován ani minimální příjem. Pokud se
situace nezmění, bude v roce 2050 až 1,2 miliardy
starších lidí žít bez základního zabezpečeného
příjmu.
Fotografie byly pořízeny během rozhovorů se
seniory v Bangladéši, Peru a v Ugandě, v rámci
evropského projektu Decent Work for All.
Výstava probíhá v rámci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, který bude probíhat v Poličce
ve dnech 4. - 8. 4. ve spolupráci s o. s. Život90.
Jeden svět pro školy - festival dokumentárních lidskoprávních filmů v Poličce
4. – 8. 4. Promítat budeme opět v Centru Bohuslava Martinů a v Divadelním klubu v dopoledních hodinách (od 8.00 hodin, od 10.00 hodin).
Po každé projekci následuje debata se studenty na
dané téma. Chcete- li festival v Poličce navštívit,
kontaktujte nás prosím na emailové adrese pontopolis@seznam.cz nebo volejte na č. tel. číslo:
739 568 896
Jazykové kurzy španělštiny – od 2. února
začátečníci, mírně pokročilí, lektorka: Michaela
Žabová
Cena: 1 250 Kč, 25 vyučovacích hodin (1 vyuč.
hodina – 50 Kč, 2 vyuč. hod. 1x týdně/středa)

PROGRAM RC MATAMI

Předporodní povídání
Povídání je určeno nejen těm, kteří miminko
čekají, ale i těm, které toto téma zajímá…
Manipulace s miminkem I.
9. 2. (středa) v 17.00
Jak správně ovlivnit psychomotorický vývoj děťátka při nošení, otáčení a přebalování.
Přednášející: Soňa Kováčová, Dis. (fyzioterapeutka, absolventka kurzu Něžná náruč rodičů – o manipulaci s dítětem metodikou Evy Kiedroňové)
Bezplenková komunikační metoda
16. 2. (středa) v 17.00
Čisté, suché a spokojené miminko aneb přirozená hygiena nemluvňat.
Přednášející: Mgr. Michaela Vomáčková (speciální pedagog, se svou dcerkou aplikuje BKM od
narození)
Péče o novorozené miminko
23. 2. (středa) v 17.00
Povídání o tom, co může maminka očekávat po
narození děťátka.
Přednášející: MUDr. Daniela Dobiášová (lékařka na novorozeneckém oddělení ve Svitavách)
Manipulace s miminkem II.
2. 3. (středa) v 17.00
Jak správně ovlivnit psychomotorický vývoj
děťátka při nošení, otáčení a přebalování. Volně
navazuje na Manipulaci s miminkem I.
Přednášející: Soňa Kováčová, Dis.
V březnu připravujeme pokračování (povídání
s lékařkou, porodní asistentkou, laktační poradkyní...).
Cena přednášky 30,- (pro pár 50,-) Tatínci
vítáni!
Pravidelný program
DROBEČCI (od 0 do 1 roku, děti nechodící)
Pro maminky s miminky
každé úterní dopoledne 9 - 12 hodin
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Rodiče budou mít čas na popovídání si, odreagování se od každodenních činností, posezení u čaje
nebo kávy.
Povede: Mgr. Hana Dalíková
DROBCI (od 1 do 3 let, děti chodící)
Pro rodiče (prarodiče, tety, strýce…) s dětmi
každé čtvrteční odpoledně 15 - 18 hodin
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
společně nové říkanky a písničky a získat milé
kamarády pro vaše drobky. (Starší sourozence vezměte klidně s sebou!)
Povede: Mgr. Hana Dalíková

Fit s MaTami
každé úterý od 17.00
Cítíte, že vaše tělo by potřebovalo dát do pořádku? Nemáte možnost chodit na „klasické“ cvičení do
fitness centra nebo posilovny? Připravili jsme pro Vás
pravidelné speciální fitness lekce, které jsou koordinačně nenáročné, zapojují rovnoměrně celý svalový
aparát a tím umožní začátečníkům i pokročilým
zvyšovat kondici, rozvíjet aerobní zdatnost organismu
a redukovat hmotnost. Pokud máte malé děti, můžou
přijít s Vámi!
Cvičitelka: Dana Matejsková.
Ostatní přednášky a semináře
Neverbální komunikace
14. 2. (pondělí) v 17.00
Víte, proč často řekneme více, než jsme vyjádřili
slovy? Jaká je vlastně mezilidská komunikace a její záhady? Přijďte si s námi o tom popovídat. Vhodné pro
všechny zájemce o komunikaci, zejména pro studenty,
pro maminky na MD, ale i pro uchazeče o zaměstnání či dlouhodobě nezaměstnané.
Přednášející: Mgr. Romana Jelínková
Rozvaž svůj jazýček!
Logopedický seminář pro rodiče s dětmi ve věku
2,5 – 4 roky
23. 2. (středa) v 16.00
Zdá se Vám, že Vaše dítě téměř nemluví? Má
malou slovní zásobu a netvoří věty? Nevíte, kdy je
potřeba navštívit logopeda? Přijďte se poradit, rozcvičit mluvidla, nacvičit správné dýchání a získat zásobu
motivačních cvičení pro rozvoj řeči.
Seminář povede: Mgr. Hana Dalíková, logoped
Svačiny a studená kuchyně - tipy a rady na
přípravu chlebíčků, jednohubek a slaného pečiva ve
vegetariánské podobě
25. 2. (pátek) v 10.00
Nechte se pozvat na praktický seminář zdravého
vaření, kde připravíme a ochutnáme zdravý pokrm,
který nás nezatíží, ale zároveň dodá potřebné živiny.
Na semináři bude využito nejen kreativity rodičů, ale
i dětí. Společně si dopřejeme gastronomický zážitek.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
Místo: CBM
Cena: 30,Pomoc pro předčasně narozené děti
V měsíci únoru až květnu chystá RC MaTami další
z dobročinných akcí. Tentokrát se bude jednat o pomoc pro předčasně narozené a nemocné děti.
Pomoci může každý, tedy i vy. Stačí přinést do
konce dubna klubíčko příze vhodné pro novorozence
(např. Bambino, Batole,…), nové i to, co už doma
nevyužijete, event. jemný fleece či pléd „Irma“ z IKEA
(nejlépe v kombinaci s bílou a červenou barvou).
Další z možností pomoci je zúčastnit se dílničky,
během které ušijeme malilinké čepičky a upleteme
ještě menší ponožtičky pro předčasně narozené děti.
Dílnička proběhne na přelomu března/dubna, termín
upřesníme s dostatečným předstihem. Součástí akce
budou i přednášky a malá výstava na toto téma. Podrobnější informace k akci budou průběžně doplňovány na náš web www.matami.webnode.cz
Sběrná místa pro akci: CBM Polička, IC Polička,
Městská knihovna Polička.
Hotové čepičky a ponožtičky budou předány novorozenecké JIP v Hradci Králové.
Své dotazy můžete také směřovat na e-mail sbirka-matami@seznam.cz nebo přímo v CBM v době
konání našich akcí.
Těšíme se na vás!
Více na našich webových stránkách
www. matami.webnode.cz
Podporují nás:
město Polička, Pardubický kraj
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TĚŽKÁ BARBORA TROCHU JINÝM POHLEDEM
Tento článek nemá být v žádném případě pokusem o recenzi nebo spisem podobného záměru.
Spíše jde o drobný exkurz do zákulisí ochotnického divadla a především ochotnické a divácké
duše. Ti z vás, kteří navštívili poličské ochotnické
představení Těžká Barbora, uvedené v premiéře
v listopadu 2010 a následně dvakrát reprízované
v prosinci téhož roku, mohli zcela správně získat
dojem zodpovědné a komplexně zdařile odvedené práce nejen poličských divadelníků a režisérů
(L. Vrabec, Z. Trnka), ale také výborných KRAJDABLUES a taneční složky poličské ZUŠ (pod
vedením I. Kulíkové).
Do úpravy textu z dílny Voskovce a Wericha
se pánové Z. Trnka a L. Vrabec nepustili poprvé, stejně tomu bylo již u hry Kat a blázen, jejíž
provedení mohla poličská veřejnost zhlédnout
v roce 2009, představení bylo koncipováno podobně jako v případě Těžké Barbory, ale troufáme si říct, že „Barbora“ je divácky atraktivnější
a srozumitelnější, především svým tematickým
zaměřením. Kdo viděl poličského Kata a blázna,
jistě si pamatuje jednu ze stěžejních postav – Kata,
toho po svém a se ctí sehrál R. Smolek a protože

mu werichovský humor není cizí, byl obsazen
do další „osvobozenky“ a opět jej neminula role
hlavní (Druhý žoldnéř), v níž podmanivým pohledem a hubatostí výtečně doplňoval hereckého
kolegu K. Pávka (První žoldnéř). Oba zmiňovaní
tak dohromady vytvořili tandem plný soudobých
vtipných narážek nejen na politické dění, navíc
se dokázali obdivuhodně doplňovat při zdařilém
zpěvu rytmicky nelehkých Ježkových melodií

BETLEMÁŘSKÁ SEZONA SKONČILA
Druhý únor je tradičně v kalendáři veden jako
svátek Hromnic. Podle betlemářské tradice je to
den, kdy se betlémy uklízejí a tím končí definitivně
betlemářská sezona. Je tedy na místě zhodnotit
minulé období.
V neděli 21. listopadu 2010 ve 14 hodin ve
výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů byla
slavnostně zahájena výstava betlémů. V návštěvníky zaplněném výstavním sále o historii betlémů
pronesla úvodní slovo výtvarnice, etnografka a milovnice českých tradic paní Kamila Skopová. Více
než tři stovky návštěvníků si, jako první, prohlédlo
přes padesát betlémů a jejich součástí, různých velikostí, technik a materiálů, převážně z poličského
regionu. Slavnostní zahájení zpestřili žáci Základní
umělecké školy Bohuslava Martinů v Poličce hrou
na dechové nástroje. Pro občerstvení návštěvníků
byl připraven také tradiční vánoční čaj, svařené
víno a vanilkové cukroví. Během adventní doby se
konaly v sálech CBM nedělní řemeslná odpoledne,
kdy návštěvníci výstavy mohli vidět, jak se zdobí
perníčky, vyrábějí vánoční ozdoby, jak se tvoří
ozdobné předměty z kukuřičného šustí nebo práci
lidových řezbářů a jiné.
Deníky Bohemia (mezi než patří také Svitavský
deník) vyhlásily anketu o nejkrásnější vystavovaný
betlém v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.
Pro nás je potěšitelné, že anketu vyhrál pletený
betlém paní Marie Novotné z Poličky vystavený
na této výstavě. V Královéhradeckém kraji vyhrál
„vodní“ betlém vystavený na výstavě v Rychnově
nad Kněžnou. Jedná se o keramický betlém Aleše a Jiřiny Sekových ze Svitav, vložený do obřího
akvária s běžnou florou a faunou. Výstava v CBM
skončila 9. ledna 2011 a zhlédlo jí téměř tři tisíce
návštěvníků. Děkuji při této příležitosti členům
Spolku českých betlemářů – Betlemářům Poličska,
a všem, kdo se na této akci podíleli, především těm,
kdo zapůjčili svoje betlémy, pracovníkům Městského muzea a galerie v Poličce, Městskému úřadu
v Poličce a Kulturní komisi za podporu a finanční
příspěvek.
Při vernisáži této výstavy jsem vzpomněl jedno
významné výročí našeho betlemářského spolku. Je
to již 20 let, co jsme v Poličce založili pobočku tehdejšího Československého sdružení přátel betlémů
se sídlem v Třebechovicích pod Orebem, jehož stejné výročí založení si čeští a moravští betlemáři připomněli na podzim minulého roku. Činnost za ta
léta byla bohatá, účasti na řezbářských sympoziích,

ukázky řezbářství na různých kulturních a předvánočních akcích v Poličce a okolí; mnohé výstavy
v městském muzeu v Poličce, účast na výstavách
v Kamenci, Sněžném, v Novém Městě na Moravě,
Litomyšli, Baníně, Křižánkách, na hradě Svojanově, Bystrém a jinde. Stalo se již tradicí pořádat
regionální výstavy v Městském muzeu ve Svitavách,
které vznikly z iniciativy Betlemářů Poličska a jsou
velice oblíbené a hojně navštěvované.
Kromě již zmíněné výstavy v Centru Bohuslava Martinů měli milovníci tohoto lidového umění
možnost v právě skončené betlemářské sezoně
zhlédnout již VII. výstavu v prostorách Obecního
úřadu v Kamenci. Její autor Jan Mlynář opět výstavu zkrášlil překrásnou floristickou výzdobou.
Již tradiční výstava v Kulturním domě v Baníně,
kterou opět připravil pan Jiří Samek, byla tentokrát
zaměřena na papírové betlémy. Také v chodbě mateřské školy na Palackého náměstí byla instalována
velice pěkná výstavka papírových betlémů. Pěkné
zakončení vánoční doby v Poličce učinili koledníci

a zároveň neztráceli kontakt s publikem. Diváckou duši pozitivně upoutal bezesporu i „učitel“
M. Běhoun a to nejen svým hereckým projevem,
ale i hudební interpretací. Taneční složka držela
uměleckou úroveň složky hudební a vhodně
zvolená choreografie navíc umocňovala celkový
kladný dojem celého představení.
Kdo „chodí rád na ochotníky“, zcela jistě
neprohloupil ani tentokrát. Uvědomíme-li si, že
takovéto divadlo vzniká ve volných chvílích po
pracovní době, (těch chvíli je mnohdy skutečně
poskrovnu) a že ochotník je amatér hrající tak, jak
on sám nejlépe umí, ale hlavně hrající doopravdy
srdcem a rád i za daň stresových chvílí a nikdy
nechybějící trémy, pak můžeme říct, že takovéto
divadlo má smysl a vždy dokáže oslovit takovou
diváckou duši, která se chce především odreagovat, pobavit, poučit a v žádném případě nechodí
do divadla proto, aby jen kritizovala a srovnávala
s „profíky“. Ať je mezi námi takových duší co nejvíce a kdo přece jenom ještě nezjistil, kdo nebo
co je Těžká Barbora, má možnost ji zhlédnout
v Tylově domě 6. 3. 2011 od 19 hodin.
Co uvést závěrem? Snad citaci z programu
Těžké Barbory: „Ochotnické divadlo? Hle, zázrak
v době televizí, gigabytů a šílenství doby.“
(B.O.J.)

POZVÁNKA DPS PENZION
1. 2. Keramická dílna – 13.30 hod., pracovní
místnost.
2. 2. Posezení v Borovnici – posezení při muzice a dobrém jídle. Odjezd od Penzionu ve 14.00
hod., cena dopravy 50 Kč. Zájemci se nahlásí na
recepci Penzionu a vyberou si z nabídky jídel.
9. 2. Společné muzicírování – 14.00 hod., společenská místnost.
15. 2. Šikovné ručičky – 13.30 hod., pracovní
místnost.
16. 2. Cestovatelské odpoledne – Šumava, film
pana Ing. Kleina. Začínáme ve 14.00 hod., ve společenské místnosti.
23. 2. Ze života v Penzionu – 14.00 hod., společenská místnost. Přijďte si připomenout společně
prožité chvíle na akcích DPS Penzion v roce 2010.
24. 2. Narozeninové zpívání – 14.00 hod., jídelna.
2. 3. Maškarní bál – rádi bychom vás pozvali na
bál, kde nebude chybět tanec, soutěže a vyhodnocení masek. Zahraje vám pan Hladík, pan Otepka,
zpívá paní Andrlíková. Vstupné 40 Kč. Vstupenky si
můžete zakoupit v recepci Penzionu.

PODĚKOVÁNÍ

tříkrálové sbírky, kteří se v průvodu od fary, kde
jim bylo požehnáno, odebrali do prostor penzionu,
v němž byla sehrána krátká scénka o příchodu Tří
králů do Betléma.
V příští sezoně se takto velká výstava v Centru
Bohuslava Martinů konat nebude. Pokud na hradě
Svojanově bude oprava prostor Domu rytířů zdárně
dokončena, budou moci návštěvníci zhlédnout výstavu betlémů tam. Dále se opět uskuteční výstava
ve Svitavách, Kamenci a v Baníně.
Za Spolek českých betlemářů – Betlemářů
Poličska
Mirek Andrle

Dovolte mi vyslovit několik poděkování vztahujících se k mé výstavě, která v současné době
probíhá v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.
Chci poděkovat vám, kteří jste v hojném počtu
přišli na vernisáž, i těm, kteří se ještě na výstavu
chystají, protože žádná výstava by bez obecenstva
vlastně neexistovala, takže i vy jste spolutvůrci
výstavy.
Děkuji muzeu a galerii a Centru Bohuslava
Martinů za uspořádání výstavy a jejich pracovníkům za výbornou spolupráci. Děkuji také všem
přátelům, kteří mě podpořili. Chci poděkovat také
své ženě nejen za to, že obrazy smysluplně uspořádala, ale také za všestrannou podporu, které
se mi od ní neustále dostává, nejen v souvislosti
s touto výstavou.
Díky.
Jindřich Pevný
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NA ROHU HEGEROVY ULICE
Mladý člověk historii nepotřebuje. Potřebuje
znát současnost, aby se v ní orientoval. Nastane však období, kdy přirozeně zatouží poznat
prostředí a podmínky, v nichž žili jeho nejbližší,
příbuzní známí. A také porozumět…
Své dětství jsem prožil na Hegerově ulici, tedy
Horním předměstí. Otec mi říkával, že Horní
předměstí mělo svého času dokonce starostu. To
už jsem nezažil, ale vím, že v naší partě byl přirozeným vůdcem Zdeněk Smělý. A bylo nás kolem
něj dost kluků a holek. Naše parta: Vlasta Buben,
sestry Jiřka Hladíková a Lidka, Olina Hýblová,
Olda Janele, jeho sestry Věra, Eva, Jarek Kacálek,
jeho sestra Helena, Jára Smělý, Zdeněk Smělý,
Karel Vít, a já.
Scházeli jsme se před domem pana Hladíka,
který měl Pilníkářství a každý den od páté hodiny ranní nám otřásal ložnicí, která sousedila s jeho dílnou. Vyráběl rašple a pilníky z předválečné
švédské oceli a to tak, že pod razící stroj ručně
a v přesných vzdálenostech posunoval tyč budoucího výrobku. Ještě stále vlastním takřka půlmetrový pilník hrubého ražení, jímž otec brousil
náběžnou hranu pluhu vydávající při broušení
nesnesitelný skřípot, po němž jezdil mráz nejen
po zádech. Před Hladíkovými bylo naše sraziště

a tam jsme hrávali na řemesla, fanty, ale i různé
ty nožové školky a pozorovali dění kolem nás
a nechávali v předstíraném zaujetí hrou nuceně
obcházet namyšlené fräulein z Laubendorfu, kráčející do města na nákupy.
Naproti byl fotoateliér Janele a vedle ulička,
vedoucí jednak k pumpě, sloužící sousedům, kteří neměli zavedený vodovod a taky k domku pana
Hýbla, přísného otce dcery Oliny, ale stejně přísného mistra ve Feuersteinově textilce proti nádraží. Nalevo uličky byl vchod na dvorek, spíš dvoreček před domečkem o jediné obývací místnosti
včetně kuchyně pana Dočekala, pomocného dělníka na pile. Měli ještě syny Fandu a Jardu a vzorně vychovávali našeho kamaráda Vlastu Bubna.
To byl všeuměl od pánaboha. Uměl spravit a sešít
vyřazenou fotbalovou mičudu a vrátit ji život, což
byl v dobách nebetyčného protektorátního nedostatku všeho něco úžasného, uměl splést provaz
z několika tenkých provázků, abychom se mohli
proměnit v horolezce a lézt na stromy, vyrobil mi
a prodal včetně figurek Člověče nezlob se, ale
hlavně měl kouzelnou knížku o všech zvířatech,
která v ní byl nakreslena jako živá. Popisy jejich
vlastností nás inspirovaly k tomu, že jsme si volili
svá přízviska - Lev, král zvířat byl pochopitelně
Zdeněk, tygr Vlasta, co byl Olda Janelů už nevím;
já byl antilopa. Máte vůbec ponětí, jaká je to krása při cestě na koupání v Pivovarském rybníku
přeskakovat překážky jako antilopa? K té knížce
musím podotknout nezanedbatelnou skutečnost:
Vlasta ji zachránil někde z nějakých odpadků
a tak ji chyběly všechny první a poslední strany
a byla celá potrhaná. Uměli jsme ji bezchybně
celou nazpaměť a k mému překvapení jsem se
s ní setkal jako s učenicí zoologie v sekundě
na gymnáziu, a všechno jsem si pamatoval do
posledního písmenka. Jestlipak bychom to tak
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tenkrát prožívali, kdybychom věděli, že moudra
čerpáme z učebnice?
Zdeněk a Jára Smělých měli mimořádnou věc:
dostali k Vánocům divadlo s krásnými sádrovými
marionetami. Leč domů si Zdeněk a Jára naši
partu přivést nesměli a tak se hledalo místo, kde
by se dalo hrát představení. To bylo podle nějaké
jednoaktovky z časopisu Srdíčko, které mi nosila
každý týden z knihkupectví od Ripplů jejich pro-

davačka přímo domů. Mohlo se hrát u nás, ale
nehrálo. Když přišel otec a viděl, že Jára zapojuje
do zásuvky transformátor k osvětlení divadelní
scény, zakázal představení z obavy, co bychom
mohli s elektřinou provádět a byli jsme vyhoštěni. Hrálo se nakonec v domě na rohu u Kacálků
v jedné z neobydlených místností a bez elektriky.
Stejně však trvalo nějaký čas, než jsem byl za
vyhoštění z našeho domu, na němž jsem byl bez
viny, vzat na milost. Takové byly nepsané zákony
party.
V zimě jsme hráli na širokém zamrzlém chodníku Sklenářství pana Smělého hokej, takzvanou
holomajznu. Naše vzory tvořily hvězdy mančaftu SK Polička Scheib, Lojza Sehnal, Zbynda
Stach, Neděle, Pícha. Přivlastnili jsme si jejich
jména a jimi zaštítěni jsme zažívali pravé hokejové mače. Chodník našeho hřiště končil zídkou
domu autodopravce pana Karla Dvořáka, která
sloužila jako branka. Směrem k Janelům pak
byl půlmetru široký chodníček přes jejich dům
a dům Hýblův. Domky měly okna taky asi tak
půl metrů nad terénem, takže místnosti byly pod
úrovní vozovky.
V létě jsme se naopak přestěhovali na chodník
před ateliér Janele. I ten končil zdí, ale velkou,
tam byl roh soukromého Janelova domu. A tam
také byla pomyslná branka. Problém byl v tom,
že tam měl pan Janele instalovány ve skleněných
vitrínách fotografie, které si pak zájemci kupovali. Psal jsem si tehdy deník a uvádím jednu story
z tohoto místa:
Vlasta přinesl mičudu a začali jsme trénovat
na branku. V tom vyšel ven pan Janele a řekl:
„Tady mi nehrajte a ty Aďo už vůbec. Rozprdneš
mi zase auzlák a kdo to bude platit.“ Vlasta způsobně řekl: „Nebo schaufenster.“ Pan Janele pravil: „Ty se do toho nepleť a maž pást kozy.“ Tady
nevím, jestli nemyslel: „Máš pást kozy.“ Tak jsme
se rozešli. Hájil jsem se tím, že to měl Olda chytit,
ale on se hájil, že jsem dal faleš. To kluci uznali
a mně to dělalo dobře. Jediný však vím, že jsem
mičudu netrefil přesně.
Vlasta chodil pást kozu za stodoly – to je
dnes za Opusem. Tenkrát se těm místům říkalo

Na obci a byla tam řada stodol a tam jsme hráli
nerušeně fotbal. A Vlasta u toho pásl kozu. Za
kruhovou stodolou, podobnou té, co je dnes na
Veselém kopci, byl prošlapaný kruh, žentouru, ve
kterém chodila kráva se zavázanýma očima a poháněla strojní mlátičku ve stodole. Tenkrát ve
čtyřicátém čtvrtém byl v Poličce cirkus Medrano
a součástí představení byl zápasnický turnaj, jak
pravil plakát, největších slavných zápasníků. Byli
to: miláček diváků krásný a svižný Bonelli, urostlý blonďák – bohatýr Ctibor, zlý, silný a dlouhofousatý Ali ben Abdul, za nějž ho soupeři k pobavení diváků tahali a opravdový a skutečný mistr
světa Gustav Frištenský. Můj otec se s ním znal,
chodil k nám a mému otci pak psal – tuším, že
bydlel v Litovli. Unešeni těmito vzory jsme pak
za stodolami zápasili. Vlasta byl Ali ben Abdul,
protože uměl dávat americkou kravatu a přesně
tak se u toho děsivě chechtat, za což diváci toho
pravého Aliho nenáviděli. Uměli jsme dávat jednoduchého i dvojitého nelsona, dělat kozu, a prohrávat na lopatky.
Taky jsme tam mohli střílet z praku. Kdo měl
čtyřhrannou leteckou gumu, byl vážený, poněvadž se tím prakem dalo mířit velice přesně. Měli
ji jenom kluci Smělých.

Na Hegrovce do naší party patřil ještě Karel
Vítů. Ten bydlel na bývalém Říhově statku hned
vedle fotografa pan Josefa Leedera. Pan Leeder
byl už tehdy starý pán, s brýlemi se zlatými
obroučkami, vlídný, málomluvný, s vestičkou se
zlatým řetízkem k hodinkám – jako z románů
od Chestertona. Říhův statek byl z osmnáctého
století a dveře či vrata pro příchozí měla tvar,
kterému se říká kobylí hlava – oblouk byl asymetrický a v části nad klikou byl znatelně vyšší.
Velká vrata pro povozy byla už symetrická. Ve
dvoře rostl mohutný kaštan, který nás na podzim
pohodlně zásoboval tak, že jsme nemuseli házet
klacky a kameny do větvoví stromů na Valech.
Ale stejně jsme je házeli.
Za všemi domy, o nichž píšu, byly velké louky,
na kterých jsme si také hráli a na nichž naše maminky bělily prádlo a my ho chodili kropit, aby
pak krásně a nenapodobitelně vonělo.
Vše se změnilo, když v létě 1966 v Janelově
ateliéru, který tehdy už sloužil jako ubytovna, někdo nevypnul elektrický vařič a došlo k požáru,
který zničil zadní ateliér Leederova domu, obě
Janelovy budovy, domek Dočekalův, a poškozen
byl dům Hýblův. Dnes v těchto místech, včetně
domu Říhova a Dvořákova, stojí panelové domy.
Nejzápadnější dům ulice, rohový dům pekaře Bohumila Trávníčka s pamětní deskou Hynka Jakuba Hegera, tvůrce českého těsnopisu a profesora
vídeňské univerzity už nestojí a taktéž kaplička
sv. Jana Nepomuckého byla v polovině minulého
století zbourána. Cítíte také lehké bodnutí, když
se řekne v minulém století? A kolik nás od něj
dělí let? Jak koho…
V naší mysli můžeme minulý čas ztratit, hledat, vrátit. Je přítelem historie. Ta odlétá do vesmíru a tam je přítomna. Teď.
Text a foto A. Klein

LUCIE SUCHÁ „NA CESTĚ“
Autorka putovní výstavy České inpirace se
narodila v Berouně v roce 1968. Vystudovala
gymnázium. Nějaký čas strávila studiem medicíny (první kresby na okraji poznámek). A nakonec podruhé odmaturovala jako radiologický
laborant. Malovat začala potom, co dostala od
svého muže pod stromeček olejové barvy. První
obraz vznikl v létě r. 1989 na chatě pod hradem
Týřovem a do dnešního dne jich namalovala již
přes tři sta. Staré okenní rámy, které jsou pro
její obrazy typické, začala používat poté, co jeden z obrázků jakoby na míru přesně zapadl do
starého sklepního okýnka u domku manželových
rodičů.
Od roku 1992 již uspořádala 30 samostatných
výstav.
Obrazy v soukromých sbírkách - Německo,
Holandsko, Itálie, Slovensko, Japonsko, Mexiko,
USA a Česko (tam nejvíc).
Lucie dále navrhuje loutky, které vyřezává
její manžel Tomáš Suchý. Maluje obrazy ke starým kramářským písním, které občas s kapelou
- Apači z pavlače - zpívá. Navrhuje obaly na
CD Ponožky pana Semtamťuka, Pavlína Jíšová
a přátelé, Brzdaři, Pohádky z kouzelné mošny
atd. Neúnavně fotografuje (několik cen časopisu
Photo-life).
Je členkou fotografického klubu „Berounští
fotorici“, s kterým pravidelně vystavuje. Aktivně
se podílí na činnosti Kaleidoskopického sdružení
DĚTI i KMETI pořádajícího Jarní hry v Radouši
a Podtýřovskou matračku na Berounce. Vychovává tři syny Mikuláše, Huberta a Jáchyma. Vede
domácnost svému muži. Pracuje na RTG berounské nemocnice a přitom stále maluje a maluje.
Toho času však užívá výhod mateřské dovolené.
Rozhovor s autorkou výstavy paní Lucií
Suchou
1) Jak vznikl nápad rámovat Vaše obrazy do
starých okenních rámů?
To byla náhoda. Dříve mi Tomáš, můj muž, rámoval obrázky spořádaně do rámů, na které jsou
všichni zvyklí. Jednou jsme přijeli na návštěvu
k rodičům mého muže a u sklepního okýnka byl
vykopnutý rám, do kterého úplně na míru zapadl
obrázek, který měl doma manžel připravený, že ho
zarámuje. Od té doby vyhledáváme staré okenní
rámy a rekonstruujeme je do původní dřevěné
podoby. Náš prostřední syn, který nám s touto
prací pomáhá, ví, jaký obrázek má jakou kličku.
Některé rámy jsou čistě využitelné pouze pro nás.
Protože má na rámu kličku, o kterou nechce přijít,
a tak do nich musím namalovat obrázek pro nás.
Pro rámy jezdíme do technických služeb anebo
nám volají známí, kde všude viděli vyměňovat
okna, abychom si pro ně zajeli. Za ta léta nám
už pod rukama prošla pěkná řádka oken, kterým
jsme vrátili jejich duši. Mám ty okenní rámy tak
ráda, že už si nedovedu představit rámovat své
obrazy do něčeho jiného.
2) Kde se bere Vaše slabost pro námořnická
trička?
Moje dětství je spojené s řekou Berounkou, na
které jsme pod hradem Týřovem, měli chatu. Tam
jsem jezdila týden co týden s rodiči, seděla u řeky
a záviděla vodákům, jak jedou na svých všelijakých plavidlech až k oceánu. Před třiceti lety
ještě jezdily kánoe po domácku vyrobené, každá
měla jiný tvar a byla různě pomalovaná. Jedna
s indiánem, další se žralokem, maňáskové a vory
všelijakých podob. Vesměs všichni ti vodáci nosili
pruhovaná trika. Mně je táta přivezl z Bulharska,
když mi bylo patnáct. Úplnou hromadu, kterou
jsem pak rozdala svým kamarádům, se kterými
jsem začala jezdit na vodu také. Jedno také dostal
můj muž. A od té doby nedám na pruhované triko
dopustit. Lidé v pruhovaných trikách mě zkrátka
okouzlují.

3) Znáte města České inspirace? Která jste již
navštívila a máte k některému z nich bližší vztah?
Nejvíc znám Cheb. První mé setkání bylo v r.
1988, kdy jsme jeli Ohři a vyráželi z Chebu. Pak
tam můj muž hrál se svou kapelou Ponožky pana
Semtamťuka na „Chebských dvorcích“, což je nádherná chebská akce. A já na této akci v r. 2007
také vystavovala. Když jsem se dozvěděla, že
budu vystavovat na Putovní výstavě ve městech
České inspirace, pořádala jsem výstavu ve Fran-

Nicméně, i když znám vaše město jen z fotek
na webu, namalovala jsem ho pod sněhovou
peřinou. Tak jsem si ho představila, když jsme
zbaběle otáčeli auto za Zručí nad Sázavou, protože přes silnici bylo zatarasené auto a nedalo se
k vám dojet. A navíc sníh, tma a dítě v autě. Na
obrázku je i příběh, ale ten nebudu vyzrazovat,
na ten se musí diváci přijít podívat k vám do
městské knihovny na výstavu.
5) Na Vašich obrazech se objevují bílí motýli,
co symbolizují?
Nevím, jestli něco symbolizují, ale provází mě
na mých obrázcích už od úplného začátku. A tak
bych jim to nemohla udělat, stejně jako žlutým
ptáčkům a kočkám, abych na ně zapomněla. To
by mi asi neodpustili.
Otázky kladli:
Naďa Šauerová a Jan Jukl

ŘÁDKOVÁ INZERCE
tiškových Lázních. Odtamtud je to do Chebu coby
kamenem dohodil, tak jsem si ho pěkně v klidu
procourala. Má malebná zákoutí a ty dvorky!
Chtěla jsem takhle projet i ostatní města, ale nebyl bohužel čas. Tak doufám, že to teď napravím.
V Telči to znám také dobře, byla jsem tam s kapelou mého muže Ponožky pana Semtamťuka,
když tam hráli na „Prázdninách v Telči“. Já tam
pak v r. 1996 měla výstavu na radnici. V Třeboni
jsem byla v r. 1980 na pionýrském táboře, tam to
znám jak své boty a před pár lety jsme tam byli
s partou kamarádů na kolech. Hradec Králové
a Jindřichův Hradec jsem také navštívila s kapelou. Vloni můj muž vydal nástěnný kalendář
s mými obrazy, a tak jsme ho začali distribuovat
po českých městech. Kutnou Horu jsme díky
tomu prochodili křížem krážem. Do Poličky
a Litomyšle jsme se vypravili vloni 12. prosince,
v den sněhové kalamity a tak se nám tam přes
přívaly sněhu nepodařilo dorazit.
4) Máte nějakou představu obrázku v souvislosti s městem Poličkou?

Prodám byt 2+1, 3. podlaží, nový, 3 roky starý,
71 m2. Nová nepoužitá kuchyň. V Poličce U vlečky
1088. Tel 731 021 403.
•
Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 2+1
v Poličce. Příp. s garáží. Tel. 721 860 862.
•
Oznamujeme, že od února se přemísťuje
prodejna ZDARVÁ VÝŽIVA ZELENINA z Riegrovy
ulice č. 3 do prodejny ovoce a zeleniny Palackého
náměstí č. 58 Vitamín D s.r.o. Srdečně vás zveme
•
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky,
bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tiskárna@komurka.cz nebo tel.: 724 22 92 92
•
Provádíme zednické práce, kompletní
rekonstrukce bytových jader, výroba kuchyňských linek a vestavěných skříni na míru,
obložkové zárubně. RS interier, Zákrejsova 318,
Polička. Tel: 773 691 068
•
12. 2., 12. 3., 23. 4. – termály Györ /Mošoň/,
565Kč; 20. – 25. 2. lyžování Hochficht /Rakousko/,
5x ubytování s polopenzí, bus, 5-ti denní skipas,
6770Kč; 14. – 22. 3. Španělské slavnosti Fallas,
Oropesa, 5x ubytování s polopenzí, bus, poj LV,
průvodce, 8480Kč; 26. 3. – Kudova Zdroj, nákupy,
230Kč; 15. – 19. 4. Holandsko, květinové
korzo, ubytování, bus, pojištění vč. storna, průvodce, 5480Kč; 16. 4. – Termály Laa an der Thaya
/Rakousko/, 395Kč; 30. 4. – Flora Olomouc, zahrádkáři, vč. vstupu, 310Kč; 11. – 18. 5. Černá Hora +
Albánie, 5x ubytování s polopenzí, bus, pojištění LV
a storna, průvodce, 7245Kč; 5. 5. – termály Podhájská, 665Kč; 16. 5. – májová Vídeň, 490Kč
SMĚNÁRNA BEZ POPLATKŮ!!! Dálniční kupony – A, SK, CH CK KO-TOUR, Riegrova 52, Polička,
www.kotour.cz * policka@kotour.cz * 461 724 662,
605 592562
•
Mateřská škola v Hartmanicích přijímá děti
od 2 let. Mobil: 605 565 019
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů
poškozených zimou, sundávání ledu, sněhu
ze střech, drobné zednické práce. Dále kácení
stromů. Tel. 731 506 249, 464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan
Fajmon, 603 782 573.
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Z ČINNOSTI DPS PENZION

KLUB ZDRAVÍ ZVE NA ÚNOROVÉ SETKÁNÍ

Adventní čas prožívali senioři v DPS Penzion
pokojně a v radostném očekávání. S panem
Ing. Kleinem a jeho filmem Alpské čtyřtisícovky, si užili překrásných výhledů z neskutečných
výšin. Senioři navštívili také výstavu Betlémů
v Centru Bohuslava Martinů. Koledy se v Penzionu zpívaly s Poupaty při zdobení stromečku a při
setkání s paní učitelkou Ellen Erbesovou a studenty gymnázia v Poličce. A nejen oslavencům se zpívalo při narozeninovém zpívání. Adventní koncert

Většina z nás se určitě narodila nebo byla lásky- z našich původních rodin a tak se možná po večeplně přijata do fungující rodiny. Nechci psát o tom, rech proklikáváme internetem, sjíždíme televizní
co rodina je nebo není. Důležité je, že taková ro- seriály a doufáme, že najdeme ty správné rady a „in“
dina není nahraditelná žádným jiným myslitelným
informace, které nám pomohou napravit to, co se
druhem kolektivní výchovy. Tím nechci snižovat
(ne) návratně pokazilo.
zásluhy všech, kteří chybějící fungující rodiny musí
Pokud vám záleží na zdraví té vaší rodiny,. určisuplovat jako vychovatelé a dávají do toho ze sebe
tě si nenechte ujít možnost nastartovat začátek její
všechno nejlepší. Ale je to pořád jen stav nouze.
letošní jízdy. Právě vám je určena přednáška „ZdraRodina je místem, kde se učíme základním
vá kuchyně v naší rodině“, která volně navazuje
a nezbytným dovednostem pro náš další samostat- na lednové setkání. Poskytneme vám informace
ný život v dospělosti. Je důležité, abychom získali
v teorii stejně jako praktické ukázky. Nabízíme
dobré návyky hned od začátku. Ty špatné, které
vlídné zacházení po celou dobu a vše budeme
v nás ulpí tak snadno, se velmi obtížně odbourávají
přiměřeně kořenit humorem, prozařovat smíchem,
či mění. Všechno, co se v mládí dobrého naučíme, zalévat čajem a dochutíme zamyšlením Aleše Kov dospělosti jako když najdeme. A navíc se jako
ciána „Rodina není jen tam, kde je mé jméno na
rodiče nebo prarodiče či starší sourozenci stáváme zvonku u dveří.“ Pokud vás tato nabídka zaujala,
příkladem učiteli pro ty, kteří přicházejí po nás.
přijďte 9. února 2011 v 17.30 do horní místnosti SVČ
Důležitou zkušeností a dovedností, kterou
Mozaika, vstup je volný.
v rodině získáme, je vztah k jídlu a jeho příprava.
Rodina je základ státu, říkával prý Masaryk. MáJako lidé žijící na počátku 21. století se více než -li společnost prosperovat, být lidem k užitku, musí
pravidelně setkáváme s informacemi o prospěš- rodiny být schopny poskytovat kvalitní občany do
nosti nebo naopak škodlivosti určitých potravin
všech sfér veřejného vlivu. Měli bychom se nad
a víme, že naše tělo je budováno z toho, co do něj
sebou zamyslet, jací jsme my, a jaké jsou naše děti
vkládáme. Mě učila vařit moje ukrajinská babička. a jaká budoucnost čeká nejen nás, ale především
Její jídelníček by i dnes svojí skladbou a střídmostí
je samotné. Možná to zní nečekaně příliš politicky,
vyhovoval všem požadavkům na zdravé stravování. ale určitě stojí za to se nad tím zamyslet. Poslední
Chci však především zdůraznit, že právě v rodině
dobou totiž hodně lidí touží po opravdové rodině
se odehrává to podstatné z alchymie bytí. Už víme, se vším všudy. „Není větší chyby, než přestat zkouže nejen chlebem je člověk živ, že moc důležité
šet“, řekl Goethe.
je i to, jak myslíme, jaké vztahy máme mezi sebou,
Těším se na setkání s vámi a za náš přípravný
jak se umíme navzájem přijímat. V chvatu a spěchu, tým vám přeji, abyste byli zdrávi pro sebe i své
jímž postmoderní člověk frčí po dálnici svého živo- rodiny.
ta, jsme zapomněli používat ty osvojené dovednosti
Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička

POLIČSKÁ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
V LETNÍM SEMESTRU 2011
v DPS Penzion se stal již tradicí, na které se schází
čím dál tím víc návštěvníků. Chvíle prožité při
vystoupení Chrámového sboru Polička patří mezi
nezapomenutelné a ještě dlouho si senioři o tomto
společném prožitku povídají. Setkání v kavárničce bylo tentokrát s překvapením. Seniorům bylo
promítnuto video – písečné malby. Chvílemi se
až tajil dech nad tím, jak se dá do písku malovat.
Nesmíme také zapomenout na Mikulášskou a Silvestrovskou zábavu. Mikuláš s andělem a s čerty
obdarovali seniory i děti z MŠ Pomezí, kteří měly
připraveno vystoupení plné básniček a písniček
o zdravém stravování. K poslechu i tanci hrál pan
Hladík, Otepka a zpívala paní Andrlíková. Na silvestrovské zábavě se svým programem vystoupil
pěvecký soubor Poupata. Tématem představení
bylo vaření a jako vždy, výborné vystoupení.
K poslechu i tanci hrál Venca band. Hrálo se, zpívalo, tančilo - se starým rokem se senioři rozloučili
opravdu vesele.

Zimní semestr sedmého ročníku univerzity
třetího věku skončil 25. 1. 2011. Slavnostní odpoledne zpestřili senioři svým vystoupením. Pěvecký kroužek „Poupata“, pod vedením paní Marie
Štaudové, prezentoval své vystoupení pod názvem
„Zatančete si s námi“ zaměřené na 60. léta. Zazněly písničky od Ivety Simonové i Milana Chladila
a potěšily nejednoho pamětníka. Taneční kroužek
„Beseda“, jež vede paní Jana Jonáková, předvedl
ve vystoupení svůj um a chuť dělat něco pro sebe,
tak, aby to potěšilo ostatní. Tančilo se na oblíbené
songy ve stylu country. Vystoupení obou kroužků
sklidilo velký potlesk.
Po vystoupení jsme si všichni zazpívali studentskou hymnu a posluchačům byly předány
diplomy za absolvované okruhy. V přednáškách
RNDr. Stanislava Adamce zařazených pod název
„Biologie“ posluchači získali znalosti o vzniku
i vývoji Země a života na ní, hovořilo se o houbách, rostlinách, o významných druzích živočichů
i o ekologii. Velký úspěch měly přednášky na
téma genetika.

VÝUKA - POČÍTAČE PRO SENIORY V DPS-PENZION
Od 10. 2. začínáme opět tradiční další volné
pokračování kurzu výuky základních prací na počítačích v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“
Polička.
Kurz je určen pouze pro seniory a je zaměřen
na běžné a jednoduché možnosti využití počítačů
v každodenní praxi. Jde o to, aby s počítačem seznámili a naučili se zvládnout jejich základní obsluhu.
Například jak vhodně najít různé informace prostřednictvím internetu, jak si založit svou emailovou
schránku a spoustu dalších užitečných informací,
které se hodí pro jejich běžný život. Rozhodně není
třeba mít z toho strach, mohou přijít i ti, co ještě na
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počítačích nic nedělali a mají zájem se s ním naučit
pracovat.
Zájemci o výuku na počítačích se mohou informovat, případně přihlásit ihned po vyjití „Jitřenky“.
Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 10. 2. do
14. 4., vždy po1 hodině v rozmezí od 8.00 do 14.00
hod. Na přednášce jsou vždy dva zájemci, které vede
jeden vyučující. Kurz obsahuje 10 výukových hodin
a stojí celkem 500,- Kč/os. Počet uchazečů je omezený, proto se bude brát zřetel na pořadí přihlášek.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná nebo Pavel
Brandejs osobně nebo po telefonu, číslo 461 753 111,
461 753 126.

Skupinu přednášek nazvaných „Žijeme divadlem“ připravil Ing. Jan Matouš. Přednášel
o vzniku ochotnických divadel v obcích, městech
i regionech, o kulturních stáncích, autorských divadlech, o divadlech poezie a satiry. Posluchačům
předal i své znalosti o vývoji divadel ve světě.
Oběma lektorům jménem svým a jménem
všech posluchačů děkuji. Děkuji za jejich čas,
který Poličské univerzitě třetího věku věnovali,
za spolupráci a za kvalitně a odborně připravené
přednášky.
A co jsme připravili na letní semestr 2011?
Po půlroční přestávce se do univerzity vrací
lektor Ing. Adolf Klein. Má pro posluchače připravené prezentace svého putování po místech
a městech Evropy. Své vlastní poznatky v přednáškách obohacuje o videoprojekci, fotoprojekci
a doprovodnou literaturu. S lektorem posluchači
procestují mimo jiné Barcelonu, Paříž, Bretaň,
Korsiku, České Budějovice i Český Krumlov, Londýn, Salzburg, Vídeň i Poličku. Pokud máte zájem
se přednášek účastnit, kontaktujete koordinátorku
univerzity paní Irenu Smolkovou v DPS „Penzion“
nebo na telefonu 461 753 122.
Vyjádření lektora posluchačům U3V – téma
„Žijeme divadlem“
Chci s vděčností poděkovat za opravdový
zájem o dané téma během přednášek a vyslovit
absolutorium za opravdový a odpovědný přístup
k závěrečné besedě konané formou panelové diskuze. Jedna z posluchaček mi udělala obrovskou
radost, když zadané téma pojala zcela „vědecky“
a místo, o kterém měla dvě minuty hovořit, osobně navštívila. Přivezla okopírované historické
dokumenty, které mi na závěr, i s přáním k mým
nastávajícím kulatinám, dala jako dárek. Poděkování si zaslouží i středoškolská profesorka Elen
Erbesová, která se studenty gymnázia semestr
zahájila a pěveckým sborem zakončila.
Ing. Jan Matouš

DOMEČEK POLIČKA
Najdete nás: Základní škola Na Lukách, Švermova 401, 572 01 Polička
Hlavní vchod – 2. učebna v přízemí
Obsluha: prostřednictvím zaměstnanců firmy
Kontrasty M s.r.o. – Poradenské centrum, 1. učebna v přízemí, zde obdržíte zároveň informace
o programu v rodinném centru Domeček Polička
a o poskytovaných sociálních službách – osobní
asistenci pro osoby s handicapem bez omezení
věku a SAS pro rodiny s dětmi – provozní doba
od 8.00 do 12.00 hod
Aktuální informace v době od 8.00 do
12.00 obdržíte i na tel. 605 177 027 nebo na
www.dicpolicka.com a www.kontrastym.cz, můžete se seznámit i s www.rukamanohama.cz
Pravidelný program:
Po 8.00 - 12.00 Herna pro rodiče s dětmi
NOP v 1. učebně
15.00 - 17.30 vyhrazeno pro Klub maminek
Út 8.30 - 9.15 vyhrazeno pro
Ranní rozcvičku ve stylu jógy
9.15 - 11.00 Tvořivé malování
pro rodiče s dětmi
11.00 - 12.00 Herna pro rodiče s dětmi
15.00 - 17.30 vyhrazeno pro Klub maminek
St 9.15 - 11.00 Zpívání a tancování
pro rodiče s dětmi
8.00 - 9.15, 11.00 – 12.00 Herna pro rodiče
s dětmi
13.30 - 15.00 vyhrazeno pro Kouzelné
malování
Čt 8.30 - 9.15 vyhrazeno pro
Ranní rozcvičku ve stylu jógy
8.30 – 11.00 Kosmetika
9.15 - 12.00 Herna pro rodiče s dětmi
Pá 8.00 - 12.00 Herna pro rodiče s dětmi
NOP v 1. učebně
13.00 - 15.00 Vyhrazeno pro setkávání rodin
So 13.00 - 17.00 Vyhrazeno pro setkávání rodin
Dílničky p. Marešové (Tvořivé malování, Zpívání a tancování) jsou vhodné pro děti od 1,5 roku.
V malování jsme tvořili draky, listy, sněžítka, apod.
Vše, co děti vyrobí, si také odnesou domů. Tancování a zpívání prokládáme veselými básničkami.
Vstupné:
30 Kč, permanentka 10 vstupů/250 Kč.
NOP - nezávislá občanská poradna – prosíme,
domluvte si termín schůzky buď osobně v Poradenském centru, nebo na tel. 605 177 027.
Ranní rozcvička ve stylu jógy – v úterý a ve
čtvrtek od 8.30 do 9.15 hod., vhodné i pro osoby se
zdravotními problémy a pro nesportovce
Kouzelné malování pro děti (přihlášky v Poradenském centru) - ve středu od 13.30 do 15.00
hod.
Kosmetika: Od měsíce února plánujeme každý
1. čtvrtek v měsíci v prostorách Poradenského centra Kontrastů M seznámit návštěvníky Domečku
Polička s prací studentek Střední školy obchodní
a služeb v Poličce. Srdečně zveme všechny dámy,
které se chtějí nechat upravit za velmi přijatelné
ceny, aby využily této možnosti a navštívily nás na
ZŠ Na Lukách. Aktivita vznikla po vzájemné domluvě se Střední školou obchodní a služeb v Poličce na základě již dřívější příjemné spolupráce.

NOVÁ SANITKA I DO POLIČKY

Cena:
40 Kč/hod., permanentka 10 hodin/320 Kč.
Možnost zřízení dalších klubů a kroužků po
domluvě.
Předsedkyně sdružení: Ester Ošťádalová,
tel.: 773 207 027, dicdomecek@centrum.cz
***
DĚTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM O. S.
Občanské sdružení Dětské informační centrum
o.s. hledá dobrovolníky, kteří mají zájem připravovat
volnočasové aktivity pro děti s handicapem a podpořit s osoby s handicapem prodejem svých výrobků. Informace v době od 8.00 do 12.00 hod. obdržíte
na tel. 605 177 027 nebo na www.dicpolicka.com.
Nafocené výrobky s vámi požadovanou cenou
můžete nabídnout i prostřednictvím emailu Magdicka@gmail.com (webmaster Magdaléna Vrabcová).
Dětské informační centrum o.s. omezilo poskytování registrovaných sociálních služeb z důvodu, že
tyto placené služby nemohou poskytovat neziskové
organizace. Tyto služby však pomáhá zajišťovat
v rámci své spolupráce se sociální firmou Kontrasty
M s.r.o. Osobní asistence je tedy i nadále poskytována dětem a osobám s handicapem i seniorům za
stejných podmínek jako v DIC o.s. – pro domluvu
služeb navštivte prosím Poradenské centrum v ZŠ Na
Lukách, Švermova 401, 572 01 Polička - hlavní vchod
– 1. učebna v přízemí
Předsedkyně sdružení:
Ing. Radoslava Vrabcová

Zdravotnická záchranná služba Pardubického
kraje (ZZS PK) převzala 19. ledna do užívání šest
speciálních sanitních vozidel. Nové vozy budou
sloužit posádkám v Poličce, Hlinsku, Moravské
Třebové, Pardubicích a dvě sanitky poputují do Ústí
nad Orlicí.
„Vozový park pardubické krajské záchranné služby rychle stárne a je třeba jej postupně obnovovat.
V závěru loňského roku jsme proto nakoupili těchto
šest nových vozů a letos počítáme s další obnovou,“
řekla Markéta Tauberová, radní Pardubického kraje
zodpovědná za zdravotnictví.
„Požadovali jsme dodání v současné době technicky nejvyspělejších sanitních vozů plně vybavených
nejmodernější technikou a kompletním záchranářským vybavením. Měli jsme například specifické
požadavky na výkon motoru, bezpečnost, pohon 4x4,
klimatizaci nebo komfortní nosítka pro pacienty.
Pochopitelně i sanitní zástavba musela být v souladu s platnými právními normami pro sanitní vozidlo v provedení RZP (tj. rychlá zdravotnická pomoc).
Vozy jsou proto mimo jiné vybaveny vyztužením levého vnitřního boku vozidla pro možnost libovolného
umístění přístrojů, elektrickým termoboxem s nastavitelným rozsahem teplot, jedním z nejmodernějších
typů defibrilátoru a transportním ventilátorem,“
uvedl ředitel ZZS PK Pavel Svoboda.
Celková hodnota zakázky byla necelých 13 milionů korun bez DPH. Jedny z nejmodernějších sanitních vozů, které jsou běžně užívány záchrannými
službami, nahradí dosavadní sanitní vozy, jejichž
průměrný věk je téměř šest let a mají průměrně
najeto 170 000 km.

POMÁHÁME, KDO POMŮŽE NÁM?
Pečovat o handicapované dítě nebo o nemocnou maminku není vůbec snadné. Je to práce na
celý úvazek a mnohdy ještě víc! Své o tom vědí
všechny účastnice projektu „Pomáháme, kdo
pomůže nám“, který vznikl právě na podporu
sociální a pracovní integrace osob pečujících
o osobu blízkou.
Z Litomyšlska, Českotřebovska, Poličska
a okolí se do něho přihlásilo 8 pečujících „maminek“ a v těchto dnech za sebou mají již asi polovinu projektových aktivit. Všech osm účastnic
úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, který jim v budoucnu
umožní pečovat nejen doma, ale také v nejrůznějších institucích poskytujících sociální pomoc.
Aby bylo jejich vzdělání co nejširší a aby se
neztratily v dnešním computerizovaném světě jen
proto, že se musí a chtějí starat o své blízké, navštěvují nyní účastnice projektu kurz základů obsluhy PC. Po jeho skončení plynule naváží účastí
v závěrečném kurzu základů podnikání.
Zároveň dochází na ob týden pořádané semináře, na kterých se jejich poznatky a zkušenosti ze sociální oblasti prohlubují a obohacují
o pohled odborníků na různá témata a léčebné
činnosti. Zatím jsme měli možnost se seznámit
například s hypoterapií, canisterapií, ergoterapií,
muzikoterapií a jinými zajímavými terapeutickými metodami. Léčit lze různými způsoby a někdy
kůň, pes, práce, hudba, nebo i jen dobré slovo
zmůže víc než spousta chemických medikamentů.
To může každý z těch, kdo dlouhodobě pečuje,
snadno dosvědčit.
Dík účasti v projektu se účastnice seznámí
s novými zajímavými lidmi, zkušenými lektory,

inspirativními doktory, také s dalšími pečujícími maminkami a jejich pozoruhodnými osudy
a zkušenostmi. Když pro nic jiného, tak právě
pro toto setkávání a vzájemné obohacování se
jim projekt stane užitečným a prospěšným. Tím
se zároveň naplní jeho poslání – k velké radosti
realizátora projektu, jímž je handicap centrum
KŘIŽOVATKA, o. s., Pardubice.
Jan Vávra,
koordinátor projektu

Hlídání dětí denně od 8.00 do 12.00 hod. zajišťují asistentky firmy Kontrasty M s. r. o.
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POLIČSKÉ (HORO) LEZENÍ
Poličský horoklub má kolem 30 členů. Předsedou klubu je Pavel Hartmann, který je sám velmi
aktivním a úspěšným lezcem. Náš horoklub se
skládá jak z rekreačních lezců, tak i z reprezentantů
a světových horolezců. V tomto článku bychom
se chtěli poohlédnout za minulým, dalo by se říct
celkem vydařeným, rokem 2010. Protože na nějaké
rozsáhlé rozepisování tu není prostor, napíšeme zde
jen stručně o aktivitě a výsledcích několika členů.

• Světový pohár v boulderingu, Mnichov:
39. místo
• Mistrovství Evropy v boulderingu, Innsbruck:
35. místo
Petr a Martin Mazalovi – dva nejúspěšnější
Poličští horolezci, mající na svém kontě dokonce
jednu sedmitisícovku. Je to kapitola sama o sobě.
Více se můžete dočíst v Jitřence 09/2010.
Stanislav Nožka ml. – Poličský instruktor lezení,
který má nemalou zásluhu na výše popsaných výsledcích. Mimo jiné se stará společně s Pavlem Hartmannem o chod naší lezecké stěny. Každoročně pořádá
závody v lezení okresního charakteru. Všechno to, co

Petr Hartmann (1993)
• MČR mládeže v obtížnosti: 4. místo
• celkové umístění v Českém poháru (dále jen ČP)
mládeže na obtížnost: 4. místo
• celkové umístění v ČP mládeže v rychlosti:
10. místo
• Evropský pohár mládeže na obtížnost, Vídeň: 35.
místo
Petr Klíma (1993)
• MČR mládeže v obtížnosti: 5. místo
• celkové umístění v ČP mládeže na obtížnost:
5. místo
• MČR mládeže v rychlosti: 5. místo
• celkové umístění v ČP mládeže v rychlosti:
11. místo
• Mistrovství světa juniorů v Edinburghu, obtížnost: 67. místo
• Mistrovství světa juniorů v Edinburghu, rychlost:
34. místo
Michal Štěpánek (1994)
• MČR mládeže v obtížnosti: 3. místo
• celkové umístění v ČP mládeže na obtížnost:
3. místo
• MČR mládeže v rychlosti: 1. místo
• MČR juniorů v rychlosti: 1. místo
• MČR mužů v rychlosti: 3. místo
• Mistrovství světa juniorů v Edinburghu, obtížnost: 46. místo
• Mistrovství světa juniorů v Edinburghu, rychlost:
29. místo
• Evropský pohár mládeže na obtížnost, Imst: 39.
místo
• Evropský pohár mládeže na obtížnost, Vídeň:
34. místo
• Evropský pohár mládeže na obtížnost, Kranj:
30. místo
Jan Chvála
• ČP v boulderingu, Praha: 1. místo
• MČR v boulderingu, Teplice n. Metují: 3. místo
• ČP v boulderingu, Brno: 1. místo
• celkové umístění v ČP v boulderingu: 1. místo
• Světový pohár v boulderingu, Vídeň: 35. místo

INZERUJTE V JITŘENCE
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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dělá, a že to dělá už dlouho a dobře, ho stojí dosti úsilí a tak doufejme, že v tom bude i nadále pokračovat.
Mimo výše popsané výsledky se hodně věnujeme lezení na skalách, kde se nám letos podařilo
udělat i pár těžkých skalních přelezů.
Samozřejmě výkony ostatních členů nejsou
o nic méně cenné, v lezení nezáleží až tak na tom,
jestli vylezete nejtěžší cestu světa nebo tu nejlehčí.
Každý má své hranice jinde a jde jen o to je překonávat a posouvat dál. Lezení je zábava, je to sport,
ale hlavně, pro nás lezce, je to životní styl.
Do budoucna bychom chtěli navázat na úspěchy z minulého roku a třeba ještě nějaké přidat.
Hoře zdar.
MŠ, STN

NOVOROČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE – 31. ROČNÍK
Oddíl stolního tenisu TJ Spartak Polička uspořádal 8. 1. 2011 již tradiční Novoroční turnaj.
Turnaje se zúčastnilo 38 hráčů z oddílů svitavského, pardubického a žďárského regionu. Turnaj
je výjimečný tím, že se zde mohou utkávat hráči
amatérští s hráči, kteří hrají ligové soutěže. Turnaj
provázela velmi dobrá povánoční nálada, čemuž
odpovídaly i skvělé výkony podstatné většiny
hráčů. Letos byla soutěž mužů rozdělena podle
výkonnosti hráčů na soutěž do okresního přeboru a soutěž bez omezení výkonnosti. Kromě soutěže jednotlivců se v rámci tohoto turnaje hrála
také soutěž dvoučlenných družstev.
Turnaj se neobejde bez věcného ocenění
nejlepších hráčů. Letos nám s cenami pomohly,
a tímto jim také za pomoc děkujeme, tyto firmy:
Prima Sport – paní Švandová, Enter Polička,
Ravensburger, DAS – pan Demel, Orfast, Elektro
– p. Aleš Brabec, p. Roman Totušek, Auto Mach,
ZOO Shop – p. Dvořák, ČSAD Benzina, Trafika
u Grubhofferů, Tabák pana Kubáta, Lékárna na
poliklinice, Truhlářství J+J, paní Eva Sádovská,
Elektro Zapa a elektroservis – p. Jiří Buchta.

Poděkování též zaslouží všichni činovníci oddílu, kteří pomohli zajistit zdárný průběh turnaje.
Pan J. Andrlík (ceny), Jakub Trnka a Luboš Hartman (občerstvení), p. (L. Čípa pokladna).
A kdo byli ti úspěšní?
V soutěži jednotlivců:
Do okresního přeboru:
1. Pirkl Vlastimil – Němčice
2. Doskočil Břetislav – Rovečné
3-4. Střílek Eduard – Polička
3.4. Houdek Roman – Pardubice
5. Andrlík Jindřich – Polička
6. Fendrych Jiří – Polička
7. Beneš Václav – Němčice
8. Trnka Jakub – Polička
Bez omezení výkonnosti:
1. Pros René – Rovečné
2. Riemmer Tomáš – M. Třebová
3. Křepelka Tomáš –Litomyšl
4. Dostál Jiří – Litomyšl
5. Čípa Luboš – Polička

6. Češka Roman – Polička
7. Bálský Karel – Litomyšl
8. Šikula Jan – Rovečné
Soutěž dvoučlenných družstev:
1. Dostál, Křepelka – Litomyšl
2. Pros, Moravec- Rovečné
3. Durák, Riemmer- M. Třebová
4. Charous, Lacina – Svitavy
5. Šikula, Doskočil – Rovečné
6. Střílek, Andrlík J. – Polička
7. Houdek, Kolář – Pardubice
8. Fendrych, Čípa – Polička
Za oddíl stolního tenisu
Eduard Střílek

POZVÁNKA
NA OTEVŘENÝ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE
Oddíl stolního tenisu zve zájemce na 2. ročník otevřeného turnaje ve stolním tenise pro
neregistrované hráče všech věkových kategorií.
Turnaje se může zúčastnit kdokoliv z Poličky
a okolí, muži i ženy.
Turnaj se bude konat v hale základní
školy Na Lukách Polička v sobotu dne
19. 3. 2011.
Začátek turnaje v 9.00 hod., prezence do .,45
hod. Startovné 20,- Kč za osobu. Bude se hrát
ve čtyřech kategoriích: 0-10 let, 11-15 let, 16 -50
let, 51 – a výše.
Systém turnaje: První část
tyř až pěti členné skupiny, druhá část vyřazovací.
Míčky dodá pořadatel. Vítězové obdrží
věcné ceny.
Přihlášky ve formě: Přihláška na otevřený
turnaj: Jméno a rok narození, lze podat do
18. 3. 2011 na adresu: Eduard Střílek, Eimova 48,
Polička, nebo emailem: edstrilek@gmail. com
Za pořadatele se těší na viděnou
E. Střílek

TURISTÉ
TURISTÉ
ZVOU
ZVOU
Sobota 5. února – Přes střechu Evropy – memoriál Jar. Hamerníka, 40. ročník lyžařského přejezdu
přes evropské rozvodí. Trasy 10 – 25 km.
Sraz na nádraží ČD v Poličce v 8.45 hod, odjezd
vlakem do Borové v 9.04. V případě nepříznivých
sněhových podmínek se koná jako pěší. Vedoucí
akce: Josef Brokl.
Neděle 22. února – Přejezd Orlických hor. Lyžařský přejezd Orlických hor s možností sjezdového
lyžování v Deštném. Trasa na běžky 30 km nebo
možnost kratšího okruhu v okolí Deštného. Vedoucí akce: Josef Brokl.
Neděle 6. března – Za posledním sněhem – Jeseníky. Zájezd pro běžkaře i sjezdové lyžování v nejvyšších Moravských horách. Místo bude určeno dle
sněhových podmínek později. Vedoucí akce: Jiří
Vrbický.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
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SKATE V ZIMĚ NESPÍ
Sk8 slalom Polička, je malé občanské sdružení, které se pomalu, ale jistě, stává světovým
pojmem. Obrovským oceněním této party lidí je,
článek v nejčtenějším světovém skateboardovém
časopise The Concrete wave (http://issuu.com/
concretewave/docs/cw_holidays2010vol43). Na str.
90-91 tento časopis zmiňuje v prosincovém čísle
bratry Knettigovi a Petra Matouše ze Sk8 slalomu

Polička, jako vycházející světové sk8 slalomové
hvězdy. Článek potvrzuje to, že systematická
práce poličských trenérů a lidí kolem skateboardu má smyl. Chtěli bychom velmi poděkovat
vedení ZŠ Na lukách za to, že umožnili poličským
sk8trům pravidelné zimní tréninky v jejich úžasné
tělocvičně.
Letošní rok bude pro Sk8 slalom Polička opět
rokem práce. Na jaře budeme hledat nové talenty,
děti a juniory ve znovu obnoveném Krocení prkýnka, (před cca 20 léty byla tato akce spolupořádána ve spolupráci s časopisem Stadion). V létě
bude Polička hostit závod světového poháru ve
Sk8 slalomu, kterého se opět zúčastní světová
skate slalomová špička. Součástí tohoto závodu,
by měl být i letní výměnný tréninkový tábor pro
děti a juniory z ČR a Lotyšska. Předseda sdružení p. Roman Tůma usiluje o účast muzikanta
a mistra Evropy na skateboardu Clause Grabkeho
a jeho skupiny The Picture Book, který by měl
celý závod okořenit svým vystoupením. Sk8 slalom Polička také jedná s firmou Botas o dalším
partnerství na pořádání Halového mistrovství ČR,
které by měli poličští spolupořádat. Již zmíněný
časopis The Concrete wave psal o České republice
jako o sk8 slalomovém ledoborci. Já dodávám, že
v Poličce je jeho motor a velitelský můstek.
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TENIS
18. 12. turnaj mladších žáků v Litomyšli.
Zdenda Jílek vyhrál jedno kolo ve dvouhře a spolu s Adamem Jelínkem pokračovali v dobrých
výkonech a ve čtyřhře skončili na 3. místě.
18. 12. turnaj starších žákyň v České Třebové.
Lucka Jílková se umístila ve dvouhře na 3. místě
a ve čtyřhře s Adélou Wasserbauerovou z Hlinska
na 1. místě.

ovšem bez úspěchu, i když bojovali. Mezi děvčaty jsme měli zastoupení v podobě Báry Quittové
a Elišky Hrubé. Obě přes velkou snahu na výhru
nedosáhly. Hrála také Lucka Jílková, která smolně prohrála ve dvouhře, ale vše si vynahradila ve
čtyřhře, kde opět s Adélou vyhrála další turnaj.
8. 1. turnaj starších žákyň v Pardubicích.
Z našich hrála pouze Lucka a mezi 21 hráčkami

Úspěšní starší žáci z novoročního turnaje,
Filip Slaný, Lucie Jílklová a Štěpán Švanda
25. 12. se konal v naší hale poslední turnaj roku
2010, kterým je již tradičně Silvestrovský Tie-break.
Letos se nepodařil termín a tak účast proti minulému roku, kdy nás bylo 27, utrpěla ztrátu a rozloučit
se přišlo pouze osm hráčů a hráček. Hrálo se každý s každým 2x do deseti bodů. Konečné pořadí:
1. Jílek Zdeněk, 2. Kubát Martin, 3. Mazel Luboš,
4. Bonaventura Štěpán, 5. Jelínek Petr, 6. Pazlarová
Alča, 7. Bulva Leoš, 8. Pazlarová Alena.
1. 1. Hned první den nového roku se konal
v Poličce turnaj staršího žactva, za účasti 16 kluků a 13 děvčat. Mezi kluky podařilo Filipu Slanému vyhrát jedno kolo ve dvouhře a spolu se Štěpánem Švandou, skončili na 3. místě ve čtyřhře.
Toto místo obsadil také Štěpán ve dvouhře. Hráli
také naši mladší Zdenda, Adam a Radim Hnát

vyhrála jedno kolo ve dvouhře a ve čtyřhře skončila na 3. místě.
8. 1. turnaj dorostu v Poličce za účasti 25 kluků
a 11 děvčat. Mezi děvčaty jsme zastoupení neměli
a mezi kluky hráli Michal Kadidlo, Radek Vytlačil,
Pavel Bidmon, Dan Vyskočil a Štěpán Švanda. Ani
jeden však na svého soupeře ve dvouhře nestačil. Ve
čtyřhře už to bylo o mnoho lepší, ale po vyrovnaných
zápasech se vyhrát nepovedlo nikomu. Snad příště.
15. 1. se konal v Brně finálový turnaj Masters
Malý Open, určený pro nejlepší hráče jednotlivých
kategorií Hard, Medium a Mix. Naši hráči hráli v kategorii Medium. Láďa Scheib - Zdeněk Hrubý obsadili 9. místo a 5. - 8. místo Leoš Bulva - Petr Hegr.
Naším nejúspěšnějším hráčem se stal na 3. místě
Ivo Teplý.

LEDNÍ HOKEJ
Ve čtvrtek 16. 12. 2010, týden před Štědrým
dnem, odjíždělo „A mužstvo“ s obavami k mistrovskému utkání do České Třebové. K zápasu nastoupilo jen 11 hráčů. Těchto 11 „ježíšků“ nadělilo
soupeři „10“.
ČESKÁ TŘEBOVÁ – POLIČKA 4:10 (2:2, 2:4, 0:4)
Branky: Kubát 3, Boháček 2, Vašátko 2, Jindra,
Krajíček, Švejda.
Úvod samotného střetnutí byl opatrný z obou
stran. V 5. min. se domácí ujímají vedení, ale ne na
dlouho. V 9. min. po hezké akci vyrovnává Jindra.
Druhý gól Poličky přidává Boháček ve 14. min. Třebová však o minutu později vyrovnává na 2:2.
Ve druhé třetině se utkání přiostřilo. Více ze
hry měl Spartak a potvrdil to brankou Krajíčka
v 9. min. Za necelou další je vyrovnáno 3:3. Ve
13. min. zužitkoval učebnicovou spolupráci Jindra
(3:4) za asistence Vašátka. 3 min. před sirénou
v našem oslabení Kubát zakončuje svoje sólo pátou
trefou. Domácí opět po 1 min. snižuje na 4:5. Těsně
před koncem hrajeme přesilovku. Ukázková kombinace Jindry, Krajíčka a Vašátka znamená 6 branku,
když poslední u puku byl Vašátko. V této třetině
byla možná rozhodující 5. min., kdy za stavu 2:2
R. Schauer v naší brance chytil trestné střílení.
V poslední dvacetiminutovce se Třebová nezmohla už vůbec na nic, na ledě kraloval už jen jediný tým. Spartak brankami Boháčka, Švejdy Kubáta ve 13. a 17. min. pečetil svoje vítězství a soupeři
uštědřil již druhý debakl. V Poličce skončilo první
utkání vítězstvím 8:1. Na závěr chtějí hráči znovu
poděkovat našim fanouškům za vytvoření skoro
domácího prostředí.
Spartak dosáhl v Chocni 10 vítězství v řadě,
když v neděli 19. 12. 2010 porazil domácí „B“ tým.
CHOCEŃ – POLIČKA 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Branky: Švejda 3 Boháček, Jindra.
Polička hrála od začátku aktivněji, ale byl to
soupeř, který se ujal vedení. Po vyrovnávací brance
již tahali za delší konec hosté. Choceňská náděj
svitla při snížení stavu na 2:3, ale to bylo vše. Ani
veliký nástup domácích v 3 třetině, kdy Spartak byl
v útlumu, nestačil na nic. Naopak 2 branky hostí
v posledních minutách pečetily vítězství Poličky na
konečných 2:5. Hattrickem se blýskl Švejda.
Ani v dalším utkání hraném na domácím ledě
v neděli 26. 12. 2010 Spartak nepřerušil šňůru
vítězných utkání. Před zraky diváků se poprvé
představil domácí odchovanec Petr Nykl, který od
žákovských let až po juniory oblékal dres Pardubic.
Poslední dva roky odehrál v druholigovém mužstvu Kobry Praha.
POLIČKA – LANŠKROUN 9:5 (3:2, 1:2, 5:1)
Branky: Krajíček 2, Kubát 2, Hejtmánek, Jindra,
Švejda, Nykl, Šedý.
Úvod se nám tak jako v minulém domácím
střetnutí vůbec nepovedl a v 10. min. to bylo již
2:0 pro soupeře. Spartak ale stav otočil ještě do
sirény. V 11. min. po 14 vteřinách naší přesilovky
snižuje Hejtmánek (as. Boháček, Švejda). Za další
2 min. si soupeř dává vlastní branku a skóre otáčí
chvilku před závěrem Jindra, když v našem oslabení vypichuje puk a sólo zakončuje 3 brankou
Poličky (3:2).
Začátek druhého dějství opět špatný. 7. min a je
vyrovnáno 3:3. Čas 8.14 a poprvé úřaduje „nováček“
Nykl. Na červené bere puk, přechází přes dva
hráče, přihrává přesně Švejdovi, který zvyšuje na
4:3. Radost netrvá dlouho. Soupeř v 11. min. vyrovnává a stavem 4:4 končí druhá třetina.
Závěrečná dvacetiminutovka začala dvěma
sólovými nájezdy soupeře, ale R. Schauer byl na
místě. Čas 3.43 začíná akce, kterou vymýšlí Nykl.
Po sérii přihrávek střílí 5 branku Spartaku za as.
Kubáta. O minutu později si role přehazují, gól střílí Kubát a asistuje Nykl (6:4). V 10. min. je to již 7:4,
když sedmou trefu zařídil opět Kubát as. Boháček.
Brankostroj pokračuje! Soupeř snižuje ve 14. min.
na 7:5. Nyklovi se to ale nelíbí, na červené bere
puk, projíždí do třetiny, objíždí branku, přihrává

Šedému a je to 8:5. Tečku v podobě deváté trefy
zařizuje Krajíček za as. Vašátka. Na závěr byli odměněni nejlepší hráči. Hlavním sponzorem utkání
byl tentokrát Jiří Zerzánek (fa Savos) a nejlepším
hráčem za Spartak byl vyhlášen P. Nykl. V divácké
soutěži o barevný televizor postoupil do finále pan
Dusík z Poličky.
V úplném závěru patří poděkování opět našim
fanouškům, kteří k tomuto utkání nastoupili již
s novým bubnem. Na nákup tohoto hudebního
nástroje proběhla veřejná sbírka. Samotní hráči
nechtěli zůstat pozadu a mezi sebou vybrali přes
1 000,- Kč. Cena nového bubnu se pohybuje okolo
2 300,- Kč.
Stejně tak jako mužstvo Pardubic a Komety
Brno, která sehrála své utkání pod širým nebem
v neděli 2. 1. 2011, tak i Spartak bojoval v dalším
mistrovském střetnutí ve středu 5. 1. 2011 na přírodním kluzišti v Semechnici.
SEMECHNICE – POLIČKA 4:5 SN (1:0, 0:2, 3:2)
Branky: Krajíček, Veselý, Vápeník D., Jindra,
rozhodující nájezd D. Vápeník
Ačkoliv jsou podmínky pro oba soupeře vždy
stejné, přece jen dělal přírodní led našim klukům
větší problémy než domácím. Ti se v početné výhodě v první třetině ujali vedení, ale na konci druhé
dvacetiminutovky již Spartak vedl 1:2. Ve třetí třetině, 1 min. před závěrečnou sirénou byl stav 3:3
a domácí v čase 19.01 střílí 4 branku. Za 37 vteřin
Jindra vyrovnává a jde se na prodloužení, které
však o vítězi nerozhodlo. Po prvních 3 nájezdech
je stav 1:1, když z našich exekutorů je úspěšný jen
D. Vápeník. Pokračuje se již jen po jednom trestném střílení. Znovu D. Vápeník proměňuje a naopak soupeře vychytal R. Schauer v naší brance.
Polička sice nevezla plný počet bodů, ale šňůra
vítězství zůstala nepřerušena.
Další mistrovská utkání hrané na domácím ledě
svedlo ke vzájemnému změření sil soupeře z protilehlých stran tabulky. Polička hostila v neděli
9. 1. 2011 Sokol Čestice.
POLIČKA – ČESTICE 11:0 (4:0, 5:0, 2:0)
K tomuto utkání netřeba mnoho dodávat. Souboj prvního mužstva s posledním dopadl podle
předpokladů. Domácí se ujali vedení již v 18. vteřině a za necelou minutu to bylo již 2:0. Svého soupeře pouštěl Spartak do naší obranné třetiny jen ojediněle. Díky vývoji utkání dostali příležitost nastoupit
za „A“ tým Poličky noví junioři, jako např. Jonáš
Dvořák, který hrál mezi dospělými vůbec poprvé.
Zhruba v polovině utkání střídal v naší brance
R. Schauera další junior L. Kvapil, který však mezi
muži není již žádným nováčkem. Příjemný a vítězný podvečer dotvořila jako vždy výborná divácká
kulisa. Nejlepším hráčem Spartaku byl vyhodnocen
L. Boháček. Cenu mu předal Zdeněk Dvořák (elektroinstalace), který byl hlavním sponzorem utkání.
V divácké soutěži o barevný televizor, který věnovala firma Kelvin Elektro, postoupil do závěrečného
finále p. Nečas z Poličky.
Ani hráči z města ševců nedokázali zastavit
Spartak, ačkoliv vedli 2:0. Ve čtvrtek 13. 1. 2011
opět 9x inkasovali tak jak minule v Poličce.
SKUTEČ – POLIČKA 6:9 (2:0, 1:6, 3:3)
Branky: Kubát 2, Boháček 2, Havlíček, Krajíček,
Švejda, Češka, Veselý.
Spartak začal velice dobře, soupeř se nezmohl
na nic než se jen bránit. V 9. min. bohužel přišlo
malé zaváhání, které Skuteč využila a otevřela skóre. Naši kluci byli od této chvíle v útlumu a druhá
branka do naší sítě toho byla důkazem.
Do druhé třetiny nastoupila Polička s nelichotivým skóre 2:0. Trenér M. Grubhoffer stáhl hru na
dvě pětky, což přineslo kýžené ovoce. Ve 2. min.
Kubát snížil na 2:1, Skuteč ještě v 11. min. odpověděla 3 brankou, ale to bylo pro tuto třetinu ze
strany soupeře vše. Naopak naše mužstvo spustilo
kanonádu. Ve 12. min. Boháček snižuje na 3:2, za
20 vteřin Kubát vyrovnává. O minutu později znovu Boháček zvyšuje na 3:4 a vyhání brankaře Skut-

če na střídačku. V 17. min. Veselý tvrdou střelou
přidává pátou branku a těsně před koncem druhé
dvacetiminutovky Havlíček upravuje na 3:6.
Třetí třetinu zahajujeme znovu na tři útoky. Výsledek? V 11. min. je stav nerozhodný 6:6. Po vyrovnávací brance si Polička bere oddychový čas, aby si
vyslechla trenérův „monolog“. Ten si nejvíce k srdci
bere Krajíček a ve 13. min. skóruje (6:7). O min.
později našel přesnou přihrávkou D. Vápeník Češku,
který zvyšuje na 6:8. Poslední 9 trefu do černého zařídil 2 min. před koncem Švejda. Po divoké přestřelce
trenér M. Grubhoffer svoje svěřence moc nechválil,
ale ocenil to, že 2x dokázali otočit zápas. Velkou
oporu měli opět v našich fanoušcích. Ti skalní nezklamali a v hojném počtu zaplnili tribunu Skutče.
V neděli 16. 1. 2011 viděla Polička další duel
základní části se soupeřem z České Třebové.
POLIČKA – Č. TŘEBOVÁ 8:5 (3:0, 2:2, 3:3)
Branky: Boháček 2, Soukal, Krajíček, Kubát,
Švejda, D. Vápeník Vašátko.
Hrál se rychlý a pohledný hokej, na jehož konci
byla zasloužená výhra domácích, která byla ohrožena ve druhé třetině a na začátku třetí. Když v úvodu
prostřední části zvyšoval ve 46. vteřině Kubát již na
4:0, zdálo se, že je rozhodnuto. Spartak šel bohužel
od poloviny zápasu do útlumu a naopak soupeř
zlepšil bruslení a důraz. Třebová se v 8. min. třetí
třetiny dotáhla na rozdíl jediné branky, kdy byl
stav 5:4 pro domácí. Vše bylo zažehnáno během 33
vteřin v 10. minutě. Nejdříve Boháček v čase 10.03
min. zvyšuje na 6:4 a hned na to D. Vápeník přidává sedmou trefu. Čas 12.56 min Vašátko obkroužil
branku a střelou asi ze 3 metrů pod „víko“ uzavřel
naši střeleckou bilanci na 8. Poslední slovo a celkovou úpravu skóre měl soupeř, když 4 min. před
koncem ještě snížil na konečných 8:5.
Hlavním sponzorem tohoto utkání byli bývalí
hráči Spartaku. Cenu nejlepším předali Petr Stoklasem a Luboš Vaňák. Z naší strany to byl Dušan
Vápeník.
Memoriál Slávka Báči, to je každoroční turnaj
starších žáků pořádaný oddílem LH v Poličce. Letošní ročník připadl na úterý 28. 12. 2010. Konečné
pořadí: 1. Opočno, 2. Prostějov, 3. Polička. Družstvo Boskovic bez udání důvodů nepřijelo.
V ten samý den hrála naše přípravka turnaj
v Brně. Obsadila velice pěkné 2 místo, když podlehla až ve finále Šumperku. Při cestě do finále nejdříve porazila Bratislavu 5:3, Brno 5:2 a remizovala
s Prostějovem 2:2.
Junioři:
Litomyšl – Polička
6:4
Dorost:
Litomyšl – Polička
5:6
Polička – Choceň
4:9
Choceň – Polička
2:7
Skuteč – Polička
6:1
Polička – Chotěboř
2:9
Hlinsko – Polička
9:7
Polička – Chrudim
0:13
Polička – Světlá n/Sáz.
2:6
St. žáci:
Polička – Lanškroun
5:4
Ml. žáci: Polička – Lanškroun
6:2
Choceň – Polička
1:6
Choceň – Polička
5:4
Polička – Č. Třebová
2:10
Polička – Č. Třebová
9:1
Chotěboř – Polička
4:6
M. Třebová – Polička
1:15
Chotěboř – Polička
3:5
3. třídy:
Lišáci Polička – Skuteč
5:9
Tygříci Polička – Skuteč
30:0
Lišáci Polička – Tygříci Choceň
4:6
Tygříci Polička – Lvíčata Choceň
7:4
Draci Pardubice – Lišáci Polička
7:3
Kosatky Pardubice – Tygříci Polička
9:9
Lišáci Polička – Orli Lanškroun
5:7
Výbor oddílu LH
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GRATULACE ZLATÝM
KICKBOXERŮM
K vynikajícím výkonům poblahopřál starosta města Jaroslav Martinů a místostarostka Marie Kučerová
poličským kickboxerům - Petru Gregorovi a Karolíně
Kašparové. Oba získali zlaté medaile na evropském
šampionátu v bulharské Sofii, Karolína se zde stala
dokonce trojnásobnou juniorskou mistryní! Po vynikajícím úspěchu na světovém mistrovství v Řecku,
kde se stali vícenásobnými mistry světa, přivezli do
Poličky ze Sofie další medaile, tentokrát samé zlaté.

POJĎTE S NÁMI PLAVAT
Plavání je jedním z nejzdravějších sportů, který
všestranně rozvíjí základní funkce organismu. Příznivě ovlivňuje tělesnou i psychickou zdatnost.
Zveme děti na kurzy: plavání kojenců a batolat,
rodiče s dětmi, plavání hrou, zdokonalovací plavání,
plavecký oddíl. Dospělé zveme na aquagravidibic
a aquaerobic.
Kurzy probíhají v odpoledních hodinách od pondělí do středy.
Těšíme se na vás
Cvičitelé z plavecké školy
Harmonogram kurzů
Pondělí:
16.00 - 17.00 hod. přípravka ORKA
Zdeněk Jandík
16.00 - 17.00 hod. Delfínek 6-8 let,
Lukáš Kmošek
17.00 - 18.00 hod. zdokonalovací kurz st. žáci
Lukáš Kmošek
17.00 - 18.00 hod. plavecký oddíl A+B ORKA
Zdeněk Jandík

Petr Gregor je zkušeným bojovníkem s dvacetiletou praxí a úspěšným trenérem, který vychoval celou
řadu skvělých bojovníků, reprezentantů ČR v kickboxu. Teprve třináctiletá Karolína Kašparová je velkým
talentem a nadějí. Své medaile vybojovala po dvou
letech velmi tvrdých tréninků. Důkazem je i fakt, že
z velkého počtu dětí, které s kickboxem začínaly, zůstala a vydržela právě pouze Karolína. Svým vystoupením v Řecku a v Sofii se oba bojovníci zařadili mezi
velké sportovce nejen našeho regionu.
A jaké jsou nejbližší cíle našich medailistů? „Chceme pokořit Ameriku!“ S tímto snem a cílem se připravují Petr Gregor a Karolína Kašparová na červencové
mistrovství světa v USA. Držíme našim reprezentantům palce!
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

PETR A KAROLÍNA DĚKUJÍ ZA PODPORU
V minulém vydání Jitřenky jsme vás informovali
o velkém úspěchu kickboxerů Petra Gregora a jeho
svěřenkyně, žákyně základní školy Na Lukách Karolíny Kašparové na mistrovství Evropy v Bulharsku.
Město Polička a také obce Sulkovec a Pomezí mohou
být na své mistry Evropy a vicemistry světa právem
hrdé. Petr a Karolína velmi děkují svým sponzorům.
Hlavní partner:
Rostislav Koumar – tiskárna Polička
Ostatní partneři: RNDr. Růžena Tomanová – Nová
lékárna a lékárna v nemocnici, Jan Jílek – pivnice
Huntovna, Víťa Mach – pokrývačství , manželé Švandovi – stavební firma Prima, Demel, D.A.S. Polička,
Robin Quitta – Grant X Trade, Petr Soukal – Bowlingbar Polička, František a David Dvořákovi – stavební
firma Strefa, Josef Němec – kamenictví Polička, Martin
Zámečník – Kema Gang Blatiny, Vlastimil Zbytovský
– dovoz automobilů Bystré, Petr Schwach – kuchyňské
studio, Radek Kolář – majitel diskotéky v Sádku
Kickboxeři děkují také sponzorům, kteří nechtějí
být jmenováni a dále lidem, kteří jim pomáhají a přejí
úspěch: poslanec Parlamentu České republiky a starosta města Poličky Jaroslav Martinů, bývalý starosta
obce Sulkovec František Mareček, Ivana Jindrová –
číšnice restaurace Na Parkánech, vicemistr světa a Evropy v naturální kulturistice Jiří Štěpánek, fitcentrum
na plaveckém bazénu, mistr České republiky v řeckořímském zápase Martin Zapalač, zaměstnankyně
bufetu THT Polička, manželé Pruškovi z Bystrého...
„Podpory všech lidí, kteří nám fandí a pomáhají,
si moc vážíme. V současnosti již pilně trénujeme
a tak jak jsme uspěli v Řecku a Bulharsku, budeme
se snažit udělat vše proto, abychom příkladně reprezentovali Českou republiku a Poličku i na mistrovství světa v červenci na Floridě v USA.“
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Úterý:
13.45 – 14.15 hod. veřejnost pro děti od 1-1,5 let
- medůzky malý b.
Jitka Kmošková
13.45 – 14.15 hod. veřejnost pro děti od 1,5-3 let
- vodníčci velký b.
Martina Jiráňová
14.15 – 14.45 hod. veřejnost pro děti od 1,5-3 let
- vodníčci velký b.
Martina Jiráňová
14.15 – 14.45 hod. plavání koj. a batolat –pulečci
Zita Nešťáková
14.45 – 15.15 hod. plavání koj. a batolat medůzky
Zita Nesťáková
15.15 – 15.45 hod. plavání koj. a batolat medůzky
Zita Nešťáková
16.00 – 17.00 hod. plavání hrou - kapříci
Zita Nešťáková
19.00 – 20.00 hod. Aquaerobic
Gabriela Svobodová
Středa:
12.30 – 13.00 hod. plavání kojenců a batolat
malý bazén - pulečci
Jitka Kmošková
13.00 – 13.30 hod. plavání kojenců a batolat
malý bazén - pulečci
Jitka Kmošková
13.30 – 14.00 hod. plavání kojenců a batolat
malý bazén - pulečci
Jitka Kmošková
14.00 – 14.30 hod. plavání kojenců a batolat
malý b.–medůzky
Zdena Šemberová
14.45 – 15.45 hod.* cvičení a pl. pro těhotné
- Aquagravidibic
Zdena Šemberová
15.45 -16.30 hod.* veřejnost pro děti od 1,5-3 let
– vodníčci – velký b.
Zdena Šemberová

AVL POLIČKA
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
6. 1. K6 - ASPV 0:2; K6 - Bystré 1:1;
ASPV - Bystré 0:2
13. 1. Česká soda - Jaruni 0:2
Rozpis zápasů na další měsíc
3. 2. Pajdáci - Česká soda, THT - Česká soda,
THT - Jaruni
10. 2. K6 - Pajdáci, K6 - THT, ASPV - THT
17. 2. Bystré - Česká soda, Bystré - Jaruni,
Pajdáci - Jaruni
24. 2. ASPV - Česká soda
3. 3. K6 - Česká soda, K6 - Jaruni,
ASPV - Jaruni
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
J. K. Dvořák, TJ Spartak - ASPV
www.policka.cz/avl

15.45 – 16.30 hod.* rodiče s dětmi od 3 let
– želvičky - velký b.
Martina Jiráňová
16.30 – 17.00 hod. veřejnost pro děti
od 1,5-2roky - vodníčci - malý b.
Zdena Šemberová
16.30 – 17.30 hod. Delfínek 5-6 let.
Martina Jiráňová
16.15 – 17.30 hod. plavecký oddíl Orka
Zděněk Jandík
17.30 – 18.30 hod. veřejnost
plavčík
18.30– 20.00 hod. kondiční plavání veřejnost
plavčík
Pulečci 6 – 12 měsíců, Medůzky 1 – 1,5 roku, Vodníčci 1,5 – 3 roky, Želvičky 3 – 5 let, Kapříci 4 – 7 let,
Delfínci 5 – 8 let.

Důležité upozornění:
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
může zakoupit permanentku na pět až patnáct vstupů.
Platnost permanentky je l rok od zakoupení. Srdečně
zveme začátečníky i pokročilé, přijďte mezi nás, vyberte si z naší nabídky. Těšíme se na každého.
Využijte rodinné pasy při návštěvě bazénu, sauny,
plavání kojenců a zimního stadionu.
Informace podá vedoucí plaveckého bazénu
Jitka Kmošková, tel. 461725631, 461722284, mob. tel.
737 867 342. Případné změny budou zveřejněny ve
vývěsní skříňce před plaveckým bazénem.
Důležité upozornění:
Rodiče, příbuzní a známí mohou ve výjimečných
případech v době trvání kurzů na bazén pouze ve
sportovním oblečení, z hygienických důvodů se musí
osprchovat! Musí mít také ZAPLACENÉ VSTUPNÉ dle
platného ceníku.

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

ROZPIS PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
1. úterý

2. středa

3. čtvrtek
4. pátek
5. sobota
6. Neděle
7. Pondělí
8. Úterý

9. středa

10. čtvrtek
11. pátek
12. sobota
13. neděle
14. Pondělí
15. Úterý

6.00 - 7.30 h.,
12 - 13.30 h.,
16.00 - 17.00 h. 2 dr. kond. plav.
17.00 - 19.00 h.,
19.00 - 20.00 h. Aquaerobic
6.00 - 7.30 h.,
14.45 - 15.45 aquagravidibic,
17.30 - 19.00 h.,
19.00 - 20.00 h. kondiční plavání
6.00 - 7.30 h.,
14.00 - 20.00 h.
6.00 - 20.00 h.
14.00 - 20.00 h.
14.00 - 18.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
10 - 12 h. dvě dráhy,
12 - 13.30 h.,
14.30 - 16 h.,
18 - 20 h.
6.00 - 7.30 h.,
12 - 13.30 h.,
16.00 - 17.00 h. 2 dr. kond. plav.
17.00 - 19.00 h.,
19.00 - 20.00 h. Aquaerobic
6.00 - 7.30 h.,
14.45 - 15.45 aquagravidibic,
17.30 - 19.00 h.,
19.00 - 20.00 h. kondiční plavání
6.00 - 7.30 h.,
10.00 - 12.00 h.,
14.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
12.00 - 20.00 h.
14.00 - 20.00 h.
14.00 - 18.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
10.00 - 12 h. dvě dráhy,
12 - 13.30 h.,
14.30 - 16 h.,
18. - 20. h.
6.00 - 7.30 h.,
12.00 - 13.30 h.,
16.00 - 17.00 h. 2 dr. kond. plav.

MODERNÍ SPORTOVNÍ
KARATE POLIČKA
Ve dnech 4. - 5. 12. 2010 se konalo v Hodoníně
Mistrovství ČR dorostu a juniorů v karate. Své síly si
přijelo poměřit 147 startujících z 53 klubů. Turnaje
se mohli zúčastnit pouze bojovníci a bojovnice,
kteří nasbírali dostatečný počet bodů za celý rok.
Závodilo se celkem na 4 tatami v katách (sestavy)
a v kumite (boje). Bojovalo se podle WKF pravidel.
Jako jediná juniorka z poličského oddílu karate se
na tyto závody vydala, i se svým trenérem a koučem, mistrem Radovanem Andrlem II. DAN, Šárka
Kučerová. Vybojovala bronzovou medaili za kategorii kumite – 59 kg.

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

17.00 - 19.00 h.,
19.00 - 20.00 h. Aquaerobic
6.00 - 7.30 h.,
14.45 - 15.45 aquagravidibic,
17.30 - 19.00 h.,
19.00 - 20.00 h. kondiční plavání
6.00 - 7.30 h.,
10.00 - 12.00 h.,
14.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
12.00 - 20.00 h.
14.00 - 20.00 h.
14.00 - 18.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
10.00 - 13.30 h.,
14.30 - 16.00 h., 18.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
12 - 13.00 h.,
16.00 - 17.00 h. 2 dr. kond. plav.
17.00 - 19.00 h.,
19.00 - 20.00 h. Aquaerobic
6.00 - 7.30 h.,
14.45 - 15.45 aquagravidibic,
17.30 - 19.00 h.,
19.00 - 20.00 h. kondiční plavání
6.00 - 7.30 h.,
10.00 - 12.00 h.,
14.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
12.00 - 20.00 h.
14.00 - 20.00 h.
14.00 - 15.00 h. 2 dr. kond. plav.,
15.00 - 18.00 h.
6.00 - 7.30 h.
10.00 - 13.30 h.,
14.30 - 16.00 h., 18.00 - 20.00 h.

Aktuální informace a změny o provozu plaveckého bazénu jsou zveřejněny na internetových
stránkách: Město Polička, T.E.S. Polička a na vývěsní tabuli před plaveckým bazénem.
Teplota vody v poličském bazénu je po celý
provozní den 27o C.
UPOZORNĚNÍ:
Při překročení zaplaceného času v bazénu a bazénku se doplácí dle platného ceníku.
PROVOZ SAUNY
St, Pá: muži 16.30 - 20.00 h.,
Čt: maminky s dětmi od půl roku věku dítěte od
16.00 - 16.30 h., ženy 16.30 - 19.30 h.
So: ženy 15.00 - 17.00 h., společná 17.30 - 20.00 h.
Plavání kojenců a batolat v Poličce: zkušená
instruktorka s dlouholetou praxí provádí plavání
kojenců a batolat doma ve vaně.
Kurzy pod vedením zkušených instruktorek a instruktora pokračují: zdokonalovací k., Delfínek, plavání hrou, plavání rodičů s dětmi v malém bazénku
a velkém bazénu, plavání kojenců a batolat od půl
roku věku dítěte, kurz pro těhotné.
Kurzy provádějí proškolené instruktorky a instruktor s dlouholetou praxí.
Přihlášky obdržíte na plaveckém bazénu při úvodní přednášce, na kterou se můžete osobně nebo telefonicky objednat (tel. 461 725 631 nebo 737 867 342,
731 020 030, e-mail: bazen@tespolicka).

OVB CUP
Po skončení podzimní části a týdnech tréninků
v hale nastal čas našeho fotbalového turnaje. Na kalendáři jsme otočili datum na víkend 18. - 19. 12. 2010
a to značilo druhý ročník OVB CUPU pro mladší
a starší elévy v hale poličského gymnázia.
Atmosféra zápasů byla velmi bojovná a malí fotbalisté nedávali nic zadarmo. Diváci dokázali malé
kluky svým povzbuzováním dohnat ke skvělým vý-

konům. Tímto také děkujeme všem divákům za účast
a podporu malých sportovců. Ovšem, jak to bývá,
vyhrát mohl jen jeden tým v každém hracím dnu.
V sobotu 18. 12. 2010 proběhl turnaj OVB CUP
pro mladší elévy. Z turnaje se odhlásilo mužstvo Borové, byl tedy pozván náhradník ze Sebranic, který se
později stal vítězem turnaje. Domácí v sestavě M. Lajžner, J. Tůma, F. Doležal, Vu Thanh Dat, J. Slezák,
T. Dospíšil, P. Zahoran, Phamh Xuan Cuong podali
ve všech zápasech velmi statečný a bojovný výkon.
Ve finále hráli s dosazenými Sebranicemi. Ve skvělém
souboji nakonec obsadili vynikající druhé místo.
Pořadí turnaje: 1. Sebranice, 2. Polička, 3. M. Třebová, 4. Bystré, 5. Radiměř.
V neděli 19. 12. 2010 proběhl turnaj pro starší
přípravky. Zápas s Radiměří byl pro obě mužstva
zahřívací. Naši hráči potvrdili roli favorita vítězstvím
2:0, jejich výkon však měl ke spokojenosti trenérů
daleko. V dalším zápase nás čekala Litomyšl, loňský
vítěz, opět favorit turnaje. Vítěz mohl být jen jeden
a po penaltovém rozstřelu vítězí tým z Litomyšle
2:0. Na závěr jsme pogratulovali nejen vítězům, ale
i poraženým.
Pořadí turnaje: 1. Litomyšl, 2. Polička, 3. Borová,
4. Bystré, 5. Radiměř, 6. Moravská Třebová.
Celý fotbalový víkend se konal za vydatné podpory generálního partnera OVB Allfinanz, a. s. a paní
Pohlové, ostatních sponzorů a města Poličky. Tímto
všem díky.
Organizátoři turnaje

PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU:
po, st, pá:
10 - 12 h. a 14 - 20 h.
čt, pá:
14 - 20 h.
so:
14 - 17 h.
dle rozpisu uvedeném ve vývěsní tabuli před plaveckým bazénem. VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE
HRADÍ U INSTRUKTORA.
ZIMNÍ STADION:
Veřejné bruslení:
každou sobotu a neděli 14.00 - 15.30 h.
Vstupné: děti 15 Kč, dospělí 30 Kč.
Pronájem ledové plochy:
p. Grubhoffer 605 246 743.
Jitřenka - měsíčník, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci. Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893, Korespondenční adresa: Pomezí 128, 569 71 (schůzku je třeba předem dohodnout), tel. 603 526 243, e-mail:
jitrenkapolicka@seznam.cz. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Z. Kašparová, B. Havranová. Stálí spolupracovníci: J. Najbert, L. Čiháková. Registrováno MK ČR
pod č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí města Poličky, podatelna MěÚ, e-mail: urad@policka-mesto.cz. Do čísla budou zařazeny příspěvky došlé do uzávěrky,
tj. 20. v měsíci (změna termínu vyhrazena). Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Graf. zpracování a tisk: Tiskárna Polička, Haškova 446, Polička.
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