Vybíráme:
Novoroční setkání s J. Skalníkem
str. 3
Morality a banality
str. 4
Setkání ZUŠ
str. 13
Sport
str. 19-24
Informace o dění ve městě najdete
také na www.policka.org
únor 2016, ročník 14 (90)
Noviny občanů města Poličky a okolí

Co čeká Poličku v roce 2016?
Návrh rozpočtu pro tento rok zahrnuje velké
množství investičních akcí, město Polička plánuje
řadu změn, oprav a novinek. Pokračující revitalizace
historického centra města, nové chodníky a parkoviště, oprava hlavní cesty v parku, příprava parcel pro
stavbu dalších rodinných domků v lokalitě Bezručova a mnoho dalšího nás čeká v tomto roce.
Návrh rozpočtu je zpracován a nyní jej čeká diskuse a připomínky zastupitelů a také projednání ve
finančním výboru. Schválení rozpočtu je plánováno
na 3. březen 2016. Předpokládaná výše výdajů rozpočtu roku 2016 je více než 270 mil. korun.
Vyberme z návrhu rozpočtu několik zásadních
bodů:
1. Rekonstrukce ulice Riegrova, U Masných krámů,
Hradební včetně kanalizace – 13, 5 mil. Kč
2. Příprava technické a dopravní infrastruktury pro
další etapu výstavby rodinných domků lokality
Bezručova – 10 mil. Kč
3. Modernizace čistírny odpadních vod – 10 mil. Kč
4. Rekonstrukce kanalizace v ulicích Betlém – Havlíčkova – 4 mil. Kč
5. Úprava prostranství před Masarykovou ZŠ –
4 mil. Kč

6. Rekonstrukce páteřní komunikace procházející
městským parkem – 3 mil. Kč
7. Cyklostezky Polička – Modřec, Polička – Bořiny –
2 mil. Kč
8. Rekonstrukce venkovního sportoviště u Masarykovy ZŠ – 8,9 mil. Kč
9. Rekonstrukce a budování nových parkovišť
(u hotelu Opus, ul. 1. máje, ul. Smetanova u budovy ČD) – 2,4 mil. Kč
10. Opravy chodníků (ul. Jiráskova, E. Beneše, Bezručova, Dvořákova, Heydukova, Střítežská, Starohradská, Družstevní, v další části průmyslové
zóny), dokončení komunikace k nové kolonii zahrádek Višňovka – 6 mil. Kč.
11. Nová velká skluzavka na koupaliště – 1,8 mil. Kč
Samozřejmostí jsou i další investice vkládané do
opravy našich památek – morový sloup, hradby nebo
hrad Svojanov. Nemalé částky putují i na rozvoj kultury, sportu a na podporu činnosti spolků a zájmových sdružení.
Nutno dodat, že uvedené náklady, pokud budou
v rozpočtu schváleny, jsou předpokládané a mohou
být změněny na základě výsledků výběrového řízení.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Pozor na některé novinky!
Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od 1. 1. 2016
Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít
vyhotovený cestovní pas je možné na kterémkoliv
obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu je
ten obecní úřad obce s rozšířenou působností,
u kterého občan požádal o vydání cestovního pasu.
V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že
si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude
převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním
poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek
bude vybírán při převzetí cestovního pasu.
Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě do 6
pracovních dnů cestovní pas s biometrickými
údaji s platností na 10 let, občanům mladším 15 let
s dobou platnosti na 5 let. V tomto případě je možné hotový doklad převzít pouze v místě podání
žádosti. Správní poplatek za vydání cestovního
pasu s biometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4 000 Kč, pro občany mladší 15 let
2 000 Kč. Zároveň se zrušuje vydávání cestovních
pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do
15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.
Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účinné od 1. 1. 2016
Občanské průkazy se občanům starším 70 let
budou vydávají s platností na 35 let od data vydání
dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém občanském průkazu (např. údaj
o místě trvalého pobytu) bude však přesto nutné
občanský průkaz vyměnit.
I nadále je možné podat žádost o vydání občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřa-

du obce s rozšířenou působností, přičemž vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten
obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání občanského průkazu.
V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že
si přeje převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, je převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, který občan uvede v žádosti, zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento
správní poplatek je vybírán při převzetí občanského průkazu.
Pokud má občan trvalý pobyt na území České
republiky a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději
však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.
Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?
Od 1. 1. 2016 jsou pro vás ukládána oznámení
o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý
pobyt.
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy
s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny
jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; desátým dnem se považuje písemnost za doručenou.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po
adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom
nebyl srozuměn. Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. Ihůtu na
odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze
vlastní osobu.
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První občánek
Erik Neumann – narozen 4. 1. 2016 v 10.19 hod.
v Novém Městě na Moravě, 3 790 g, 51 cm – to je
první občánek města Poličky roku 2016 a jeho data,
váhy a míry. Rodičům a miminku poblahopřál starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou v pátek 15. ledna. Vedení
města předalo kromě velkého blahopřání rodičům
i dárkový poukaz v hodnotě 1 500 Kč k nákupu
zboží pro miminko dle jejich výběru.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Místní poplatky
V oblasti místních poplatků v roce 2016 k příliš
velkým změnám nedochází.
Beze změny zůstává poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do
vybraných míst a částí měst. Poplatek ze psů má
splatnost 31. března 2016.
K nepatrnému zvýšení sazby dochází u místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“). V roce 2016 činí výše poplatku
za osobu nebo objekt bez trvalého pobytu 540 Kč.
Splatnost tohoto poplatku je 30. června 2016. Poplatek je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 3/2015, kterou schválilo
zastupitelstvo dne 10. prosince 2015.
Složenky na úhradu poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů budou rozesílány stejně jako
loni na přelomu měsíce února a března. Platby lze
provádět bezhotovostně převodem na účet města, dále hotově nebo platební kartou v příjmové
pokladně MěÚ Polička, na pobočkách České pošty, s. p. nebo na dalších místech určených k přijímání plateb složenkou. Platby lze uskutečnit již
v průběhu ledna a února, a to v příjmové pokladně
městského úřadu, nejdříve však 5. ledna.
Všechny platné obecně závazné vyhlášky města
Poličky lze vyhledat na internetových stránkách
www.policka.org. Upozorňujeme na ohlašovací
povinnost, která z jednotlivých obecně závazných
vyhlášek vyplývá.
odbor finanční a plánovací
Pozn. redakce: Technickým nedopatřením otiskujeme tento až v tomto čísle za což se omlouváme.
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Tradiční setkání
s podnikateli

Polička na veletrhu Regiontour v Brně

Starosta Jaroslav Martinů a místostarostka Marie Kučerová se ve středu 20. ledna setkali, jako již
tradičně na počátku každého nového roku, s poličskými podnikateli. Zástupci vedení města vyjádřili podnikatelům velké poděkování nejen za to, že
Polička je dle statistik stále městem s nejnižší mírou nezaměstnanosti ve svitavském regionu, ale
i za velkou podporu spolků a poličských organizací. Starosta zároveň poděkoval za současný velký
ekonomický rozmach Poličky, občané ve městě
nemají problém najít práci. Město díky tomu musí
reagovat i zvýšenou nabídkou bytů a stavebních
parcel. „Doufám, že do budoucna nová pracovní
místa umožní vylepšit špatný demografický vývoj v našem městě a nalákají absolventy vysokých škol, aby se do Poličky vraceli a zakládali
zde své rodiny.“

Tradiční veletrh cestovního ruchu v Brně Go
a Regiontour začal v Brně ve čtvrtek 14. ledna.
Tento den byl zároveň pro Poličku dnem několika
slavnostních „křtů“. Místostarostka Marie Kučerová pokřtila společně se starosty České inspirace nový stolní kalendář roku 2016. V kalendáři

nechybí řada fotografií Poličky a jsou zde uvedeny
přímo konkrétní kulturní akce roku 2016, na které
mohou návštěvníci do našeho města přijet. Křest
byl o to slavnostnější, že ve stejnou dobu proběhl
křest nových kalendářů měst UNESCO, setkali se
tedy opravdu zástupci těch nejkrásnějších měst
České republiky.

Během setkání se rozproudila tradičně živá diskuse o ekonomických, ale i politických problémech
současné doby, padla řada návrhů, jak zlepšit spolupráci nejen mezi podnikateli navzájem, ale i ve
vztahu s městem Poličkou. Podnikatelé byli informováni o nových plánech města Poličky pro rok
2016.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Vánoční koncert
V úterý 29. prosince zakončil rok oslav 750 let od
založení města Poličky v kostele sv. Jakuba Vánoční koncert – příznačně nazvaný „Hej Mistře!“ – za
obrovského zájmu občanů města.
Chrámový sbor sv. Jakuba v Poličce společně se
spojenými litomyšlskými pěveckými sbory a sólisty za doprovodu Litomyšlského symfonického
orchestru zazpívaly nejprve pásmo čtyř vánočních
spirituálů v úpravě dirigenta orchestru Davida
Lukáše a pak již zazněla nejznámější Česká mše
vánoční Jana Jakuba Ryby. Dlouhým potleskem
odměnily ruce skoro pětistovky posluchačů neobyčejný výkon stovky účinkujících zpěváků a hudebníků. Na závěr si všichni přítomní zazpívali
s orchestrem všechny čtyři sloky české „vánoční
hymny“ – koledy „Narodil se Kristus Pán.“
Ing. Michal Šafář
Fotografie na www.farnostpolicka.cz

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 15. února
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org / jitrenka
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Druhý křest čekal paní místostarostku na stánku Českomoravského pomezí. Ten se tentokrát
nachází v expozici Východní Čechy, pro veletrh
Regiontour se totiž spojily oba kraje – Pardubický
a Královehradecký a propagaci cestovního ruchu
provádí společně. Českomoravské pomezí představilo své nové materiály – novou stolní hru pro
celou rodinu, otázky a úkoly se samozřejmě týkají
měst Českomoravského pomezí a novou brožuru
propagující atraktivity měst – Top Českomoravského pomezí.
Poličské materiály a informace našli návštěvníci
veletrhu i na stánku CK Kotour, která provozuje
poličské informační centrum.
Polička se opět v Brně neztratila a byla vidět
hned na několika místech!
Polička se prezentovala v lednu i na dalších veletrzích, a to v zahraničí. Díky České inspiraci získali naše materiály návštěvníci veletrhu cestovního
ruchu v holandském Utrechtu a slovenské Bratislavě. V únoru najdete Poličku na veletrhu Holiday
World v Praze, kde bude společná expozice měst
Česká inspirace a UNESCO a také v expozici Východní Čechy. Naše materiály budou prezentovány
díky České inspiraci i na veletrhu v Norimberku.
V březnu se Polička účastní společně s Královskými věnnými městy a městy Česká inspirace veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Stříbro pro Českomoravské pomezí
ve Velké ceně cestovního ruchu
Ve čtvrtek 14. ledna
byly vyhlášeny výsledky
devátého ročníku Velké
ceny cestovního ruchu,
jejímž smyslem je upozornit na výjimečné projekty z různých segmentů turismu s cílem přispět k dalšímu zkvalitňování nabídky a služeb cestovního ruchu v České
republice. Ocenění byla na brněnském výstavišti
v rámci úvodního dne veletrhu Regiontour předána v celkem pěti kategoriích, např. Nejlepší
jednotná kampaň, Nejlepší cestovní kancelář či
Nejlepší lázeňský a wellness balíček. Turistická
oblast Českomoravské pomezí, vymezená městy
Litomyšl, Svitavy, Moravská Třebová, Polička
a Vysoké Mýto, se v silné konkurenci dalších
destinačních managementů, regionů a krajů neztratila a v kategorii Nejlepší jednotná kampaň
získala výborné 2. místo.
V odborné porotě zasedli zástupci České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Asociace českých
cestovních kanceláří a agentur, Svazu léčebných
lázní ČR a dalších subjektů. Odborná porota
ocenila u projektu Českomoravského pomezí
jeho pestrou a ucelenou komunikaci a srozumitelné grafické zpracování. Kampaň je dle mínění
porotců dobrým příkladem kvalitně odvedené
práce a výborně zvládnuté komunikace v cestovním ruchu.
Úspěch Českomoravského pomezí je o to hodnotnější, že na předních příčkách se společně
s ním umístily pouze kampaně mnohem větších
destinací na úrovni krajů – vítězství si odvezla
Východní Morava, na třetím a čtvrtém místě se
umístily Jižní Morava a Východní Čechy.
Stříbrnou pozici získalo Českomoravské pomezí za kampaň „Navlékněte si svůj náhrdelník
zážitků“, která probíhala od jara do podzimu
loňského roku. Kampaň byla tvořena řadou
marketingových aktivit, mezi kterými nechyběla inzerce v tištěných a internetových médiích, prezentace na sedmi veletrzích cestovního
ruchu a desítce festivalů a dalších kulturních
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a sportovních akcí, vysílání propagačních spotů ve čtrnácti multikinech po celé České republice nebo reklama v pražském metru. Součástí
kampaně bylo také vydání nových tištěných
materiálů nebo soutěž Kouzelné putování Českomoravským pomezím, která bude po loňském
úspěšném prvním ročníku realizována i v roce
2016.
S pestrou nabídkou turistické oblasti Českomoravské pomezí se kromě již zmíněného brněnského veletrhu Regiontour budou moci seznámit
také návštěvníci nadcházejících veletrhů v Praze, Bratislavě, Hradci Králové či Pardubicích.
Jiří Zámečník
marketingový manažer

Novoroční setkání s Jakubem Skalníkem
Bývalý starosta Poličky a současný velvyslanec
České republiky v Bosně a Hercegovině RNDr. Jakub Skalník se sešel s vedením města Poličky v pátek
8. ledna. Téměř dvouhodinová velmi živá a bohatá diskuse se dotýkala nejen poličských témat, ale
i problémů politických a ekonomických v Evropě
a ve světě. Starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou předali Jakubovi
Skalníkovi knihu Dějiny města Poličky a nově vydanou knihu Historický kalendář poličského regionu.
Pan velvyslanec Jakub Skalník propaguje naše
město i ve své současné profesi. V sobotu 5. prosince 2015 se ve společenském centru Skenderija
v Sarajevu konal tradiční Zimní diplomatický bazar.
Mimořádně vydařené akce, kterou navštívilo několik tisíc návštěvníků, se se svým stánkem zúčastnilo
i Velvyslanectví České republiky. O nabízené předměty i občerstvení, reprezentované tradiční českou
kuchyní i pivem, byl mezi návštěvníky bazaru velký
zájem. Veškerý výtěžek z prodeje na bazaru byl věnován na charitativní účely, zejména na pomoc handi-

Fotosoutěž
pro mládež

capovaným dětem v BaH. Mezi propagačními materiály nechyběly informační brožury o městě Poličce,
velký úspěch sklidily také materiály sdružení Česká
V roce 2007 bylo Sdružení historických sídel,
inspirace, jehož je Polička členem.
Čech, Moravy a Slezska osloveno hlavním pořadateIng. N. Šauerová, lem - Radou Evropy, aby u nás zorganizovalo soutěž
tisková mluvčí města „Mladí fotografují památky“ a převzalo nad ní záštitu.
Sdružení se velmi rádo ujalo této výzvy a výsledkem
je devět úspěšných ročníků. Celá soutěž vrcholí předáváním cen a diplomů u příležitosti Mezinárodního
dne památek a sídel ve Španělském sále na Pražském
hradě, v roce 2016 to bude 19. dubna.
Soutěž „Mladí fotografují památky“ je dnes jedna
z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví.
Soutěž je učena pro žáky a studenty základních
a středních škol, kteří do sekretariátu Sdružení zašlou fotografie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz).
Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho
kulturního dědictví, podpořit znalosti historických
budov a zahrad, venkovských a městských krajin
uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy.
Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí, ale spíše
zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout se námětům, které
přes svou možnou fotografickou zajímavost, neodpovídají takovému záměru.
Vítězové soutěže se mohou těšit na zajímavé odměve světě se oba umělci těšili uznání nejen mezi
ny. Firma Zoner každoročně věnuje hodnotné ceny
znalci a kolegy, ale sklízeli i pocty od významných
státníků a členů panovnických rodin.
pro účastníky.
Janine Reding se narodila do prostředí, které
Technické specifikace soutěže pro rok 2016:
ji předurčovalo k umělecké dráze. V Bruselu byla
Pro vkládání fotografií je uzávěrka 11. 3. Vítězové
dvě královská divadla – jedno řídil její dědeček
Národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni
z matčiny strany, druhé dědeček z otcovy strany. u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na
Její otec vedl exkluzivní časopis přinášející novin- Pražském hradě ve Španělském sále dne 19. dubna
ky od královského dvora. Od dětství žila v přísně
a postupují do mezinárodní soutěže.
ukázněném režimu, rozvrženém mezi vzdělávací
Rada Evropy stanovila pro soutěž tato kritéria:
lekce, které jí poskytovali nejlepší soukromí učiteTéma: Architektonické dědictví
lé. Později, v královském institutu pro nejdanější
Účastníci: Mládež navštěvující školní zařízení
mladé hudebníky, ji vedli renomovaní odborníci.
Věkový limit: 21 let
Za studií poznala Henriho Pietta a po zralé úvaze
Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií v Česse rozhodli pro společnou kariéru klavírního dua, ké republice: 11. 3.
která jim přinesla světový úspěch.
V letošním roce musí účastníci opět vkládat fotoPo manželově smrti se Janine Reding věnovala
grafie přes internet na nové webové stránky Sdružepedagogické činnosti a snažila se vytvořit mezi- ní – www.historickasidla.cz.
národní projekt, který by povzbudil mladé umělce
Každý účastník může vložit maximálně 3 fotograv úsilí dosáhnout nejvyšších cílů v oboru klavírní
fie. Pozor, registrace a vložení jedné, dvou nebo tří
duo.
fotografií musí proběhnout najednou (není možné se
Janine Reding zemřela v poslední den roku 2015
zaregistrovat, vložit jednu fotografii, odeslat, a náve věku 95 let.
Jiří Čtrnáct
sledně za několik dnů vložit další fotografii).
Veškeré informace či dotazy vám zodpoví sekretariát SHS ČMS na tel: 224 213 166 nebo na internetové
adrese info@shscms.cz.

Odešla Janine Reding-Piette
Janine Reding a její manžel Henri Piette se
během 50., 60. a 70. let proslavili jako vynikající
klavírní duo. Hudební literatura pro dva klavíry
se pyšní řadou skvostů od nejvěhlasnějších autorů, od Bacha a Mozarta přes Schuberta, Brahmse či Debussyho až po Stravinského a Bohuslava
Martinů. Tato mistrovská díla slyšíme jen zřídka
naživo – není snadné dát dohromady dva zvukově
identické nástroje, stejně jako najít dva interprety
schopné trvale se připoutat jeden k druhému natolik, aby se dopracovali nejen společného prožitku,
ale i kongeniálního výrazu na virtuózní úrovni.
V roce 1956 na festivalu v Besançonu uvedlo klavírní duo Reding-Piette v evropské premiéře Koncert pro dva klavíry a orchestr Bohuslava Martinů
pod vedením Rafaela Kubelíka. Plachý Martinů
se nechal unést, vyběhl ze sálu na pódium a oba
sólisty dojatě objal. Slíbil jim, že pro ně složí další
koncert, ale nakonec mu v tom zabránila nemoc.
V tehdejším Československu se na umělce žijící
trvale v zahraničí pohlíželo s nedůvěrou, a tak styky s Kubelíkem, Martinů či Firkušným způsobily,
že tu duo Reding-Piette nikdy nevystoupilo. Zato

Konec roku s kardiaky
21. listopadu členové ZO Kardio Svitavy a Polička
navštívili Dům na půl cesty v obci Květná. Květná zahrada, jak se organizace poeticky jmenuje, poskytuje
zázemí ohroženým a rizikovým mladým lidem, kteří
se vracejí z jiných zařízení pro péči o mládež nebo
z výkonu trestu. Ředitel pan Mgr. Raditsch, nás informoval o cílech, metodách, právní ochraně i sociálním podnikání. Prohlédli jsme si statek i přilehlý objekt se zvířaty. Také jsme podpořili místní podnikání
nákupem sýrů domácí výroby. Pobyt jsme zakončili
pozdním obědem, který tam pro nás připravili. Této
akce se zúčastnilo 73 členů. Při zpáteční cestě na vlakovou zastávku se živě debatovalo o záslužné práci
při resocializaci mládeže.
17. prosince v podvečer se uskutečnilo neformální
setkání skupinky našich členů na svitavském náměstí. U vánočního stromu jsme zažili pravou adventní
atmosféru. Přípitek vánočním punčem a zazpívání
několika koled nás naladilo do dalších akcí.
V sobotu 19. 12. jsme (již podruhé) autobusem
vyjeli do Neratova. První zastávka v dopoledních hodinách byla na Zemské bráně. Počasí bylo nádherné
a tak nezůstalo pouze u prohlídky kamenného mostu, ale většina zúčastněných se prošla podél Divoké
Orlice k Ledřičkově skále nebo na Pašeráckou lávku.

Pak jsme pokračovali do obce Neratov. V chráněných
dílnách byl už pro nás připraven oběd. Cílem tohoto
výletu byl odpolední Adventní koncert kapely „Oboroh“ v chrámu nanebevzetí Panny Marie. Ten byl po
požáru na konci 2. světové války dlouho nepřístupný. Před dvaceti lety započaly stavební úpravy, kostel dostal prosklenou střechu a na jeho průběžných
obnovách se podílejí i lidé s postižením v místních
chráněných dílnách. V chrámu se denně konají bohoslužby, celoročně koncerty i divadelní představení.
Pojedeme za rok zase.
Slavnostní rozloučení s rokem 2015 tentokráte
organizovali 28. prosince naši členové z Poličky. Restauraci Jordán jsme obsadili do posledního místa.
Již při vstupu do sálu vonělo na prostřených stolech
vánoční cukroví. Po svíčkové či řízku přišlo vhod
místní pivo. Program, jehož součástí bylo vystoupení taneční skupiny poličských členek našeho klubu
a volná zábava, zahájil úvodním slovem předseda
ZO Jan Pokorný. Poté promluvil poličský starosta
Jaroslav Martinů, který vyjádřil obdiv nad množstvím našich akcí. Poděkoval všem organizátorům
a vedení ZO za záslužnou práci a všem popřál hodně
zdraví a úspěchů do nového roku 2016. A k tomu se
přidáváme i my – členové.
Marta Kubinová

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Pojďte zažít divadlo! Od 17. do 19. března proběhne v Divadelním klubu již čtvrtý ročník festivalu mladého divadla MOMENTUM. Chcete zažít
autorské inscenace, současnou dramatiku, pohybové divadlo, loutky, výtvarnou instalaci, absolventské filmy, mladé tvůrce i profesionály? Přijďte
a zažijte. Chcete si zahrát interaktivní střílecí počítačovou hru? Pojďte a střílejte.
Kompletní program a další informace naleznete
v průběhu února na stránkách Divadelního klubu.
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Informace z IC
Máme za sebou už takřka polovinu prvního měsíce roku 2016 a je tedy čas ke stručnému hodnocení
roku 2015. Celý rok se nesl v duchu oslav významného výročí 750 let města Polička.
V roce 2015 jsme v IC obsloužili celkem 37136 návštěvníků. Tento velký nárůst připisujeme zejména
uvedenému významnému výročí.
V IC jsou trvale dva pracovníci, v letním období
posíleni o 1 – 2 brigádníky. Ve školním roce IC slouží na základě uzavřené dohody jako místo praktické
výuky pro studenty oboru cestovní ruch ze SOU
a SOŠ Polička (bývalé ZOU).
V průběhu roku jsme se zúčastnili s propagací
města Poličky celostátních i regionálních veletrhů
a výstav v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Pardubicích, Hradci Králové a i v Lysé nad Labem. Polička je
v rámci ČR poměrně dobře známá a mezi návštěvníky je o ní vždy zájem.
Ve veřejné anketě o nejlepší IC v Pardubickém kraji jsme se umístili jen o několik málo bodů na pěkném 2. místě. Při rozsáhlé tajné kontrole „Mystery
Shopping“ bylo IC stoprocentně úspěšné. Ke konci
roku jsme odevzdali zpracované podklady do Českého systému kvality služeb s cílem získat prestižní
Certifikát kvality. S ohledem na tyto výsledky a hodnocení máme za to, že se nám práce daří, IC v Poličce
plní svoje poslání a je pro město přínosné.
Další informace a nabídky:
• Nabídka vstupenkového centra je rozšířena
o vstupenkový portál Colosseum Ticket a nově
tedy nabízíme Národní divadlo Praha, Brno,
Státní operu a další.
• Obdarujte kulturou! Nově jsou v nabídce dárkové poukazy na akce Tylova domu, v hodnotách
200 Kč, 300 Kč a 500 Kč.
• Historický kalendář poličského regionu, kde
najdete přehled významných událostí od roku
1820 až do současnosti.
• Kniha „Otvírání studánek“, verše M. Bureše
a součástí je CD s hudbou Bohuslava Martinů –
nazpívané Dětským pěveckým sborem Jitro.
• Města Pardubického kraje – najdete zde 10 vybraných zajímavostí z každého města Pardubického kraje, týkajících se oblastí historie, kultura, architektura, technické památky a ochrana
přírody.
• Poličské pověsti – posbírané poličským rodákem Jaroslavem Vorlíčkem.
• Papírový model budovy poličské radnice.
• Poslední kalendáře 2016 – hrad Svojanov, Polička – brána Vysočiny.
• Dějiny města Poličky – zatím nejobsáhlejší materiál o dějinách města.
• Polička v křížovkách – 12 stránek křížovek s tajenkou z Poličky.
• Dálniční známky 2016 – české (roční), rakouské
(10 denní).
• Směnárna bez poplatků – trvale nabízí pro vaše
pracovní i soukromé cesty všechny obvyklé
měny, v lepším kurzu a bez poplatků. Platí pro
nákup i prodej.
• Medovina, víno s etiketami s poličským motivem.
• Dárkové balení „Poličské pivo“ – stále žádané,
stále v prodeji.
• IREDO – karty na autobusové a vlakové spoje
v Královéhradeckém i Pardubickém kraji.
• Po městech České inspirace - ve spolupráci
s městem Polička připravujeme další jednodenní poznávací zájezdy. Pravděpodobně do Třeboně (květen 2016) a do Jindřichova Hradce v období adventu 2016. Více informací příště.
• Flora Olomouc + prohlídka zajímavostí města
+ tvarůžky Loštice – oblíbený zájezd nejen pro
zahrádkáře, v sobotu 23. 4. Cena 295 Kč/os.
• SIPO složenky – platit můžete v IC se slevou až
25% (z poplatků) a také o víkendu.
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme vám příjemné prožití zimy.
Kolektiv IC Polička, tel. 461 724 326
www.ic.policka.org; info@ic.policka.org
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Slavné osobnosti Kraje Smetany
a Martinů - obec Široký Důl
Josef Václav Síla
Malíř Josef Václav Síla se
narodil v Širokém Dole dne
11. února 1908, rodina se později
odstěhovala do Kamence. Dětství prožil Josef na
vesnici v nepřetržitém kontaktu s přírodou. Mezi
ostatními členy rodiny vynikal nápadně tichou povahou. Otec chtěl, aby syn měl praktické zaměstnání, matka spíše přála synovým tužbám k malířství. Obecnou školu vychodil Síla v Sádku, a poté
absolvoval poličské gymnázium. Následovalo
studium na Akademii výtvarných umění v Praze,
v krajinářské speciálce prof. Otakara Nejedlého.
Během studia vykonal cesty do Francie, Itálie
a na Korsiku. Na počátku druhé světové války se
vrátil domů do Kamence. Později se přestěhoval
do nedalekého Lačnova. Zde maloval a své obrazy
vystavoval jen v nejbližším okolí. Nejvíce se věnoval krajinomalbě a portrétu. Některé Sílovy obrazy
jsou v rodině Hrozných z Poličky. Jiné zdobí interiéry spořitelen v Poličce a ve Svitavách. Jedním
z posledních představení děl J. V. Síly byla výstava
u příležitosti setkání rodáků Širokého Dolu v roce
1982 (vystaveno bylo cca 50 jeho děl). Josef Václav
Síla zemřel o sedm let později.

do roku 1782 se datuje vznik jednoho z jeho zpěvníků pečlivě psaného tiskovým švabachem na 67
stranách. Jiný zpěvník pochází z roku 1800 a má
180 stránek. Nejvýznamnějším dílem je „Pokojíček duchovní“. Břeň ho napsal v roce 1818 v Širokém Dole. Kniha má 236 stránek a 60 iniciál. Břeňova díla patří k nejvzácnějším památkám tohoto
druhu ve východních Čechách.
Mezi vzácné hosty, kteří Široký Důl navštívili
nebo zde krátce přebývali, patřil významný český
malíř Max Švabinský. Pobýval u Zavoralových na
č. p. 30. Později sem na letní byt přijížděla rodina akademického malíře Vejrycha. Obec navštívil
i syn prezidenta Masaryka, Herbert, rovněž malíř.
Nelze opomenout ani spisovatelku Terézu Novákovou, která na základě vyprávění zdejších obyvatel
zpracovala svůj román Jan Jílek.
Soutěžní otázka – Odkud pocházela maminka
Josefa Václava Síly? Odpovědi zasílejte do 15. února 2016 na adresu: nsauerova@policka.org. Autoři
dvou prvních správných odpovědí budou odměněni upomínkovými předměty z obce Široký Důl.
Správná odpověď na minulou otázku – Jaké
bylo původní povolání pana Živného, kterému se
v mládí vyučil? Původním povolání byl řezníkem.
Výhercem se stává: Dagmar Zemanová a Petr
Lefler, oba z Bystrého a jako odměnu získávají od
městyse Svojanova fotokopii obrazu Svojanova od
A. J. Venuta.

Matěj Břeň
Jeden z prvních učitelů v Širokém Dole. Víme, že
mu přezdívali Matějíček, ale data narození a úmrtí
nejsou známa. Byl též citlivým výtvarníkem, který
se vyznal ve druzích písma i odstínech barev. Již

Morality a banality
Šel jsem do města a proti mně maminka s kočárkem a dcerkou. Samozřejmě jsem ustoupil
až na vozovku a očekával jsem alespoň pohled,
signalizující uznání mého gesta, ale byl jsem přehlédnut jak družstevní lány. Než jsem se nadál,
v hlavě mi naskočila neslušná vulgarita. Pak jsem
si řekl, co by se asi stalo, kdyby se z hlavy dostala
do mluvidel a začal jsem vymýšlet:
Nejdříve místní zpravodaj oznámil tu nehoráznost pod titulkem Ponížená a uražená mladá žena
a uvedl, že žena utrpěla psychický šok a bude se
dožadovat satisfakce a náhrady za ponížení lidské důstojnosti. V příštím dnu se přidala i televize, která požádala místního občana na jeho názor.
Zde je: „Když si představím, že takový člověk
byl 44 let profesorem a vychovával mladou generaci, nemůžeme se divit, jaká dnešní mládež
je…“, atd. Jak je v televizi zvykem, posloužila
hned několika grafy: a) kolik procent souhlasí s vyjádřením dotazovaného, za b) graficky je
znázorněna věková struktura tázaných. Mladší
kupodivu souhlasí s autorem výroku, starší ho
jednoznačně odsuzují. Z hlediska vzdělání další
graf ukazuje na poměrně vyrovnané skóre, avšak
objevuje se i silná kategorie v odpovědi Mně je to
jedno. Toto zpravodajství bylo tak důležité a zabralo několik minut, takže se už do zpráv nedostala informace o návštěvě čínského presidenta
u britské královny a její cesty ve zlatém kočáře
se čtyřspřežím, královskou gardou a královskou
hudbou až k Buckinghamskému paláci. O tisících
přihlížejících nemluvě.
Tolik má fiktivní představa. Dovětkem musím
říct, že si zmíněná maminka asi tuto záležitost
nepamatuje z toho prostého důvodu, že mi, jak už
napsáno, nevěnovala pozornost.
Byl jsem v Antibes u Nice a při vchodu do obchodu jsem dal přednost elegantní dámě. Usmála
se na mne a řekla: „Comment charmant.“ Udělalo
se mi hezky a dávám to k lepšímu.
Každoročně dostávám od ctihodné organizace
UMÚN vánoční pohledy a patřičně jim poděkuji.

Pak je posílám, i když s některými se nerad loučím. Na jedné pohlednici je mladá, hezká, rozjásaná dívka. Na rubu pohlednice je: Ústy maloval…
Při přečtení mě uchopí tisíc pocitů.

Nastal čas vánoční a na mysl mi přišly ty Vánoce poslední s mým otcem. Pod stromeček jsem
mu dal kašmírovou šálu. Nedlouho poté mi řekl:
„Když si ji dám kolem krku, je to, jako bys mne
objímal.“ Pak jsem ji nosil já a ta myšlenka mě
hřála stejně jako ta šála. Život, to jsou doteky. Tělesné a slovní; ty upřímné hřejí. Prožívejte jen ty
hřejivé.
Vlna swingu mě přivítala v novoročním koncertu mnohočlenného Smíšeného sboru Kantilény a The Swingers a také s Julietes, sborem
poličských gymnazistů. Jsou chvíle, kdy se čas
řítí kupředu, ale i takové, kdy se jakoby vrací, či
možná lépe řečeno, trvá. Tak tomu bylo při tomto
koncertu, který přes všechny složitosti doby odkazoval právě na ty hodnoty trvalé.
A než jsem se nadál, hleděl jsem do rozzářených
očí mladičkých Tří králů, zpívající s důstojnou
vážností své koledy. Na vchod nám vykroužili posvěcenou křídou K+M+B 2016. Tak vše nejlepší do
roku letošního!
A. Klein

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Kalendář akcí
únor 2016

Kino Polička
Pondělí 1. února v 19.00 hod.
Revenant Zmrtvýchvstání
Dobrodružný, USA, 156 minut, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 120 Kč
Musel zemřít, aby mohl žít. Hluboko v americké divočině zůstává lovec (Leonardo DiCaprio) sám, těžce zraněn a opuštěn mužem
z jeho vlastní skupiny…
Středa 3. února v 19.00 hod.
Padesátka
Komedie, ČR, 97 minut, přístupný od 12 let,
vstupné 110 Kč
Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp,
láká Vojta Kotek na svou filmovou komedii,
která se odehrává na hřebenech, svazích
a v chatách zasněžených Krkonoš.
Pondělí 8. února v 19.00 hod.
13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
Akční/drama, USA, 144 minut, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč
Jedenácté výročí útoku na newyorská Dvojčata se teroristická bojůvka operující na
severu Afriky rozhodla „oslavit“ útokem na
americkou ambasádu v libyjském Benghází.
Středa 10. února v 18.00 hod.
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
Rodinná komedie, USA, 86 minut, dabing,
přístupný, vstupné 120 Kč
Čiperné veverky Alvin, Simon a Theodore
jsou zpět! A jsou jako vždy nabití energií,
písničkami a především naprosto šílenými
nápady.
Pondělí 15. února v 19.00 hod.
Padesát odstínů černé
Komedie, USA, 88 minut, titulky, přístupný
od 15 let, vstupné 110 Kč

Držte si kalhotky i bránice, do kin přichází dráždivá a na padesát způsobů šťavnatá
parodie.
Středa 17. února v 19.00 hod.
Deadpool
Akční/komedie, USA/Kanada, 104 minut,
titulky, přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč
Po celém světě mezi námi žijí nenápadní,
stateční a skromní superhrdinové… a taky
Deadpool, což je poněkud zvláštní a netradiční komiksový bourák.
Neděle 21. února v 19.00 hod.
Rodinný film
Drama, ČR, 95 minut, přístupný od 12 let,
vstupné 110 Kč
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou
dva teenageři, jejichž rodiče se vydali na
plavbu jachtou po oceánu? Co udělá odloučení s dosud perfektně fungující rodinou?
Pondělí 22. února v 18.00 hod.
Agenti dementi
Animovaná komedie, Španělsko, 91 minut,
dabing, přístupný, vstupné 100 Kč
Dva „nejcennější“ superšpióni tajné vládní agentury, jsou připravení rozlousknout
všechny zločiny, které žádný jiný agent
nevyřeší… nebo spíše jsou schopní zpackat
všechno tak, jak to nikdo jiný nedokáže.

Tylův dům
Sobota 6. února v 15.00 hod.
Dětský maškarní karneval
Zábavný pořad pro děti Honzy Stuchlíka z divadla Zlatý klíč. Přijďte prožít odpoledne plné tancování, dovádění, skotačení a soutěžení.
Vstupné: masky - 20 Kč, ostatní - 50 Kč
Pátek 12. února
Rybářský ples
Pronájem RS Vysočina
Čtvrtek 18. února v 10.00 hod.
Sněhová královna
Pohádka H. Ch. Andersena volně zpracovaná
pedagogy a žáky tanečního oboru ZUŠ Bohuslava
Martinů Polička, připravené pro žáky základních
a mateřských škol Poličky.
Vstupné 30 Kč
Pátek 19. února v 19.00 hod.
Václav Neckář „Mezi svými“
Komorní koncert s možností potkat se s písničkami Václava Neckáře v důvěrné, osobité atmosféře, tváří v tvář a „mezi svými“.
Vstupné 330, 360, 390 Kč
Sobota 27. února 14.00-18.00 hod.
Odpoledne s dechovkou
K tanci i poslechu přijede zahrát Malá východočeská hasičská dechovka „Šeucovská muzika“ ze
Skutče.
Vstupné 70 Kč
Více informací o jednotlivých akcích na www.
tyluvdum.cz

Rockoupání 2016

Středa 24. února v 18.00 hod.
Robinson Crusoe 3D
3D animovaná komedie, Belgie/F, dabing,
přístupný, vstupné 140 Kč
Připravte se na konečně pravdivý příběh
Robinsona Crusoe a jeho nejvěrnějšího přítele – papouška Úterý.

19. ročník multižánrového festivalu v Poličském
koupališti pořádaný Divadelním spolkem Tyl za podpory města Poličky se bude konat 27. a 28. května.
Vše se bude odehrávat opět na dvou hudebních
scénách a zde jsou prozatím potvrzení účinkující:
Divadlo Šachy - D.O.P. - Debustrol - Sylvie Krobova - Záviš - SPS - Walda gang - Eletricman - Krucipusk - Adrian T. Bell - ACDC revival - Floex - Sen
Pana Otty - Timudej - Primsry Resistence - Potichu
- Poletime - Vellocet Roll - Skyline - Konfront - The
Complications - Prago union - Cruadalach - Cirkus
problem - Schodiště. Další interpreti jsou v jednání.
Nepopiratelnou přitažlivost mají i koncerty koTěšíme se na vás a příjemné počasí :-)
morní. Alfred Strejček a Štěpán Rak představí
Více informací na www.rockoupani.cz
v prostředí skutečského kostela svůj další koncertní
a Facebooku.
Lulu
program, tentokrát věnovaný Mistru Janu Husovi.
V městském muzeu proběhne Večer poezie a prózy
s harfou v podání Valérie Zawadské a Lydie Härtelové. Regionální tělesa a umělci se představí v kostele
v Chrasti, kde zazní Mše C dur L. v. Beethovena.
V poslední třetině programu se festivalové publikum může těšit na Felixe Slováčka a Felixe Slováčka
jr., kteří vystoupí s orchestrem Komorní filharmonie Pardubice. Originální aranže písní klasických
i populárních v podání Gentlemen Singers nechají
vyniknout výborné akustice poutního kostela Na
Chlumku v Luži.
Do prostoru zimního stadionu ve Skutči jsou připraveny dva velké hudební projekty. Prvním je Vivaldianno: Město zrcadel s Jaroslavem Svěceným
a Michalem Dvořákem a druhým Pink Floyd Classic – další projekt dirigenta Miloše Machka a Filharmonie Hradec Králové s řadou skvělých umělců.
Třináctý ročník uzavře koncert nejkrásnějších
operetních duet a árií v provedení hradecké filharmonie a sólistů Jany a Václava Siberových.
V rámci festivalu proběhne také soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů O cenu Vítězslava Nováka.
Informace na webových stránkách festivalu: www.festival-hudebni.skutec.cz

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč
Festival klasické hudby a spřízněných žánrů s názvem Tomáškova a Novákova hudební Skuteč již
netřeba podrobně představovat. Povědomí o této
významné kulturně společenské akci Pardubického
kraje se rychle šíří. Cílem festivalu je popularizace
klasické hudby českých i světových autorů a zprostředkování kvalitního programu v této oblasti co
nejširším vrstvám obyvatel, a to i ve „venkovských“
regionech.
V roce 2016 se uskuteční již XIII. ročník. Milovníci klasické hudby, opery, operety i baletu se mohou
těšit na řadu jedinečných koncertů a představení. Festival bude zahájen 28. února a potrvá až do
8. května.
Jeden z programových vrcholů je připraven hned
na slavnostní zahájení. Cyklus symfonických básní
B. Smetany Má vlast, kterým každoročně začíná
Pražské jaro, festivaloví návštěvníci ve Skutči uslyší
v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
Příznivce operety jistě potěší titul J. Offenbacha
Krásná Helena v provedení Severočeského divadla
Ústí nad Labem. Čestnou cenu festivalu Opera 2015
za divácky nejlepší inscenaci získala opera L. Janáčka Její pastorkyňa ze Slezského divadla v Opavě.
V rámci festivalu bude uvedena v polovině března.
Jedinečným zážitkem bude taneční muzikál Edith –
vrabčák z předměstí s vynikající Radkou Fišarovou.
Divadlo J. K. Tyla v Plzni uvádí představení s obrovským úspěchem už od roku 2000 a hraje se i v Praze.
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Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáž: Příběhy Romů
6. 2. – 10. 4.
Výstava Příběhy Romů
vzešla ze spolupráce s Pontopolis z.s. a Muzeem romské
kultury v Brně, jejichž společným posláním je přinášet
osvětu, porozumění a pochopení odlišných kultur a pomoci tak ke vzájemné toleranci. Tomu by
chtěla přispět rovněž připravovaná výstava, která bude ve výstavních sálech Centra B. Martinů
k vidění do 10. 4.
Vernisáž výstavy Příběhy Romů se koná
v sobotu 6. 2. od 14. hod. ve výstavních sálech Centra B. Martinů. Zazní nejen tradiční romská hudba, ale těšit se můžete
také na stylové pohoštění.
Výstava je rozdělena do tří tematicky provázaných celků. Romské dějiny a kulturu od svých
počátků po současnost prezentuje panelová
výstava Příběh Romů, která je putovní verzí
stejnojmenné expozice Muzea romské kultury v Brně. Druhá část výstavy nás přenese do
současnosti. Fotografie Petra Kadlece, Jana
Langera a Oto Bundy nám zprostředkují současnou situaci Romů ve vyloučených lokalitách
v Čechách a na Slovensku. Třetí část je výběrem
portrétů z fotografické výstavy Roma rising –
Romské obrození, která představuje české
občany – Romy, jimž se podařilo prosadit v majoritní společnosti.
Panelová výstava Příběh Romů ve svém
úvodu přibližuje pravlast Romů – Indii a dále
nastiňuje historický příchod Romů do Evropy.
Obeznamuje s historickým procesem usazování
Romů na našem území a pojednává o osudech
Romů za druhé světové války a zaměřuje se rovněž na poválečné dějiny Romů v Československu
do roku 1989.
Na pozadí těchto historických událostí jsou
představeny doklady hmotné i nehmotné kultury, tradic a způsobu života Romů v minulosti
a to prostřednictvím trojrozměrných exponátů ze sbírek Muzea romské kultury. Pozornost
je věnována tradičním řemeslům a profesím,
ve kterých se Romové uplatňovali, a která byla
předávána z generace na generaci. Jedná se především o tzv. kovozpracující řemesla (kovářství,

kotlářství, zvonařství), výrobu ze dřeva, proutí, slámy či hlíny. Způsob odívání a zdobení byl
specifickým projevem způsobu života a kultury
Romů, a proto má na výstavě nezastupitelné
místo Pro nomádský způsob života byl typický
kočovný vůz, který sloužil k přepravě, bydlení
i uložení všeho potřebného, je proto také dominantou celé instalace.
Druhá část výstavy je věnovaná třem autorům,
kteří ve svých fotografiích zachycují příběhy
a osudy Romů v Čechách a na Slovensku. Zavedou nás do míst, o kterých téměř nikdo nechce
vědět a která jsou symbolem sociálního vyloučení, bídy a života bez perspektivy. Současně ale
přiblíží hudební projekty spolku MIRET a Idy
Kelarové, která se lidem v romských osadách
věnuje a podporuje je humanitárně i umělecky.
Poslední část výstavy přináší výběr portrétních fotografií vzniklých v rámci projektu
Roma rising – Romské obrození. Jedná se
o umělecké portréty Romů, kteří svým vzděláním, prací, profesionalitou, posláním a životním
stylem odporují silně zakořeněným stereotypům
a otevírají tím cestu k porozumění a k úspěšnému začlenění romské menšiny do společnosti.
Autorem portrétů je americký fotograf Chad
Evans Wyatt.

valo v mnoha prosperitních zvycích a obyčejích
a nakonec i v dětských hrách.
Výzva pro veřejnost – vystavte kraslice
Jistě doma na památku schováváte nějaké
zvlášť podařené kraslice. Třeba byste se s nimi
rádi pochlubili na naší výstavě! Rádi bychom
vedle muzejních sbírek vystavili i dílka domácích umělců. Vítány jsou zejména kraslice zdobené voskovou batikou – nejstarším způsobem
vůbec – a vyškrabováním. Obě techniky bývaly
hojně rozšířeny i v našem kraji. Rádi představíme také kraslice zdobené jinou zajímavou současnou technikou.
Na spolupráci se těší:
Stanislava Cafourková – etnograf ka Městského muzea a galerie Polička, Tylova 114, cafourkova@muzeum.policka.org, telefon: 461 723 855,
468 001 780, mobil 739 22 77 69.

Výstavy:
Zimní veselí od adventu po Hromnice
– tradiční vánoční a zimní výstava tentokrát
o koledování pro radost i na přilepšenou
5. prosince 2015 – 7. února 2016 – výstava je oproti původnímu termínu zkrácena!
Výstavou ve třídě B. Martinů si připomínáme
lidové tradice a zvyky, kterými naši předkové
překonávali dlouhé období zimy, a které jim zároveň poskytovaly odpočinek, veselí i setkání se
sousedy.
V posledním měsíci se výstava trochu proměnila a zaměřila se na období od Tří králů do půstu. V Jitřence z r. 1894 je podrobně popsána obchůzka pěti chlapců – Tří králů spolu s Herodem
a židem a také dětský dramatický výstup sv. Doroty, krále a kata. Oboje uvidíte ve figurínových
scénách. Přidána je též maska žida na klapačce,
která patřila k mikulášskému a zároveň masopustnímu průvodu. V předchozích staletích se
maskované postavy proháněly městem a tropily
hluk a nezbednosti nejen o masopustu, ale také
na svatého Mikuláše a dokonce na Štědrý den.
Kdysi se lidé scházeli o přástkách – sousedském posezení, kdy se předl len. Mládež prokázala svoji pracovitost, ale také navazovala
známosti a našla si čas na hry. Staří vyprávěli
pohádky a báchorky. Proto je známe dodnes
a vracíme se k nim nejčastěji právě v zimě.
Velikonoce a kraslice
Jak název sám napovídá, výstava ve třídě B.
Martinů bude letos věnována kraslicím. Vystavena budou malovaná a jinak zdobená vajíčka
historická i současná.
20. února – 10. dubna
Jeden z nejstarších a nejdůležitějších symbolů
Velikonoc a jara vůbec představíme v nejrůznějších podobách. Návštěvníci se dozvědí, jaké
místo v jídelníčku našich předků měla vejce, jak
se ukládala, případně prodávala, kdo se staral
o slepice. Seznámí se s tím, jaká moc se připisovala vejcím plným a jaká prázdným – vejdunkům, jaká malovaným. Kraslice jsou malým
uměleckým dílem, ale zdobit je mohou jak děti
a šikovná děvčata, tak zkušené malířky. Zdobení
vajec má určité zákonitosti; svůj význam mají
použité motivy a ornamenty, barvy, barviva
i techniky. A když je vše hotovo, slouží kraslice
jako dárek k jídlu i dárek z lásky. Na výstavě také
připomeneme, že vejce – symbol života se použí-
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Akce:
Beseda: Existují náhody?
Stalo se vám to také, že se vám náhodou něco
přihodilo, ale okolnosti byly natolik podivné, že
jste si říkali, zda to mohla být opravdu jen náhoda. Co je to vlastně „náhoda“? Jaké jsou možnosti vysvětlení náhod? Na přednášce Petra Samojského budou nastíněny různé způsoby a možnosti vysvětlení. Akce se koná ve středu
17. února od 18.00 hod. v přednáškovém
sále Centra B. Martinů. Vstupné: dospělí
30 Kč, děti, studenti, důchodci 15 Kč.
JARNÍ PRÁZDNINY V MUZEU
středa 24. února 2016 od 10.00 do
16.00 hod.
Už máte program na jarní prázdniny? Nevíte co s volnými dny? Přijďte se ve středu
24. února 2016 podívat za námi do muzea!
Pro děti bude připravený hravý program, který
je zavede do třídy Bohuslava Martinů na výstavu
s velikonoční tématikou, která bude tentokráte
zaměřená na nejdůležitější symbol Velikonoc –
kraslice. Na svých toulkách po muzeu navštíví
i expozici o Historii města, Sklářství na Horácku anebo výstavu Příběhy Romů, jenž popisuje
jejich dějiny a kulturu od počátků po současnost.
Na každé zastávce se mohou těšit na drobné hry
a tvořivé úkoly. Každý návštěvník dostane mapku, a pokud doputuje až do cíle, čeká ho malá
odměna.
Akce se koná ve středu 24. února 2014 od
10.00 do 16.00 hod. v Centru Bohuslava
Martinů. Vstupné: 40 Kč/osoba – cena zahrnuje návštěvu výstav i veškeré potřebné pomůcky
a materiály. Děti do 6 let zdarma.
Náš Martinů: Pojďme na
Martinů – „Opáčko“
Začátek nového roku ve spojení s velkým množstvím skladeb Bohuslava Martinů dosud
představených při hudebních
akcích Spolku Náš Martinů,
stejně jako přání některých
návštěvníků se k některým pořadům vrátit, nabízí možnost příjemného zastavení a ohlédnutí,
během kterého si budeme moci osvěžit „probranou látku“ v rámci cyklu „Pojďme na Martinů“,
popř. zbyde-li čas, připomenout si i některé další
pořady či koncerty. Hlavním účelem tohoto přátelského setkání je dopřát si chvilku odpočinku při krásné hudbě a dobře se pobavit, jak už
se stalo při podobných příležitostech dobrým
zvykem. Akce se koná ve čtvrtek 25. února od 19.00 hod. v hudebním sále Centra
B. Martinů. Vstupné: 50 Kč. Pořádá Spolek Náš Martinů.
Výstavy jsou k vidění denně mimo pondělí 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.

Městská knihovna

Program RC MaTami
V novém roce přicházíme s novou aktivitou. Od března každé
úterý od 15 do 17 hod budete moci
se svými dětmi navštívit Hrátky
s angličtinou. Připomínáme přesunutí Klubu a poradny pro těhotné na čtvrtek. Blíží se Bazárek, pokud se chcete zúčastnit jako prodejce, nezapomeňte
se zaregistrovat. Potřebné informace níže.
Pravidelný program
Hlídání dětí v době pravidelných aktivit – Drobínků, Drobečků, Drobků a Klubíku pro rodiče
s dětmi
úterý 9.00–12.00 hod.
středa 15.00 – 18.00 hod.
čtvrtek 9.00–12.00 hod.
pátek 9.00–12.00 hod. (pouze děti do 1 roku)
Při každé aktivitě budou v centru dvě lektorky,
z nichž jedna povede program a druhá bude mít
na starost dvě hlídané děti. Kontakt pro objednání
služby a více informací 724 921 384. Cena 45 Kč/
dítě/hodina.
Hlídání dětí mimo RC MaTami
Potřebujete pohlídat vaše dítě mimo provozní
hodiny Hlídáčku? Rozhodli jsme se rozšířit naši nabídku. O ratolest se postaráme ve vaší domácnosti
v odpolední i večerní době.
Cena je 90 Kč/hod. Kontakt pro objednání služby
a více informací 724 921 384.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky
profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.“), popř. naši externí zaměstnanci – studentky VOŠ pedagogické
• Hlídáček
každé pondělí 8.00–12.00 hod.
každou středu 8.00–12.00 hod.
Kapacita hlídacího centra je 6 dětí. Pro rezervaci volejte na tel. 724 921 384 nejlépe den předem,
abyste si zajistili volné místo.
Cena 45 Kč/hodina
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.“)
• Drobečci s Hankou
(pro rodiče s dětmi od 1 do 2 let)
každé úterý 9.00–12.00 hod.
• Klubík pro rodiče s dětmi
každou středu 15.00–18.00 hod.
• Kondiční a posilovací lekce s Danou
každou středu od 18.00 do 19.00 hod. v zrcadlovém salónku Gymnázia Polička
• Drobci
(pro rodiče, prarodiče, tety, strýce… s dětmi od
2 do 3 let) s Lídou
každý čtvrtek 9.00–12.00 hod.
• Drobínci s Lídou
(pro rodiče s dětmi od 0 do 1 roku)
každý pátek 9.00–12.00 hod.
• Kondiční a posilovací lekce s Danou
každý pátek a neděli od 18.00 do 19.00 hod.
v RC MaTami.
Cvičení, na kterém budete používat různé cvičební pomůcky, jako jsou overbally, fitbally, židle,
ručníky, lahve s vodou nebo tyče.
Můžete s sebou vzít i své děti, pokud nemáte hlídání!
Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)
8. 2. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
Předcházení problémů s řečí, vady řeči, nápravy.
• Masáže pro maminky (v rámci Drobínků)
11. 2. (čtvrtek) od 9.00 do 11.00 hod.
Masáže provádí žáci 3. ročníku oboru Rekondiční a sportovní masér ze Střední školy obchodní
a služeb SČMSD Polička, s. r. o., ceník k nahlédnutí v RC MaTami.
• Poradna a klub pro těhotné
11. a 25. 2. (čtvrtek) od 17.00 do 19.00 hod.

Informace nejen z praxe, relaxační a pohybové
aktivity. Vše pro informovanost, klid a pohodu
nastávajících maminek.
Povede: Mgr. Lucie Přikrylová
V sobotu 13. 2. od 20 hod. pořádá rodinné centrum MaTami ve spolupráci s Divadelním klubem
Polička Benefiční koncert pro Vašíka.
Těšit se můžete na: Třetí Zuby, Inst 60, Dirty Way
Vstupné 120 Kč. Tombola 5 Kč.
Všichni jste srdečně zváni!
Setkání s Mary Kay
18. 2. (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 hod.
Setkání s nezávislou kosmetickou poradkyní na
téma péče o pleť na mateřské s názornou instruktáží
líčení dle nejnovějších trendů.
Povede: Martina Nečasová
Nově od března!
Hrátky s angličtinou
každé úterý od 15 do 17 hod.
Jedná se o hudebně pohybovou aktivitu, při které
si děti formou písniček osvojí anglická slovíčka.
Povede: Lenka Sauerová
Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu.
Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí.
Prodej 16. 3. (středa 9.00 - 17.00 hod.) a 17. 3. (čtvrtek 9.00 - 16.00 hod.). Opět se můžete těšit na komisní prodej kojeneckého a dětského oblečení a obuvi
na období jaro/léto, oblečení pro těhotné a hraček.
Přihlašovat se můžete na e-mailové adrese bazarek.
matami@email.cz. Pokud by měl někdo zájem o stejné prodejní číslo, sdělte tuto skutečnost do 20. února,
přihlašování na Bazárek bude ukončeno 10. 3. Příjem věcí: 14. 3. (pondělí) 9.00 – 17.00 hod. (Jordán).
Výdej věcí 18. 3. (pátek) 9.00 – 16.00 hod. (Jordán).
Letní příměstský tábor
25. 7.–29. 7. a 8. 8.–12. 8.
Pro děti 1. stupni ZŠ. Kapacita: 12 dětí
V ceně je zahrnut oběd, dopolední i odpolední
svačina, pitný režim, cestovné (při poznávacích aktivitách) a výtvarné potřeby. Zázemí tábora je situováno do prostor MaTami, centra pro rodinu (CBM),
kam rodiče děti každý den přivedou a zároveň si je
vyzvednou. Sraz bude vždy v 8.00 hod., konec tábora v 16.00 hod. Připraveny jsou všestranné aktivity
zážitkové, tvořivé i sportovní. Vše pod vedením zkušených vedoucích. Bližší informace získáte na matami@email.cz či osobně v RC MaTami v době konání
aktivit.
Cena tábora: 1.300 Kč (členové 1.200 Kč) za 1 týden (Nevratnou zálohu ve výši 50% je nutno zaplatit
do konce května).
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky a cvičení,
Hrátky s angličtinou: 
40 Kč (cena pro členy
30 Kč)
• Herna pro děti
35 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení

50 Kč (pro členy 45 Kč)
• Hlídáček
45 Kč/hodina za 1 dítě.
• Hlídání dětí mimo RC MaTami

90 Kč/hodina za 1 dítě
• Poradna a klub pro těhotné
50 Kč.
• Odborné poradny
zdarma
(Informace o členství získáte od lektorek aktivit.)
„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny
z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí
MPSV“.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství
najdete na webových stránkách www. matami.webnode.cz Facebook stránka: MaTami, centrum pro
rodinu z.s.
Podporují nás: MPSV, Pardubický kraj, město
Polička, CBM

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Středa 3. února – v knihovně a před knihovnou od
16.00 hod.
Představení Historického
kalendáře poličského regionu
Novou publikaci vám představí autor Pavel Vlk a historky k zábavě i poučení
převypráví profesionální vypravěč Martin Hak.
V případě hezkého počasí se akce koná před knihovnou, o teplé nápoje se postará Vinotéka pod věží.
Vstup volný.
Čtvrtek 11. 2. – čítárna knihovny od 18.00 hod.
Nejenom chlebem živ je člověk
Další přednáška z cyklu o nejstarších lidských
dějinách bude věnována lovu a sběru, tedy hlavně
dokladům po činnostech, které jsou pro přežití každého jedince snad těmi nejdůležitějšími. Přednáší
PhDr. Ivana Fridrichová Sýkorová, Ph.D. Vstup volný.
Neděle 14. 2. Divadelní klub od 18.00 hod.
Jonášovo Diashow – Tenkrát na západě
Věci nevídané, tvorové prapodivní, příroda spanilá, o tom všem vám vypoví, jak to bylo v té Américe,
přední poličský frejíř Pavel Joneš. Show o mnoha
chodech: bizoni, rypouši, antilopy, kojoti, Yellowstone, gejzíry, sekvoje a Údolí smrti nakonec. Vstupné 40 Kč.
Čtvrtek 18. února – Divadelní klub od 20.30 hod.
LiStOVáNí – Kafe a cigárko (Marie Doležalová)
Únorové LiStOVáNí představí ty nejlepší glosy
z blogu Marie Doležalové (možná znáte z jeviště
Divadla Na Fidlovačce, seriálu Comeback nebo taneční show Stardance). Glosy s podtitulem Historky
z hereckého podsvětí nyní vychází formou knihy
a pro LiStOVáNí je to rozhodně výzva, která slibuje
netradiční zábavný večer. Účinkují Barbora Jánová
a Gustav Hašek. Vstupné 50 Kč/ 100 Kč. Předprodej
vstupenek v knihovně.
Středa 24. února – čítárna knihovny od 18.00 hod.
Tam kde velebobři dávali dobrou noc –
archeologická lokalita Přezletice
Není v Evropě mnoho zemí, které by se mohly
pyšnit unikátně zachovaným sídlištěm našich nejstarších předků starým 0,75 mil. let. My to obrovské
štěstí máme. Několik kroků za hranicí Velké Prahy,
na Zlatém kopci u Přezletic se jedno takové sídliště
dochovalo. Přednáší PhDr. Ivana Fridrichová Sýkorová, Ph.D. Vstup volný.
Čteme rádi – výstava žáků Masarykovy ZŠ
U příležitosti blížící se akce Březen – měsíc čtenářů oživíme v knihovně projekt Čteme rádi, do kterého byli zapojeni žáci a učitelé Masarykovy základní
školy. V rámci projektu žáci besedovali s autorkou
dětských knih Alenou Vorlíčkovou, vyráběli keramické záložky, prezentovali své práce v mateřských
školách, také jim do třídy chodili předčítat ze svých
oblíbených dětských knih rodiče a učitelé. Výstava
bude vyprávět příběh celého projektu a seznámí nás
se vzniklou tvorbou žáků. Výstava bude k vidění od
3. února do 31. března v prvním patře knihovny.
Únorový tematický koutek – Výlety do historie
Dějiny dávné a nejdávnější v knížkách z našeho
fondu, najdete v našem únorovém tematickém výběru.
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Inspirace z měst
České inspirace

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Hradec Králové
7. 2. – Masopust na statku
Šrámkův statek – staročeská
zabíjačka, pečení chleba, obchůzka masopustních maškar, pohádky za pecí, lidová tvorba
Cheb
6. 2. – Chebský masopust
Tradiční masopustní průvod městem za spolupráce města Cheb a herců Západočeského divadla
v Chebu.
Jindřichův Hradec
7. 2. – Masopustní průvod masek s doprovodným
kulturním programem
centrum města

Čtvrtek 11. 2. v 18.00 hod.
Hercule Poirot zasahuje
Detektivní příběh Aghaty Christie ve zpracování žáků Literárně dramatického oboru.
Režie: V. Jílková - Hrčková
Vstupné 60 Kč/30 KčS
Pátek 12. 2. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání Duende
Žena za kontrabasem, žena za mikrofonem
a muži s kytarou, bicími a perkusemi. Projekt Tomislava Zvardoně.
Vstupné 130 Kč/70 KčS

Kutná Hora
18. 2. – Disputace Kutná Hora – Čáslav – Uctivý
služebník, aneb 999 kutnohorských živnostníků
Hotel U Kata, kongresový sál od 18.00 hod.
Disputace s Miroslavem Štroblem, kutnohorským
divadelníkem a publicistou.
Litomyšl
Do 28. 3. – Zimní dětská herna
Regionální muzeum, út-ne: 9-12 a 13-17 hod.
Nemůžete s dětmi v zimě na hřiště? Chcete se
ohřát před mrazem nebo příjemně a netradičně prožít čas s vašimi dětmi či kamarády? Přijďte si pohrát
do nově otevřené Zimní dětské herny v muzeu.
Telč
6. 2. – Masopust v Telči
Ve 14.00 hod přivítáme na náměstí průvod masek
v čele s horáckým folklorním souborem Podjavořičan. Můžete se těšit i na pravé vepřové hody.
Třeboň
25. 2. – Klavírní koncert – Jan Simon (klavír)
a Heroldovo kvarteto
Divadlo J. K. Tyla. Na programu díla W. A. Mozarta, A. Dvořáka a F. Chopina.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Sobota 13. 2. ve 20.00 hod.
Koncert pro Vašíka
Jíž 3. ročník Benefičního koncertu pro Vašíka. Vystoupí skupiny INT 60 Dirty Way a na
závěr tancovačka Třetí Zuby.
Vstupné 120 Kč
Neděle 14. 2. v 18.00 hod.
Jonášovo diashow - Tenkrát na západě
Věci nevídané, tvorové prapodivní, příroda spanilá. Jak to bylo v té Américe vypoví přední poličský frejíř Pavel Joneš. Show
o mnoha chodech: bizoni, rypouši, antilopy,
kojoti, Yellowstone, gejzíry, sekvoje a Údolí
smrti nakonec.
Vstupné 40 Kč
Čtvrtek 18. 2. ve 20.30 hod.
LiStOVáNí - Kafe a cigárko (Marie
Doležalová)
LiStOVáNí tentokrát představí ty nejlepší
glosy z blogu Marie Doležalové (možná znáte z jeviště Divadla Na Fidlovačce, seriálu

Nejenom chlebem
živ je člověk

Tam, kde velebobři
dávali dobrou noc
Není v Evropě mnoho zemí, které by se mohly
pyšnit unikátně zachovaným sídlištěm našich nejstarších předků starým 0,75 mil. let. My to obrovské štěstí máme. Několik kroků za hranicí Velké
Prahy, na Zlatém kopci u Přezletic se jedno takové
sídliště dochovalo. A co víc, nejenom toto sídliště, ale i my všichni jsme měli obrovské štěstí, že
se mezi námi našel člověk, který jej nejenom našel, ale ještě i prozkoumal a tím i zachránil pro své
současníky. Náhoda, osud, těžko říci… ale dobře,
že Jan Fridrich byl, alespoň se můžeme sejít ve
středu 24. února v čítárně Městské knihovny v Poličce a od 18.00 hod. společně vyrazit na cestu za
poznáním místa, kde se tehdejší lovci ubytovali na
úpatí buližníkové skalky - Kamýku. Na břehu jezírka tehdy vznikl lovecký tábor s několika obydlími. Před nimi plápolaly ohně, kolem nich se dělila
ulovená kořist, tedy všechno, co tehdy v okolí létalo, běhalo i plavalo. A vyráběly se tam i kamenné
a kostěné nástroje. Po jarních záplavách se však
také znova stavělo… Co však budu dál psát, víte co,
přijďte se na to podívat sami.
Ivana Fridrichová Sýkorová
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Pátek 5. 2. ve 21.00 hod.
Uncle Jungle present: „Inner Silence
Night“
„Watch Your Step“ Djs: Little K8, Kan-Jacca
(breakbeat), E - Logic (dnb), Devyb (raggajungle)
Vstupné 60 Kč

Po většinu doby existence lidského rodu jsme
chlebem svůj hlad nezaháněli. Potrava běhala,
popřípadě si volně rostla v okolní divoké přírodě.
Přesto jsme hlady netrpěli, ba právě naopak. Získávání potravy sběrem a lovem je vlastně člověku
mnohem bližší, než chov domácích zvířat a pěstování kulturních plodin, tedy hlavně obilí. Navíc
jsme se takto chovali více jak 3 mil. let.
Další přednáška z cyklu o nejstarších lidských
dějinách bude věnována lovu a sběru, tedy hlavně dokladům po činnostech, které jsou pro přežití každého jedince snad těmi nejdůležitějšími.
Pochopíme-li lépe hluboké kořeny lidské výživy
a způsoby jak získávat potravu, potom se nám
bude asi i lépe nahlížet na změnu, která nám sice
zajistila větší míru bezpečí, ale zbavila nás části
naší přirozenosti. Tou změnou bylo zavedení umělého chovu a pěstování, tedy zemědělství. Nakolik
jsme se my sami stali obětí tohoto lidského vynálezu přijďte posoudit ve čtvrtek 11. 2. do čítárny
Městské knihovny v Poličce. Pomyslné ohniště,
kolem něhož opět zasedneme, se na vás bude těšit
od 18.00 hod.
Ivana Fridrichová Sýkorová

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Comeback nebo taneční show Stardance).
Glosy s podtitulem Historky z hereckého
podsvětí nyní vychází formou knihy a pro
LiStOVáNí je to rozhodně výzva, která slibuje netradiční zábavný večer. Účinkují
Barbora Jánová a Gustav Hašek. Předprodej vstupenek v knihovně.
Vstupné 100 Kč/50 KčS
předprodej v knihovně
Pátek 19. 2. ve 20.00 hod.
Luboš Pospíšil + 5P
Matador české hudební scény s hlasem,
který si nespletete a pěknou řádkou hitů na
kontě (mj. Tenhle vítr jsem měl rád; Soukromá cesta do nikam; Jekyll a Hyde…).
Generační bariéry rozmetává síla kapely,
která hraje s obrovskou radostí, byť některé
písně jsou starší než někteří účinkující muzikanti. A možná právě proto. Předprodej
v DK a v Tabáku U Kubátů.
Vstupné 150 Kč, v předprodeji 120 Kč
Sobota 20. 2. v 19.00 hod.
FROZEN
LOCOMOTIVE - vůbec první koncert legendárního HC-metalu v našem klubu!
D.O.P. - HC-metaloví králové Vysočiny…
MADGOD - „šílený bůh“ ze Šumperka, FELLOW - poličská smetánka.
Vstupné 100 Kč
Čtvrtek 25. 2. v 18.00 hod.
HOP TROP 35 let křest DVD
Po opravdu úspěšné sadě jarních vystoupení
2015 napříč Čechy, Moravou a Slovenskem,
vyjíždí legendární kapela Hop Trop na novou šňůru představení s novým programem.
Turné dvaceti koncertů se uskuteční v březnu a dubnu 2016. Zazní zde nejznámější písně souboru (Tři kříže, Amazonka, Vodácká
holka, Jonatán atd.) z nichž řada zlidověla
a nezřídka se dnes vyučuje i ve školách. Nejedná se však o představení čistě hudební.
Soubor, sám mocen humorného slova, sebou na celé turné veze i světelný park a velkoplošnou projekci. To, že členové souboru,
Jaroslav Samson Lenk, Ladislav Huberťák
Kučera a Jaromír Šroub Vondra, spolu vystupují již třicátou šestou sezónu v nezměněném složení, umožnilo nasbírat i spoustu
historického materiálu, který zde bude humornou formou prezentován a zároveň zde
představí i dva nové videoklipy a zbrusu
nové DVD z koncertu Hop trop 35 let.
Vstupné 330 Kč
Sobota 27. 2. ve 20.00 hod.
Dovolená po česku - Divadlo Exil
Pardubice
Dva manželské páry na dovolené uprostřed
moře a náhodně nalezený těhotenský test,
který změní jachtu v boxerský ring. Komedie.
Vstupné 120 Kč/70 KčS

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
Jarní věneček
- keramická dílna pro děti od 1. třídy
- výroba věnečku z proutí a jarní
keramické dekorace
Termín: čtvrtek 4., 11., 18. 2.
Čas:
16.00 - 17.00 hod.
Cena:
80 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 4. 2.
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281
Valentýnské srdíčko
- tvořivá dílnička pro děti od 1. třídy
- výroba dřevěného obrázku pro
milou k Valentýnu
Termín: středa 10. 2.
Čas:
16.00 - 17.30 hod.
Cena:
60 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 10. 2.
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281
Kachel

- keramická dílna pro studenty
a dospělé
- keramický kachel v rámu
Termín: čtvrtek 11., 18. 2, 3. 3.
Čas:
17.30 - 20.00 hod.
Cena:
220 Kč (v ceně není rám)
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 8. 2.
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281
Ples
- tradiční ples na podporu Mozaiky
Termín: pátek 12. 2.
Čas:
20.00 hodin
Cena:
150 Kč
Místo:
Společenský sál Jordán
Hraje:
MIX Sebranice
Předprodej vstupenek v Mozaice.
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
Ze srdce

- akce pro děti od 1. třídy
- aranžování živých květů pro svou
maminku, babičku, tetu k sv. Valentýnu
Termín: pátek 12. 2.
Čas:
15.45 - 17.45 hod.
Cena:
110 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 8. 2.
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Valentýnské pečení
- akce pro děti od 1. třídy
- pečené dobroty k sv. Valentýnu

Termín: pátek 12. 2.
Čas:
14.00 - 15.30 hod.
Cena:
90 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektor: Irena Chroustovská
Přihlášky: 8. 2.
Info:
Irena Chroustovská 461 725 352,
736 761 281

Cena:

200 Kč (oběd, svačina, pitný režim,
materiál)
Místo:
sraz v SVČ Mozaika
Přihlášky: 20. 2.
Info:
Blanka Faltýnková, Dáša Procházková, Zuzana Vykydalová, Hana
Vltavská 461 725 352, 736 761 281
Šitá pohádka
- tvořivý den pro děti od 1. třídy
- napíšeme si scénář pohádky,
ušijeme si maňásky, namalujeme si
kulisy, vytvoříme hudební doprovod
a zahrajeme si pohádku
Termín: čtvrtek 25. 2.
Čas:
8.30 - 15.30 hod.
Cena:
150 Kč (oběd, svačina, pitný režim
a materiál)
Místo:
SVČ Mozaika
Lektor:
Zdeňka Švecová
Přihlášky: do 18. 2.
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352

Jarní prázdniny 22. - 26. 2.
Kujme pikle
- prázdninové „piklení“ pro holky od 1. do
5. třídy
- užijeme si den plný holčičích záležitostí
Termín: pondělí 22. 2.
Čas:
8.30 - 15.30 hod.
Cena:
200 Kč (oběd, svačina, pitný režim
a materiál)
Místo:
SVČ Mozaika
Lektor:
Zdeňka Švecová
Přihlášky: do 18. 2.
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
Den pro šachisty
- prázdninová akce pro účastníky Šachového kroužku
Termín: pondělí 22. 2.
Čas:
9.00 - 15.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč (v ceně je oběd, pití a svačina)
S sebou: přezůvky
Přihlášky: do 18. 2.
Vedoucí: Ondřej Schaffer
Info:
Ondřej Schaffer, Blanka Faltýnková,
461 725 352, 736 761 281

Velký den stolních her
- akce pro děti od 1. třídy
- přijďte se pobavit s klasickými hry,
hry v sálku, v přírodě…
- karty, člověče nezlob se, Double,
kostky, kris kros, ruleta, Nintedo Wii.
Termín: pátek 26. 2.
Čas:
8.30 - 16.00 hod.
Cena:
100 Kč (v ceně je oběd a odměny)
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 20. 2.
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Ve spolupráci s Městskou Knihovnou

Na divokém západě
- akce pro děti od 1. třídy
- vydáme se časem zpět do divokého
západu, zastřílíme si, zatancujeme si,
najdeme poklad a vytvoříme si vlastního
koníka
- kostým vítán, vhodné oblečení do
přírody, přezůvky
Termín: úterý 23. 2.
Čas:
8.30 - 17.30 hod.
Cena:
170 Kč (oběd, svačina, pitný režim, materiál)
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 20. 2.
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281

Jarní keramika
- tvořivá dílnička pro děti od 1. třídy
Termín: čtvrtek 3., 17., 24. 3.
Čas:
15.00 - 16.30 hod.
Cena:
80 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 1. 3.
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281
Finanční gramotnost
Projekt operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Vzdělávací program bude zaměřen
nejen na získání potřebných informací potřebných k výuce na 1. nebo
2. stupni ZŠ, ale i podpoře jejich
finanční gramotnosti.
Termín: 1. 3., 8. 3., 15. 3.
Místo:
ZŠ Na Lukách Polička
Cena:
500 Kč
Lektor:
Mgr. Tomáš Varga
Info:
Irena Chroustovská

Cvičíme, tvoříme
- dopoledne si zacvičíme, zařádíme
a protáhneme na trampolínách
- odpoledne tvořivá dílna
- akce pro děti od 1. třídy
Termín: středa 24. 2.
Čas:
9.00 - 15.00 hod.

Tylův dům v Poličce zve malé i velké

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Zábavným pořadem pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ vás bude provázet
Honza Stuchlík z divadla Zlatý klíč.
Přijďte prožít odpoledne plné tancování, dovádění, skotačení
a soutěžení. Těší se na vás kapr Vilda, který je zvyklý žít na suchu
a nezvladatelný kamarád Týjo. Veselými písničkami vás rozesměje
rozpustilý a rošťácký Alois.

Na občerstvení zveme dospělé i děti do baru ve vestibulu Tylova
domu.
vstupné:

masky 20 Kč
ostatní 50 Kč
DĚTI V MASKÁCH JSOU VÍTÁNY

sobota 6. února
začátek v 15.00 hod.
program karnevalu 15.00 – cca 17.00 hodin
velký sál Tylova domu, stolová úprava

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Tábory a zájezdy SVČ Mozaika Polička

Zveme vás do Kraje
Smetany a Martinů
Bystré
6. 2. – Dovolená po Česku – divadelní komedie o dvou manželských párech na dovolené uprostřed moře v podání divadla Exil
Pardubice. Představení se bude konat v 19.00 hod.
v divadelním sále Sokolovny. Předprodej vstupenek
v IC.
19. 2. – Školní ples – od 20.00 hod. v Sokolovně.
Těšit se můžete na bohatou tombolu a předtančení
žáků a žákyň ZŠ a ZUŠ Bystré. Hraje kapela Nonus,
občerstvení zajištěno.
20. 2. – Dětský karneval – od 13.30 hod. v Sokolovně. Připraven je bohatý program pro děti.
Dolní Újezd
6. 2. – Hasičský ples v sokolovně od 20.00 hod.
hraje Rotoped, vstupné 60 Kč.
7. 2. – Masopust
Od 14.00 hod. vyjde průvod masek od hostince
Koruna do sokolovny, kde bude následovat kulturní
program.
Jedlová
6. 2. od 14.00 hod. dětský karneval v Sokolovně
27. 2. – maškarní ples v Sokolovně
Litomyšl
13. 2. – 20.00 hod., Sokolovna, Litomyšl
Šibřinky
Tématem letošní akce je černo-bílá variace.
O předtančení se postarají Sokolky. K poslechu
a tanci zahraje skupina Náhoda. Bohatá tombola
a občerstvení je zajištěno.
26. 2., 20.00 hod., Music Club Kotelna, Litomyšl
Monkey Business – koncert
Vstupné: 300 Kč v předprodeji (IC Litomyšl, Paseka) a 350 Kč na místě
29. 2. – 19.30 hod., Smetanův dům, Litomyšl
Tango argentino – koncert v rámci
Litomyšlských hudebních večerů
Program nabízí dokonalé spojení temperamentu a vášně s uměleckým hudebním mistrovstvím.
V projektu se představí pětice vynikajících instrumentalistů Escualo kvintetu.
Vstupné: 150 Kč
Lubná
5. 2. – ples SDH, hraje Vepřo Knedlo Zelo, Skalka
Lubná, od 20.00 hod.
20. 2. – dětský sportovní karneval, Skalka Lubná,
od 14.00 hod.
Oldřiš
7. 2. – maškarní karneval pro děti v Orlovně od
14.00 hod.
13. 2. Hasičský ples v Orlovně, začátek
v 20.00 hod. K tanci a poslechu hraje skupina Rytmik
Sebranice
6. 2. – Masopustní hody – u kapličky na Pohoře, od 11.00 hod. prodej zabíjačkových dobrot, po
13. hodině příchod masek.
14. 2. – komedie Ženitba – uvádí náhodný amatérský spolek Divadlo mezi světy, od 17.00 hod. na
sále kulturního domu. Vstupné dobrovolné.
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Hurá ptrázdniny I.
Věk:
1. – 5. třída
Termín: pondělí 4. 7.
Čas:
8.00 – 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
280 Kč
Přihlášky: do 30. 4.
Vedoucí: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Hurá prázdniny II.
– prázdninová akce s noclehem v Mozaice, za příznivého počasí pod širákem
Věk:
1. – 5. třída
Termín: čtvrtek 7. 7. – pátek 8. 7.
Čas:
čtvrtek od 8.00 do pátku 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
560 Kč
Přihlášky: do 30. 5.
Vedoucí: Zdeňka Švecová
Info:
tel.: 461 725 352
Příměstský tábor se sportovní gymnastikou
– soustředění, pouze pro účastnice ZK
Sportovní gymnastika
Termín: 11. – 15. 7.
Čas:
každý den od 8.30 do 16.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička, hala gymnázia
Cena:
1 400 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Blanka Faltýnková
Info:
tel.: 461 725 352, 736 761 281
Prázdninové soustředění s florbalem
– pouze pro účastníky ZK Florbal
Termín: 11. – 15. 7.
Čas:
každý den od 8.30 do 16.30 hod.
Místo:
fotbalový stadion, hala Na Lukách (dle
počasí)
Cena:
1 400 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Radek Dudek
Info:
Blanka Faltýnková 461 725 352,
736 761 281
Příměstský tábor – Afrika
Věk:
1. – 5. třída
Termín: 18. – 22. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1 400 Kč
Přihlášky: do 30. 4.
Ved. tábora: Dáša Procházková
Info:
tel.: 461 725 352, 736 761 281
Příměstský tábor s kopanou
– pouze pro účastníky zájmového
kroužku Kopaná
Termín: 18. – 22. 7.
Čas:
každý den od 8.30 do 16.30 hod
Místo:
fotbalový stadion, hala Na Lukách (dle
počasí)
Cena:
1 400 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: R. Lajžner, R. Mlynář, P. Bureš
Info:
R. Lajžner, R. Mlynář, P. Bureš
Český ráj

umění, stolní tenis, tenis, plavání, fotbal,
florbal, turistika.
Věk:
3. – 6. třída
Termín: 25.–29. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
sportoviště v Poličce
Cena:
1 400 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Mgr. Lída Haraštová
Info:
tel.: 731 180 433
Příměstský tábor
Věk:
1. – 4. třída
Termín: 1. – 5. 8.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1 400 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Alena Hejduková
Info:
tel.: 461 725 352, 736 761 281
Letní tábor Maděra 2016 – Cesta časem
Věk:
1. – 9. třída
Termín: 26. 7. – 3. 8.
Místo:
Maděra – Telecí
Ubytování:stany s podsadou
Cena:
2 250 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Milan Matouš
Info:
ZŠ Na Lukách, tel.: 606 716 447
Vodácký tábor
Řeky:
Soča, Sáva Dolinka, Sáva Bohinka,
Savinja
Možno i pro začátečníky.
Věk:
11 – 99 let
Termín: 23. – 30. 7.
Místo:
vodácké putování po řekách Slovinska
Cena:
7 900 Kč (členové Vodáckého spolku
Neptun 7 500 Kč).
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Mgr. Vítězslav Fila
Info:
tel.: 731 508 282
Jesle na vodě – Ohře
Vodácký tábor pro rodiče s dětmi
Termín: 7. 8. – 13. 8.
Místo:
vodácké putování po řece Ohři
Cena:
pro dvojici rodič a dítě – 7 200 Kč
cena pro další dítě – 3 400 Kč
cena pro dalšího dospělého – 3 800 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Zdeňka Kadlecová
Info:
tel.: 739 667 760
Dámy v sedle
– pobyt u koní v JK Vraník Stašov
Věk:
1 – 9. třída
Termíny: 3. – 12. 7., 24. – 29. 7., 7. – 14. 8.
Místo:
JK Vraník Stašov
Cena:
(3. – 12. 7. ) 5 000 Kč, (24. 7. – 29. 7.,
7. 8. – 14. 8. ) 3 000 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí: Irena Chroustovská,
Info:
tel.: 605 431 034
Informace a možnost přihlášení na www.mozaika-policka.cz

Letní zájezd pro dospělé.
Vážení přátelé, na letošní rok jsme pro
vás připravili letní pětidenní turistický
zájezd, během něhož poznáte krásná
a zajímavá zákoutí Jižních Čech.
Termín: 19. – 23. 7.
Cena:
3 200 Kč
Přihlášky: do 15. 2. s platbou
Info:
SVČ Mozaika Polička

Podepsanou závaznou přihlášku a potvrzení od
lékaře (možnost ke stažení u každého tábora), odevzdejte nejpozději 30. 4. v SVČ Mozaika.
Pokud nebude tábor do tohoto termínu zaplacen,
bude vaše dítě automaticky vymazáno ze seznamu
účastníků tábora. Po odevzdání podepsané přihlášky je možné uhradit tábor bankovním převodem. Číslo účtu obdržíte v Mozaice.

Sportovní příměstský tábor
– dopolední a odpolední sportovní
bloky: míčové hry, pohybové hry, bojová

Hotovostní platby táborů přijímáme v SVČ Mozaika v pondělí a ve středu od 8.00 do 16.30 hodin
v kanceláři účetní.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

Čas
13.30
19.00
3. 2. 14.00
16.00
19.00
4. 2. 16.00
5. 2. 21.00
6. 2. 14.00
15.00
8. 2. 14.00
19.00
16.00
10. 2. 13.30
16.00
18.00
11. 2. 17.30
18.00
1. 2.

12. 2.

13. 2.
14. 2.
15. 2.
17. 2.

18. 2.

19. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.

#

23. 2.
24. 2.

18.00
10.00
17.00
14.00
15.45
20.00
20.00
20.00
18.00
19.00
14.00
18.00
19.00
10.00
14.00
20.30
16.00
19.00
20.00
9.00
19.00
19.00
8.30
9.00
18.00
8.30
9.00
10.00
18.00
18.00

Název akce - popis
Šikovné ručičky
Revenant Zmrtvýchvstání - DiCaprio bojuje o přežití v divočině
Maškarní bál
Představení Historického kalendáře poličského regionu
Padesátka - takový horský humor…
Jarní věneček - keramická dílna pro děti od 1. třídy
Uncle Jungle present: „Inner Silence Night“
Vernisáž: Příběhy Romů
Dětský maškarní karneval - zábavný pořad pro děti divadla Zlatý klíč
Společenské hry
13 hodin: Tajní vojáci z Benghází - šest mužů najde odvahu udělat správnou věc
Logopedická poradna
Keramická dílna
Valentynské srdíčko - tvořivá dílna pro děti od 1. třídy
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda - rodinná komedie o čiperných veverkách
Kachel - keramická dílna pro studenty a dospělé
Hercule Poirot - představení žáků literárně-dramatického oboru
Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička
Přednáška Nejen chlebem živ je člověk
Masáže pro maminky
Poradna a klub pro těhotné
Valentýnské pečení - pro děti od 1. třídy
Ze srdce - aranžování pro děti od 1. třídy
Jazzové setkání Duende
Koncert pro Vašíka
Benefiční koncert pro Vašíka
Jonášovo Diashow - Tenkrá na západě
Padesát odstínů černé - držte si kalhotky i bránice…
Ze života v DPS Penzion - promítání
Beseda: Existují náhody?
Deadpool - je tak cool, že každý vool skončí vejpool
Sněhová královna - představení žáků tanečního oboru
Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička pro žáky ZŠ a MŠ
Narozeninové zpívání
Listování - Kafe a cigárko
Setkání s Mary Kay
Václav Neckář „Mezi svými“
Luboš Pospíšil + 5P
Velikonoce a kraslice
FROZEN
Rodinný film - Karel Roden v novém české filmu
Prázdninová akce pro děti od 1. třídy
Den pro šachysty - prázdinová akce Šachového kroužku
Agenti dementi - superšpióni, kteří dokáží vše zpackat…
Na divokém západě - prázdninová akce pro děti od 1. třídy
Cvičíme, tvoříme - prázdninová akce pro děti od 1. třídy
JARNÍ PRÁZDNINY V MUZEU
Přednáška - Archeologická lokalita Přezletice
Robinson Crusoe - animovaný příběh ve 3D

únor 2016

Místo konání
DPS Penzion - pracovní místnost
Kino Tylův dům
DPS Penzion - jídelna
Městská knihovna Polička
Kino Tylův dům
SVČ Mozaika
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
DPS Penzion - společenská místnost
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - pracovní místnost
SVČ Mozaika
Kino Tylův dům
SVČ Mozaika
Divadelní klub

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
ZUŠ B. M. Polička, Divadelní klub
www.zusbmpolicka.cz

Městská knihovna Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
Divadelní klub
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Kino Tylův dům
DPS Penzion - jídelna
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
Tylův dům, velký sál

Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ZUŠ B. M. Polička, Tylův dům
www.zusbmpolicka.cz

DPS Penzion - jídelna
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Kino Tylův dům
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
Kino Tylův dům
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička
Kino Tylův dům

DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
Čas
8.30
18.00
19.00
17.00
26. 2. 8.30
27. 2. 14.00
20.00
2. 3. 19.00
3. 3. 15.00
6. 3. 18.00
7. 3. 19.00
8. 3. 19.00
9. 3. 19.00

25. 2.

Název akce - popis
Šitá pohádka - prázdninová akce pro děti od 1. třídy
HOP TROP 35 let křest DVD
Náš Martinů: Pojďme na Martinů - „Opáčko“
Poradna a klub pro těhotné
Velký den stolních her - prázdninová akce pro děti od 1. třídy
Odpoledne s dechovkou - Šeucovská muzika
Dovolená po česku - Divadlo Exil Pardubice
Decibely lásky - hudebně taneční, romantický příběh s hudbou M.Davida
Jarní keramika - keramická dílna pro děti od 1. třídy
Řachanda - nová česká klasická pohádka
Bohové Egypta - starověký Egypt čeká epický souboj titánů ve 3D
Caveman - one man show na obranu pračlověka
Saulův syn - snímek se odehrává ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi

Název akce - popis
5. 12. - 7. 2. Výstava: Zimní veselí od adventu po Hromnice
6. 2. - 10. 4. Výstava: Příběhy Romů
20. 2. - 10. 4. Výstava: Velikonoce a kraslice

únor 2016

Místo konání
SVČ Mozaika
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika
Tylův dům
Divadelní klub
Kino Tylův dům
SVČ Mozaika
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
Tylův dům
Kino Tylův dům

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
Náš Martinů
www.cbmpolicka.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.

#

v poličce...

Setkání základních uměleckých škol
Již uplynulý rok 2015 se stal spojujícím momentem několika významných výročí. K velmi zajímavému průsečíku jubilejních čísel došlo právě v onom
zmíněném roce v Poličce, městě oslavujícím mnohými kulturními akcemi 750. výročí svého vzniku. Mimo to ZUŠ Bohuslava Martinů Polička zde
pořádá každoročně koncert, sestavený převážně
právě z děl B. Martinů, a to v době, blízké datu výročí jeho narozenin, tedy vždy počátkem prosince.
Nyní se však naskytla možnost spojení 125. výročí
narození tohoto snad nejvýznamnějšího poličského
rodáka a 100. výročí narození Vítězslavy Kaprálové,
skladatelky a dirigentky, jejíž život i tvorba je, jak
známo, úzce spjata právě s B. Martinů.

Vznikl tak projekt za spolupráce dvou základních
uměleckých škol, majících ve svém čestném názvu
jména právě těchto dvou osobností. ZUŠ Bohuslava
Martinů Polička a ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Brno,
společně uspořádaly dne 1. prosince 2015 ve Velkém
sále poličského Tylova domu slavnostní koncert
žáků hudebního oboru. Klíčem, ke zrození myšlenky o této spolupráci, se staly mj. osobní kontakty
paní Gabriely Vraspírové Vorbové, na vedení i pedagogy brněnské ZUŠ, na jejímž klavírním oddělení
sama v minulých letech působila. V současnosti je
ředitelkou poličské ZUŠ na mateřské dovolené, byť
v letošním školním roce pouze s částečným pedagogickým úvazkem, a dlužno dodat, nemalou organizační aktivitou přispívající ke kvalitnímu fungování
prezentace školy. Na zdárném uskutečnění koncertu mají pochopitelně nemalý podíl zásluhy, krom
pedagogů připravujících samotný program, také
i ředitelka brněnské ZUŠ, paní Jana Sapáková, stejně tak jako zastupující ředitelka poličské ZUŠ, paní
Petra Zemanová. Záštitu nad touto akcí převzalo
město Polička a o technické zajištění se postarala
poličská ZUŠ ve spolupráci s Kulturními službami
Tylův dům.
Celá tato hudební akce byla koncipována snahou
o celistvější provedení výběru z cyklů obou autorů
za spolupráce žáků poličské i brněnské školy. Poznávání instrumentální i vokální hudby B. Martinů
a V. Kaprálové, která v onen večer zazněla, a také
možnost sledování rozličných interpretačních přístupů, lze považovat za jeden z hlavních cílů setkání přínosných zejména pro mladou generaci. Zajímavým, i když celkem pochopitelným ukazatelem
byla skutečnost, že účinkující z brněnské ZUŠ, kde

lze předpokládat, že díla Kaprálové znějí častěji,
si mnohdy vybrali pro tento koncert díla Martinů
a podobně i poličští žáci (i když nikoliv ve všech
případech) využili příležitosti ke změně, v záměru
interpretovat hudbu Kaprálové.
Program tohoto večera se nesl v tónech převážně
sólových klavírních děl, taktéž vokální tvorba a pěvecké výkony se na pódiu objevovaly poměrně četně.
V první půli koncertu vystoupili mladší žáci
s drobnějšími instruktivními skladbami, kdy mohli
posluchači vyslechnout např. Avec Un Doigt (Jedním prstem) pro tříruční klavír, Malý valčík pro Soničku, či některé části cyklu Jaro v zahradě, z klavírní tvorby B. Martinů; od V. Kaprálové zazněly
klavírní Skladby z dětství nebo výběr z cyklu Pět
klavírních skladeb. Pěvecká čísla patřila např. výběru z Písniček na jednu stránku B. Martinů, proveden byl i tříhlasý sbor a capella V. Kaprálové Matičce v podání pěveckého tria. Ze smyčcové tvorby
bylo možno vyslechnout Suite Miniature pro violoncello, nebo houslová Intermezza B. Martinů.
Po přestávce získala prostor hudba posluchačsky
i interpretačně náročnější. Z klavírních sól zazněla
např. příležitostná skladba B. Martinů – Na vlnách
rozhlasu. Program obohatily i flétny, a to oblíbenou
Sonátou pro flétnu a klavír, či Divertimentem pro 2
zobcové flétny, rovněž od Martinů. Témuž autorovi
zůstali věrní i mladí pěvci, kteří provedli některé
z Nových slovenských písní, či Nového špalíčku.
Závěr večera pak patřil nejznámějšímu vokálnímu
dílu, kantátě Otvírání studánek, v provedení pěveckého sboru, se sólem L. Kysilkové, za doprovodu
smyčcového a tanečního souboru ZUŠ BM Polička,
čímž celý koncert získal efektní a velkolepý rámec.
Pro hosty z Brna nebyl ten den připraven pouze
koncert, návštěva Poličky zahrnovala i prohlídku
školy, města, Centra Bohuslava Martinů i proslulé
světničky na věži kostela sv. Jakuba. Setkání účastníků a jejich doprovodu mělo své pozitivní ohlasy
na jeho uměleckou i organizační stránku, a to jak
ze strany hostů, tak i z mnohých úst poličského publika.
Co lze vlastně uvést o spolupráci a vůbec vztahu
Bohuslava Martinů a Vítězslavy Kaprálové? Setkali
se spolu poprvé v bývalé pražské kavárně Metro na
jaře r. 1937, právě v době, kdy Vítězslava dokončovala studium skladby (u V. Nováka) a dirigování
(u V. Talicha) na pražské konzervatoři. Jednalo se
o důležitý mezník v její kariéře, neboť potkala již
uznávaného umělce, kterého svým talentem i nadšením do hudby doslova okouzlila. Po jeho rozhodnutí stát se jejím učitelem v záležitostech kompozičních, bylo o její následující budoucnosti rozhodnuto.
V říjnu téhož roku získala stipendium do Paříže,
kde ji skladatel zasvětil do tamějšího uměleckého
prostředí a pomohl jí při prvních kontaktech s jejími francouzskými učiteli. Od té doby se setkávali
častěji a jejich vztah se postupně stal jednoznačně
potvrzující mimořádnou blízkost a spřízněnost. Již
nejen Vítězslava čerpala ze zkušeností skladatele,
společně si pomáhali na rozpracovaných skladbách,
ovlivňovali se svými názory ve své tvořivosti, vzájemnou inspirací a často i dobře míněnou kritikou.
S mírnou nadsázkou; utkávali se také jako soupeři ve skladbách na stejný námět (dokladem toho
např. Koleda milostná), avšak zůstávali hlavně přáteli s obrovským vzájemným porozuměním uměleckým i osobním…
A vrátíme-li se zpět k tomuto ojedinělému setkání těchto hudebních škol, nejen nesoucích jména,
ale především zprostředkovávajících poznávání
i interpretaci hudby těchto dvou mimořádných
osobností, zbývá jen doufat v pokračování takovéto
spolupráce v následujících letech formou podobných nebo jiných projektů. Závěrem se též nabízí
popřát žákům i pedagogům těchto dvou hudebních
institucí nejen mnoho vzájemné inspirace a motivace, ale i uměleckých úspěchů, po vzoru našich
velikánů.
Petr Kašpar

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Únorová ZUŠka
Vážení a milí čtenáři Jitřenky
a příznivci Základní umělecké
školy Bohuslava Martinů Polička, dovolte mi informovat vás
o dětí v ZUŠ v mrazivých zimních
dnech.
Leden je za námi. Nesl se ve znamení třídních
přehrávek a příprav školních kol soutěže ZUŠ ČR,
kterou vyhlašuje Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy ČR. V letošním roce se naši žáci zúčastní okresních a krajských kol vyhlášených pro
komorní hru s převahou dechových a smyčcových
nástrojů, pro hru na akordeon, pro hru na klávesové elektronické nástroje, ve sborovém zpěvu a v literárně-dramatickém oboru.
V současné době vedení školy a pedagogové organizují přípravy na květnovou celostátní přehlídku
Mládí a Bohuslav Martinů, kterou již po osmé organizuje naše škola pro mladé hudebníky a umělce
do 20 let, která se bude konat od 3. do 5. května. Letošní ročník bude zaměřen na hru a komorní hru
na dechové nástroje, ve vokální kategorii – sólový
a komorní zpěv a pro výtvarný a taneční obor.
11. února se příznivci detektivních zápletek mohou těšit na představení žáků literárně-dramatického oboru pod vedením MgA. Veroniky Hrčkové
dle námětu spisovatelky A. Christie o proslulém
detektivovi Hercule Poirotovi. Představení můžete navštívit 11. února v Divadelním klubu, začátek
v 18 hodin. Srdečně vás zveme.
Představení Sněhová královna pro žáky mateřských a základních škol připravili pedagogové
tanečního oboru Mgr. Vendula Pelzová a Petr Palas, DiS. se svými žáky, konat se bude 18. února
v Tylově domě v dopoledních hodinách.
A připomeňme prodloužení Výstavy pedagogů,
kterou můžete shlédnout do 28. února v Městské
knihovně Polička.
Na začátku března nás čeká příprava na jarní
významné akce – Jarní koncert a Koncert učitelů.
Naše škola přivítá jaro již 10. března v Divadelním
klubu tradičním vystoupením žáků školy, jejich rodičů, prarodičů a sourozenců – Jarním koncertem
aneb zpívá a hraje celá rodina. 30. března se budeme těšit na podporu našich pedagogů, kterou můžete projevit návštěvou Koncertu učitelů ve velkém
sále Tylova domu.
Ať už si vyberete jakoukoli akci a přijdete podpořit naše žáky, pedagogy a školu, budeme se moc těšit
na vaši návštěvu.
Mgr. Petra Zemanová
www.zusbmpolicka.cz

Aby nebyl
nikdo sám
Vážení přátelé – členové městské organizace
svazu důchodců ČR v Poličce. Dovolte mi, abych
vás všechny v úvodu tohoto pravidelného článku
pozdravil a srdečně vás pozval 4. února od 14 hod.
do malého sálu Tylova domu na všeplenární hodnotící a volební členskou schůzi naší organizace.
Ze zákona budeme volit předsedu, výbor a revizní komisi. Proto, prosím, přijďte v hojném počtu,
aby byla naše schůze usnášeníschopná. Děkuji za
pochopení.
Dále pro vás výbor připravil 23. února od 14 hod.
besedu o knížce a prohlídku městské knihovny.
Připravili jsme i jednu novinku. Po úspěšných
vycházkách na poličské přehrady chceme již od
února tuto akci opakovat dvakrát měsíčně - vždy
každé sudé pondělí. Sraz dobrovolných účastníků
kondičních vycházek bude vždy v 9 hod. u prodejny na Berlíně. V únoru se na vás tedy těšíme
8. a 22. Do té doby se mějte pohádkově.
Za výbor MO SDCR
předseda Ivan Chudý
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Z deníku
staromilce

Zprávy z Charity

Na blížící se konec roku upozornil odlet laviček z náměstí, což sice nebylo v teplém počasí
kolem Vánoc ani praktické, ani hezké (neznám
jiné české město, které by nejromantičtější prvek
svých center nejméně na čtvrt roku redukovalo
na ohavná betonová torza), ale Polička je prostě
v mnoha ohledech speciální. Namátkou připomeňme nekompromisní provoz vodních sportovišť – i ve Svitavách si všimli, že většina občanů
se jezdí ráchat jinam, a tamní radní se hodlají
k faktu postavit, ne tak poličští. Nejde snad už
ani o razantní a rychlou modernizaci, ale alespoň
o rozšíření provozu - krytý bazén se v neděli neotevře, stálo by to totiž pár kaček navíc. Ty kačky
jsou, předpokládám, primárním argumentem
a vlajkovou lodí městské image – je jistě skvělé,
že město nemá dluh a má slušnou finanční rezervu, ale splněné sny, vize a přání obvykle něco
stojí. A netýká se to pouze sportovišť.
Nedá mi neutrousit pár slov k neformálnímu
rozhovoru starosty k roku oslav 750. poličského
výročí. Nemá smysl jít od akce k akci – program
sice chvílemi připomínal pečení dortu v režii pejska a kočičky (v našem případě kočičky a kočičky), ale šlo najít vtipné a kvalitní věci a ostatní
buď ignorovat, nebo se jim zasmát (či zaplakat).
Mám-li město za něco pochválit, tak za volbu
profesionálního grafického stylu – v podstatě byl
jediným „ideovým“ spojovníkem výročí. Za „občanskou tečku“, jak o ní hovoří nejvyšší, pokládám, nejspíš je nás víc, aktivitu blba, který v centru města odpaloval rachejtle ještě v 6.15 hodin
prvního ledna 2016. Tímto je vlastně definován
můj pocit z celého roku. Na jedné straně snaha,
dobré úmysly, kreativita, na straně druhé absolutní deficit vkusu a dobrých mravů, populismus
ve své krystalické podobě a absence šedých buněk mozkových. Rozpoutá konečně někdo debatu
k termínu „noční klid“? Prosím!
Na internetu (http://1url.cz/u7oe) se objevila
reportáž ze dne otevřených dveří firmy Milacron.
Poličané z textu vyšli jako zoufalci, kteří si k nuzným výdělkům přilepšují drobným hospodařením a pálením kořalky. Domácí výroba lihovin
by možná mohla být odpovědí na otázku ohledně
uzavíraných (popř. neotvíraných) hospod a kaváren s nulovou životností. Poličan si prostě uvaří a vypije doma.
V novém roce budou hlavním tématem stavební aktivity, skvěle fungovat budou spolky, sdružení a instituce (radost mám ze zlepšení pověsti
a programu Divadelního klubu – snad konečně
nemalá suma vydávaná z městské kasy nabude
smyslu), záchranka bude zachraňovat, neziskovky nezištně pomáhat, Svojanov překročí rekord
v počtu návštěvníků, policie (ta i ta) bude pomáhat a chránit, poradní orgány města nezávisle
a sebevědomě radit, občané se budou chovat občansky, do Jitřenky začnou psát mladí a neklidní,
zakladatelé nových poličských FB stránek rozšíří
své aktivity – citace z kalendářů a fotky s „legračními“ popiskami nás fakt nikam neposunou…
Především se bude rozhodovat o využití bytových domů v lokalitě Bezručova. Doufám, že - nejen v této věci - to lepší v nás zvítězí. O šedých
buňkách mozkových nemluvě…
P. S. V sobotu devátého proběhla ve městě
a okolí tříkrálová sbírka. Ten, kdo byl svědkem
příchodu králů, kněze a koledníků, následujících
kometu, na náměstí, se mnou bude souhlasit:
bylo to nesmírně působivé. Majestátní a zároveň prosté. Potentáti nechyběli nikomu. Díky
dárcům, organizátorům, králům, duchovnímu,
koledníkům a muzikantům za víru a naději, se
kterou i skeptikům usnadnili vstup do nesnadného roku.
-kaz-

14

Tlustý do tenkejch
Tříkrálová sbírka skončila zase
rekordem. Výtěžek šestnáctého,
této největší dobročinné sbírkové
akce v republice na Poličsku vynesl 665 029 Kč, čímž přesáhl loňský
výtěžek o 38 932 Kč. Velký podíl na úspěchu měli
dárci z města Poličky, kteří překročili o 1 928 korun hranici 200 000 Kč a způsobili lokální nárůst
výtěžku o úctyhodných 17 473 korun.
A to nebylo poslední nej. Rekordně se zvýšil
také počet koledníků – v Poličce ze 155 na 184
hlav. To, pravda, způsobilo jedinou potíž, kterou
jsme jako organizátoři měli. Naše úsilí v předvečer sobotní koledy, rozdělit děti do skupinek
k vedoucím, připomínalo obligátní snahu nacpat:
„tlustý do tenkejch“. Nakonec se nám to podařilo
vyřešit tak, že jste v sobotu 9. ledna mohli v ulicích města potkat skupinky o třech, ale i o čtyřech,
ba pěti králích. Tušíme sice, že to nebylo tradicionalisticky ani matematicky zcela správné, ale odmítněte ty děti… Je nám jasné, že takhle to dál pokračovat nemůže a je na nás, abychom si v králích
udělali pořádek. A tak jsme si slíbili, vymyslet do
příštího ročníku účinné opatření, kterým bychom
zjednali nápravu.
Kdo nápravu nepotřebují, jsou všichni, kdo
nám při Tříkrálové sbírce poskytovali obětavou
a účinnou pomoc. Byli to: koledníci a vedoucí skupinek, 25 zaměstnanců Charity, kteří zajišťovali
průběh sbírky, 25 pekařek, které napekly buchty a koláče pro koledníky, tři králové na koních,
tentokrát pánové Mlynář z Borové a Stodolovi
z Oldřiše, muzikanti ze Small band ZUŠ Polička,
pan farář Miloslav Brhel, fotograf Luděk Popelka,
zvukař Michal Popelka, výrobce 150 ks voděodolných královských korun Jana Zachová, restaurace
Jordán, která navařila 220 porcí bramborového
guláše, restaurace Starohradská, jež naškrabala
30 kg brambor, Městské muzeum a galerie a Tylův
dům, kteří zapůjčili kostýmy pro královskou jízdu
a město Polička a Tylův dům Polička, kteří umožnili kino pro koledníky.
Ale největší díl díků patří vám, dárcům. Vy jste,
i přes pochybnosti o účelu sbírky vyvolané na so-

ciálních sítích a v médiích, uvěřili tomu, co jsme
deklarovali, a přispěli jste. Rozhodně 65 % ze sbírky skončí zde v poličské Charitě a poslouží k rozvoji jejích sociálních služeb. Z těch pak může mít
užitek občan Poličky i okolních vesnic. Velmi vám
za vaši důvěru a věrnou přízeň děkujeme.
Dům pro Charitu, sbírka pokračuje
Sbírkové konto určené na Dům pro Charitu od
prosince 2015 zase narůstá. Díky desítkám štěd-

rých dárců je k 17. 1. 2016 na jeho účtu nashromážděno 164 600 Kč. Peníze jsou určeny na opravu
a splácení třetího charitního domu Vrchlického
č. p. 10. Děkujeme všem, kdo peníze na účet posílají i těm, kdo je osobně přinášejí na Charitu.
V lednu budeme dárcům částky 500 Kč a vyšší
vystavovat potvrzení o daru. Pokud jste dárcem
na Dům pro Charitu, poskytli jste částku 500 Kč
a vyšší a do poloviny února potvrzení neobdržíte,
prosím obraťte se telefonicky na Štěpánku Dvořákovou (734 435 458).
Pokud vás zaujalo úsilí poličské Charity o získání vlastních prostor pro poskytování sociálních služeb, můžete i vy přispět na sbírkové konto
Dům pro Charitu.
Číslo sbírkového účtu je: 3660304329/0800.
(Bližší informace ke sbírce Dům pro Charitu najdete na www.policka.charita.cz)
Štěpánka Dvořáková

Jak zamrznul Erasmák
Na začátku ledna udeřila pořádná poctivá zima
i na severu Holandska. Přes jedinou noc napadly
zhruba tři centimetry sněhu a teplota se pohybovala okolo mínus 3 - 4 °C. Já jsem se začala radovat,
ale nadšení mi vydrželo jen krátkou chvíli. V ranních hodinách dalšího dne byl studentům rozeslán
informační e-mail z univerzity, že se škola kvůli
vyhlášenému nejvyššímu stupni ohrožení („red
code“) do odvolání zavírá, veškeré přednášky
a zkoušky se ruší. Přestala fungovat hromadná doprava, některé obchody ani neotevřely a všem bylo
výrazně doporučováno, nevycházet ven. Ledu bylo
v některých ulicích tolik, že se z nich staly tréninkové dráhy pro bruslaře a hráče curlingu. Život se
zde na pár dní téměř zastavil…
Proč tolik povyku pro pár centimetrů sněhu,
ptala jsem se sama sebe? Jako správnou venkovanku z Vysočiny mě takové počasí nemohlo ani
trošku rozhodit. Naopak jsem se těšila, že si po
Vánocích bez sněhu užiji pořádnou zimní atmosféru a konečně budu nosit krásný nový zimní
kabát, který jsem si pro takové případy koupila.
Člověk přece nikdy dopředu neví, jak bude zima
v cizí zemi vypadat, takže lepší je být připravená.
Kamarád z vedlejšího pokoje se právě v tento čas
vracel z vánočních prázdnin z rodného Španělska
a ještě ten den onemocněl. Ještě více překvapená
byla moje spolubydlící Finka, která kritickou situaci, během které nám bylo doporučeno zdržovat se
pouze doma, nechápala vůbec. O to víc ji pobavilo,
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že první sněhové prázdniny za celý její život jsou
způsobeny pár centimetry sněhu a troškou náledí.
Jak je možné, že pár sněhových vloček ochromí nezanedbatelnou část Holandska, když jsem
vám v předchozích článcích popisovala, jak tady
vše bezchybně funguje? Teorie mám dvě. První
z nich je taková, že Holanďané nejsou na takové
počasí zvyklí, a už vůbec ne připravení. Posolenou
a poštěrkovanou silnici jsem tady za celou dobu
této kalamity neviděla. Samozřejmě mohu soudit
jen z krátkého pozorování, kdy jsem neuposlechla
výše zmiňované doporučení nevycházet a vydala
jsem do nebezpečných ulic Groningenu na nákup
základních potravin. Teorie druhá je taková, že je
to prostě pohodlnější. Proč uklízet silnice a chodníky, když stačí prostě zůstat doma?
Pravdou zůstává, že chůze po náledí je zrádná,
tím spíše, pokud se na něm snažíte jezdit na kole.
Musela jsem zažít zimu v Holandsku, abych dokázala ocenit práci českých silničářů, kteří jsou každým rokem nemilosrdně kritizováni, že nejsou připraveni, málo solí, solí příliš, nesolí vůbec, nebo
z jakéhokoliv jiného důvodu.
O víkendu se má ochladit a teplota klesnout opět
pod nulu. Já už jen v napětí očekávám, co nového nám počasí přinese. Ale jsem klidná, konzervy
mám již nakoupené.
Ze zimou ochromeného Nizozemí zdraví:
Bára

Vánoční blázen?
Již čtvrtým rokem se skupinka maminek
s dětmi, v počtu 15 dospělých a 21 dětí, vypravila
na vánoční zpívání koled do místního dětského
domova. Začali jsme zpěvem převážně adventních písní a následně i koled. Poté děti oplatili
náš hudební program svým vystoupením a potěšily svým zpěvem zase nás.
Poté jsme se odebrali do jídelny, kde jsme si
pochutnávali na různých dobrotách – vánočním
cukroví, chlebíčkách a svlažili jsme hrdla vy-

Advent je důležitý proto, abychom si dokázali uklidit nejen doma (napéct cukroví, nazdobit
dům.), ale abychom si udělali pořádek především ve svých srdcích – vyzdobili si je dobrotou,
laskavostí, radostí, láskou a pokojem. Na konci
setkání jsem byla přesvědčená, že jsme svou návštěvou dětem v domově trošku takové nakažlivé radosti, lásky a pokoje, skutečně přinesli.
Nakonec jsme místím dětem rozdali dárky
a na oplátku se nám dostalo milého pozvání do
„nitra“ jejich domova. Obdivovali jsme novou barevnou malbu pokojů, obrazy na stěnách i nové
linoleum.
Tímto bychom chtěli poděkovat dětem z domova i jejím zaměstnancům za vřelé přijetí a velice příjemnou atmosféru. Bylo nám u vás hezky
a budeme se těšit na další, v pořadí již páté setkání v novém roce 2016.
Na závěr bych si dovolila pozvat všechny, kdo
by se k nám rádi připojili při dalším setkání
v závěru příštího kalendářního roku (kontaktní údaj: jjj@klimesovi.eu). Úplně nakonec bych
ráda zmínila příběh o vánočním bláznovi, který
jsem dětem četla a popřála všem čtenářům Jitřenky, aby měli odvahu být aspoň někdy stejnými blázny, jako ten v následujícím příběhu.
schlá od zpěvu, pestrou nabídkou nápojů. PřiIng. Jana Klimešová
tom jsme si společně povídali o době adventní.
Všichni dobře známe ze zkušenosti, když
Vánoční blázen
máme před sebou něco důležitého, na čem nám
V jedné zemi na Východě žil před dvěma tisíci
záleží, tak je potřeba se na to připravit, proto- lety mladý blázen, který jako každý blázen snil
že výsledek je pro nás důležitý (třeba přijímací
o tom, že se jednou stane moudrým. Miloval
zkoušky). Pokud přípravu podceníme, pak podle
pozorovat hvězdy, a tak se stalo, že jedné noci
toho vypadá i konečný výsledek. Pokud přípra- neobjevili novou hvězdu jen králové Kašpar,
vu na přijímačky podcením a nebudu jí věnovat
Melichar a Baltazar, ale i tento blázen. „Ta nová
čas a pozornost, pak se třeba na vysněnou školu
hvězda je jasnější než ostatní, to bude královská
nedostanu. A podobně je tomu i s vánocemi. Pro
hvězda. Chci tomu králi nabídnout své služby!“
nás křesťany to jsou důležité svátky, na které se
pomyslel si. Vydal se za hvězdou, s sebou si vzal
těšíme a chceme, abychom je co nejlépe proži- dary pro nového krále – zvonkohru, květinu
li. Proto se na ně i nějaký čas připravujeme. Ta
a svoji bláznovskou kapuci.
doba, kterou věnujeme přípravě, se nazývá adHvězda blázna postupně přivedla ke třem nevent.
mocným dětem. Blázen jim daroval svoji blázSlovo advent pochází z latiny. Latinsky slovo
novskou kapuci, zvonkohru i květinu, odměnou
„adventus“ znamená „příchod“. Ujasnili jsme si, mu bylo štěstí obdarovaných dětí a blázen pože nejde o „příchod dárků“, ale příchod Boha na
chopil, že děti jeho dary potřebovaly více než
náš svět.
jakýkoliv král. Bez darů se blázen chtěl vrátit
Společně jsme našli odpovědi na otázky, týka- domů, avšak hvězda zářila jasněji než kdykoli
jící se symbolů adventu. Například proč v době
předtím a blázna tak přivedla k novému králi,
adventní kupujeme nebo vyrábíme věnec, kolik
který ležel v jeslích. Maria, která zrovna chtěla
je na něm svíček a proč právě tento počet, proč
na slámu prostřít čisté plínky, se bezradně rozsvíčky zapalujeme…
hlížela, kam by dítě položila a hledala pomoc.
Josef právě krmil osla a všichni ostatní měli
plné ruce darů.
Jen blázen zde stál s prázdnýma rukama. Maria položila tedy dítě do jeho náruče. Tak blázen
našel Krále, kterému chtěl sloužit a také věděl,
že svoji bláznovskou kapuci, zvonkohru i květinu rozdal dětem, aby měl ve svých rukách místo
pro Dítě, které mu darovalo moudrost, po níž
blázen dosud marně toužil.
Pozn. Povídka byla redakčně upravena, originál najdete na internetu např. zde: http://1url.
cz/gyE2

Půst může být
novým začátkem
Naši předkové žili ve spojení
s přírodou a podmínky, které
měli, jim také umožnili udržet
tělo co nejdéle zdravé. Každé
období roku bylo něčím typické
a přinášelo určité chování. V období Masopustu, které začíná Třemi králi 6. ledna
a končí Popeleční středou, je obdobím přátelských
a sousedských setkání, zabijaček, hodů a karnevalů vrcholící v masopustní úterý. Tento den bylo ve
zvyku nejvíce hodovat a neomezovat se v jídle ani
pití, právě jako „příprava“ na dlouhý šestitýdenní
půst.
Právě Popeleční středou začíná postní období,
které trvá 40 dnů. Toto období končí Velikonocemi. Počty jsou trochu složitější. Půst je sice čtyřicetidenní, ale podle tradice se za postní den nepokládá neděle, kterých je v tomto období šest. Právě
neděle je dnem, kdy po šesti očistných dnech, není
špatné posedět s rodinou u bohatší tabule, kde
si každý dá, co má rád. A je pravda, že výživový
poradce by zajásal, pokud bychom právě toto období využili na vyčištění organismu a zároveň se
dokázali zastavit a hledat i důležité mezníky našeho života. Nejprve můžeme změnit životní styl
a poté obohatit život svůj i ostatních. V roce 2016
připadá Popeleční středa na 10. února. Tak nepropásněte příležitost využít postní dobu pro sebe
a své nejbližší, pro svůj další duchovní i osobní
růst. Získaný klid potřebujeme v dnešní moderní
době všichni.
Jednou z akcí, na kterou bychom vás v postní
době chtěli pozvat, je postní duchovní obnova
s P. Augustinem Slaninkou z Dobrušky, která se
uskuteční v sobotu 5. března v Poličce na římskokatolické faře. Více informací na www.farnostpolicka.cz nebo v ohláškách.
Ing. Anna Navrátilová, pastorační asistentka

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

6.–7. 2.

13.–14. 2.
20.–21. 2.
27.–28. 2.

zubní lékař Filip Nataliya,
Litomyšl, kpt. Jaroše 404,
461 612 733
MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Růžová 195, 775 724 524
MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Z činnosti
DPS Penzion

Zprávy z Masarykovy školy

Oblíbený adventní koncert s Chrámovým sborem Polička je každoroční příležitostí zastavit
se a vykouzlit v sobě sváteční atmosféru. Nabitá
jídelna v DPS „Penzion“ byla důkazem toho, že
taková setkávání mají smysl. Děkujeme celému
sboru za krásný zážitek, který svým vystoupením
pro návštěvníky vždy připraví. S knížkou Vánoční
koleda od Charlese Dickense přišla mezi seniory
Mgr. K. Honzálková.

První zimní den si senioři povídali o slunovratu, vychutnali si zimu pomoci krátkých filmů se
zasněženou krajinou, připomněli si, jaká bývala
zima za jejich mládí.
A konec roku patřil silvestrovské zábavě. Pěvecký soubor Poupata si připravil vystoupení plné scének a písniček a tak bylo veselo. K poslechu i tanci
hrál pan Hladík, Otepka, zpívala paní Andrlíková.
První akce v roce 2016 byla literární kavárnička. Četla se kniha od Italio Calvina – Italské pohádky. Pohádky místy hodně strašidelné až drsné
a posluchači se shodli na tom, že by některé dětem
raději nečetli. Lidové pohádky z celé Itálie se líbili a senioři se domluvili, že si udělají pohádkový
rok, během něhož si budou číst pohádky z různých
koutů světa.
Hudební pohlazení, pořad paní Vavřinkové
z Hradce Králové, přinesl do DPS „Penzion“ spoustu známých písní. Senioři si společně zazpívali někteří si i zatančili, zkrátka takové taneční, zpěvné
vykročení do nového roku.

Kardiaci zvou

Začínáme hodnocením vánoční besídky II. stupně. Připravená
vystoupení zrají jako víno a každým rokem jsou lepší a lepší.
Třídy byly nalosovány do pořadí,
ve kterém vystupovaly. Zaujaly taneční kreace, scénky i nahrané video snímky.
Opravdovou bombou bylo vystoupení 9. C a sólistky
Leony Petikové v písni Haleluja. Žáky pobavilo i duo
třídních z 9. ročníků a doprovod kolegy saxofonisty. Moderováním programu se velmi dobře zhostila 9. B v čele s Davidem Karmazínem a Tomášem
Moučkou. Všichni se těšíme na závěrečnou akademii v červnu.
Druhý stupeň se bavil na divadelním pohádkovém představení a žáci 5. B zorganizovaly zábavné
dopoledne pro paralelní třídu prvňáčků.
Našel se i nejlepší chemik, a to Marek Dittrich
z 9. A, který si vybojoval finále 21. ledna v Pardubicích. Marek zaslouží i poděkování za vítězství ve
školním kole olympiády v anglickém jazyce. Společně s ním postupuje do okresního kola i sedmák
Michal Martínek.
Letos dokázali naši žáci postoupit i v netradičním
školním sportu – šachách. Ke třetímu postupovému
místu pomohli především žáci 7. a 8. ročníků.
Další aktivity směřovaly především k připravovanému zápisu do 1. třídy.
Čtenářské dílny na Masarykově
základní škole
Čtenářství a míra čtenářské gramotnosti dětí
je jedním z významných faktorů určujících jejich
úspěšnost ve studiu – zdatní dětští čtenáři jsou ve
studiu úspěšnější než ti, které čtení minulo. Čtení je
náročné. Na rozdíl třeba od mluvení, které je nám
dáno vrozeně. Čtení vyžaduje od čtenáře aktivitu, a navíc aktivitu nesnadnou – myšlení. Čtení je
pomalé, neobejde se bez trpělivosti. Porozumění
textům nastává jen v případě náležitého soustředění. Stane se, že sám text klade porozumění velké
překážky a čtenář, nechce-li knihu nebo text odložit,
musí vynaložit značné úsilí, aby se s nimi vypořádal.
Čtení nepředkládá hotové obrazy, čtenář je odkázán na svou vlastní představivost. Čtenářství dětí
vyžaduje hodně podpory ze strany dospělých, a navíc podpory v pravý čas a v užitečné podobě. Škola je
institucí, která přispívá k rovnosti vzdělávacích šancí žáků. Již dávno jsou ty tam hodiny rozdělené na
jazyk či literaturu. Všechny složky českého jazyka se
mezi sebou prolínají. I když práce s texty je jednou
z hlavních náplní hodin českého jazyka, přivítaly

ZO Kardio Svitavy zve všechny příznivce kondičních vycházek na Valentýnskou vycházku, která se uskuteční v sobotu 13. února.
Sraz účastníků na svitavském vlakovém nádraží, odjezd v 10.00 hod. do Sádku u Poličky. Nenáročná vycházka do 5 km, kterou pro nás připravil
Pavel Brokl. Projdeme se turistickou cestou kolem
rybníka a části obce Kamenec do Poličky, vycházku zakončíme zdravotní přednáškou RNDr. Tomanové a chutným obědem.
Na vycházku zveme i nečleny naší ZO. Neseďte
doma, zimní příroda je krásná, udělejte něco pro
své zdraví.
Jan Pokorný
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učitelky tohoto jazyka výzvu MŠMT Inspirace do
výuky velmi pozitivně. Celý projekt čítá 40 čtenářských dílen pro žáky 5. - 8. ročníků.
Nesnadným úkolem bylo vybrat zajímavé tituly,
ukázky a vypracovat pro žáky pracovní listy. O tom,
že se vše podařilo na výbornou, svědčí zájem o tyto
hodiny, zájem o knihy, které si žáci mohou zapůjčit
ve školní knihovně. Velký zájem je o dramatizace
přečtených příběhů.
Nápadité hodiny českého jazyka, čtenářské dílny,
napomáhají a prodlužují dobu soustředění a zlepšují koncentraci žáků. Dílny čtení umožňují setkávat
se s množstvím knih, znát jejich obsahy a hrdiny
a mít přehled v současné dětské literatuře. Je zajímavé si pohovořit o knize se svými spolužáky, těšit
se na to, zda kniha splní naše očekávání.
A tak stejnou měrou zabodovaly osvědčené tituly, např. Tři mušketýři, Andersenovy pohádky,
3333 km k Jakubovi nebo Petr Šabach a jeho Máslem dolů. Největší zájem byl o humoristickou literaturu a o horory.
A na závěr pochvala čtenářce Elišce Soukalové,
která je nejpilnější, mezi třídami je to jednoznačně
8. A.
Prostě to udělej
Když něco umíš, věříš si, jsi pilný a svědomitý,
tak dosáhneš na vyšší mety. Jazykové zkoušky jsou
ohodnocením znalostí angličtiny. V současnosti je
možné se přihlásit na zkoušky všech úrovní na řadu
mezinárodních certifikátů.
Ti, kteří se nebáli, to dokázali. Na jazykové zkoušky se žáci naší školy připravovali od února 2015
a závěrečnou zkoušku skládali 5. 12. 2015 v Brně.
Jednalo se o osmičlennou skupinku talentovaných
žáků z 9. A. Čekala je Mezinárodní cambridgeská
jazyková zkouška KET FOR SCHOOLS úrovně
A2. Zkouška zahrnovala znalosti čtení, psaní, poslechu a mluvenou část v časové dotaci.
Na přípravě se podílela Mgr. Eva Kohutová, učitelka anglického a francouzského jazyka. Její zásluhou
žáci Ondřej Nunvář, Hana Obolecká, Kristýna Sauerová, Nikola Lazorová, Adéla Laštovičková, Markéta Tocháčková a Eliška Soukalová splnili úroveň A2
(Společný evropský referenční rámec pro jazyky).
Velkou radost nám udělal Marek Dittrich, který dokázal splnit úroveň B1, když ztratil pouhé 4 body ze
100 % výsledku! Gratulace všem.
Doufáme, že na tyto úspěchy navážou stejně i žáci
dalších ročníků, kteří se na tuto zkoušku teprve připravují nebo o tom uvažují.
Mgr. Ludmila Haraštová

Starý „Zouvák“ je minulostí
Jak se dělají jitrnice, umělecky ztvárněné dorty,
moderní koktejly, či jak založit firmu? To si mohli návštěvníci prohlédnout na Střední škole a odborném
učilišti Polička, kde se konal tradiční den otevřených
dveří.
Stejně jako v minulosti byl i tentokrát největší zájem o učebny odborného výcviku, kde se návštěvníci
mohli setkat s řadou zajímavého vybavení. U řezníků si mohli prohlédnout místnost, kde se bourá
maso, stroj na výrobu klobás či udírnu, cukráři měli
připravenou prezentaci carvingu (vyřezávání z ovoce a zeleniny), maturitní obory zastupovali fiktivní
podnikatelé. Připravený byl i výklad teatendera –
specialisty na podávání čaje. Škola disponuje také
vlastním řeznictvím a cukrárnou, které jsou otevřené veřejnosti.
„V naší škole věříme, že nelze dosáhnout kvalitního odborného vzdělání bez kvalitního zázemí. Proto
bylo špičkové vybavení a odbornost učitelů vždy
naši prioritou,” říká ředitel školy Boris Preissler
u školního řeznictví, před kterým bývají pravidelně
fronty každou středu, kdy řezníci doplňují zásoby.

Klub zdraví zve

Další řadu diplomů a certifikáty má škola pověšené na chodbě. „Už máme vytapetovaných několik
stěn a diplomy neustále přibývají. Nikdy jsem si nemyslel, že budu v práci používat kladivo a hřebíky,”
směje se Preissler, když přemýšlí, kde vyvěsí další
získané diplomy.
„Lidé si nás často spojují se zemědělským učilištěm,
ale ty časy jsou dávno pryč. Naši studenti jezdí na
mezinárodní soutěže a škola získala prestižní Zlatou medaili Magdaleny Dobromily Rettigové od
Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Po zemědělcích
nám zbyl jen traktor. Alespoň můžeme v zimě odklízet sníh,” doplňuje zástupce ředitele Jaroslav Švihel.
Střední odborná škola a střední odborné učiliště
Polička nabízí maturitní i učební obory v oblasti gastronomie a hotelnictví. Každoročně přijme asi 120
studentů z Poličky a širokého okolí. Součástí školy
je také domov mládeže, poskytující oblíbené letní
turistické ubytování, a speciální areál pro řezníky,
cukráře, kuchaře i studenty gastronomie a cestovního ruchu.
Mgr. Boris Preissler

Důraz na praxi i řada úspěchů
Hned vedle řeznictví škola provozuje také vlastní cukrárnu, do které dodávají výrobky studenti
cukrářství a pekařství. Jejich výtvory se pravidelně
umisťují v odborných soutěžích na nejvyšších místech. Úspěšní jsou také studenti maturitních oborů
hotelnictví a gastronomie, kteří vyrážejí na mezinárodní veletrhy fiktivních firem.
Místo klasické školní jídelny návštěvníci mohli
zavítat do plně vybavené restaurace, ve které vaří
a návštěvníky obsluhují samotní studenti. „V jídelně
vystavujeme naše nejváženější ocenění,” doplňuje
ředitel u vitríny s několika desítkami pohárů.

Speciální základní škola – malé
ohlédnutí za uplynulým rokem
Úvodem bychom rádi poděkovali všem, kteří
17. 12. navštívili vánoční besídku speciální školy
v Divadelním klubu a vytvořili tak krásnou atmosféru pro všechny vystupující, ať už děti nebo
učitele. Zcela zaplněný sál byl pro nás důkazem, že
naše snaha vám není lhostejná.
Každoroční besídka je nejen o setkávání s rodiči a přáteli školy, ale především jde o přehlídku
rozmanitých dovedností našich žáků. Děkujeme
tímto také Honzovi Češkovi, který nám poskytuje
technický servis, a to vždy na výbornou.
Našim žákům, zejména s těžším stupněm postižení, se snažíme co nejvíce zpestřit vyučování.
V loňském roce to jen namátkou byl Masopust,
Barvy a vůně skřítka podzimníčka, canisterapie,
setkání s lamami a mnoho dalších.

Tak jako na běžných školách, i my se zúčastňujeme a vyhráváme ve výtvarných, recitačních, pěveckých nebo divadelních soutěžích. Tyto soutěže
jsou kvalitně obsazovány školami v rámci Pardubického kraje.
Díky grantům mají naši žáci možnost pracovat
ve zcela nově vybavené dílně pro pracovní vyučování nebo v sezónních měsících pečovat o ovocnou
a bylinkovou zahrádku.
Nově je naše škola zapojena do projektu Ovoce
a zelenina do škol, kde žáci na I. stupni dostávají
tyto produkty zcela zdarma.
Přejeme všem čtenářům Jitřenky pohodový rok
2016. Za všechny pracovníky školy
Mgr. Ivana Vondrová

„Umyj si ruce.“ To jsme jako děti slýchali hodně
často a mělo se nám to pevně zapsat do paměti
a tento zvyk by měl být jedním z nejužitečnějších,
pokud jde o hygienu a následně o prevenci. Jednak
s čistýma rukama se lépe žije, a to i v přeneseném
slova smyslu, ale především nás to i společensky
(a někdy i politicky) nějak zařazuje. My ale zůstaneme u hygieny. Už jste určitě mockrát slyšeli a četli, na čem je kolik bacilů a virů a protože hodně často máme všechno z ruky do úst, tak je to zároveň
ta nejkratší cesta, jak si tyto neviditelné potvůrky
zanést do vlastního těla. A když se přidají další
podmínky, které jim umožní se obrovskou rychlostí rozmnožit, mluvíme o nemocech z nachlazení s průvodními příznaky jako jsou rýma, kašel
i teplota. Pak následuje samoléčba, která většinou
postačí. Jenže téměř podobně se může projevovat
i jiné onemocnění, které není radno podceňovat,
neboť může mít ty nejvážnější důsledky, alergie.
Také při ní zduří nosní sliznice, objeví se pálení očí,
zúží se průdušnice a průdušky, někdy až do život
ohrožujícího otoku. Jak se v tom vyznat?
Klub zdraví vás proto v únoru zve na přednášku Čestmíra Šťovíčka „Nachlazení a alergie“ dne
10. 2. od 18.00 hodin do horní místnosti SVČ
Mozaika. Pomůžeme vám vyznat se lépe v těchto
navenek podobně se projevujících onemocněních,
doporučíme vhodná preventivní i léčebná opatření,
která v případě nachlazení může každý doma dělat. Protože má Čestmír s alergií osobní zkušenost,
bude vám moci poskytnout i svoje vyzkoušené
metody a rady. Součástí příjemného posezení bude
jako obvykle i malá ochutnávka a receptář, který si
odnesete s sebou.
Vtipy o smrtelné mužské chorobě na sedm (rýmička) zná asi každá žena. Ale existují i vědecké
výzkumy, podle nichž je mužská chřipka horší než
ta ženská. Vědci tvrdí, že muži mohou mít opravdu
horší a delší průběh chorob. Ženy mají totiž „smůlu“ v tom, že jejich povinnosti nelze často jen tak
odsunout. Když vám brečí dítě hlady, tak ho prostě
musíte jít nakrmit. V případě nachlazení ženy přecházejí do jakéhosi nouzového režimu, kdy potlačí
své problémy a fungují automaticky. „Je to tak milé
mít muže doma - pokud není nemocný, nezaměstnaný nebo v důchodu,“ řekl Egon Lánský, bojovník
za práva důchodců.
Hérakleitos řekl: „Díky nemoci známe hodnotu
zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost,
díky únavě odpočinek.“ Přeji vám, abyste tyto hodnoty dokázali ve svém životě objevovat, aniž byste
museli upadnout do opačných extrémů.
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová

Pozvánka DPS
Penzion
1. 2. Šikovné ručičky – přijďte si vyrobit papírové přání „ Můj rok 2016“. Od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
3. 2. Maškarní bál – s maskou i bez masky, neváhejte a přijďte mezi nás. K poslechu i tanci zahraje pan Hladík, Otepka, zazpívá paní Andrlíková.
Zájemci si mohou vstupenky zakoupit na recepci
Penzionu. Vybíráme 50 Kč. Nebude chybět tombola a občerstvení. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně
DPS Penzion.
8. 2. Společenské hry od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
10. 2. Keramická dílna od 13.30 hod. pracovní
místnost.
17. 2. Ze života v DPS „Penzion“ – chcete si připomenout co se dělo v roce 2013? Přijďte se podívat na film od 14.00 hod. do jídelny.
18. 2. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.
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Bude to od ministerstev stačit?

Poličská Univerzita
třetího věku
na Svojanově
Tradice se vytváří velmi pomalu a z podstaty
věci tomu nemůže být ani jinak, pokud se má jednat o skutečně trvalý a hluboký jev.
Je možné, že účastníci Poličské Univerzity třetího věku berou účast na prvních krůčcích tradice
setkávání se u roztodivných událostí našich i světových dějin. Zda po prvních nesmělých krůčcích
bude následovat sebevědomá chůze od jednoho
milníku historie k dalšímu, ukáže až čas. Zatím
jsme na počátku, a ten se nejeví nikterak zle. Posuďte sami.
Je vždy velmi příjemné uspořádat přednášku
na zajímavé téma, ovšem mnohem příjemnější je
navíc spojit besedu o české historii s neopakovatelnou atmosférou historického sídla. A to se podařilo 26. listopadu letošního roku díky vstřícnosti
kastelána hradu Svojanov M. Dempíra a hradních
zaměstnanců.
Autobus s frekventanty univerzity sice v ono
čtvrteční časné dopoledne vyrážel z Poličky do
pošmourného dne, ale na náladě jeho osazenstva
se listopadová mlha nikterak neprojevovala, spíše
všude vládlo nakažlivé očekávání příjemného zážitku z prohlídky hradu. A nevadil ani výšlap do
strmého kopce, ba právě naopak.
Hradní brána zela dokořán, v Loveckém salonku bylo příjemné teplo a hradní paní a páni se na
příchozí přátelsky zubili. Naší výpravy se profesionálně a s bravurou ujala L. Blahová a neopomněla
nám přiblížit a zprostředkovat sebemenší hradní
zajímavost. A že je věru na co se na Svojanově koukat a co obdivovat. Zdá se, že hrad ve své dlouhé
a pohnuté historii opět zažívá dobré časy.
Je jen velká škoda, že dny jsou koncem listopadu
velmi krátké, protože čas, pojem více než relativní,
ubíhal tak nějak rychleji než obvykle. A asi nikomu
moc nevadilo, že se na Svojanově nedostalo času
na přednášku o Záviši z Falkenštejna, tak snad
příště… a možná by vůbec nebylo od věci vytvořit
tradici setkávání se s našimi dějinami v prostorách hradu Svojanova, třeba by se k posluchačům
Poličské Univerzity třetího věku přidali i další lovci a sběrači neobvyklých zážitků.
Ivana Fridrichová Sýkorová
(Městská knihovna v Poličce),
Irena Smolková
(Dům s pečovatelskou službou Polička).

Jsem rád, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo návrh vyhlášky o požadavcích
na potraviny, pro které je přípustná reklama a které
lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Tento návrh vznikl ve spolupráci
s Ministerstvem zdravotnictví, a pokud projde, tak
se konečně dožijeme omezení prodeje jednoduchých cukrů, soli a tuků. Výsledky výzkumu vzrůs-

tajícího vzniku nadváhy a obezity u dětí hovořili za
vše. Na rozhořčení tělocvikářů ministerstva a vláda
nereagovala. Je však neustále realitou, že se láska
k dětem supluje přísunem peněz. Za peníze si naši
miláčci logicky kupují to, na co je jejich tělo naprogramováno. My ale nežijeme v podmínkách potravního nedostatku. My nevydáváme tolik energie co
naši dávní předci. Málo kdo si dokáže uvědomit, že
sladkosti organismus zakyselují a tím odvápňují
kosti. Následně dochází ke špatnému vývoji opěrné
soustavy. Výsledkem jsou zlomeniny, dřívější řídnutí kostí, obezita, šikana a další životní nevýhody, které svým počínáním jakoby přejeme svým nejbližším.
Proto bych rád znovu předložil možnost, která
nejen mě stála nemálo životních útrap. Jde o službu,
kterou jídelna ZŠ Na Lukách (www.zsnalukach.cz),
teď již za 14 Kč denně, nabízí v podobě připravovaných svačin pro děti i personál školy.
K napsání článku mě nepřivedl jen návrh vyhlášky, výhodnější cena svačin, dle mého nízký počet
odběratelů svačin, ale i další zkušenosti s tím, kolik
peněz děti nosí a utrácejí v obchodech se sladkostmi a jiným pokušením. Rodiče v zaměstnání nevidí,
co si mezi paneláky u Švermovy ulice děti kupují.
Nechce to vidět ani policie, která má asi dost práce
s jinými delikty.
Proto bych si přál, aby to byli především rodiče
a prarodiče, kteří by měli pragmaticky zhodnotit
situaci. A třeba k dalšímu „sladkému“ Mikuláši či

Vánocům zařídit pro své milované ratolesti raději
svačinky ve škole, než děti zasypávat tím, čeho mají
nadmíru.
Potom se totiž nemůžeme divit, že přibývá žáků,
kteří neradi běhají. Dlouhou trať neuběhnou v kuse.
V tu chvíli jsou nešťastní, zlostní, vzdorovití a kloní
se i k podvodům. To špatné hledají na jiných. Jakpak by ne. Z aut, od televizí a počítačů na to nejsou
zvyklí. Sportovní a pohybové hry je nebaví, protože
se v nich musí „hodně“ pohybovat. Nevyšplhají, jelikož to venku nezkoušejí. Dostávat do výšky tělo,
třeba právě s nadváhou, netrénované svaly nedovedou. Úrazy se množí, protože děti ke každodennímu
pohybu nejsou vedeny. Takové děti většinou nejsou
tak úplně zdravé. Jednou z možností je zajít si k obvodnímu lékaři a pro klid dítěti naordinovat úlevy
nebo lépe osvobození z tělocviku. Lékař většinou
uzná trápení dítěte a většinou i maminky. Na to
konto si všichni spokojeně vyhoví, protože je důležité, aby dítě bylo spokojené, tzn. psychicky v pohodě,
ale samozřejmě nejen to. Spolupráce se školou tímto mizí. Hloupý učitel „trapitel“ už neotravuje. Dítě
si myslí, že si může hrát při hodině TV s mobilem
nebo rovnou odcházet domů. Vyučování TV probíhá
v chladnějších prostorách určených k pohybu. Jsou-li necvičící děti nuceny k činnosti, tak se najdou
i tací protestující, kteří se brání např. se sádrou, nachlazením či astmatem na sportovišti sbírat odpadky, plet pískoviště, zbavovat hřiště obtížného plevele
nebo jinak pomáhat druhým. K čemuž je naprogramována zase škola. Znelíbit se dítěti může znamenat pomluvy či jiné naschvály jak ze strany dětí, tak
rodičů. Co je lepší? Přistoupíme-li na onu hru neustálých ústupků, tak budeme mít zdánlivě chvilku
klid. Ale co bude dál? Jak se uplatní v dospělosti děti,
které se stávají jinými než běžná populace? Budou
se snižovat nároky na fyzické testy našich vojáků.
Kdo nás bude bránit? Maminky? Kdo bude poctivě
vydělávat penízky? Odvádět práci do 65 let? Platit
na invalidní důchody a důchody vůbec? Namátkově
v rámci motivace někdy zabere výčet jmen známých
astmatiků. Těch astmatiků, kteří měli a mají zájem
na sobě pracovat – bývalý p. uč. TV, úspěšný běžec-veterán M. Červ, trojskokan D. Beneš nebo běžec
na lyžích L. Bauer. Nejsem sice doktor a kupu věcí
neumím zjistit a správně odhadnout, ale věřím, že
pokud to jde, je každý učitel v Poličce ochoten spolupracovat na tom, aby se děti necítily méněcennými.
Z klubka souvislostí na sebe navazujících si dovolím
uniknout s přáním úspěšného začátku nového roku
2016 pro všechny čtenáře Jitřenky.
Stanislav Nožka

Úterní běhání
po vlečce
Celkem devětkrát se od března do září scházeli
vyznavači rekreačního, kondičního i výkonnostního běhání na Úterním běhání po vlečce.
Start závodu byl na bývalé vlečce u Mlýna, běželo se k obalovně u Modřece a zpět - celkem 5 km.
Každého kola se v průměru účastnilo 25 lidí, celkově alespoň jednoho závodu 60 lidí. Nejlepšího
výkonu v kategorii mužů dosáhl Tomáš Fliedr
s časem 16:26, nejrychlejší z žen byla Zuzana Vlčková 19:52.
Na závodě panovala velice příjemná a pohodová atmosféra, scházeli se zde jak ambiciózní běžci,
tak lidé, pro které je běh aktivním odpočinkem,
a to je účelem tohoto seriálu.
Na konci září se konalo závěrečné proběhnutí
s vyhlášením výsledků a předání drobných dárků
pro všechny účastníky.
Další informace, výsledky a fotky najdete na
stránkách pořadatelů www.f-bikeklub.cz. Určitě
budeme pokračovat i v roce 2016.
Jiří Fliedr
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Turistické loučení KČT Polička
s rokem 2015
Konec roku znamená i pro nás turisty rozloučení se starým rokem a nastínění toho, co se bude
v roce novém podnikat, kam pojedeme nebo kam
budeme směřovat naše vycházky. A tak se stalo
tradicí, že 30. prosince turisté slaví konec roku vycházkou do přírody. Věřte nebo ne, ale tentokrát to
byl už 40. ročník.
Každý druhý rok je vycházka směřována k pramenu řeky Chrudimky. Vychází se pokaždé z jiného místa - z Krouné, ze Svratky, z Rychnova.
Letos jsme startovali v Herálci a šli značenými
i neznačenými cestami k rybníku Krejcara, odtud
dále přes malebnou vesničku Kameničky k pramenu. Když se cestou rozhlédnete kolem sebe, máte
zde před očima obrazy Antonína Slavíčka, malíře,
který měl tento kraj velmi rád. Setkání u pramene
organizují turisté z Hlinska. Je součástí Euroran-

da, celoevropského setkávání turistů. Počasí přálo
a tak se tu opět potkávaly stovky a stovky turistů
a příznivců turistiky. I nás z Poličky sem došlo víc
než jindy, kolem 60. Bylo mezi námi i dost těch,
kteří nejsou členy klubu, ale vycházka je oslovila
a tak se přidali. Čekal tu na nás rozdělaný oheň,
kde bylo možné si opéci vlastní nebo zde zakoupenou uzeninu, ochutnat medovinu nebo si jen tak
připít na nový rok horkým čajem a pozdravit se se
známými.
Naše kroky dále vedly lesem do Čachnova nebo
do Pusté Kamenice na vlak. Domů jsme se vraceli
s pocitem krásně prožitého dne, turisticky ukončeného roku a s přáním, abychom se v novém roce
opět setkávali na výletech a vycházkách, které
klub turistů zase připraví.
Vilma Červená

Vzpomínáme
Dne 6. 2. 2015 uplynou čtyři roky, kdy nás opustila naše milovaná manželka, maminka, babička
a prababička paní Anna Stodolová.
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku.
Manžel a dcera s rodinou
Dne 10. února 2016 vzpomeneme 5. výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka
a pradědečka, pana Vladimíra Ježka.
Stále vzpomínají
děti s rodinami.
Dne 10. února 2016 uplyne
5 smutných roků, kdy nás
navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan Jan Navrátil.
S láskou vzpomínají
manželka a děti
s rodinami.
Vzpomeňte s námi.
Dne 17. 2. 2016 vzpomeneme 33. smutné výročí pana
Otakara Ryšavého.
V červenci by se dožil 79 let.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná
manželka, syn a dcera
s rodinami.
Dne 19. 2. 2016 by se dožil
70 let pan Ing. Miroslav Jílek.
Na manžela a tatínka stále
s láskou vzpomínají
manželka, dcera Alena
s rodinou a dcera Miroslava.
Děkujeme všem kamarádům a známým, kteří vzpomenou s námi.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu primáři MUDr. Provazníkovi a celému ošetřujícímu personálu na oddělení LDN A4 v Poličce za obětavou
a laskavou péči o moji nemocnou maminku, paní
Evu Špačkovou.
Mgr. Michaela Kösslerová, dcera s rodinou

Blahopřejeme
Dne 4. 2 .2016 oslaví
manželé Věra a Josef
Karlíkovi z Poličky již
60. výročí od chvíle, kdy
si řekli své „ANO“. K diamantové svatbě a do dalších společných let přejí
hodně zdraví, štěstí a lásky
dcery Irena a Ivona, vnoučata Tereza,
Jakub a Jolana s partnery a pravnučka
Barunka.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Silvestrovská
šupina

Dalších osm ve veslařské elitě

Ve čtvrtek 31. prosince se na přehradě Pod Kopcem konal už 6. ročník oblíbeného závodu Zlatá silvestrovská šupina. Letos museli zbytky ledu kolem
břehů pořadatelé rozmrazit agregátem. Hospodář
RS Vysočina Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Za mrazivého a větrného rána se do závodu zapsal neuvěřitelný počet 210 rybářů z mnoha obcí
a měst naší země. Po celý den foukal silný vítr, který s teplotou mínus 6 stupňů Celsia ještě celkovou
zimu umocnil. Na mnoha tvářích bylo vidět, že povětrnostní podmínky nabraly sibiřský nádech, nicméně atmosféra závodu byla skvělá. Ukázalo se, že
se sešli skvělí lidé, dobří kamarádi a skvělí rybáři.
Ryby celkem braly, řada rybářů přinesla k závěrečnému měření čtyři ryby, převážně pstruhy. Celkem
jsme vyhodnocovali prvních 15 míst, první tři místa
byla pohárová. Je mi velkou ctí, že mohu touto cestou všem závodníkům, přihlížejícím a rozhodčím
poděkovat za účast a podíl na příjemném průběhu

závodu. Všichni byli skvělí. Touto akcí jsme společně
vzdali hold roku 2015, našemu rybářskému nadšení
a přivítali rok 2016.“
Konečné výsledky: 1. Lebeda Milan - 147 cm,
2. pan Kabát - 137 cm, 3. pan Velft - 134 cm, 4. Mirek
Řihák - 133 cm, 5. Petr Zavřel - 133 cm atd.
-vra-

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Betonové podlahy, zemní práce, čerpání
betonu. Tel. 774 02 69 69.
•
FITSTUDIO MAYA, Družstevní 1022, Polička. Bolí vás nohy, máte zpomalený metabolismus?
- zkuste u nás lymfodrenáže. Chcete zhubnoutzkuste Vacushape, vibrační plošinu a bodyroll.
Chcete relaxovat a posílit imunitu - zkuste infrasaunu. Otevřeno dle objednávek - mob. 777 731 212.
•
Anketa na téma “TRUHLÍKY NA NÁMĚSTÍ”, policka.tvemesto.cz.
•
KOUPÍM HRAČKU traktor ZETOR z 80. let,
i rozbitý. 603 355 735.
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V období podzim 2015 se osmi lidem podařilo
vstoupit mezi elitu. Nejúspěšnějším veslařem se stal
David Müller, veslařkou Lenka Andrlíková. Lenka
Andrlíková byla v tomto období nejúspěšnější i celkově, její hodnocení je nejlepší nejen mezi ženami,
ale i v absolutním pořadí. Lenka Andrlíková z Kamence má za sebou 3 roky posilování a 1 rok kondičního běhu. V konkurenci 66 žen dokázala v rámci
dlouhodobé veslařské soutěže hned v úvodu vybojovat krásné 7. místo výkonem 97 opakování, což pro
ni znamená vstup mezi elitu a zisk hodnocení – vynikající výkonnost.

Jednička podzimu 2015 mezi muži David Müller
předvedl velmi bojovný start. Policista z Boskovic,
výborný fotbalista, posilující vyznavač bojových
sportů a všestranný sportovec Bc. David Müller dokázal hned v úvodu soutěže 274 opakování, které ho
řadí zatím na velmi pěkné 35. místo v současné konkurenci 280 mužů.
Dalším úspěšným borcem se stal mnohaletý cvičenec našeho fitka a bývalý karatista Martin Votava. Po
další přípravě dokázal posun z 58. na 39. místo. Vydřeným pokusem se zlepšil z 204 na 261 opakování.
Atraktivní postavou žebříčku v kategorii žen je
atletka, v současné době startující v seriálu soutěží
Spartan Race Lenka Vejdělková z Bystrého. Svalnatá, vyrýsovaná žena, ovšem s tělesnou hmotností
pouhých 49 kg, dokázala 40 kg závaží na kladce po-

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

táhnout hned v úvodu 84 x a jít na 10. místo. Lenka
sportuje od malička, má za sebou i 15 let sportovního
lezení a běhu na lyžích. Majitelka několika medailí
ze Spartan Race, bronzová z mistrovství Evropy
a úspěšná účastnice mistrovství světa v USA nám
jistě v budoucnu předvede ještě další zlepšení.
Skvěle se také ve veslařské soutěži dařilo teprve
16 letému Patriku Lopourovi. Mladý vyznavač bojových sportů a posilování dokázal na jeho věk obdivuhodných 221 opakování, které mu nyní zajišťují do
dubna v žebříčku 55. místo. Syn jednoho z předních
československých motokrosových jezdců Jaroslava
Lopoura, tímto výkonem předvedl doposud největší
rekord 16letého chlapce v historii soutěže. Pochvalu
za svůj vydařený pokus zaslouží i Zdeněk Roušar.
Tento kondiční cyklista, běžec a cvičenec fitcentra
předvedl překvapivých, vstupních 224 opakování,
které mu dávají kromě pozice v elitě i dobré 51. místo.
Do elity se ještě dostal všestranný sportovec Jirka
Zrůst z Modřece. Jiří si pěkným pokusem 205 opakování zajistil 62. místo v žebříčku. Posledním cvičencem jemuž se podařilo vstoupit mezi elitu a získat
hodnocení – vynikající výkonnost je Tomáš Mareček
ze Sádku s 203 opakováními pro 63. místo v soutěži.
Déle hodnocení – výborný výkon již stručně: Michelle Hanyková – 68 opak. – 16. místo, Veronika
Maršálková – 65 opak. – 18. místo, Jana Maršálková – 65 opak. – 19. místo, Lukáš Tisovský – 159
opak. – 90. místo, Honza Harašta – 158 opak. –
92. místo, Matěj Pražan – 156 opak. – 94. místo, David Bobek – 155 opak. – 98. místo, David Holý – 155
opak. – 99. místo, Štěpánka Hápová – 46 opak. –
31. místo.
Dále hodnocení méně než výborní ještě stručněji: Dušan Stelzl – 145 opak., Lenka Korečková – 42
opak., Petr Štejdíř – 134 opak., Robin Štěpánek – 127
opak., Tadeáš Matoušek – 119 opak., Jakub Kořistka – 112 opak., Jakub Kryštůfek – 105 opak., Vlaďka
Martínková – 25 opak., Adám Edlman – 94 opak.,
Máca Štěpánek – 83 opak., Tomáš Velech – 72 opak.,
Filip Hlouš – 72 opak., Dominik Straka – 63 opak.
a Matěj Moravec – 48 opak.
V tomto období vstoupilo do veslařského testu
28 nových cvičenců a padlo 31 rekordů, které znamenaly především v žebříčku žen změny i v první desítce. V mužské prestižní nejlepší dvacítce tentokrát
ke změnám nedošlo. Zasáhnout do první dvacítky
a především do první desítky mužů není snadná záležitost, vyžaduje to kombinaci dlouhodobých, opakovaných, tvrdých příprav a genetických dispozic
pro daný náročný výkon.
Jiří Štěpánek, kondiční trenér

Zprávy oddílu ledního hokeje
St 16. 12. Choceň – Polička
7:5 (1:3, 5:2, 1:0)
Branky: Szilva 2, Švejda, Krajíček, Cik
Spartak již vedl 4:1 a svého soupeře jasně přehrával. Ale?! Rozhodčí jsou taky jen lidi a mají
právo na chybu. Ale co předvedl rozhodčí Sedlák
v tomto utkání, nemá s krajskou a snad ani s žádnou soutěží nic společného. Všichni naši hráči, trenéři a naši diváci se cítili hrozně bezmocně a nešťastně. Byl to výsměch a naprosté popření všeho,
proč se hokej dělá.
Ne 20. 12. Polička – Chotěboř
5:1 (0:0, 2:1, 3:0)
Branky: Krajíček 2, Cik, Bednář, Zobač
V první třetině gól nepadl. Soupeř, ač v nekompletní sestavě, se při přesilové hře ujal vedení.
Spartak reagoval také v početní výhodě, kterou
využil Krajíček. O něco později dokonal obrat Cik.
V poslední třetině ale odpor definitivně zlomil. Ve
46. minutě přidal svůj druhý gól Krajíček a potom se v rozmezí necelých třiceti vteřin prosadili
Bednář se Zobačem. Závěr se dohrál z obou stran
v poklidu.
Ne 3. 1. Hlinsko – Polička
3:6 (0:1, 1:4, 1:1)
Branky: Szilva 2, Gregar 2, Vítek, Boháček J.
Spartak odjížděl k tomuto utkání se staronovým
trenérem M. Grubhofferem, který nahradil M. Kubáta.
A od úvodních minut dával najevo, že se přijel
na led favorita porvat o dobrý výsledek. Skóre
otevřel Vítek v přesilové hře v úvodní části a ve
druhé třetině nejdříve Szilva trestal hrubou chybu v rozehrávce soupeře, Zanedlouho posledně
jmenovaný hráč po rychlém brejku zvýšil již na
0:3. Domácí snížili, ale Gregar rychle odpověděl.

V závěrečné třetině si naše mužstvo zodpovědným
výkonem nenechalo ujít vítězství. Naopak Hlinsko
vývoj utkání neuneslo a tři jejich hráči nasbírali
vyšší tresty.
Čt 7. 1. Polička – Č. Třebová
4:6 (0:3, 2:2, 2:1)
Branky: Gregar 2, Hejtmánek J., Boháček L.
Spartak hrál z počátku proti druhému týmu
v tabulce ustrašeně a důsledek toho byl v polovině
utkání stav 5:0 pro soupeře. Díky zlepšenému výkonu ke konci střetnutí nebyl výsledek tak hrozivý.
Junioři:
Polička – Litomyšl 
Chotěboř – Polička 

7:2
7:6

Dorost:
Chotěboř – Polička 
Světlá n. /S. – Polička 

11:1
5:1

St. žáci:
Polička – Hlinsko 
Č. Třebová – Polička 

9:2
1:15

Přípravka 2006:
Polička – Hlinsko 
Polička – Pardubice 
Polička – M. Třebová 
Žamberk – Polička 
Polička – Lanškroun 

8:2
3:9
3:9
5:6
11:7

Přípravka 2008:
Polička – M. Třebová 
Polička – Litomyšl 

12:14
10:8
Výbor oddílu LH

Plavecká škola – kurzy 2016
Pondělí:
vede instruktor/ka
• 16.00–17.00 hod. přípravka ORKA

Zdeněk Jandík
• 16.00–17.00 hod. Delfínek 5–9 let

Zdena Šemberová
• 16.00–17.00 hod. děti Kapříci od 4–7 let velký b.

Jolana Kozlová
• 17.00–18.00 hod. zdokonalovací kurz st. žáci

Zdena Šemberová
• 17.00–18.00 hod. plavecký oddíl A+B ORKA

Zdeněk Jandík
Úterý:
• 16.00–17.00 hod. Delfínek 5–9 let.

Zita Nešťáková, Martina Navrátilová
• 17.00–17.45 hod. *plavání rodičů s dětmi od
2-3 let – želvičky – velký b. – veřejnost

Martina Navrátilová
• 17.00–18.00 hod. plavání a cvičení pro těhotné

Zita Nešťáková
Středa:
• 12.30 – 13.00 hod. batolata, malý bazének
– pulečci
Jitka Kmošková
• 13.00–13.30 hod. batolata, malý bazének
– pulečci
Jana Nyklová
• 13.30–14.00 hod. batolata, malý bazének
– medúzky
Jana Nyklová
• 14.00–14.30 hod. batolata, malý bazének
– pulečci
Jolana Kozlová
• 14.30–15.00 hod. batolata, malý bazének
– medúzky
Jolana Kozlová
• 15.00–15.30 hod. batolata, malý bazének
– medúzky
Jolana Kozlová
• 15.30–16.00 hod. batolata, malý bazének
– medúzky
• 16.15–17.30 hod. plavání pro veřejnost
– dvě dráhy
Jana Nyklová
• 16.15–17.30 Plavecký oddíl Orka – dvě dráhy

Zděněk Jandík

• 17.30–18.45 hod. kondiční plavání veřejnost

plavčík
• 19.00–20.00 hod. Aquafitness Jana Nyklová
Čtvrtek:
• 17.30-18.30 hod. kurz pro dospělé neplavce

plavčík
Kurzy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit sebe
nebo děti můžete kdykoliv v průběhu roku.
Pulečci 6–12 měsíců, Medúzky 1–2 roku, Želvičky 2–3 let (veřejnost), Kapříci 4–7 let, Delfínci
5 – 6 – 9 let, Zdokonalovací kurz st. žáci, Plavecký
oddíl ORKA, Kurz pro těhotné, Aquafitness.
Přihlášky obdržíte na úvodní přednášce na Plaveckém bazénu, Nádražní 775, Polička.
Kontakt: Jitka Kmošková tel. 737 867 342, bazen@tespolicka.cz, recepce bazén tel. 461 725 637,
plbazen@tespolicka.cz nebo tel. plavecká škola
731 020 030, plaveckaskola@tespolicka.cz
*Vážení rodiče,
nabízíme vám s dětmi ve věku od 2 do 3 let plavání pro veřejnost v odpoledních hodinách. S jedním
dítětem tohoto věku je nutný doprovod osoby starší 18 let. Plavání s dětmi je dostupné pro širokou
veřejnost.
Informace: O prázdninách se kurzy nekonají.
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
může zakoupit permanentku na pět až patnáct
vstupů. Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení. Srdečně zveme začátečníky i pokročilé,
přijďte mezi nás, vyberte si z naší nabídky.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem a na webových
stránkách města Poličky a T.E.S., s.r. o, Polička.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Dar fotbalových
fanoušků
Předseda a místopředseda pobočky Fan clubu AC Sparta Praha z Poličky přivezli v pondělí
21. 12. 2015 dar dětskému oddělení Svitavské nemocnice. Do rukou ředitele Pavla Kunčáka věnovali šek na 40 tisíc korun a chtějí tak přispět na
rozvoj Svitavské nemocnice. Peníze jsou ze sbírky,
která se uskutečnila na Stadionu AC Sparta Praha
konkrétně na nemocné děti. Spartmania, s. r. o. se

rozhodla věnovat dar do Svitav, kde je Poličce nejbližší fungující dětské oddělení. „Na této sbírce se
podíleli fanouškovské skupiny Ultras Sparta Praha, Sparta Forever, Dvanácty hráč, Fancluby AC
Sparta Praha a jedním tímto fanclubem je i pobočka Polička, jímž jsem předsedou,“ uvedl Michal
Kozel.
Ten se také svěřil, že v době před rokem 1989 byl
pacientem na tomto oddělení: „Do dneška jsem se
nezbavil syndromu bílého pláště. Proto mě těší, že
dnes tu chodí lékaři ve veselých košilích, které si
sami vymysleli,“ dodal Michal Kozel.
„Děkujeme. Dar nám udělal velkou radost. Peníze budou užitečné ke zlepšení prostředí pro dětské
pacienty. Dohodneme se s paní primářkou a brzy
tento účel zveřejníme,“ poděkoval ředitel nemocnice Pavel Kunčák.
Michal Kozel a Stanislav Bartoš přijeli i s manželkami a dětem na oddělení předali také 50 plyšáků, které udělaly okamžitou radost.
Michal Kozel

Turisté zvou
Sobota 6. února – Přes střechu Evropy – memoriál Jar.
Hamerníka
45. ročník lyžařského přejezdu
přes evropské rozvodí
Trasy 10 – 25 km. Sraz na nádraží ČD v Poličce v 8.40 hod.,
odjezd vlakem do Borové
v 8.51 hod. V případě nepříznivých sněhových podmínek se koná jako pěší. Vedoucí akce: Josef Brokl
sobota 13. února – Přejezd Orlických hor
Letos vyrazíme do Orlických hor do okolí Deštné. Pokud dovolí sněhové podmínky, dojedeme
přejezd hřebene do Rokytnice v Orl. horách.
Pro sjezdaře možnost celodenního lyžování na
sjezdovkách v Deštném. Vedoucí akce: Josef Brokl
sobota 27. února – Petříkov
Lyžařský výlet do Petříkova u Ramzovského
sedla.
Možnost běžkového lyžování v oblasti Paprsku
a Smrku a sjezdového lyžování na místních sjezdovkách. V případě nepříznivých sněhových podmínek se výlet nekoná. Vedoucí výletu: Josef Brokl
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČTna budově hostince „U Mrštíků“v Tyršově ulici nebo na internetové adrese:www.policka.
cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
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Poličští florbalisté se tlačí na špičku soutěže
Na první novoroční turnaj v nejvyšší regionální
soutěži, se poličští florbalisté vydali až do daleké
Jilemnice v Krkonoších. Čekali je zde dva nepříjemní soupeři. B tým Jaroměře a regionální rival
z Vysokého Mýta.
1.FBC Polička – Sokol Jaroměř
B 10:7 (2:3, 5:1, 3:3)
branky: M. Pazdera 4, A. Pazdera 3, P. Hermany,
M. Češka, M. Schauer
První zápas byla pro diváka určitě nádherná
podívaná, protože skóre se přelévalo z jedné strany na druhou. Trenéři obou družstev z takového
vývoje asi příliš nadšeni nebyli. První třetina
vyšla lépe Jaroměři, která spoléhala na rychlé
protiútoky a dostala se do vedení 3:2. Ve druhé
části po důrazné domluvě trenéra začala Polička
hrát svoji kombinační hru a soupeře přehrávala ve
všech směrech. Výsledkem bylo otočení skóre na
7:3. V posledním dějství se zápas víceméně dohrával a jen svoji lehkovážností nechali poličští soupeře snižovat skóre. I když předvedená hra kromě
druhé třetiny nebyla moc chvályhodná, tak důležité byly především 3 body do tabulky. V tomto zápase se střelecky zaskvěli bratři Pazderové.

O Nejšikovnějšího
výškaře
Tělocvična ZŠ Na Lukách přivítala 34 zájemců
o skok vysoký při třetím závodě této skokanské
„tour“ v pátek 8. ledna.
Absolutně nejvýše se opět dostali Kristýna Šafářová (145 cm) a Jirka Machek (160 cm). Svá vítězství v kategoriích obhájili Z. Macháčková, P. Boháč,
A. Přikrylová, D. Zoicas, L. Vyhnálková, S. Boháč
a P. Zindulková. Z prvého vítězství se mohl radovat
L. Kuda a B. Boháč vyhrál podruhé.
Ze 16 dívek čtyři přišly soutěžit poprvé a mezi
18 chlapci tři byli ryzími nováčky. Všech sedm rozhodně kvalitou do soutěže zapadlo.
Mezi ty, kteří zaujali vyšší kvalitou, patří choceňský P. Boháč, který v deseti letech umí 125 cm
a chybí mu k přeskočení své postavy 19 cm. Jeho
čtrnáctiletému bratru Servimu však chybí pouhých 9 cm. Dalšími rekordmany jsou v soutěži od
8. ledna svitavská A. Přikrylová a domácí atletka
Lucka Vyhnálková.
V nejsledovanějším hodnocení o titul „Nejšikovnější výškař“ obhájci loňského vítězství Kristýna
Šafářová a Servác Boháč zřejmě o zlaté poháry již
nepřijdou. Další pořadí zatím drží Sára Jadrná
a Apolena Přikrylová a mezi chlapci Pankrác Boháč a Daniel Zoicas. A tak je ještě o co závodit.
Miloslav Červ

22

1. FBC Polička – FTC Vysoké
Mýto 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
branky: P. Hermany, M. Schauer, M. Pazdera
Druhý zápas turnaje byla velká taktická bitva od začátku až do konce. O tom svědčí i to, že
ještě v polovině zápasu svítilo na ukazateli skóre
0:0, což není ve florbale zas tak častý jev. Poličský
trenér naordinoval svým svěřencům, defenzivnější taktiku a spoléhal na rychlé protiútoky. To
se v první třetině dařilo, Mýto sice častěji drželo
míček, ale ke gólovým šancím je pevná poličská
obrana nepouštěla. Naopak více šancí si vytvořilo
právě 1. FBC, zůstaly ovšem ještě nevyužity.
V polovině zápasu se doslalo Mýto do vedení,
když rozhodčí uznali evidentní gól vysokou holí.
Emoce v poličském družstvu vzplanuly a vyplynulo z toho zbytečné vyloučení a následná využitá přesilovka a vedení Mýta 2:0. Od této chvíle
přestali poličští komunikovat s rozhodčím a soustředili se jen na svůj výkon. Na vývoji skóre se
to projevilo ještě před koncem druhé třetiny, když
Petr Hermany důležitou brankou do šatny zkorigoval skóre.
V poslední třetině poličští na soupeře vletěli jako
uragán a odměnou jim bylo otočení skóre. Nejdříve Martin Schauer krásnou střelou nedal hostujícímu gólmanovy šanci, následně Martin Pazdera
opět nechytatelnou střelou přehoupl vedení na
stranu 1. FBC. Závěrečné minuty s vypětím všech
sil poličští ubránili a mohli se tak radovat z důležitého vítezství a celkového zisku 6 bodu na turnaji.
Sestava v sezóně 2015/2016: L. Hameder, A. Puchýř, J. Bouška, M. Češka, V. Švanda, J. Beneš,
O. Beneš, M. Pazdera, A. Pazdera, M. Schauer,
P. Hermany, P. Dočekal, D. Pajkr, J. Řezanina,
M. Kohl. trenér: K. Kykal
Poličský tým má od letoška poprvé za sedm let
své existence trenéra. Na výsledcích i předváděné hře je to určitě znát. V polovině soutěže se tak

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

nachází na krásném 5. místě s minimální ztrátou
na medailové příčky. Teď zbývá jen neusnout na
vavřínech a s pokorou přistupovat ke každému
turnaji a výsledky se pak určitě dostaví. V dalším
domácím turnaji půjde o boj o přední příčky v tabulce. Přijede totiž rezerva extraligových Pardubic
a vedoucí tým tabulky Rtyně v Podkrkonoší. Tento
turnaj teprve ukáže, jak na tom poličský 1. FBC
doopravdy je, a jestli má na to, pohybovat se v popředí této kvalitní soutěže.
Zveme tedy všechny příznivce dobrého florbalu na sobotu 6. 2. do haly poličského gymnázia.
V 9.00 hod. Pardubice B a ve 13.30 hod. Rtyně
v Podkrkonoší. Občerstvení zajištěno.
Tabulka regionální ligy mužů
v

r

p

b

1

Orel Rtyně v Podkrkonoší

12 10

z

0

2

30

2

Špindl Ubals TJ Spartak
Vrchlabí

10

9

0

1

27

3 FTC Vysoké Mýto

12

6

1

5

19

4

Sokol Pardubice B

12

6

1

5

19

5 SK 1. FBC Polička

10

6

0

4

18

6 FBC Skuteč

10

6

0

4

18

7 FBC Peaksport Litomyšl

10

4

2

4

14

8 ŽSK Třemošnice

10

4

1

5

13

9 TJ Sokol Dvůr Králové n/L

12

3

1

8

10

10 TJ Sokol Jaroměř B

10

1

2

7

5

11 FBK Orlicko-Třebovsko

12

1

0

11

3

Milan Češka

Nejúspěšnější sportovci
již poosmé v Poličce
V Tylově domě byly slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2015
regionu Svitavska. Slavnostní večer se uskutečnil v Poličce již poosmé a jako každoročně z úst
moderátora Radka Šilhána zaznívají slova chvály: „Polička je prostě nejlepší, všichni pořadatelé
a účastníci této akce si hlídají, aby měli do Poličky volno.“ Ani v letošním roce atmosféra velkého
sálu Tylova domu nezklamala. O uvítání hostů se
postaral starosta města Jaroslav Martinů.
Letošním vítězem hlavní kategorie se stal parkurový jezdec Rudolf Doležal z Jezdeckého klubu Hřebčín Suchá, který v minulém roce vyhrál
finále Českého skokového poháru. Oceněno bylo
celkem dvaačtyřicet jednotlivců a týmů. Čtenáři
Svitavského deníku zvolili za sportovní hvězdu
stejně jako loni travního lyžaře Lukáše Koloucha.
Mezi oceněnými byli zastoupeni v hojném počtu poličští sportovci. V kategorii Jednotlivci do-

Volejbal v barvách

spělí patří 6. místo Jaroslavu Knettigovi, skate
slalom, SK8 Polička, 7. místo Janu Chválovi,
sportovní lezení, HK Polička. V kategorii Jednotlivci dorost bodovala na 3. místě atletka Lada
Vondrová, Atletika Polička. Dvě umístění měli
poličští sportovci v kategorii Jednotlivci žáci –
2. místo Petr Martinů, skate slalom, SK8 Polička,
4. místo Ondřej Švanda, šachy, Štefanydes Polička. Poličští šachisté byli úspěšní ještě v kategorii
Kolektivy dospělí a Kolektivy dorost. Cyklistka
SK Prima Polička Jitka Hodáňová uspěla v kategorii Masters a mezi nejlepšími trenéry byl vyhlášen František Švec, sálový fotbal, VPS Polička.
I cenu Krajánek si odvezl poličský zástupce, a to
fotbalista David Houska, který v současnosti reprezentuje Sigmu Olomouc.

Barevné festivaly jsou v plném proudu. Nejprve
v prosinci hostila všechny barvy Polička. Umístění na prvních místech bylo dost. V barvě žluté
1. a 2. místo, oranžová barva též 2 x první a 1x druhé místo. Dále přidali kluci ZAHA (Zahradníček
Michal, Harašta František) 2. místo v barvě červené a modrá barva 2 x druzí a 1 x třetí. Děti měly
radost z pamětních diplomů, perníkových smrčků

Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města
a ti nejlepší si odnášeli medaile a puzzlata. V pořadatelské činnosti nasadili poličtí organizátoři
laťku velmi vysoko.
Druhý turnaj v České Třebové ovládla v barvě
oranžové a žluté také naše družstva, a to Filip Mlynář a Prokop Martinů, Anežka Kučerová a Adéla
Karlíková 1. místo. Oranžové družstvo bralo
i místo třetí (Martina Lazorová, Kačka Paclíková a Lucka Langrová), třetí v červené barvě Bára
Otcovská a Kamila Sílová. Kluci ZAHA tentokráte
zůstali těsně pod stupni vítězů. Ostatní chlapci se
představili v sobotu i v neděli v barvách oranžové
a červené.

Turisté v roce 2016
Na první turistickou akci odboru Klubu českých turistů Polička vedeným předsedou panem
Josefem Broklem mohli tentokrát jeho členové
a příznivci nechat turistické oblečení a obuv
doma. Rok 2016 zahájili výroční členskou schůzí
dne 8. 1. jako již tradičně v restauraci U Mrštíků,
kde jim její majitelka paní Zorníková poskytuje
celoročně zázemí.
Na akci přijal pozvání starosta města pan Jaroslav Martinů, který turistům poděkoval za jejich
aktivitu a přislíbil podporu i do budoucna, což
turisté přijali s povděkem a přislíbili, že i v roce
2016 budou v Poličce a okolí vidět.
V průběhu uplynulého roku 2015 uskutečnil
odbor Klubu českých turistů Polička řadu akcí
jednodenních i vícedenních, pěších, cyklistických, lyžařských i ryze poznávacích. Těžiště aktivity spočívalo v organizaci akcí vlastních, ne jen
účastí na aktivitách organizovaných jinými subjekty. Neopominutelnou součástí činnosti členů
odboru bylo značení turistických cest a jejich obnova, a to jak značek pro pěší turistiku, tak i pro
cykloturistiku.
Nejvýznamnější akcí, kterou místní turisté
uspořádali, se stalo bezesporu „Zahájení jarní turistické sezóny Pardubického kraje“, které
bylo příspěvkem turistů k oslavám 750. výročí
města Poličky. Pozvání na první jarní den do
Poličky a jejího okolí přijalo symbolicky více než
750 turistů, a to nejen z Pardubického kraje, ale
i odjinud. O tom, že se jim v Poličce líbilo, svědčí
fakt, že naše město opouštěli až v podvečerních
hodinách. Místní turisté tak přispěli k propagaci
našeho města už jen tím, že město ukázali jiné
skupině návštěvníků, než která se účastní například akcí kulturního charakteru.
Po velmi úspěšných výletech do Rakouska
v předchozích letech turisté tentokrát zvolili Slovensko a vydali se do dosud nenavštívené oblasti

na jihovýchodě Slovenska - města Tornala a příhraniční části Maďarska.
K významným aktivitám co do četnosti rozhodně patří vycházky do bližšího okolí v pracovních
dnech pro ty, kteří již nejsou zatíženi pracovními
povinnostmi a mohou tak využívat lepší dopravní
obslužnosti. Vycházky se uskutečňovaly od jara
do pozdního podzimu jednou za dva týdny.
Činnost místního odboru KČT pod vedením Josefa Brokla je rozmanitá. Je organizována nejen
pro členy, ale i pro širokou veřejnost. Jak je vidět,
oslovuje i nečleny, z nichž někteří se pak rozhodnou do KČT vstoupit. Jen na letošní výroční schůzi bylo přijato 8 nových členů a další tři z jiných
odborů se v Poličce zaregistrovali.
Neméně pestrou činnost plánuje odbor KČT
na rok 2016: namátkou z turistického kalendáře
vyberme zimní přechod Žďárských vrchů, memoriál Jaroslava Hamerníka v Borové, expedici na
Kokořínsko, vlakovou výpravu do oblasti Kralického Sněžníku, poznávání památky UNESCO –
Telče, toulky na kolech v oblasti Máchova jezera
a Ralska, putování Malou Fatrou, návštěvu důlních stezek na Hřebči, Českého krasu a památného hradu Karlštejna, Velkých Losin a elektrárny
Dlouhé Stráně, nebudou chybět ani veřejností
hojně navštěvované Slovácké vinohrady, tradiční
cyklistická akce Kadov, výlet do Pivnic, zimní pochod na Svojanov či vánoční vycházka na Prosíčku a Loučení s rokem.
Protože turisté nejsou lhostejní ke svému okolí,
zapojí se jako již každoročně v rámci Dne Země
do úklidu turistických tras v okolí Poličky.
Jak je vidět, turisté zahálet nebudou. Pokud
vás některá z aktivit oslovila, jste srdečně zváni.
Informace budeme pravidelně zveřejňovat v Jitřence, ve vývěsce na budově restaurace U Mrštíků a na webových stránkách www.policka.cz/kct.
J. Müllerová
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Předposlední sobota byla ve znamení Českého poháru kadetek a juniorek, které zajížděly do
Lanškrouna. Pohárové kolo bylo poznamenáno
neúčastí některých družstev, důvodem byla asi
velká dojezdová vzdálenost. Děvčata dokázala
3 x zvítězit (SAVO Praha, Č. Budějovice, Žichlínek),
prohry s Duchcovem a Orionem Praha zamrzely.
Právě do Duchcova zajíždí náš tým poslední lednový víkend. V tabulce skupiny útěchy patří Poličce 4. místo.
O Vánocích se děvčata – mladší žákyně Pavlína
Pechancová a Tereza Vomáčková zúčastnily výběru Krajského centra mládeže Pardubického kraje.
Již 3. ledna sehrály kadetky krajský přebor proti M. Třebové. Odvážely si jednoznačné vítězství
2 x 3:0.
Také starší žákyně cestovaly republikou k dalšímu kolu Českého poháru do Opavy. Lehká marodka nezanechala na děvčatech nervozitu. Stálice
Kačka Mičková opět táhla družstvo k postupu do
lepší skupiny. V Opavě se k ní poprvé přidaly svým
výkonem i zbylé hráčky. Hra byla bojovná, nápaditá, i když jsme nebyly na smeči žádné údernice,
míče se daly umístit do pole soupeře. Tento kolektivní výkon je třeba pochválit, a to i proto, že se
nám podařilo postoupit do A finále útěchy. V Opavě jsme prohrály pouze s domácími hráčkami v tiebreaku 18:16.
-har-
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Plavecký bazén
1. pondělí

6.00-8.30, 10.30-12.00, 13.00-16.00,
18.00-20.00
2. úterý
6.00-10.00, 12.00-16.00, 17.00-18.00
Aquagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
3. středa
6.00-7.30, 10.00-11.30, 16.15-17.30 dvě
dráhy, 17.30-18.45 kondiční plavání,
19.00-20.00 Aquafitness
4. čtvrtek
6.00-10.00, 14.00-17.30,19.00-20.00
5. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
6. sobota
14.00-20.00
7. neděle
zavřeno
8. pondělí 6.00-8.30, 10.30-12.00, 13.00-16.00,
18.00-20.00
9. úterý
6.00-16.00, 17.00-18.00
Aquagravidibic, 18.00-20.00 z toho
18.00-19.30 tři dráhy
10. středa 6.00-7.30, 10.00-11.30, 16.15-17.30 dvě
dráhy,17.30-18.45 kondiční plavání,
19.00-20.0 Aquafitnes
11. čtvrtek 6.00-10.00, 14.00-17.30,19.00-20.00
12. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
13. sobota		14.00-20.00
14. neděle zavřeno
15. pondělí 6.00-8.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
16. úterý
6.00-16.00, 17.00-18.00
Aquagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
17. středa
6.00-7.30, 10.00-11.30, 16.15-17.30 dvě
dráhy,17.30-18.45 kondiční plavání,
19.00-20.00 Aquafitness
18. čtvrtek 6.00-10.00, 14.00-17.30,19.00-20.00
19. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
20. sobota		14.00-20.00
21. neděle zavřeno
22. pondělí 6.00-20.00
23. úterý
6.00-20.00, z toho 18.00-19.30 tři
dráhy
24. středa 6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
25. čtvrtek 6.00-17.30, 17.30-19.00 tři dráhy,
19.00-20.00
26. pátek
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
27. sobota		14.00-20.00
28. neděle zavřeno
29. pondělí 6.00-12.00, 13.00-16.00, 18.00-20.00

Plavecký bazén a zimní stadion je aktuálně
monitorován webkamerou: přihlášení najdete na
www.tespolicka.cz
Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny, upozorňujeme vás na dodržování provozní doby plaveckého bazénu včetně sprchování a to nejdéle do
20.00 hod.! Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste si
svoji činnost naplánovali a ukončili tak, že odevzdáte klíče od šatních skříněk nejdéle ve 20.00 hod.! Po
zavírací době není možné, abyste se nadále zdržovali v prostorách bazénu, fitcentra a sauny.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na
www stránkách: město Polička, T.E.S., s. r. o.
Informace:
• Jitka Kmošková: 737 867 342
bazen@tespolicka.cz, 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz
Provoz sauny:
Muži:
Ženy:

středa a pátek 16-20 hod.
čtvrtek 16-20 hod.,
sobota 14.30-16.55 hod.
Společná sauna: sobota 17-20 hod.

Provozní doba fitcentra
na plaveckém bazénu:
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00 hod.
út, čt:
14.00-20.00 hod.
so:
14.00-17.00 hod.
Upozorňujeme návštěvníky fitcentra, že všechny
soboty mají provozní dobu od 14.00 do 17.00 hod.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka.
Žádáme návštěvníky fitcentra, aby zapůjčené
klíčky vraceli i s kladkami a dodržovaly zamykání
skříněk dle vydaných čísel. Děkujeme.
Provoz zimního stadionu
Veřejné bruslení každou sobotu a neděli
14.00-15.30 hod. a každou středu 16.15-17.45 hod.
T.E.S., s. r. o. nabízí novinku.
V neobsazených hodinách ZS nabízí veřejné
bruslení s hokejkou. Termíny budou vyvěšeny
ve skřínce na zimním stadionu a na stránkách
T.E.S., s. r. o. www.tespolicka.cz
Cena za hodinu na osobu 50 Kč.
Na veřejné bruslení zapůjčujeme brusle.
Informace:
Miloš Grubhoffer
tel.: 461 725 427, 605 246 743,
www stránky T.E.S, s. r. o. Polička.

Tenis

Důležité informace:
• Využijte nabídek vaší pojišťovny pro nákup
permanentek, vstupenek nebo kurzů.
• Přijímáme poukázky SODEXO (dle platného
ceníku www.tespolicka.cz) a Rodinné pasy
(sleva 5%) do 14. 12. 2016.
Novinka: Od února roku 2016 jsme pro vás připravili kurz pro dospělé. Zájemci volejte na tel.
č. 731 020 030, počet omezen!
Upozornění: teplota vody v poličském bazénu je
každý provozní den 28 °C.

Ubytování „Balaton“
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem
8 lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení,
společenskou místnost s krbem. Venkovní ohniště
je vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení.
Ceník a foto najdete na webových stránkách www.
tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
tel. 737 867 342, 461 725 631.

19. 12. babytenisový turnaj v Poličce. Při účasti
třinácti dětí se z domácích nejvíce dařilo Samovi Šafářovi, který byl pouhé dva míčky od svého prvního
turnajového titulu, ale i konečné 2. místo je super.
Verča Uhlířová zahrála výborné zápasy a obsadila
6. místo a mezi děvčaty jí patří 2. místo. Po zlepšeném výkonu Adam Novák vyhrál útěchu a patří mu
9. místo a Žanda Navrátilová hrála také velice snaživě a obsadila 12. místo.
19. 12. turnaj mladších žákyň v České Třebové.
Turnaje se zúčastnily Kačka Kotvová a Simča Válková. Ve čtyřhře zatím náš sehraný pár v letošní sezóně
čeká na první výhru, která se už blíží a na dalším turnaji se jistě podaří a tak se obě snaží sbírat body ve
dvouhře. To se daří a tento turnaj to potvrdil mírou
vrchovatou. Naše holky se potkaly proti sobě v semifinále, když šťastnější byla Simča, která nakonec vyhrála i finále a právem jí patří 1. místo a 60 bodů do
žebříčku, což je zatím nejvyšší bodový příděl našeho
hráče v historii klubu. Obrovská gratulace Simče
i Kačce, která získala 27 bodů a 3. místo. Ještě protrhnout ty čtyřhry.
26. 12. posledním turnajem v roce 2015 v naší hale
byl Meziokresní přebor dorostenek. Termín okolo
vánoc nebyl pro řadu hráček úplně ideální a tak pro
rozšíření startovního pole jsme do bojů nasadili
v rámci tréninkové dávky naše mladší žákyně. Nutno podotknout, že se ani náhodou proti i o pět let
starším hráčkám neztratily. Ve dvouhře zaznamenaly výhru Šárka Uhlířová a Kačka Kotvová, která
navíc se svojí stálou a sehranou partnerkou Simčou
Válkovou získala cenný skalp první nasazené dvojice
a nečekaně spolu na přeborech dosáhly na krásné
2. místo. Turnaje se také zúčastnila Kája Vendolská
a Eliška Hrubá.
27. 12. turnaj mladších žákyň vyšší kategorie B ve
Znojmě. Jedno cenné vítězství ve dvouhře zaznamenala Simča Válková.
28. 12. Meziokresní přebor mladších žákyň v Pardubicích. Této poslední akce v roce 2015 se zúčastnila Kačka Kotvová, která ve dvouhře získala 2. místo.
2. 1. první akcí nového roku byl oblíbený turnaj
a tím byl 9. ročník Silvestrovského Tiebreaku. Turnaj se hrál za účasti jedenácti hráčů, systémem kaž-

dý s každým na dva tiebreaky. Na každého účastníka
tak čekalo 20 tiebreaků. Konečné pořadí: 1. Zdeněk
Jílek, 2. Martin Kubát, 3. Vláďa Vltavský, 4. Filip
Švejda a Jindra Kučera, 5. Karel Křen, 6. Michal
Neumaister, 7. Alča Pazlarová ml., 8. Pavel Navrátil,
9. Petra Hamanová a Vašek Tomáš.
9. 1. turnaj minitenistů v Poličce. Tohoto turnaje se
zúčastnilo také sedm našich nadějí.
Nejvíce šancí na zisk pohárového umístění měla
Baruška Slavíková, která nakonec obsadila 5. místo. Anežka Zahradníčková obsadila 6. místo, Valérka Zobačová 8. místo, Anička Štěpánková 9. místo, Klárka Lichtágová 10. místo, Renda Halamka
11. místo a Julinka Kavanová skončila na 12. místě.
9. 1. se konaly v Hradci Králové Oblastní přebory
v kategorii mladších žákyň. Jednu výhru ve dvouhře
zaznamenala Simča Válková. Obrovského úspěchu
dosáhla Simča s Kačkou Kotvovou ve čtyřhře, kde
nenašly žádné přemožitelky a v silné konkurenci
nejlepších mladších žákyň z celých Východních Čech
jim patří 1. místo a titul Přebornic VČ kraje. Na přeboru startovala ještě Šárka Uhlířová.
16. 1. se konaly Meziokresní přebory Pardubického
kraje v kategorii starších žákyň v Poličce. Do přeboru zasáhly také naše hráčky Simča Válková, Kačka
Kotvová, Šárka Uhlířová – jedna výhra ve dvouhře,
Klaudie Matoušková, Esterka Navrátilová a Karolína Vendolská. Ve čtyřhře se podařilo Simče a Kačce
získat 3. místo.
-ZJ-
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