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Setkání po 20 letech hostila Polička
Víkend od 23. do 25. září patřil v Poličce česko-německým vztahům a hostům, jak z Německa, tak
z celé České republiky. Česká rada dětí a mládeže
zorganizovala v Poličce Česko-německé setkání
mládeže po 20 letech, které bylo zároveň v pořadí
9. setkáním. Je samozřejmé, že současné setkání
a akce byla již zcela jiná než před dvaceti lety, tenkrát došlo k takové události v dějinách úplně poprvé, navíc bylo korunováno návštěvou prezidentů

úředník Ministerstva zahraničních věcí, bývalý
velvyslanec ČR v Irsku a také Bára Procházková,
redaktorka České televize, která celý program moderovala. V pátek večer proběhla v Tylově domě
zajímavá debata o tom, jak setkání vypadalo před
dvaceti lety a co se za dvacet let v oblasti vztahů
česko-německé mládeže změnilo. Po celý sobotní
den probíhaly v prostorách poličského gymnázia
workshopy na různá aktuální témata – Uprchlictví, Vyrovnání se s historií česko-německých vztahů, Jak dál v česko-německé spolupráci v oblasti
mládeže a další. Workshopy probíhaly i v prostorách Centra Bohuslava Martinů.
Závěrečné panelové diskuse proběhly v nedělní
poledne opět v Tylově domě. Nutno poděkovat poličským organizacím, které se na této akci podílely – Gymnáziu Polička, které poskytlo bezplatně
zázemí i víkendové nasazení profesorek němčiny,
ZUŠ Bohuslava Martinů Polička za vynikající vystoupení žáků po dva slavnostní večery, Centru
Bohuslava Martinů v Poličce, Tylovu domu a SOŠ
a SOU Polička.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města
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Nové chodníky
Od začátku září probíhá na několika místech v Poličce oprava chodníků, kdy je starý asfalt nahrazen
betonovou zámkovou dlažbou. Ve kterých ulicích
rekonstrukce probíhají? V ulici Dvořákova, rekonstrukce v hodnotě 916 tis. Kč, v ulici Bezručova –
785 tis. Kč a v části ulici Družstevní – 140 tis. Kč.
Opravy realizuje na základě výsledku výběrového
řízení firma PP-GROUP.cz, s. r. o. Proseč.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

obou zemí, tedy Václava Havla a Romana Herzoga. Přesto organizátoři hodnotí současné nadšení
mladých účastníků, jako úplně stejné. Tento víkend přinesl i nečekaná setkání přátel, kteří se viděli naposledy právě před 20 lety v Poličce. Navíc,
současná Polička se německým i českým hostům
velmi líbila.
Hosty uvítal starosta města Jaroslav Martinů,
poté promluvil bývalý starosta a současný velvyslanec České republiky v Bosně a Hercegovině,
Jakub Skalník, který byl ten, kdo hosty v Poličce vítal před 20 lety. Mezi ty, kteří tu byli tehdy
i dnes, patřil například Jindřich Fryč – státní tajemník MŠMT, Tomáš Kafka – diplomat, vysoký

Vedení města na návštěvě
firmy HŠV stroje, a. s.
Jednou z dalších úspěšných a prosperujících
poličských firem, kterou navštívil starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií
Kučerovou, je firma HŠV stroje, a. s. Zástupci

firmy provedli vedení města výrobními prostory
a seznámili je s výrobním procesem. Společnost
je přednostně zaměřena na návrh a výrobu hydraulických a pneumatických lisů a jednoúčelových
strojů (dle požadavků zákazníka). Firma zaměstnává cca 25 osob z Poličky a blízkého okolí, zejména v dělnických profesích.
„Velmi si cením mnohaletého úsilí místních podnikatelů, kteří z nuly dokázali vybudovat a rozjet
prosperující a úspěšnou firmu, firma HŠV je toho
důkazem,“ hodnotí návštěvu firmy starosta města
Jaroslav Martinů.
Fotografie je z montážní haly, kde se montují
hydraulické a elektromechanické lisy. Tyto lisy
představují hlavní výrobní program firmy. Spolu
s představiteli města jsou na fotografii i vedoucí
pracovníci firmy HŠV, pan Jan Večeřa a Ing. Jan
Šanca.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Co nového
v Bořinách?
K základním povinnostem místního tisku
(v tomto případě měsíčníku Jitřenka) patří, kromě obecné žurnalistiky, i mapování sociální
situace obyvatel Poličska. Tuto situaci vytváří
a ovlivňují především významní místní zaměstnavatelé, rozhodující podniky poličského regionu. Jitřenka proto využila možnosti setkání
s vrcholovým manažerem jednoho z nich, a to
Poličských strojíren, a. s.
Ing. Petr Němec, MBA, který stojí v čele Poličských strojíren od února letošního roku jako jejich generální ředitel, poskytl Jitřence aktuální
informace o stavu a směřování společnosti PoS
po jejím převzetí novým vlastníkem, společností
STV Invest.
„Nejprve bych rád krátce připomněl bohatou
historii Poličských strojíren.
Poličské strojírny, a. s. (PoS), ještě jako 1. Muniční továrna československé- (pokr. na str. 2)
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Parkoviště
u hotelu Opus
v rekonstrukci

Co nového v Bořinách?

Místo parkoviště staveniště, tak vypadá v podzimních měsících prostor pro parkování u hotelu
Opus. Kompletní rekonstrukce probíhá od poloviny září a řidiči by parkoviště opět měli začít využívat od poloviny listopadu. Stání pro automobily
bude ze zámkové dlažby, komunikace uvnitř bude
asfaltová. Při vjezdu do parkoviště přibude 1 nové
osvětlení.

Akci v hodnotě 2 mil. Kč realizuje ze svého rozpočtu město Polička. Na základě výsledku výběrového řízení stavbu provádí společnost EKOTERM
CZ, s. r. o. Letovice. Parkování pro řidiče zde bude
i po rekonstrukci zdarma.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Senioři slavili
Den seniorů slavil plný sál Tylova domu. Zaplnili
jej jubilanti na pozvání vedení města a Sboru pro
občanské záležitosti, kterým blahopřáli starosta

(pokr. ze str. 1) ho státu, založená krátce po
vzniku samostatného Československa v roce
1920, následně pak během druhé světové války
jako součást Škodových závodů Plzeň a potom
jako ADAST n. p., byly v regionu vždy významným podnikem a důležitým zaměstnavatelem
pro Poličku a široké okolí (vrcholově zaměstnávaly cca 1500 zaměstnanců).
Po společenských změnách v roce 1989 se ze
státního podniku, s převážně zbrojním programem, postupně přerodily v moderní, ryze českou
akciovou společnost s atraktivním civilním výrobním portfoliem.
Od roku 2015 jsou Poličské strojírny členem
zbrojařské skupiny STV Invest.“
K současnému dění v Poličských strojírnách
pak generální ředitel říká:
„V únoru letošního roku jsem byl jmenován
generálním ředitelem. Mým jmenováním a následnými změnami v organizační struktuře
byl završen proces převzetí společnosti novým
vlastníkem.
A jaké cíle jsme si s manažerským týmem ve
střednědobém horizontu stanovili?
Chceme z Poličských strojíren, a. s. učinit
dlouhodobého lídra v oboru mobilních pneumatických systémů ve středoevropském regionu,
zvýšit podíl nových a inovovaných výrobků na
celkových tržbách na min. 50 % a v neposlední
řadě upevnit jejich pozici jako atraktivního zaměstnavatele se zájmem o kvalitní pracovníky
vysoce specializovaných strojírenských profesí.
Nyní zaměstnáváme celkem 216 pracovníků,
kteří pracují v ryze „civilní“ strojírenské produkci. Na jaře totiž přešla divize Muniční a trhací
techniky, zabývající se speciální výrobou, pod
naši sesterskou společnost STV GROUP, která
je stejně jako PoS součástí skupiny STV Invest
a sídlí společně s PoS v areálu v Bořinách.
Samotné PoS v současné době nabízí více než
30 volných pracovních míst napříč obory a kvalifikacemi.
Nosným výrobním programem Poličských
strojíren jsou a nadále budou mobilní pneumatické systémy. Dveřní systémy pro autobusy z Poličských strojíren dosahují ve svém segmentu tržní
podíl cca 90 % v ČR, v rámci EU pak kolem 10 %.
Dalšími výrobními segmenty jsou pak standardní pneumatické prvky a tradiční divize měřící a čerpací techniky s obchodním označením
HEFA.

Nemalou část produkce PoS tvoří rovněž zakázková strojírenská výroba pro široké spektrum zákazníků z nejrůznějších průmyslových
odvětví.
Společnost rovněž úzce spolupracuje s dceřinými společnostmi v rámci holdingu STV Invest,
zejména s již zmíněnou STV GROUP, která se pro
nás stává významným partnerem.
Firmě se v současné době daří výrazně investovat do rozvoje společnosti. Od počátku letošního
roku společnost investovala již cca 30 mil. Kč
zejména do oprav a modernizace budov, infrastruktury areálu, rekonstrukce jídelny, kantýny,
vrátnice a do reprodukce výrobních prostředků. Řada dalších investic pro tento rok je ještě
v plánu. Nad tento rámec byla Poličským strojírnám, a. s. schválena dotace na pořízení strojů
a zařízení v celkové výši 36 mil. Kč.
Současně se PoS zapojily do programu zvyšování kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců.
K tomu účelu společnost vyčlenila ve svém rozpočtu pro následující 2 roky cca 2 mil. Kč.
Hospodářské výsledky společnosti v letošním
roce dosahují velmi dobré úrovně. Očekávané
roční tržby jsou ve výši cca 300 mil. Kč. Poličské
strojírny tak směřují k nejlepším hospodářským
výsledkům za posledních 6 let.
Společnost má stabilní zakázkovou náplň, nicméně, tak jako většina strojírenských společností v regionu a vlastně v celé České republice, se
potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků strojírenských profesí, jichž je na trhu práce
obecně velký nedostatek.
Závěrem bych rád zmínil skutečnost, že Poličské strojírny nabízejí vážným zájemcům o práci
zajímavé, dlouhodobé uplatnění s perspektivou
profesního růstu v rozvíjející se společnosti, která v sobě spojuje letitou tradici špičky ve svém
oboru s dynamickým technickým a technologickým pokrokem současnosti,“ říká dále generální
ředitel Ing. Němec.
Jitřenka děkuje panu Němcovi za poskytnuté
informace, které jistě zajímají značnou část obyvatel Poličky a přeje Poličským strojírnám a jejich zaměstnancům setrvání v nastoupené cestě
a další úspěšné působení v oblasti strojírenství.
Prospěch z takového vývoje má přece pozitivní
vliv nejenom přímo na firmu, ale zprostředkovaně i na region, v němž působí.
-ij-

Hradem se ponese vůně
perníčků i sváteční hudba
Jaroslav Martinů, místostarostka Marie Kučerová
a za SPOZ Eva Hejtmánková. O organizaci a občerstvení účastníků pečovali zaměstnanci Tylova
domu.
Po krátké besedě zahrála krojovaná dechová
hudba Mistříňanka.

Poděkování
Vážení spoluobčané,
dovolte nám za Občanskou demokratickou stranu poděkovat vám, voličům, za hlasy ve volbách.
Velice také děkuji za vaše preferenční hlasy, které mi umožní i nadále zastupovat město Poličku
v Zastupitelstvu Pardubického kraje.
Za Občanskou demokratickou stranu
Jaroslav Martinů
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Jedno z nejkrásnějších období roku si tradičně
připomeneme také na královském sídle. Jak vypadaly Vánoce v minulosti a jaké se k nim váží
zvyky? To všechno se dozvíte právě na hradě Svojanov.
Čerstvě napečené sváteční pečivo, vánočky
a perníčky provoní o letošním adventu celý hrad.
Nebude chybět ani tradiční vánoční výzdoba,
stromeček a dárky pod ním. Přijeďte se nadechnout vánoční atmosféry. „Adventní prohlídky
hradu jsou naplánované od konce listopadu. Návštěvníci se kromě historie sídla dozvědí také
spoustu zajímavostí o tradicích, které jsou s adventním obdobím a Vánoci spojené,“ uvedl kastelán hradu Miloš Dempír. Prohlídky svátečně
vyzdobeného hradu jsou naplánované na víkendy
a svátky od 26. listopadu do 12. prosince, a to od
10 do 17 hodin.
V polovině prosince se brány svojanovského
hradu pro veřejnost uzavřou. Jak bývá zvykem,
sezona na oblíbené památce vyvrcholí adventním
koncertem. Kdo letos svátečními skladbami roze-
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zní sál domu zbrojnošů? Přijeďte si rozbalit dárek,
který pro všechny návštěvníky správa hradu připravila v podobě slavnostního adventního koncertu. Je nachystaný na 10. prosince. Na zahřátí
vám uvaříme hradní vánoční punč.
Květa Korbářová,
PR Hrad Svojanov

Jak dopadly volby v Poličce
Volby do krajského zastupitelstva proběhly
7. a 8. října.
Volební účast: v kraji 37 %, v Poličce 38 % (v minulých krajských volbách 42 %) .
Z Poličky se do krajského zastupitelstva dostal
starosta Jaroslav Martinů. Díky preferenčním hlasům se posunul z šestého na celkové 1. místo na
kandidátce ODS. V Poličce dostal 820 preferenčních hlasů, celkem 1 467 v celém kraji.

Pokud porovnáme výsledky stran za celý kraj
a v Poličce, tak vidíme posun ODS z krajského
čtvrtého na poličské 1. místo.
Naopak ANO 2011 v kraji zvítězilo, ale v Poličce
je čtvrté.
Starosty a nezávislé, kteří získali v krajském zastupitelstvu 3 místa, v Poličce nevolil nikdo.
-ij-

Starosta
města Poličky
navštívil Ebes
V říjnu letošního roku jsme oslavili již 19. výročí od podepsání partnerské smlouvy mezi městem
Poličkou a maďarskou obcí Ebes. I připomínka
dlouholeté spolupráce, byla jedním z témat návštěvy starosty Jaroslava Martinů v Ebesi ve dnech
27.-29. září. Vzájemné vztahy fungují zejména v oblasti výměny dětí základních škol. Již nyní víme, že
skupina školáků z Ebese pro červnovou návštěvu
ZŠ Na Lukách je zcela obsazena. Takový je o návštěvu našeho města ze strany maďarských dětí zájem.
Vedení Ebese v čele se starostkou Márií Szabóné Karsai provedlo návštěvu z Poličky prostorami
zcela nové budovy úřadu, která zde byla postavena
v loňském roce. Obec se neustále rozvíjí, nově se
buduje penzion pro seniory a rozšiřuje se zástavba
rodinných domků. Vzájemná výměna informací se
dotýkala komunální politiky, zejména oblasti hospodaření a financí, ale i témat mezinárodní politiky
či oblasti zemědělství.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Informace z IC Polička
Vážení spoluobčané!
Léto je za námi, zima se blíží. Pro nastávající
chladné a nevlídné počasí a také dlouhé podzimní
a zimní večery si k nám přijďte nakoupit z nových
zásob od místních včelařů „Medovinu z Vysočiny“.
V nabídce je několik druhů. Určitě vám pomůže
k zahřátí, ať už teplá či studená.
Ke strávení hezkých chvil nabízíme také kvalitní
„Víno z Poličky“. Hodí se i jako dárek.
Dále máme v nabídce:
Léčivý čaj z řeckého Olympu – jako prevence
i jako lék při nachlazení, na průdušky, jako desinfekce při zažívacích potížích. Má vynikající mírně
kořeněnou a aromatickou chuť.
Pro školy, důchodce, firmy a ostatní skupiny
máme zcela mimořádnou nabídku dotovaných
zájezdů do nejbližších termálů, s možností vodní
gymnastiky, kardio-fitness programů, návštěvy
textilní sauny (v plavkách) zdarma a prospěšné
relaxace. Školám se nabízí možnost kratší exkurze
do zázemí lázní. Jedná se o termály LAA u Hevlína,
na hranicích CZ/Rakousko. Program lze doplnit
o prohlídku například Mikulova, Znojma, případně Brna. Akce platí od 1. 11. do 23. 12. 2016.
Pro jednotlivce nabízíme jednodenní autobusové adventní zájezdy do Vídně a Drážďan. Pro skupiny v jakémkoliv termínu.
Ještě zbývá pár posledních míst na další zájezd
seriálu „Po městech České inspirace“. Tentokrát
to bude v sobotu 10. 12. do Jindřichova Hradce
a na skok do adventně vyzdobeného rakouského
historického města Gmünd. Další zájezd seriálu se
uskuteční v květnu 2017. Zájezd se již připravuje
a cílové místo bude oznámeno začátkem nového
roku.
Již máme v prodeji kalendáře na rok 2017, samozřejmě s motivy Poličky a okolí, stolní kalendář
„Brána Vysočiny“, dále stolní a nástěnný kalendář
„Polička 2017“ a další nástěnný kalendář také s tematikou města Polička.
Začátkem listopadu již budeme mít pro motoristy dálniční známky na rok 2017. Klasické poštovní
známky u nás koupíte kdykoliv i s řadou krásných
pohlednic z Poličky a okolí.
Dějiny města Poličky – ještě stále se kniha prodává. Nyní jako vhodný vánoční dárek.
Katalogy Léto 2017 – od listopadu budou v Informačním centru nové katalogy pobytových i poznávacích zájezdů CK KO-TOUR Polička na sezonu
2017. Do konce roku jsou ceny nejlepší!
Naše výhodná „Směnárna bez poplatků“ vám
stále nabízí nákup i prodej všech obvyklých měn

a to ve zvýhodněném kurzu a bez poplatků. Pro
firmy při dlouhodobé spolupráci nabízíme další
zvýhodnění.
Polička v křížovkách – 12 stránková brožura
s křížovkami a tajenkami, které se vztahují k památkám a zajímavostem Poličky. Procvičte si svoje
znalosti.
Zápalky – dárkové kazety se čtyřmi krabičkami
zápalek s motivy Poličky a hradu Svojanov.
SIPO – složenky u nás můžete platit i o víkendu
a navíc se slevou až 25 % (z poplatků).
Karty IREDO – nejen pro důchodce a studenty,
s výraznou slevou. Platí na autobus i vlak po celém
Pardubickém i Královéhradeckém kraji. Vše u nás
rychle vyřídíte.
Vstupenkové centrum – kromě celé nabídky
akcí Tylova domu zde můžete koupit vstupenky na
všechny zajímavé akce v Poličce, okolí, ale i v celé
ČR.
Informační centrum v novém školním roce opět
slouží jako místo praktické výuky pro studenty
oboru cestovní ruch místní SOŠ a SOU Polička.
Na konci října jsme se spolu s CK KO-TOUR zúčatnili na výstavišti PVA Praha – Letňany dvoudenního cestovního veletrhu Czech Travel Market.
O propagační materiály z Poličky byl již tradičně
velký zájem ze strany tuzemských i zahraničních
návštěvníků.
Pro školy, sportovní i jiné spolky a organizace
nabízíme kompletní zajištění skupinových jednodenních i delších lyžařských zájezdů a lyžařských
kurzů. V naší nabídce najdete např. lyžařský areál
Kramolín s mimořádně bohatou nabídkou různých aktivit a ubytováním v Lipně. Dále nabízíme například rakouský Hochficht - velice dobře
vybavené a zrekonstruované zimní středisko, jen
cca 40 km od Lipna nebo malé rakouské středisko Sternstein. Obě rakouská střediska nabízíme
s ubytování v Lipně a okolí. Pro náročnější lyžaře potom další rakouská střediska Hinterstoder,
Kaprun, Hochkar a případně další.
Společně se zahrádkáři opět připravujeme na
22. dubna 2017 tradiční jednodenní zájezd na výstavu Flora Olomouc, tentokrát s návštěvou hradu
Šternberk a tradičně tvarůžkárny Loštice.
Těšíme se na vaši návštěvu informačního centra
a přejeme příjemné prožití podzimních měsíců.
Přijďte k nám – poradíme vám.
Kolektiv Informačního centra Polička
www.ic.policka.org; info@ic.policka.org
tel. 461 724 326
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Z Římskokatolické
farnosti
V tomto dlouhém, temném
a smutném měsíci listopadu nás
může potěšit a zahřát myšlenka
na blížící se adventní čas a Vánoce. Advent – příchod je období
přípravy na oslavu narození Ježíše Krista. Tato příprava je vázána na čtyři adventní
neděle. Ta letošní první je 27. listopadu a je zároveň
počátkem nového církevního roku. Celé období končí vigilií, tj. předvečerem Hodu Božího Vánočního,
to je Štědrým dnem. K adventní době dnes patří
i adventní věnec, který u nás již zdomácněl, ale který vznikl v době 1. světové války v Rakousku. Zelený
kruh z chvojí, fialová stuha a 4 svíčky. První svíčku
zapálíme první neděli adventní a pak každou další
neděli záře přibývá, až se dočkáme Štědrého dne.
Adventní věnce budou posvěceny při obou mších
sv. v neděli 27. 11. (v 8.30 a 10.30 hod.) a také při sobotní mši sv. 26. 11. (v 18.00 hod.).
Chcete-li se dozvědět více o Bibli a tom, jak ji číst,
můžete přijít na hodiny Vzdělávání pro dospělé na
faru v úterý 15. a 22. 11., vždy v 18.45 hod.
V kapli sv. Františka Xaverského na radnici bude
opět jako každý rok sloužena poutní mše sv., a to
v pátek 2. 12. v 18.00 hod.
-jv-

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
17. listopadu
www.policka.org/jitrenka
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Z rady města Poličky
Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady
města Poličky konané dne 19. září 2016
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci
akce „Přechod pro chodce na silnici II/360, ul. Zákrejsova v Poličce“ s firmou Michal Kortyš - ELKOR,
Litomyšl, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, na akci „Oprava
části chodníků na ul. Heydukova v Poličce - I. etapa“,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele akce „Projektová dokumentace Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“,
Ing. Petra Klusoně, Střítež Polička.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, Střítež Polička, na akci „Projektová
dokumentace Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“.
RM schvaluje objednání grafického zpracování,
tisku a roznosu Ročenky 2016 a Kontaktníku u firmy
TISKÁRNA POLIČKA, Brno, dle důvodové zprávy.
RM ruší v plném rozsahu Směrnici Rady města
Poličky č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
RM schvaluje Směrnici Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1. 10. 2016.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY stavební, s. r. o., České Budějovice, IČO 48035599, na akci „Oplocení Masarykovy
ZŠ v ul. Rumunská“, dle důvodové zprávy.

Program
ERASMUS+ na
Gymnáziu Polička
Erasmus+ je program Evropské unie podporující mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Naše škola zpracovala projekt zaměřený na rozvoj dalšího
vzdělávání učitelů a byla jednou ze šedesáti škol,
které tento grant obdržely.
Cílem projektu bylo zkvalitnění metodiky výuky
cizích jazyků a postupné zavádění prvků metody
CLIL (Content and Language Integrated Learning) do výuky přírodovědných předmětů.
Během dvou let bylo zrealizováno celkem pět
výjezdů pedagogů na dvoutýdenní metodologické
kurzy pro učitele cizích jazyků a kurzy pro učitele
přírodovědných předmětů.
Na přelomu srpna a září tohoto školního roku
proběhly dvě poslední mobility v rámci našeho
projektu. Jako učitelky cizích jazyků jsme měly
i my možnost absolvovat metodologicko-jazykové kurzy ve Skotsku a Německu. Během čtrnácti
dnů jsme se účastnily kurzů vedených rodilými
mluvčími zaměřených na prohloubení jazykových
znalostí a osvojení si zajímavých výukových metod. Současně jsme měly možnost hospitovat v hodinách a následně se aktivně účastnit pohospitačních pohovorů.
Oba pobyty hodnotíme velmi kladně. Jedním
z největších přínosů pro nás obě bylo obohacení
naší výukové praxe o nové metodické postupy
a získání nových zdrojů výukových materiálů. Velmi zajímavý byl vhled do výuky cizího jazyka rodilými mluvčími a sdílení vlastních pedagogických
zkušeností se zahraničními kolegy.
Tento projekt je podle našeho názoru příkladem
efektivní podpory dalšího vzdělávání učitelů ze
strany EU a spolupráce na mezinárodní úrovni.
Barbora Pejcharová a Jarmila Šťastná
Gymnázium Polička
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RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou
DINASYS, s. r. o., Praha 4, na akci „Zpřístupnění
hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím“.
RM schvaluje užití městského znaku a loga
města pro propagační předměty firmy Hračky KUKU, s. r. o. Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje další postup řešení akce „Stavební
úpravy objektu č. p. 491, ul. 9. května v Poličce“, dle
důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady
města Poličky konané dne 3. října 2016
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k mandátní
smlouvě o výkonu komunálních služeb se společností T.E.S., s. r. o., Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení PD akce „Stavební úpravy objektu č. p. 491, ul.
9. května v Poličce za vzniku šesti bytových jednotek“ s Ing. arch. Karlem Bidlem, Zlín, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje převod finančních prostředků ze
zvláštního účtu města Poličky formou mimořádného příspěvku na správu domu a pozemku na jednotlivé účty Společenství vlastníků jednotek domu
č. p. 807, 808 a 809, ul. M. Bureše, Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o spolupráci se společností DIMATEX CS, spol. s r. o.,
Stráž nad Nisou, uzavřené dne 15. 12. 2014, jejímž
předmětem je sběr nepotřebného textilu a párované
obuvi, dle důvodové zprávy.
RM neakceptuje nabídku Projektu obnovy, rozvoje a převzetí správy sběrné sítě předloženou společností EKO-KOM, a. s., Praha, a pověřuje starostu
projednáním nabídky tohoto Projektu v představenstvu firmy LIKO SVITAVY, a. s., Svitavy, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
GEOGARD, s. r. o., Chrudim, na zakázku „Hrad
Svojanov - dokončení sanace hradeb - východní část
s pilíři“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje realizaci projektů mateřských a základních škol zřízených městem Polička financovaných z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci
akce „Oprava části chodníků na ul. Obránců míru
a E. Beneše II v Poličce“ se společností VHOS, a. s.,
Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka Polička - Bořiny“ firmě SPH stavby, s. r. o., Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
„Cyklostezka Polička - Bořiny“ s firmou SPH stavby, s. r. o., Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje vyloučení uchazeče firmu Skanska, a. s., Praha, ze zadávacího řízení na akci „Cyklostezka Polička - Bořiny“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje vyloučení uchazeče firmu Porr, a. s.,
Praha, ze zadávacího řízení na akci „Cyklostezka Polička - Bořiny“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem
„Cyklostezka Polička - Modřec“ firmě SPH stavby, s. r. o., Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
„Cyklostezka Polička - Modřec“ s firmou SPH stavby, s. r. o., Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje vyloučení uchazeče firmu Skanska, a. s., Praha, ze zadávacího řízení na akci „Cyklostezka Polička - Modřec“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje vyloučení uchazeče firmu Porr, a. s.,
Praha, ze zadávacího řízení na akci „Cyklostezka Polička - Modřec“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci opravy elektroinstalace budovy MěÚ - prostory Galerie Vysočina Polička, se společností Elek-
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troinstal Polička, s. r. o., Polička, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje navržené umístění nové ulice J. Seiferta v lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce dle
důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady
města Poličky konané dne 17. října 2016
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci
akce „Lávka přes Bílý potok na ul. Heydukova v Poličce“ s panem Vladimírem Juránkem, Polička, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2016 dle
důvodové zprávy.
RM ruší své usnesení č. 348 písm. b) ze dne
5. 9. 2016 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje v souladu s § 82 odst. 4 zákona
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uzavření
smlouvy o dílo na akci „II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova
v Poličce“ s firmou EKOTERM CZ, s. r. o., Letovice,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou dle
§ 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník na akci „Oprava lesní odvozní cesty
ke Spělkovské lávce, lesnický úsek 1 Telecí“ s firmou
LTM Litomyšl, spol. s r. o., dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí dokumenty škol a školských
zařízení zřízených městem Polička, dle důvodové
zprávy.
• Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička za školní rok 2015/2016
• Výroční zprávu Základní školy Na Lukách Polička za školní rok 2015/2016
• Hodnotící zprávu Střediska volného času Mozaika Polička za školní rok 2015/2016
• Plán práce Střediska volného času Mozaika Polička na školní rok 2016/2017
• Hodnotící zprávu Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička za školní rok 2015/2016
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č. 203/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Střítež u Poličky. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 6611/15
o výměře 1348 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby
rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za
podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze
dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu
prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty.
Kupní cena činí 1 079 Kč/m2 včetně DPH a bude
uhrazena do 30. 4. 2017, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č. 1210/29 o výměře 1975 m2 a části pozemku
p. č. 1210/30 o výměře 1025 m2 v k.ú. Polička, dle
důvodové zprávy. Kupní cena činí 400 Kč/m2 + DPH
v zákonné výši, s tím že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.
RM schvaluje záměr prodeje podílu ve výši id.
181/13132 na stavební parcele č. 3055 v k.ú. Polička vlastníkovi bytové jednotky č. 934/16 v domě
č. p. 934-937 na Sídlišti Hegerova v Poličce, část
obce Horní předměstí, dle důvodové zprávy. Kupní
cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
RM schvaluje návrh na zprůhlednění Městského naučného parku v Poličce zpracovaný firmou
Zahradní architektura Pardubice, s. r. o., s připomínkami pro zapracování do návrhu dle důvodové
zprávy.
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
(anonymizovaný text); originál je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Kalendář akcí
listopad 2016

Tylův dům
Středa 2. listopadu v 19.00 hod.
Bratři Ebenové – Čas holin
Marek, Kryštof a David Ebenové s kapelou
připravili nový koncertní program, během
koncertu však dojde i na zásadní skladby
z předchozích alb.
Vstupné 300, 330, 360 Kč

Pátek 25. listopadu v 19.00 hod.
Prodloužená Kurzu tance a společenské
výchovy
První veřejná akce pro rodiče a jiné hosty
našich letošních kurzistů.
Vstupné pro veřejnost: 150 Kč (v předprodeji s místenkou), 110 Kč (před akcí na stání)

Pátek 4. listopadu v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti

Sobota 26. listopadu ve 14.00 hod.
Pohádková mikulášská besídka
s dětskou diskotékou
Stolová úprava. Pohádkové pásmo s písničkami. Po skončení odvede průvodem Mikuláš děti i rodiče na náměstí k vánočnímu
stromu, který bude slavnostně rozsvícen.
Vstupné 50 Kč, 20 Kč masky

Sobota 5. listopadu v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti
Pondělí 7. listopadu v 19.00 hod.
Jiří Bárta – violoncello & Terezie Fialová
- klavír
Vstupné 110 Kč, 20 Kč studenti, žáci
Koncert v rámci KPH sezóny 2016/2017
Pátek 11. listopadu v 8.15 a 10.00 hod.
Na kouzelném paloučku s hosty Jů a Hele
Komické dialogy se střídají s písničkami
a soutěžemi, kterých se děti samy zúčastní.
Coby hosté se objeví i kamarádi z televizní
obrazovky Jů a Hele.
Vstupné 50 Kč
Pátek 11. listopadu v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 12. listopadu v 19.00 hod.
Sbohem, zůstávám!
V úspěšné komedii Divadla Kalich se představí Iva Janžurová, Jana Paulová, Pavel
Zedníček, Jaromír Dulava/Antonín Procházka.
Vstupné 330, 360, 390 Kč
Pátek 18. listopadu v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti

Sobota 26. listopadu v 17.00 hod.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Palackého nám. V předvečer adventu se
uskuteční rozsvícení vánočního stromu na
poličském náměstí s doprovodným programem, ve kterém mimo jiné vystoupí folková
kapela 4zdi.
Neděle 27. listopadu od 13.00 do 18.00 hod.
Vánoční inspirace
18. ročník oblíbené prodejní výstavy s vánoční tématikou.

Tylův dům v Poličce zve malé i velké na zábavný
pořad pro rodiny s dětmi. Pořadem vás bude
provázet agentura „Dětské akce“.

POHÁDKOVÁ
MIKULÁŠSKÁ
BESÍDKA
s dětskou diskotékou

Tylův dům v Poličce
si vás dovoluje pozvat na
18. ročník

„Vánoční inspirace“
která se bude konat
v neděli 27. listopadu
od 13.00 do 18.00 hodin.
Přijďte do Tylova domu strávit příjemné
odpoledne první adventní neděle, načerpat inspiraci na Vánoce, koupit si tradiční adventní
výzdobu nebo vánoční dárek pro své blízké.
Akce probíhá ve všech prostorách Tylova
domu.
Těšíme se na vás.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel.: 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

Víte děti, co vás bude v Tylově domě čekat?
Pohádkové pásmo s písničkami „O andělovi, který se ztratil“. Budete pomáhat Mikulášovi
a vlídnému čertovi hledat ztraceného anděla,
aby mohli všichni společně za vámi přijít s mikulášskou nadílkou. Besídka bude pokračovat
Mikulášskou diskotékou se soutěžemi, hrami
a čertovským skotačením. V 16.45 hodin půjde
od Tylova domu průvod vedený Mikulášem na náměstí k rozsvícení vánočního stromu, kde si můžete s čertem zazpívat vánoční koledy.
Děti v maskách Mikulášů, andělů a čertů vítány.
sobota 26. listopadu
velký sál Tylova domu od 14.00 hodin
program 14.00–16.30 hodin
stolová úprava

Kino Polička
Středa 9. listopadu v 19.00 hod.
Doctor Strange 3D
3D akční/dobrodružný, USA, 115 min, dabing,
přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč
Studio Marvel uvádí film o světoznámém
neurochirurgovi Dr. Stephenu Strangovi, jehož život se změní po strašlivé dopravní nehodě, která mu znemožnila používat ruce.
Pondělí 14. listopadu v 19.00 hod.
Pohádky pro Emu
Romantický příběh, ČR, 112 min, přístupný,
vstupné 120 Kč
Romantický příběh zasazený do předvánoční
Prahy sází na humor, lásku a naději.
Středa 16. listopadu v 19.00 hod.
Tenkrát v ráji
Drama, ČR/SR, 99 min, přístupný, vstupné
120 Kč
Česko-slovenský koprodukční film volně vypráví příběh dramatického osudu českého
horolezce Josefa Smítky a jeho druhů, popravených nacisty v dubnu 1945 v Terezíně.
Sobota 19. listopadu v 18.00 hod.
André Rieu - Vánoce s Andrém 2016
Satelitní přenos, Holandsko, 125 min, přístupný, vstupné 200 Kč
Vánoční koncert André Rieu z rodného Maastrichtu v živém přenosu.
Pondělí 21. listopadu v 18.00 hod.
Fantastická zvířata a kde je najít 3D
3D dobrodružný, USA, 132 min, dabing, přístupný, vstupné 150 Kč
Film je natočený podle J. K. Rowlingové, spisovatelky, která světu přinesla sérii knih o čarodějnickém učni Harry Potterovi.
Středa 23. listopadu v 18.00 hod.
Trollové
Animovaný, USA, 92 min, dabing, přístupný,
vstupné 120 Kč
Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové,
kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec
a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě jim
dělají Bergeni.
Pondělí 28. listopadu v 19.00 hod.
Zúčtování
Thriller, USA, 128 min, titulky, přístupný od
15 let, vstupné 110 Kč
Christian Wolff (Affleck) je matematický
génius, který má lepší vztah k číslům než
k lidem. Pracuje jako nezávislý účetní pro
několik nejnebezpečnějších zločineckých organizací na světě…
Středa 30. listopadu v 19.00 hod.
Příchozí
Sci-fi, USA, 117 min, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 110 Kč
Snímek je provokativním vědeckofantastickým thrillerem od slavného režiséra Denise
Villeneuvea.
Více informací o jednotlivých akcích na www.
tyluvdum.cz

Na občerstvení zveme dospělé i děti do baru ve
vestibulu Tylova domu.
Vstupné: masky – 20 Kč; ostatní – 50 Kč
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel.: 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
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Inspirace z měst
České inspirace

Přednášky v knihovně

Hradec Králové
11. 11. – Martin na bílém koni
Velké náměstí. Bílý kůň coby
symbol přicházející zimní turistické sezóny doveze Martina
tradičně pod Bílou věž. Již od dvou hodin budou
ve stáncích k prodeji i ochutnávce svatomartinské
rohlíčky, svatomartinské víno a mnoho dalších lahůdek i adventních inspirací.
Cheb
26. 11. – Narozeninový mejdan Radia Egrensis
KC Svoboda. Radio Egrensis letos na podzim
oslaví už 25 let. A bude to oslava ve velkém stylu.
Jindřichův Hradec
26.–27. 11. – Jindřichohradecké Jihohrátky
aneb Dejte děti do jeslí
Nový kulturní dvoudenní festival betlémů, místo konání Muzeum Jindřichohradecká + centrum
města
Kutná Hora
12. 11. – Svatomartinské hody
GASK. Největší přehlídka svatomartinských vín
a restaurací ve středních Čechách.
Litomyšl
do 20. 11. – Litomyšl: hlavní město současné
české architektury
Regionální muzeum v Litomyšli. Reprezentativní výstava Davida Vávry a Petra Volfa představuje
Litomyšl jako jedno z klíčových center současné
české architektury.
Telč
24. 11. 2016 – 15. 1. 2017 – Nad betlémem svítí
hvězda
Vánoční výstava jihlavských betlémů v Městské
galerii Hasičský dům s doprovodným programem
každou adventní neděli od 14.00 do 16.00 hod.
Třeboň
6. 11. Třeboň Rožmberská – 650 let
Dům Štěpánka Netolického. Zahájení výstavy
k výročí působení slavného šlechtického rodu na
Třeboňsku. Výstava potrvá do konce února 2017.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz.

Století přemyslovských
králů – Přemysl Otakar II.
Polička je jedním z mála míst v republice,
které se může pyšnit dochovanou zakládací
listinou, tedy dokladem právního aktu, který
se v Čechách natrvalo uchytil během 13. století. Byla to doba velkých změn a zvratů, doba
přemyslovských králů, kdy si český stát zažíval
jedno ze svých vrcholných období. Bohatá země
s velmi šikovným obyvatelstvem jakoby kvetla
pod rukama. A ty nejvýše postavené ruce patřily
pátému českému králi Přemyslu Otakarovi II.,
který svými schopnostmi rozkvětu napomáhal,
seč mu síly stačily.
Tento král byl nejenom patřičně schopný, ale
i sebevědomý a ve své době i nesmírně slavný.
S oblíbeností to však už bylo výrazně horší. Závist kvete v každé době a jemu bylo co závidět.
Nikdy se už asi nedozvíme, co ho vedlo k tomu,
že dráždil právě se rodící skupinu vysoké šlechty, která velmi ráda zapomněla na kořeny svého
původu a plnou parou přecházela k dědičnému
držení původně královského majetku. Ačkoliv
byly snahy mocných šlechtických rodů více než
logické a pochopitelné, král Přemysl se s nimi
nehodlal smířit a systematickými zásahy se snažil moc šlechty omezit. A v tom neodhadl dostatečně své síly. Nakonec se mu domácí nepřítel
spojil s tím zahraničním a byl konec. V případě
krále Přemysla více než tragický, tento slavný
válečník nepřežil svoji poslední bitvu. Po jeho
smrti se z kvetoucí země stalo spáleniště sužované hladomorem nebývalých rozměrů.
Přesto, nebo právě proto, je tento poněkud
cholerický král považován za jednoho z největších přemyslovských králů. Možná, že i právem.
Každopádně stál u založení Poličky, což je docela
pádný důvod k tomu, abychom si ho připomenuli přednáškou Dr. I. Fridrichové-Sýkorové, která
se bude konat ve čtvrtek 3. listopadu v 18.00 hod.
v čítárně Městské knihovny v Poličce.
Století přemyslovských
králů – Václav II.
Slavný autor Božské komedie Dante Alighieri
měl pro něj velmi málo pochopení. Ostatně nebyl sám. Tento král se narodil úplně pro jinou
dobu. Doba žádala rytířské zjevy, urputné a statečné rytíře bez bázně a hany. Tím vším opravdu
nebyl. Byl nesmírně inteligentní, prohnaný a cílevědomý. Obratnou diplomacií spíše připomínal svého pradědečka Přemysla I. Za jeho vlády

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

5.–6. 11.
12.–13. 11.
17. 11.
19.–20. 11.
26.–27. 11.

3.–4. 12.

MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184, 461 634 157
MDDr. Čermáková Ivana, Dolní
Újezd 383, 461 631 126
MDDr. Elčknerová Irena,
Polička, 1. Máje 606, 733 152 435
MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
kpt. Jaroše 404, 461 612 733
zubní lékař Filip Nataliya,
Litomyšl, kpt. Jaroše 404,
461 612 733
MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Růžová 195, 775 724 524

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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český stát znovu vystoupal na pomyslný vrchol
svého rozkvětu, a přestože mu krátkost jeho bytí
neumožnila dokončit všechno, co si pro obyvatele Čech vymyslel, vybudoval ve střední Evropě mocenskou základnu, která se stala skvělým
odrazovým můstkem pro jeho vnuka, jímž nebyl
nikdo menší než císař a král Karel IV.
Osobní život tohoto předposledního přemyslovského krále však byl jedna velká katastrofa. Během svého krátkého života zažil přemety
a pády, které by jiným vystačily na mnohem
delší dobu. Z toužebně očekávaného následníka
mocného otce, který dětství prožil zahrnován
péčí a přepychem, se rázem stal rukojmím ziskuchtivého bratrance, byl odloučen od rodiny
a vychováván v cizině, v prostředí, které mu
ani nemohlo nabídnout patřičnou úroveň, na
kterou byl až do osudové bitvy na Moravském
poli zvyklý. Není tedy ani moc divu, že po necelých pěti letech se domů vrací malý neurotik,
předčasně dospělé dítě. Doma ho kromě rodiny,
v čele s matkou a jejím druhým manželem Závišem z Falkenštejna, čekala sebevědomá šlechta,
s kterou si nebylo radno jakkoliv zahrávat. Kdyby byl Václav méně inteligentním, mohli Přemyslovci vymřít o pár desítek let dřív. Nestalo se.
Pět let mladý král poslouchal, pak se zbavil
regenta Záviše, přehodnotil svoji zahraniční
politiku, zlomil moc vysoké šlechty a nastoupil
svou neopakovatelnou cestu k velikosti. Stal se
polským a fakticky i uherským králem, obratně
rozhodoval o nápadnících říšského trůnu. Doma
vládl podobně jako jeho otec, ovšem až na to, že
mnohem diplomatičtěji a také úspěšněji. Václavova mincovní reforma a horní zákoník jsou na
svou dobu činy až překvapivě moderní. Sice se
mu nepodařilo kodifikovat zemský zákoník a založit univerzitu, to počkalo na jeho vnuka, ale
přesto jeho způsob vlády předbíhal celé generace.
Těžko říci, kde by se tento panovník zastavil,
kdyby neodešel z tohoto světa předčasně, zemřel
ve věku 34 let patrně na souchotiny. Přestože
umíral jako vítěz, rok po jeho smrti se český stát
znovu propadá do zmatků, ne nesrovnatelných
se situací po smrti Přemysla Otakara II.
Je zvláštní, že tento král je dosud naší historiografií opomíjen, popřípadě zcela nedoceněn.
Kdo ví, proč neobstál před soudem dějin. Každopádně my si ho připomeneme ve čtvrtek 10. listopaduv čítárně Městské knihovny v Poličce při
přednášce Dr. I. Fridrichové-Sýkorové. Začínáme jako obvykle v 18.00 hod.

Městská knihovna

Výstavy betlémů

Čtvrtek 3. 11. – čítárna
knihovny od 18.00 hod.
Století
přemyslovských
králů – Přemysl Otakar II.
– přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Superbientem animus prosternet, neboli pýcha předchází pád, tak lze asi lapidárně shrnout
životní příběh pátého českého krále Přemysla
Otakara II. Byl velkým válečníkem, zdatným
hospodářem, úspěšným diplomatem. Nic z toho
ho nezachránilo před tragickou smrtí na Moravském poli. Vstupné volné

Lukáš Hejlík, Alan Novotný (obojí alt. Gustav
Hašek) a Tomáš Poláček. Předprodej vstupenek
v knihovně. Vstupné 50 Kč /100 Kč

Čtvrtek 10. 11. – čítárna knihovny od 18.00 hod.
Století přemyslovských králů – Václav II. –
přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Narodil se jako dlouho očekávaný dědic, v raném dětství byl hýčkán, pak se stal rukojmím.
Když se vrátil domů, čekalo ho soužití s těmi,
kteří dláždili cestu k Moravskému poli. Nakonec
vládl nejenom v Čechách, ale i v Polsku a Uhrách.
Bál se bouřky, nesnášel kočky a psal docela skvělou poezii. Kdo byl předposlední Přemyslovec na
českém trůnu? Vstupné volné

Sobota 26. 11. – čítárna knihovny od 15.00 hod.
Autorské čtení detektivky B. M. Horské
Sobotní odpoledne v knihovně bude ve znamení autorského čtení spisovatelky B. M. Horské,
která představí svůj nejnovější krimiromán Rukavičky smrti. Kniha vyšla v říjnu 2016 a řadí se
tak do společnosti autorčiných předchozích děl
Pach smrti a Brouk. Vstupné zdarma

Středa 16. 11. – čítárna knihovny od 19.00 hod.
Kaleidoskop Jana Rejžka
Hudební pořad předního českého kulturního
publicisty Jana Rejžka. Vstupné 40 Kč
Úterý 22. 11. – Divadelní klub od 20.30 hod.
LiStOVáNí – Stop (spoluúčinkuje Tomáš Poláček)
„V mexickém kamionu jsme šňupali bílý prášek,
v Jižní Americe žvýkali koku, ilegálně jsem překračoval hranice mezi středoamerickými státy,
to všechno v knize je,“ vysvětluje Poláček, který v létě roku 2015 podnikl bláznivou výpravu,
stopnul 250 aut povětšinou nevalné úrovně, aby
se dostal přes Sibiř až do Ohňové země. Se svou
dramatickou knihou se nyní vydává na jinou cestu, na turné s projektem LiStOVáNí. V hlavní roli

Dvojkoncert
Zdeněk Vřešťál a Roman Dragoun
oslaví v Poličce 60. narozeniny
jedinečným dvojkoncertem
Po dvou letech se do Poličky vrací Zdeněk Vřešťál a skupina Neřež, tentokrát se speciálním hostem Romanem Dragounem. Legendární muzikanti
slaví tento rok 60. narozeniny a k tomuto jubileu
nadělili sobě i svým fanouškům několik unikátních narozeninových dvojkoncertů, z nichž jeden
se odehraje v sobotu 26. listopadu v poličském Divadelním klubu. Nenechte si proto ujít jedinečný
dvojkoncert stálic naší folkové scény.
Roman Dragoun patří k vůdčím postavám českého art rocku. Od roku 1980 hrál v brněnské skupině Progres 2, s níž natočil stěžejní dvojalbum Třetí
kniha džunglí. O tři roky později založil vlastní
skupinu Futurum. Na sklonku 80. let hrál na klávesy v Pavlíčkových Stromboli. Od 90. let je na sólové
dráze, natáčí alba, zpívá v muzikálech, pracuje jako
studiový hudebník. Je také členem rockové skupiny T4. Zdeněk Vřešťál se proslavil v 80. letech jako
člen folkrockové skupiny Nerez. Od 90. let začal
působit jako producent, spolupracoval například
s Jaromírem Nohavicou, Marií Rottrovou, Jiřím
Schmitzerem, Bratry Ebeny nebo Martinou Trchovou. S bývalým spoluhráčem z Nerez Vítem Sázavským vede „následnickou“ skupinu Neřež.
Koncert pořádá Městská knihovna Polička a Divadelní klub, vstupné v předprodeji je 180 Kč, na
místě 230 Kč. Předprodej: Knihovna Polička, Divadelní klub, Trafika U Kubátů, IC Polička, Svitavy,
Litomyšl, Bystré nebo na www.ticketstream.cz.

Čtvrtek 24. 11. – čítárna knihovny od 17.00 hod.
Zakládáme blog – workshop na tvorbu blogu
Workshop pro ty, kteří by rádi publikovali na
internetu a pronikli tak do světa online.
Rady, tipy a podrobný návod, jak si založit blog,
nabídne lektorka Sylva Horáková.
Doporučujeme s sebou své zařízení (notebook,
tablet aj.) Pořádá spolek GUG ve spolupráci
s Městskou knihovnou Polička. Vstupné zdarma

Sobota 26. 11. – Divadelní klub od 20.00 hod.
Z. Vřešťál, R. Dragoun & Neřež – narozeninový dvojkoncert
Mimořádný koncert dvou výjimečných osobností české hudby. V tomto roce oslavují Z. Vřešťál a R. Dragoun šedesáté narozeniny a právě
k této příležitosti odehrají se skupinou Neřež
pár unikátních koncertů, z nichž jeden bude
v Poličce. Můžete se těšit na klasické skladby
z repertoáru skupin Neřež, Progres 2, Futurum
i novou tvorbu. Po koncertě následuje autogramiáda oslavenců, prodej CD a narozeninový
večírek. Vstupné na místě 230 Kč. Předprodej
(180 Kč): MěK Polička, Trafika U Kubátů, Divadelní klub, IC Polička/Bystré/Svitavy/Litomyšl
nebo na www.ticketstream.cz.
Listopadová výstava – vestibul knihovny
Radek Mach – Fotografie z cest
Výstava fotografií čarokrásné přírody celého
světa bude k vidění ve vestibulu knihovny do
2. prosince 2016.
Listopadový tematický koutek – Opravdové
příběhy
V listopadu půjde fikce stranou. Na řadu přichází příběhy inspirované skutečnými událostmi.
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Vážení přátelé, Betlemáři Poličska spolu s pořádajícími složkami vás srdečně zvou na následující
adventní a vánoční akce a výstavy betlémů na Poličsku a okolí.
Sebranice u Litomyšle
Podzimní výstava – kulturní dům – sobota
29. října od 10 do 17 hod. a neděle 30. října od 8
do 17 hod.
Korouhev u Poličky
Adventní výstava – kulturní dům, sobota a neděle 26. a 27. listopadu. Po oba dny je výstava přístupná odpoledne od 14 do18 hod., www.obeckorouhev.cz.
Kamenec u Poličky
XIII. vánoční výstavu – spolkový sálu obecního
úřadu. Zahájení v sobotu 26. listopadu ve 14 hod.
a potrvá do neděle 4. prosince. Výstava je přístupna takto: pondělí až pátek 15–18 hod., sobota a neděle 14–18 hod., jinak po dohodě na OÚ Kamenec,
www.obec-kamenec.cz.
Banín u Svitav
XII. výstava betlémů – místní kulturní dům,
pořádá MO KDU – ČSL. Zahájení v sobotu 26. listopadu ve 14 hod. a potrvá do 26. prosince. Přístupná bude vždy v sobotu, neděli a o svátcích od
14–17 hod., jinak po dohodě na tel.: 731 872 567.
Sádek u Poličky
Adventní výstava – sál obecního domu, 10. až
18. prosince, otevřeno pondělí – pátek 15–18 hod.,
sobota a neděle 14–18 hod., www.sadek.cz.

Biodanza
tanec života

Biodanza je dobrodružství, které tě vtáhne do
života…
www.biodanza.cz
Pojďme v sobě probudit více radosti ze života,
potěšení, spontánnosti, štěstí a lásky a to pouhým pohybem a tancem.
Srdečně vás zveme na:
Jednodenní seminář Biodanzy
s Anetou Končulovou „Miluji, tedy jsem“
Termín: Neděle 6. 11. od 10.00 do 17.30 hod.
Místo: Polička, Šaffova ul. 233, Taneční sál bývalé
restaurace „Střelnice“
Omezená kapacita: max. 20 osob
Registrace a informace:
biodanza.policka @seznam.cz,
tel.: 731 518 346 a 603 843 698
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Divadelní klub

Informace
z Mozaiky

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

V říjnu se děti z tvořivých kroužků SVČ Mozaika zapojily do programu DOBRO-DRUZI pořádaného nadací VIA. Program oceňuje filantropické
aktivity dětí a má za cíl vést je k pomoci druhým
a k aktivnímu občanství. Též se snaží, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé
staly běžnou součástí života lidí v Česku.
Děti na Mozaice budou tvořit výrobky, na které
poskytne materiál nadace Via, a poté uspořádají
vánoční jarmark na akci Vánoce v Mozaice, která
se bude konat v neděli 18. 12. Výtěžek z akce půjde
na pomoc Natálce Dittrichové z Borové.
Pokud máte zájem dětem pomoci získat co největší příspěvek pro malou Natálku, přineste i vy
do Mozaiky své výrobky k prodeji do 15. 12. nebo
nám můžete nosit plastová víčka. O výsledcích
snažení našich dětí vás budeme informovat v jarním čísle Jitřenky.

Čtvrtek 3. 11. v 19.00 hod.
Indiáni dnes
Přednáška přiblíží dnešní svět indiánů amerického severozápadu. Většina indiánů zde
žije sice moderním způsobem života, ale stále udržují své tradice a hodnoty. Doprovázeno multimediální projekcí, bubnováním.
Více v Jitřence č. 10.
Vstupné 70 Kč
Pátek 4. 11. ve 20.00 hod.
Debustrol, Hypnos
Další metalový večírek.
Vstupné 180 Kč/120 KčS
Sobota 5. 11. v 19.00 hod.
Listobraní - Folkrockový večírek
Během večera vystoupí Apetit, Karel na nákupech a Sen pana Otty.
Vstupné 75 Kč
Středa 9. 11. v 19.00 hod.
Nepál
Vyprávění Jana Trávníčka doplněné projekcí.
Vstupné 50 Kč
Čtvrtek 10. 11. v 18.00 hod.
Snow Film Fest
Filmový festival plný sněhu, ledu a adrenalinu!
Vstupné 70 Kč/50 KčS

Výstava Příběhy
bez konce
V průběhu celého listopadu budou mít návštěvníci Divadelního klubu možnost zhlédnout
výstavu Příběhy bez konce - Beztrestné násilí na
severním Kavkaze, která přináší formou komiksu
dvanáct lidských příběhů, které zachycují současnou situaci na severním Kavkaze.
Žádný jiný region na evropském kontinentu nezkusil za posledních dvacet let tolik jako severní
Kavkaz. Dvě ničivé války, terorismus, do současnosti všudypřítomné násilí a nespravedlnost. Ani
dnes přitom situace na tomto kousku země na
hranicích Evropy zdaleka není mírová a lidé se dál
oprávněně bojí o svoji bezpečnost. Hlavní město
Čečenska Groznyj bylo sice za poslední roky honosně zrekonstruováno, za novými fasádami
ovšem dál panuje strach. Kdykoli si pro kohokoli
mohou přijít a člověk prostě zmizí. Na rozdíl od
dřívějších dob je dnes ovšem pro místní obhájce
lidských práv, kteří se snaží i v těžkých podmínkách nalézat spravedlnost, daleko složitější k problematice severního Kavkazu přitáhnout mezinárodní pozornost – a právě tato výstava chce
přispět k jejich snažení.
Výstavu pořádá spolek Pontopolis ve spolupráci
se společností Člověk v tísni, Divadelním spolkem
Tyl a díky finanční podpoře České rozvojové agentury.
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Pátek 11. 11. ve 20.00 hod.
Něžná noc - Blanka Šrůmová a Jan Sahara
Hedl
Zpěvačka Blanka Šrůmová je známá hlavně
díky indie-popové skupině Tichá dohoda, se
kterou vydala celkem 12 alb, 2x byla nominována na Zpěvačku roku (Ceny Akademie
1993, 94), jejími nejznámějšími hity se staly
písně Marioneta a Večírek osamělých srdcí.
Jan Sahara Hedl je český zpěvák, textař a písničkář, autor jednoho ze zásadních českých
songů Tisíc jmen, zakladatel skupiny Precedens s Martinem Němcem. Aktuálně Blanka se Saharou vystupují společně s novým

projektem Něžná noc a jejich kapelu tvoří
špičkoví hudebníci, kteří prošli kapelami
jako jsou ETC…, Ivan Hlas, MCH band, atd.
Kapele vyšlo 16. září 2016 nové album s názvem Neměj strach.
Vstupné 150 Kč/120 KčS
Sobota 12. 11. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání - Ingrid James Band
(Austrálie/CZ)
Ingrid James je jednou z nejlepších australských jazzových zpěvaček současnosti těšící
se popularitě v USA či Anglii. Kritici si cení
kombinace barvy jejího hlasu s perfektní
intonací a hlavně prožitkem, který svým
zpěvem zprostředkuje publiku. Má na kontě mnoho vydaných CD a tisíce koncertů po
celém světě. V kapele hraje Jakub Zomer na
hammondky, Libor Šmoldas na kytaru a bicí
obhospodařuje Tomáš Hobzek.
Vstupné 130 Kč/70 KčS
Úterý 22. 11. ve 20.30 hod.
LiStOVáNí - Stop
Vstupné 50 Kč/100 Kč
Pátek 25. 11. ve 20.00 hod.
Retroples
Ples inspirovaný filmy Limonádový Joe
a Tenkrát na Západě. Hity Amerického Západu uslyšíte v podání místních kapel.
Vstupné 90 Kč/60 Kč v kostýmu
Úterý 29. 11. v 19.00 hod.
Nezkrocená Brazílie - Videoprojekce
Kateřiny a Miloše Motani
Pátek 2. 12. ve 20.00 hod.
Zahradní slavnost - Divadlo Střezina
Vstupné 120 Kč/70 Kč
Sobota 3. 12. v 19.00 hod.
IX. večer akustické hudby
Sakrapes, StopTime, Holly Watter (Holandsko), The Vacuum Ball
Vstupné 100 Kč

Můj kamarád Arfík
Napadlo vás někdy, jak žijí ty tisíce dětí, o které se
nemohou nebo nechtějí starat jejich rodiče?
Slyšeli jste někdy o pěstounské péči? O tom, že některé z těchto dětí mohou vyrůstat u pěstounů?
Přemýšleli jste o tom, jak vypadá taková rodina?
Jak žije, co prožívá?
Nebo jste si už někdy řekli, že by to mohlo být docela fajn, kdyby i u vás našlo domov některé z těchto
dětí?
Na některé z těchto otázek se pokusili odpovědět
i tvůrci filmu pro děti Můj kamarád Arfík. Členové
nezávislého volného sdružení yFilm jsou zároveň
dlouholetými spolupracovníky organizace Děti patří
domů, z. s. Někteří z nich sami vyrostli v pěstounských rodinách, jiní k nim mají velmi blízko. Společným cílem obou organizací je ukázat dětem i dospělým, jak se žije v pěstounských rodinách, jaká mají
tyto děti práva a jakou k tomu mají podporu.

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

Film vznikl v rámci projektu podpořeného Nadačním fondem J & T jako součást kampaně Hlas
dítěte, a má tři formy: hraný film pro děti a dospělé,
pohádková verze pro předškoláky a rozhlasová hra
pro nevidomé nebo posluchače.
Premiéra hraného filmu Můj kamarád Arfík je
připravena na 17. listopadu v 17 hodin v kině Vesmír
ve Svitavách. Je zapojena do osvětové kampaně Pardubického kraje „Pěstounství pomáhá dětem vyrůstat v rodině“. Ve foyer kina budou připravena DVD
s výše zmíněnými verzemi příběhu a další materiály
o pěstounství. Na premiéře budou přítomni tvůrci
filmu i zástupci organizace Děti patří domů, z. s., kteří jsou připraveni odpovědět na vaše dotazy.
Po skončení promítání zveme všechny přítomné
na Jam Session do alternativního klubu Tyjátr na neformální setkání. Pro děti budou připraveny omalovánky a rytmické hudební nástroje, pro dospělé budou k dispozici zástupci organizace Děti patří domů,
z. s. K poslechu bude hrát jazzová skupina Blue Apple
z Olomouce.
Více informací na webových stránkách www.detipatridomu.cz, www.yfilm.cz a www.facebook.com/
BlueAppleOlomouc

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

Adventní kalendář
- keramická dílna pro děti od 1. třídy
Akce je finančně podpořena Pardubickým krajem
Termín: čtvrtek 3., 10., 24. 11.
Čas
16.00–17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
120 Kč
Přihlášky: do 2. 11.
Lektorka: Dáša Procházková
Informace: Dáša Procházková 461 725 352
Podzimní Šití
- dílna šití a aranžování pro holky od
1. třídy. Akce je finančně podpořena
Pardubickým krajem
Termín: úterý 8. 11.
Čas
14.00–16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
45 Kč
Přihlášky: do 4. 11.
Lektorka: Zdeňka Švecová
Informace: Zdeňka Švecová 461 725 352
„Dárečky pro všecky“
- keramický kurz pro studenty
a dospělé
Termín: čtvrtky 10. 11. –15. 12.
Čas:
18.00–20.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
450 Kč
Přihlášky: do 10. 11.
Lektorka: Dáša Procházková
Informace: Dáša Procházková 461 725 352
Připravit pozór Vánoce!
tvořivá dílnička pro dospělé
- výroba vánočních dekorací, aranžmá… Akce je finančně podpořena
Pardubickým krajem
Termín: pátek 11. 11.
Čas:
17.00- 20.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
250 Kč
Přihlášky: do 7. 11.
Lektorka: Dáša Procházková, Zdenka Švecová
Informace: Dáša Procházková 461 725 352
Broučkování
- tradiční akce pro děti, rodiče,
prarodiče… Podvečerní procházka
městským parkem doprovázena
veselými úkoly a světelnými instalacemi, v závěru vypouštění vodních
lampionků štěstí. Ve spolupráci se
Spolkem přátel SVČ Mozaika

Termín:
Čas:
Místo:

sobota 12. 11.
16.30-19.00 hod.
Městský park Polička – vstup od elektra
Kelvin
Vstup:
Dobrovolný (možnost zakoupení vodních lampionků – 35 Kč)
Přihlášky: bez přihlášek
Informace: Alena Hejduková, 461 725 352,
736761281
Jumping Kids party
- pro děti 1.–4. třídy ZŠ. Zábavné cvičení
na trampolínách s hudebním doprovodem.
Termín: pátek 18. 11.
Čas:
15.00 - 16.30 hod.
Místo:
zrcadlový sál gymnázia
Cena:
90 Kč.
S sebou: sportovní obuv, svačinu, pití a úsměv na
tváři
Přihlášky: do 11. 11.
Lektorka: Blanka Faltýnková
Informace: Blanka Faltýnková 736 761 281
Sněhuláci
- pro děti 1.–5. třída
Zatancujeme si tanec sněhuláků,
vyrobíme si kámoše sněhuláka… Akce
je finančně podpořena Pardubickým
krajem
Termín: pátek 25. 11.
Čas
17.00–19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč
Přihlášky: do 22. 11.
Lektorka: Alena Hejduková
Informace: Alena Hejduková, 461 725 352
A je to

- dílna práce se dřevem pro děti od
1. třídy. Akce je finančně podpořena
Pardubickým krajem
Termín: úterý 29. 11.
Čas
14.00-16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
45 Kč
Přihlášky: do 22. 11.
Lektorka: Zdeňka Švecová
Informace: Zdeňka Švecová, 461 725 352

Vánoční světýlka
- keramická dílna pro předškoláčky. Akce
je finančně podpořena Pardubickým
krajem
Termín: čtvrtek 1. 12. v 16.00-17.30 hod.
8. a 15. 12. v 17.00-18.00 hod.

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

Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
Přihlášky: do 2. 11.
Lektorka: Dáša Procházková
Informace: Dáša Procházková 461 725 352
Mikuláš, pekelný mariáš
- tradiční akce pro děti, rodiče,
prarodiče… Pekelný mariáš s čerty
a anděly. Ve spolupráci se Spolkem
přátel SVČ Mozaika
Termín: pondělí 5. 12.
Čas:
17.00-18.00 hod.
Místo:
Náměstí Palackého Polička
Přihlášky: bez přihlášek
Informace: Alena Hejduková, 461 725 352,
736761281
Andělský stromeček
- keramická dílna pro děti od 1. třídy
Akce je finančně podpořena Pardubickým krajem
Termín: čtvrtek 8. a 15. 12.
Čas:
15.30-17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
Přihlášky: do 2. 11.
Lektorka: Dáša Procházková
Informace: Dáša Procházková 461 725 352
Připravujeme pro školy
Moudrá sova
-interaktivní preventivní program pro
MŠ. Teorie dopravní výchovy spojená s keramickou dílnou, finančně
podpořená městem Polička.
Termín: listopad
Místo:
SVŠ Mozaika
Lektor:
Dáša Procházková, Hana Orálková
Informace: SVČ Mozaika Polička
Volná místa v zájmových kroužcích
Malý šéfkuchař
začátečníci 1- 5. třída; 200 Kč; úterý
13.30 - 15.00 hod.; SVČ; I. Chroustovská, DiS.
Mistr kuchař
pokročilý 2.–5. třída; 200 Kč;
čtvrtek 14.00 - 15.30 hod. SVČ;
I. Chroustovská, DiS.
Jumping Kids mini
4 - 6 let; 800 Kč; úterý 15.00–16.00
a 16.00–17.00 hod. Gymnastický sál
hala gymnázia; B. Faltýnková
Informace a možnost přihlášení na www.
mozaika-policka.cz
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Program RC MaTami
Listopadový program je věnován tématu školní docházky.
Mgr. Jana Bidmanová nás v besedě Nástup do mateřské školy informuje o tom, kdy je dítě na MŠ
zralé a jak dítě na MŠ připravit. Druhá beseda Začít spolu informuje rodiče o alternativním způsobu
výuky pro žáky 1. stupně, který již tento rok probíhá
na Základní škole na Lukách. Pokud se potřebujete
odreagovat a zapojit své kreativní Já, máme pro vás
na programu dvě dílny. Můžete si s námi ušít látkový
košík s aplikací, nebo vytvořit vánoční dekorativní
ozdobu na dveře, či do bytu.
Pravidelný program
pro rodiče, prarodiče s dětmi
• Klubík; každé pondělí 9.00–12.00 hod.
• Drobci s Hankou (2-3 roky); každé úterý
9.00–12.00 hod.
• Hrátky s angličtinou; každé úterý 15.00–
17.00 hod.
• Drobínci s Lídou (0-1 rok); každý čtvrtek
9.00–12.00 hod.
• Drobečci s Lídou (1-2 roky); každý pátek
9.00–12.00 hod.
• Cvičení s Danou
–– Pondělí: Power joga; ZŠ TGM zrcadlový
sálek od 19.00–20.00 hod.
–– Úterý a čtvrtek: Metabolic training/HIIT/
TBA; ZŠ TGM zrcadlový sálek od 19.00–
20.00 hod.
–– Pátek: Power joga; 17.00–18.00 hod. v MaTami
–– Neděle: Metabolic training/HIIT/TBA; od
18 hod. v MaTami
Do zrcadlového sálku je nutné vzít si cvičební
podložku.

Šijeme si pro radost – dílna
pro maminky
7. 11. 2016 (pondělí) od 15.00 do 18.00 hod.
Přijďte si s námi ušít látkový košík s aplikací,
který lze použít např. na ukrytí dětských pokladů.
Dílnička pro dospěláky, šicí stroj vítán, není však
nutností. Látky budou k dispozici, popřípadně si
doneste kousky svých oblíbených látek. Přihlašujte
se na e-mail prihlasse.matami@seznam.cz. Děti si
můžete vzít s sebou, k dispozici jim bude vedlejší
herna. Cena: 60 Kč. Povede: Irena Kubíková

Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí); každou středu
8.00–12.00 hod. Cena 45 Kč/dítě/hodina
Hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapacita 1dítě); úterý 9.00–12.00 hod; čtvrtek
9.00–12.00 hod. (pouze děti do 1 roku); pátek
9.00–12.00 hod. Cena 45 Kč/dítě/hodina
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
O vaši ratolest se postaráme ve vaší domácnosti
v odpolední i večerní době.
Cena je 90 Kč/hod.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky.“), popř. naši externí zaměstnanci
Pro rezervaci a více informací volejte na tel.
724 921 384 nejlépe den předem, abyste si zajistili
volné místo.
Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
• Poradna a klub pro těhotné (Mgr. Zuzana
Vocásková); 3. a 24. 11. (čtvrtek) od 16.00
do 18.00 hod. Pro těhotné a jejich partnery.
Informace nejen z praxe, relaxační a pohybové aktivity, které přispějí k většímu klidu
a pohodě nastávajících maminek.
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková); 5. 11. (sobota) od
13.00–15.00 hod. Vedení rodičů s nejmenšími dětmi ke zdravému a současně správnému
vývoji dítěte v souladu s jeho přirozenými
možnostmi psychomotorického vývoje
• Pedagogická poradna (Mgr. Jana Bidmanová); 8. 11. (úterý) od 10.00 do 12.00 hod.
Poradna tentokrát proběhne v době ranní
aktivity a bude ve formě besedy informovat
o nástupu dětí do Mateřské školky.
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová); 9. 11. (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
Poskytne informace v oblasti občanského,
obchodního, pracovního, rodinného a trestního práva.
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• Masáže pro maminky (v rámci Drobínků);
pro přesný termín sledujte naši stránku na
Facebooku, od 10.00 do 12.00 hod. Masáže
provádí žáci 2. ročníku oboru Rekondiční
a sportovní masér ze Střední školy obchní
a služeb SČMSD Polička, s. r. o., ceník k nahlédnutí v RC MaTami.
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková); 14. 11. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
Předcházení problémů s řečí, vady řeči,
nápravy.
• Laktační poradna (Lenka Tulisová);
15. 11. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod. Pomoc
a podpora maminkám při kojení. Poskytnutí
informací rodičům po porodu i v rámci profylaktické přípravy.
• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová); 24. 11. (čtvrtek v rámci drobínků) od
10.00 do 12.00 hod. Řeší s rodiči prevenci
a první pomoc, konzultuje problémy

Beseda: Nástup dětí do Mateřské školky
kdy: 8. 11. od 10.00 do 12.00 hod. v rámci Drobků
Nástup dítěte do Mateřské školy je prvním velkým životním mezníkem dítěte. Změna je náročná
na psychiku, ale i fyzickou stránku dítěte a je dobré
děti na ni pomalu připravit.
Každé dítě reaguje na odloučení od rodiny, především matky, zcela jinak – pláčem, steskem, nepozorností, rušením harmonogramu školky, agresí atd.

Přijďte si poslechnout, případně se poradit, jak lze
dítě na změnu připravit. Povede: Jana Bidmanová
Beseda – Začít spolu
10. 11. od 16.00 do 18.00 hod.
Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu
a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním
věku, který je realizován ve 32 zemích světa. Od
roku 1994 funguje v České republice. Od roku 2016
také v Poličce. Přijďte se dozvědět něco více o moderním vzdělávání v programu Začít spolu přímo
do prostor současné 1. třídy v ZŠ na Lukách.
Povede: Zdenka Vomočilová, současná učitelka
třídy v programu Začít spolu
Dílna pro dospělé – „Adventní věnce“
21. 11. (pondělí) od 15.00 do 18.00 hod.
Přijďte si vyrobit adventní věnec na dveře. Přihlašujte se na prihlasse.matami@seznam.cz.
Cena 90 Kč
Povede: Lenka Kunčíková a Lída Macků
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky,
Hrátky s angličtinou
40 Kč

(cena pro členy 30 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení
50 Kč

(pro členy 45 Kč)
• 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 a dále PK, Městem Poličkou a CBM“.
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

Spolek Náš Martinů – Recitál
Dua Bretas–Kevorkian
Dne 23. září zahájil Spolek Náš
Martinů novou sezonu recitálem
klavírního dua pro čtyři ruce brazilských pianistek Patrície Bretas
a Josiane Kevorkian. Obě klavíristky, vítězky mnoha soutěží
v Brazílii i v zahraničí, patří dnes ve své vlasti k nejprestižnějším interpretkám. Jejich hra inspirovala
řadu současných brazilských skladatelů ke kompozicím věnovaným přímo oběma umělkyním. V loňském roce oslavilo Duo 20 let společné činnosti. Patrícia Bretas Poličku již v minulosti navštívila, a to
při svém sólovém vystoupení v roce 2011. Za to, že
jsme mohli i letos obdivovat její umění, nyní v souhře s rovněž vynikající hudební partnerkou Josiane
Kevorkian, vděčíme především klavírní virtuosce
Jitce Čechové, která organizovala turné obou klavíristek po České republice a Spolku Náš Martinů nabídla uspořádání koncertu v Poličce. K naší radosti
přijala pozvání do našeho města také a mohla tak
strávit koncert i navazující program spolu s námi.
V první polovině recitálu jsme si vychutnali výběr
skladeb ze Slovanských tanců Antonína Dvořáka
a klavírního cyklu Loutky od Bohuslava Martinů, čtyři okouzlující části z Peera Gynta (suity č. 1),
snad nejhranějšího díla Edvarda Griega, a konečně
energickou Chopinovu Tarantellu. Vše v úpravě pro
čtyři ruce, jež známé skladby oděla do zcela nového
hávu a připravila tak posluchačům nevšední zážitek. Druhá polovina recitálu byla věnována brazilských autorům. Stejně jako k předchozí části se
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návštěvníkům dostalo všech potřebných informací
k obsahu jednotlivých skladeb, takže nemuseli nijak
tápat a mohli se naplno oddat jak tradiční melodice a rytmům brazilské hudby, jež obsahuje i africké
prvky, které do země přinesli černoši v době koloniálních časů (F. Mignone – Lundu, M. Santos – Batuque), tak velmi neotřelé „moderně“ skladatele R. Tacuchiana (Graffiti). K nejrozsáhlejším kompozicím
patřily Praça da Matriz od Gustavo de Sá a Seriózní
variace na téma Anacleta de Medeiros od R. Mirandy. Po koncertu následovalo společné posezení
s členy Spolku, jež ukončila až půlnoční procházka
k soše Bohuslava Martinů v městském parku, nicméně ani tím setkání se vzácnou návštěvou neskončilo, neboť druhý den dopoledne jsme ještě společně
navštívili rodnou světničku B. Martinů a poté i jeho
školní třídu v muzeu. Zde se klavíristky ochotně
vžily do role žákyň, což Patrícia Bretas korunovala
zaklenutím do kouta coby zlobivá školačka. Protože
není třeba připomínat obdiv brazilských klavíristek
k dílu Bohuslava Martinů, jehož dílo se snaží propagovat i v jejich rodné zemi, lze snad doplnit, že
si jejich pozornost zasloužila i expozice věnovaná
historii města a sochařské dílo poličského rodáka
V. E. Šaffa. Co k tomu všemu uvést na závěr? Že to
byla velká radost, umělecká i lidská, krásné setkání, na které se nezapomíná. Spolek Náš Martinů při
této příležitosti děkuje pracovníkům CBM za vstřícnost a veškerou pomoc při organizaci koncertu i doprovodného programu pro umělce.
S. Mohelníková

Podzimní ZUŠka
Co je nového v naší škole? Po- Podskalského. Muž a žena - odvěké, věčné, nevyčerpatelné a znovu překvapující téma. Přijďte
kud se vrátíme na samý začátek
školního roku, pak jsou to přede- se i vy pobavit u několika humorných scének na
toto téma, a třeba v některé z nich najdete i sami
vším noví kolegové, kteří rozšířili
řady našeho pedagogického sbo- sebe. Čekají na vás nejen výborné, vtipné a zároveň pravdivé dialogy, ale také excelentní herecru. Za hudební obor je to Michal
Hromádko, který vyučuje hru na violoncello. ké výkony starších žáků literárně dramatického
oboru. Ti se v loňském roce zaskvěli nastudováTaneční obor obohatili Kateřina Junková a Petr
ním muzikálu „Šakalí léta“ a musím konstatoCuper a mezi kolegy výtvarníky pak přibyla
Bc. Magdalena Tomšů. Přejeme všem novým ko- vat, že Tylův dům čeká další velké představení.
Opravdu se máte na co těšit!
legům pevné nervy a hodně zdaru v pedagogické
Prosinec pak patří dvěma tradičním akcím.
práci.
6. prosince proběhne koncert k narozeninám
Nový školní rok je v plném proudu a naši
žáci mají za sebou již několik vystoupení. Jed- Bohuslava Martinů, a to od 17 hodin v malém
sále Tylova domu. A stejně jako každým rokem,
ním z nich bylo např. i 9. česko-německého
setkání mládeže, které se konalo ve dnech 23.– také letos patří poslední čtvrtek před Vánocemi
25. 9. v Tylově domě, na nějž program připravili „Vánočnímu koncertu“. Tentokrát se tedy uvidíme
ve velkém sále Tylova domu až těsně před Štědžáci a pedagogové hudebního oboru. Rád bych
rým dnem, 22. prosince od 17 hodin. O navození
jim ještě jednou veřejně poděkoval za čas, který
té správné vánoční atmosféry se postarají žáci
přípravě věnovali již během letních prázdnin.
a pedagogové ZUŠ B. Martinů Polička. Kalendář
V plánovacím kalendáři je pro tento školní rok
však ještě mnoho akcí, na které se můžete těšit, dalších plánovaných akcí naleznete na www.zua tak mi dovolte, abych vás ve stručnosti sezná- sbmpolicka.cz
Těšíme se na setkání s vámi!
mil s těmi nejbližšími. Stěžejním datem toho
měsíce je čtvrtek 24. listopadu, kdy se ve velkém
Tomáš Jandl, DiS.
sále Tylova domu koná premiéra divadelního
zastupující ředitel
představení „Návštěva mladé dámy“ Zdeňka

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Bystré
5. 11. – Rozmarný duch –
líbezná duchařská komedie
o tom, že není radno zahrávat
si s okultními vědami, zvláště když hlavní médium je poněkud potrhlé povahy.
Vystoupení se bude konat od 19.00 hod. v divadelním sále Sokolovny. Předprodej vstupenek
v IC.
10. 11. – Otec vlasti: Karel IV. Přednáší církevní historik a kněz doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. Akce se koná od 17 hod. v Komunitním sále Multifunkčního domu v Bystrém.
Vstupné 20 Kč.
12. 11. – Svatohubertská zábava – od
20.00 hodin v Sokolovně. K tanci a poslechu
hraje skupina Qwalt, připravena je tradiční myslivecká kuchyně. Vstupné 50 Kč, všechny vstupenky budou zařazeny do losování o zajímavé
zvěřinové ceny.
Dolní Újezd
12. 11. – Pouťová zábava v retro stylu
70. a 80. léta v sokolovně od 20 hod. Hraje RUFUS a DJ Tomáš Janků
20. 11. – Adventní prodejní výstava
Nakoupit můžete v sokolovně od 9 do 17 hodin
vánoční dárky, ozdoby, výzdoby, medové výrobky, šperky, sypané plody, patchorkové výrobky…
Dopoledne vystoupí děti z MŠ a Dolnoújezdské hvězdičky, odpoledne žáci ZUŠ Dolní Újezd
a od 15 hod. skupina Jáchyma Janýpky
27. 11. – Rozsvěcení vánočního stromu
Před ZŠ Dolní Újezd od 17 hodin pořádá kulturní komise.
Jedlová
20. 11. – Vánoční prodejní výstava od 13 do
17 hodin v sokolovně.
Zájemci o vystavení či prodej svého zboží se
mohou hlásit na tel. 605 432 433 nebo na e-mail
IlonaRom@seznam.cz.
Litomyšl
3. 11. – Maok. Od 19.00 hod., Piaristický
chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl
Jedinečný koncert plný hudby vnitřních krajin. Slovenský zpěvák a multiinstrumentalista

Maok, který je vyhledávaným autorem scénické a filmové hudby (přírodovědné dokumenty,
z nichž např. Vysoké Tatry – Divočina zamrznutá v čase, soundtrack k filmu Bathory, aj.).
Vstupné: 250 Kč
5.–6. 11. – XV. Astrovíkend – esoterický festival
So 9.00-18.00 a Ne 10.00-17.00 hod., Zámecký pivovar, Litomyšl. Porady s léčiteli, astrology
a dalšími představiteli esoterických disciplín,
kteří vám pomohou v řešení problémů osobního
i zdravotního charakteru.
9. 11. – Kamelot a Laďa Kerndl – koncert
Od 19.30 hod. – Smetanův dům, Litomyšl
Vstupné: I. pořadí 220 Kč, II. pořadí 260 Kč
Oldřiš
5. 11 se koná v Oldřiši Turnaj v licitovaném
mariáši pod záštitou starosty obce. Akce se
koná ve staré mateřské škole č. p. 47. Prezentace
od 8.00-9.00 hod.
26. 11. promítání filmů pro děti a dospělé v Orlovně. Pro děti od 18.00 hod. a pro dospělé od
20.00 hod.

Aby nikdo
nebyl sám
Vážení a milí, zažeňte tu dlouhou chvíli, věnujte
se sportu místo kousku dortu.
Členové organizace svazu důchodců, další měsíc
naší bohaté činnosti uběhl. Účast našich členů na
divadelní přehlídce Zákrejsova Poličky byla velmi
dobrá. Proběhly vycházky na přehradu, kde jsme
si mohli zahrát i některé hry. Zájezd do Brna a na
Jižní Moravu se vydařil. Zvláště připomenutí historie na brněnském Špilberku při procházení kasemat vedlo k zamyšlení k celému dění v těchto objektech v minulých dobách. V druhé polovině října
proběhly další akce.
Co nás čeká v nejbližším období - začátkem listopadu se uskuteční schůzky orgánů naší organizace. Dále pak 8. 11. se uskuteční beseda v městské
knihovně - začátek besedy ve 14 hodin, zajištuje
Koráb. 10. 11. je připraven zájezd do Velkých Losin,
odjezd z parkoviště u Tylova domu v 8 hodin, spoluúčast členů je 200 korun, které je potřebné uhradit do 3. 11. paní Fialové nebo Pospíšilové, které
zajištují tento zájezd.
15. 11. se sejdeme ve 14.00 hodin na bowlingu
v Poličce, zajištuje J. Fajman. 24. 11. proběhne
společné setkání v restauraci Starohradská ve
14.00 hodin s programem společenských her, podle zájmů jednotlivců.
Dále pak žádáme vlaštovky, které dosud neodevzdaly tematické zaměření plánu činnosti na rok
2017, aby tak neprodleně učinily do 3. 11. a odevzdali p. Vaňkovi ke zpracování. Protože se blíží konec roku, je potřebné vybrat během měsíce
listopadu členské příspěvky pro rok 2017. Jsou ve
stejné výši jako dosud. U svých vlaštovek se můžete předběžně informovat o akcích na prosinec,
který má rovněž bohatou náplň.
Všem důchodcům přeji klid a pohodu.
Mpř. MO SD Polička J. Koráb.

Poděkování
Děkujeme za příkladnou a obětavou péči nejen
v posledních dnech a hodinách života Petra Horáka, a to jak lékařům MUDr. Jaroslavu Hamanovi
a MUDr. Jiřímu Tomanovi, tak i paní lékárnici
RNDr. Růženě Tomanové.
Zároveň děkujeme za vyjádřenou soustrast.
Kamila Horáková s dcerou

Pomezí
11. 11. – Vítání sv. Martina – areál u ZŠ horní
26. 11. – Vánoční inspirace – kulturní dům
Pomezí
Sebranice
5. 11. – Kundalini jóga – cvičení zaměřené
na lymfu s názvem „Zázračná lymfa“. Od 9.30
do 12.30 hod. na sále kulturního domu. Cena:
300 Kč.
11. 11. – přednáška spolku Prales Dětem –
Nezisková organizace Prales Dětem přestaví
projekt Green Life (vytváření česko-slovenské
rezervace na ochranu pralesa na Sumatře v Indonésii), promítne film s natočenými vzácnými
zvířaty z různých míst na světě.
Od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního
úřadu. Vstupné dobrovolné.
20. 11. – Adventní výstava – od 8 do 16 hod.
v jídelně ZŠ v Sebranicích.
Pořádá Alena Portlová, možnost nákupu adventních věnců, svícnů a dalších vánočních doplňků.
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Program
Pontopolis

Pantomima žije naplno

English Club
Přijďte si popovídat anglicky, seznámit se s prima lidmi a užít si příjemný večer s cizinci žijícími
v Poličce a okolí. Toto vše každé úterý od 19 hod.
All foreigners who are feeling a bit lost in the Czech
language and need somebody to talk to or just looking for friendship and nice people are welcome
in our English Club every Tuesday at 19 h in Pontopolis.
Vstupné 30 Kč
Jóga pro začátečníky i pokročilé
Každou středu od 18 hodin pod vedením lektorky
Jany Divoké.
Začátek: 2. 11. Cena za lekci: 80 Kč
Více informací a rezervace míst na tel.
č. 732 442 204
Prostory centra (Riegrova 52) je možné si pronaj
mout za účelem oslav, školení, firemních večírků…
www.pontopolis.cz

Beseda s Lubošem
Dobrovským
Luboš Dobrovský, český novinář, politik a překladatel, připomene odkaz Václava Havla pro současnost, zmíní se o stávající politické situaci v ČR
po volbách a také rozebere zahraniční politiku naší
vlády. Beseda se bude konat v úterý 15. listopadu od
18 hodin v Centru Pontopolis, Riegrova 52.
Luboš Dobrovský (*1932) maturoval na gymnáziu v Moravské Třebové, na Karlově univerzitě
studoval bohemistiku a rusistiku. V letech 1958 až
1968 pracoval jako redaktor v zahraniční redakci
československého rozhlasu a dva poslední roky
jako dopisovatel v Moskvě. Po srpnové okupaci Československa byl ze Sovětského svazu vykázán jako
nepřítel socialismu. Z rozhlasu odešel na protest
proti tomu, že vedení se rozhodlo podporovat násilně vynucené moskevské protokoly a jejich signatáře. Přešel do redakce Listů, někdejších Literárních
novin, po jejich zastavení do Plamene a po jeho zastavení pracoval až do prosince 1989 nejprve jako
skladník, myč oken a topič. Redigoval několik samizdatových časopisů včetně Lidových novin a překládal pro samizdatová vydání z polštiny a ruštiny.
Po listopadu 1989 nahradil Jiřího Dienstbiera ve
funkci mluvčího Občanského fóra a v lednu 1990 jej
následoval na Ministerstvo zahraničních věcí. Od
června do října 1990 zastával funkci náměstka ministra a podílel se na formulování nové svobodné
zahraniční politiky. Stál u dohody o odsunu sovětských vojsk a rozpuštění Varšavské smlouvy.
Prezident Václav Havel jmenoval Luboše Dobrovského 18. října 1990 ministrem obrany České a Slovenské federativní republiky, jako prvního civilistu
po více než čtyřech desetiletích. V červenci 1992,
v čase abdikace Václava Havla a nelehké doby rozdělování státu, přijal od Václava Havla nabídku na
vedoucího Kanceláře prezidenta republiky.
Na jaře 1996 se na čtyři roky vrátil do Moskvy,
tentokrát jako velvyslanec České republiky v Ruské federaci. Svou misi v Moskvě ukončil z vlastního rozhodnutí na protest proti některým prvkům
politiky tehdejšího ministra zahraničí Jana Kavana.
V roce 2002 mu byl prezidentem republiky propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. stupně.
Cenu Ferdinanda Peroutky za celoživotní novinářskou práci obdržel v únoru 2016.
Tato akce se koná díky finanční podpoře Pardubického kraje a města Poličky. Organizátorem je
Pontopolis z. s.
Vstupné 50 Kč, studenti zdarma
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Východočeská Polička patřila ve dnech od 12.–
18. 9. mimům z celého světa. Jubilejní pátý ročník
MIME FESTu, který byl věnován památce Borise
Hybnera, ukázal v plné parádě letošní heslo: „Pantomima is not dead!“ Protože tohle umělecké odvětví
je oblíbené u diváků, ale i samotných mimů. Až téměř rodinná atmosféra festivalu je nezaměnitelná.
Letošní program nabídl opravdu pestrou skladbu umělců. Od klasických, ještě studujících, mimů,
přes novocirkusová či klaunská vystoupení, až po
zapojení moderních technologií, ale naopak i odkazu dávného východního umění v pohybově laděném
divadle.
Město Polička na pomezí Čech a Moravy má necelých devět tisíc obyvatel a také několik slavných
rodáků či lidí s tímto místem spojených. K hudebnímu skladateli Bohuslavu Martinů a bývalému
rychlostnímu kanoistovi Martinu Doktorovi můžete
bez okolků zařadit také režiséra, mima či pedagoga
Radima Vizváry, který zde vyrůstal. Právě on jako
umělecký šéf a dramaturg festivalu láká každoročně do Poličky řadu skvělých interpretů i studentů
z celého světa. „Jsem velmi spokojený. Entuziasmus
všech účastníků mi evokuje národní obrození, v našem případě můžeme mluvit o skutečné rehabilitaci
pantomimy v evropském kontextu. A je úžasné, že se
to děje v malém městě Poličce,“ uvedl Vizváry.
Ten měl však u zrodu festivalu na paměti i myšlenku kamaráda a učitele Borise Hybnera. Když letos
známý mim zesnul, byl letošní ročník MIME FESTu
logicky věnován právě jemu. Už během úvodního
večera připomněla Ladislava Petišková život a dílo
Borise Hybnera, a to včetně ukázek z jeho inscenací. A Hybnerův odkaz se prolínal celým týdnem.
V úvodním slově tištěného programu známý umělec
uvedl: „Dokud budou čestní a počestní lidé, tak bude
pantomima existovat. Pantomima je sůl země, je nezničitelná. Pantomima is not dead.“
A že rozhodně nezemřela, se mohli diváci přesvědčovat opakovaně. A v řadě případů bylo beznadějně
vyprodáno. Celkem dorazilo přes 4000 lidí. Nadšené publikum tleskalo vestoje ve velkém sále Tylova
domu, například, když Vizváry dohrál své Sólo, ve
kterém se vydává napříč historií pantomimy i vlastní tvorby. Také Divadelní klub z druhé strany budovy
praskal ve švech, třeba při představení Antiwords od
Spitfire Company, které odkazuje na dílo Audience
Václava Havla, ale i při až terapeutické show amerického klauna Red Bastarda. Ten publikum nejen
rozesmával, ale také mu kladl osobní otázky a nutil
reagovat. Třeba měli lidé říct něco, co ještě nikdy
nikomu neřekli. Na konci show se sám obnažil, a to
doslova.
„Miluji tenhle festival. Skvělá byla rodinná atmosféra, organizace, jídlo, vystoupení, ale také vnímavé publikum. Kromě hraní jsem navázal nové
vztahy a rozvíjel vlastní dovednosti. Studenti na
mém workshopu měli chuť se učit a také já se od
nich v mnohém inspiroval,“ řekl Eric Davis, který
vystupuje v červeném kostýmu pod pseudonymem
Red Bastard.
Nedílnou součástí MIME FESTu jsou právě
i workshopy. Těch se letos zhostili zahraniční hosté.
Kromě Davise také Indka Nimmy Raphel, portugalský klaun Enano, ale i maďarská skupina Bandart
kombinující tanec a digitální graffiti a malby. Okolo
90 studentů a zájemců ze čtrnácti zemí světa se jich
účastnili s nadšením a dobrou náladou.
A na své si v Poličce přišly také děti. Ať už při
klaunském vystoupení Filipa Hajduka, ale i při zábavné show mága Václava Strassera s duhovými
bublinami. Žákům a studentům patřila i dopolední vystoupení, třeba The Losers od Losers Cirque
Company. Portugalec Enano pak potěšil celé rodiny
se svou zábavnou show, ve které dokonce parodoval
další účastníky MIME FESTu. Na konci pak vytáhl
krabičku, do které si schovává aplausy z celého světa.
„Poznal jsem mnoho kultur i typů publika, ale potlesk je všude stejný,“ prohlásil Enano.
Závěrečný slavnostní večer, při kterém se na pódiu sejdou umělci z celého týdne, se nesl v zábavném

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

duchu. V závěru se ale nálada překlopila v nostalgii
a vzpomínání. S Poctou otci vystoupila herečka Vanda Hybnerová a také krásné video připomnělo ještě
jednou Borise Hybnera. „On tam byl s námi, a byl
určitě rád, že jeho odkaz v podobě rozdávání smíchu a lásky byl naplněn,“ dodal Vizváry, který na
příští rok slibuje další interprety, kteří ještě nebyli
na MIME FESTu, nebo nikdy nevystupovali v České
republice. Dorazí soubory z Izraele, Francie a možná
i Austrálie. Na konkrétní jména je ale ještě brzy.

MIME FEST byl finančně podpořen Visegrádským fondem, Ministerstvem kultury ČR, městem
Poličkou, Divadelním ústavem - Institutem umění,
Nadací život umělce, Pardubickým krajem a společností CardMag.
Organizátory festivalu jsou Pontopolis z.s. a Mime
Prague z.s. Děkujeme všem, kteří festival podpořili:
Tylovu domu, Divadelnímu klubu, Gymnáziu Polička, ZUŠ Bystré, ZUŠ Svitavy, všem dobrovolníkům,
Martinovi za Noclehárnu, Kubovi, Kláře, Václavovi,
Anetce a všem za barem, Míše za úklid, Honzovi za
NON-STOP podporu v klubu, Radimu Hromádkovi
za skvělé fotky a v neposlední řadě paní Heleně za
pomoc při propagaci festivalu.

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... listopad 2016

Název akce – popis
Literární kavárnička
Bratři Ebenové – Čas holin – Bratři Ebenové koncertují k novému albu Čas holin
Adventní kalendář – Keramická dílna pro děti od 1. třídy
Klavírní recitál Martina Kasíka
Století přemyslovských králů – Přemysl Otakar II.
– přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
19.00 Indiáni dnes – Vladimír Arnie Prachař o indiánech Kanady
4. 11. 14.00 Zapletený podzim – dílna pro děti od 1. třídy Upleteme si košíček z pedigu
a naaranžujeme podzimní aranžmá
20.00 Debustrol, Hypnos – Metalový večírek
5. 11. 19.00 Listobraní – Folkrockový večírek – Apetit, Karel na nákupech, Sen pana Otty.
7. 11. 15.00 Šijeme si pro radost – dílna pro maminky – Dílna pro dospěláky
19.00 Jiří Bárta/violoncello & Terezie Fialová /klavír – Koncert sezóny KPH
8. 11. 10.00 Nástup dětí do Mateřské školky – Přijďte si poslechnout jak lze dítě připravit
na nástup do MŠ
14.00 Podzimní šití – Dílna šití a aranžování pro holky od 1. třídy.
9. 11. 14.00 Svatomartinské posezení
19.00 Nepál – Vypravění Jana Trávníčka doplněné projekcí
19.00 Doctor Strange – Akčně dobrodružný film ve 3D
10. 11. 16.00 Začít spolu – Beseda o vzdělávacím programu pro děti 1. stupně Začít spolu
18.00 Snow Film Fest – Filmový festival plný sněhu, ledu a adrenalinu!
18.00 Století přemyslovských králů – Václav II. – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
11. 11. 8.15 Na kouzelném paloučku / Jů a Hele – loutková revue
10.00 Na kouzelném paloučku / Jů a Hele – loutková revue pro děti
17.00 Připravit pozór vánoce – Tvořivá dílnička pro dospělé
– výroba vánočních dekorací, aranžmá.
20.00 Něžná noc – Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl
12. 11.		 Broučkování
19.00 Sbohem, zůstávám! – komedie
20.00 Jazzové setkání – Ingrid James Band (Austrálie/CZ)
14. 11. 17.30 Beseda: Mistr Jeroným Pražský – Evropský vzdělanec a buřič po boku Jana Husa
18.00 Pohádky pro Emu – rodinný romantický film
16. 11. 13.30 Keramická dílna
18.00 Stužkovací večírek
19.00 Kaleidoskop Jana Rejžka – Poslechový pořad předního českého hudebního kritika
19.00 Tenkrát v ráji – drama
18. 11. 15.00 Jumping kids party – Pro děti 1.–4. třídy ZŠ. Zábavné cvičení na trampolínách
s hudebním doprovodem.
19. 11. 14.00 Vernisáž: Narodil se Kristus pán, z růže kvítek vykvet nám… – Slavnostní zahájení
výstavy s kulturním programem vystoupí žáci ZUŠ B. Martinů Polička.
18.00 André Rieu – Vánoce s Andrém 2016 – Live přenos z vánočního koncertu z Maastrichtu
21. 11. 15.00 Dílna pro dospělé – „Adventní věnce“ – Přijďte si vyrobit adventní věnec na dveře
18.00 Fantastická zvířata a kde je najít – Dobrodružný ve 3D
22. 11. 20.30 LiStOVáNí – Stop
23. 11. 13.30 Keramická dílna
18.00 Trollové – animovaný film pro děti
24. 11. 14.00 Narozeninové zpívání
17.00 Jak na tvorbu blogu – Workshop pro ty, kteří by rádi publikovali na internetu
19.00 Bohuslav Martinů: Sonátová díla pro housle a klavír II

#

Čas
2. 11. 14.00
19.00
3. 11. 16.00
18.00
18.00

Místo konání
DPS Polička
Velký sál Tylova domu
SVČ Mozaika
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Spolek NÁŠ MARTINŮ www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu

Městská knihovna
Divadelní klub

Městská knihovna Polička
Ekocentrum Skřítek

SVČ Mozaika
Divadelní Klub
Divadelní Klub
MaTami (CBM)
Velký sál Tylova domu

SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
MaTami
Tylův dům

MaTami (CBM)
SVČ Mozaika
DPS Polička
Divadelní Klub
Kino Tylův dům
MaTami (CBM)
Divadelní Klub
Městská knihovna
Velký sál Tylova domu
Velký sál Tylova domu

MaTami
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
MaTami
Divadelní spolek Tyl
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Tylův dům

SVČ Mozaika
Divadelní Klub
Park u hradeb
Velký sál Tylova domu
Divadelní Klub
Městské muzeum a galerie (CBM)
Kino Tylův dům
DPS Polička
Divadelní Klub
Městská knihovna
Kino Tylův dům

SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Gymnázium Polička

SVČ Mozaika Polička

Městské muzeum a galerie (CBM)
Velký sál Tylova domu
MaTami (CBM)
Kino Tylův dům
Divadelní Klub
DPS Polička
KINO Tylův dům
DPS Polička
Městská knihovna
Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami
matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Spolek NÁŠ MARTINŮ www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu

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

www.knihovna.policka.org
www.ekocentrumskritek.cz
www.mozaika-policka.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
matami.webnode.cz
www.mozaika-policka.cz
www.dpspolicka.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
matami.webnode.cz
www.divadelniklub.cz
www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

www.mozaika-policka.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... listopad 2016

Čas
25. 11. 8.00
17.00
19.00
20.00
26. 11. 14.00
15.00
17.00
20.00
27. 11. 13.00
28. 11. 19.00
29. 11. 14.00
19.00
30. 11. 13.30
19.00
1. 12. 16.00
2. 12. 20.00
3. 12. 13.00
19.00
4. 12. 18.00

Název akce – popis
Místo konání
S vůní vanilky – adventní výstava
Charitní dům I. (Vrchlického 22)
Sněhuláci – Pro děti od 1.–5. třída
SVČ Mozaika
Prodloužená Kurzu tance a společenské výchovy
Velký sál Tylova domu
Retroples – Maškarní ples inspirovaný filmy Limonádový Joe a Tenkrát na Západě.
Divadelní Klub
Pohádková mikulášská besídka s dětskou diskotékou – pohádkové pásmo s píničkami Velký sál Tylova domu
Autorské čtení detektivky B. M. Horské – Rukavičky smrti
Městská knihovna
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Palackého náměstí
Neřež a Roman Dragoun – Koncert k šedesátinám Zdeňka Vřeštála a Romana Dragouna Divadelní Klub
Vánoční inspirace
Tylův dům
Zúčtování – thriller
Kino Tylův dům
A je to – Dílna práce se dřevem pro děti od 1. třídy
SVČ Mozaika
Nezkrocená Brazílie – Videoprojekce Kateřiny a Miloše Motani
Divadelní Klub
Keramická dílna
DPS Polička
Příchozí – sci-fi thriller
Kino Tylův dům
Vánoční světýlka – Keramická dílna pro předškoláčky.
SVČ Mozaika
Zahradní slavnost – Divadlo Střezina
Divadelní Klub
Závěsný betlém z dřívek – Tvořivé dílny k vánoční výstavě pro širokou veřejnost
Městské muzeum a galerie (CBM)
IX. večer akustické hudby
Divadelní Klub
Anděl Páně 2 – česká pohádka
Kino Tylův dům

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Oblastní charita Polička
zastupce.charita@policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

10. 9. –6. 11.
16. 9. –6. 11.
17. 9. –6. 11.
10.–15. 11.
19. 11. –18. 1.

Název akce – popis
Výstava: Věra Faberová – Reflexy – kostýmní tvorba
Výstava: Jaroslav Mareš Fotografie
Výstava: Bohuslav Martinů a Brno
Dárečky pro „všecky“ – Keramický kurz pro studenty a dospělé
Narodil se Kristus pán, z růže kvítek vykvet nám… – tradiční výstava betlémů

Pořadatel akce
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
SVČ Mozaika Polička
CBM (Muzeum)

Kontakt, informace, rezervace
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
www.mozaika-policka.cz
muzeum@muzeum.policka.org

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

#

Místo konání
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
SVČ Mozaika
Městské muzeum a galerie (CBM)

Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáž:
Narodil se Kristus Pán,
z růže kvítek vykvet nám…
– tradiční výstava betlémů
19. 11. 2016 – 18. 1. 2017,
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Ve dvou výstavních sálech představíme betlémy
ze tří století. Jejich počet nebude velký, zato budou
obdivuhodné množstvím postav a rozlehlostí scén.
Jejich autoři byli samouci a vyráběli je ve svém volném čase ze dřeva, z kašírovaného papíru, lepenky,
keramiky apod. K nejzajímavějším budou patřit původem poličské jesličky z rodiny Jeřábko-Andrlovy
a Andrlíko-Friedlovy. Narození Ježíška uvidíte také
v grafikách významných autorů ze sbírky paní Jarmily Janků.
Ve vánoční atmosféře jehličí a růží si znovu připomenete nehynoucí betlémský příběh a zazpíváte
si lidové koledy.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne
v sobotu 19. listopadu ve 14.00 hod. ve výstavních sálech muzea. Úvodní slovo pronese pan Bohumír Andrle, předseda Betlemářů Poličska. S kulturním programem
vystoupí žáci ZUŠ B. Martinů Polička.
Tvořivé dílny k vánoční výstavě pro širokou veřejnost:
sobota 3. 12. od 13.00 do 15.00 hodin – Závěsný betlém z dřívek. Ploché dřevěné špachtle
se pod vašima rukama promění v betlémskou stáj
i v postavy svaté rodiny a pastýřů.
sobota 10. 12. od 13.00 do 15.00 hodin –
Vánoční vrkoč a polaz. Přijďte si vyrobit tradiční lidovou dekoraci ze špejlí ozdobených sušeným
ovocem, ořechy, makovicemi, barevnými látkami
i zelení.
Výstavy:
Výstava Bohuslav Martinů a Brno
17. 9.–6. 11.
I když slavný poličský rodák v Brně nikdy nežil,
měl s moravskou metropolí zejména ve 30. letech
20. století čilé pracovní vztahy a město na skladatele nezapomnělo ani po jeho smrti. Skladatelova
tvorba je pravidelnou součástí repertoáru komorních a symfonických koncertů či operních scén, jeho
osobnost je připomenuta několika sochařskými díly
ve veřejném prostranství města a jeho jméno nese
i jedna brněnská ulice. Nová výstava chce připomenout nejzajímavější aktivity, které v Brně v historii
i zcela nedávné minulosti ve vztahu k Bohuslavu
Martinů proběhly.
doc. Monika Holá, muzikolog CBM
Věra Faberová – Reflexy
– kostýmní tvorba
10. 9–6. 11.
Výstava představuje výběr prací z kostýmní
tvorby, ilustrací a návrhů obálek výtvarnice a scénografky Věry Faberové-Šauerové, která se narodila v Poličce. Po skončení studií na VŠUP a DAMU
v Praze byla výtvarnicí Státního divadla v Ostravě.
Spolupracuje s divadly, Čs. televizí a filmem v ČR
i zahraničí.
Jaroslav Mareš Fotografie
16. 9. –6. 11.
Autor představí návštěvníkům na padesát prací,
mezi kterými naleznou jak ty nejnovější, tak i ty,
které mohou znát z dřívějších výstav.
Jaroslav Mareš (1958), původem z Proseče, absolvent Fakulty strojního inženýrství, žije a pracuje
v Poličce. Focení jako koníček ho provází od dětství, intenzivněji se mu věnuje od nástupu digitální
fotografie. Jeho tvorba zahrnuje řadu témat, mezi
nejoblíbenější patří snímky lidí v jejich přirozeném
prostředí, portrétní fotografie, městská krajina a fotografie detailů architektury. Věnuje se i foto-grafice
a montážím.

Je členem Svazu českých fotografů a Fotoklubu
Svitavy, realizoval 10 samostatných výstav, na dalších 19 se podílel jako spoluautor. Jeho práce byly
vícekrát publikovány ve fotografických časopisech.
Získal na dvě desítky ocenění, mj. několik cen Národní soutěže amatérské fotografie, jeho snímky
jsou ve Sbírce české fotografie Svazu českých fotografů. V roce 2011 reprezentoval Poličku na 12. výtvarném salonu královských věnných měst.
Mimo vlastní tvorbu spolupracuje na fotografickém životě v regionu, je autorem projektu 750 tváří
Poličky, ve kterém s dalšími fotografy vytvořil a do
jediného osmimetrového obrazu spojil 750 portrétů.
Byl kurátorem několika výstav, každoročně připravuje fotografické výstavy k festivalu Polička Jazz.
Akce:
Beseda: Mistr Jeroným Pražský – Evropský vzdělanec a buřič po boku Jana Husa
Český filozof, provokativní teolog a vášnivý cestovatel, upálený roku 1416 v Kostnici, byl spolupracovníkem a přítelem Jana Husa. Mistr Jeroným Pražský
bude tématem přednášky poličského evangelického
faráře Mgr. Jiřího Tenglera. Přednáška s besedou
k 600. výročí mučednické smrti vás seznámí s životní cestou náboženského myslitele. Beseda se
koná v pondělí 14. listopadu od 17.30 hod.
v přednáškovém sále centra. Vstup volný.
Náš Martinů:
Spolek Náš Martinů:
Klavírní recitál Martina Kasíka
Francouzská kritika přirovnala Martina Kasíka
k Vladimíru Horowitzovi a k Martě Argerich. Cestu
na světová pódia mu otevřelo vítězství v celosvětové soutěži Young Concert Artists Competition v New
Yorku v roce 1999. Následovaly recitály v Carnegie
Hall, londýnské Wigmore Hall, Concertgebouw
Amsterdam, Tokyo Suntory Hall, atd. Martin Kasík nabídne velkolepý program, téměř shodný s tím,
který je určen pro listopadový Festival Rudolfa
Firkušného v pražském Rudolfinu, tj. výběr z Etud –
obrazů od S. Rachmaninova a Mussorgského Obrázky z výstavy, pouze L. Janáčka nahradí vzhledem ke geniu loci města Poličky Bohuslav Martinů
a jeho Tři české tance.
Akce se koná ve čtvrtek 3. listopadu od
18.00 hod. v hudebním sále Centra B. Martinů v Poličce. Pořádá Spolek Náš Martinů.
Vstupné 90 Kč.
Spolek Náš Martinů:
Sonátová díla pro housle a klavír II
První díl věnovaný sonátovým dílům Bohuslava
Martinů pro housle a klavír byl zaměřen na tři hlavní, číslované sonáty (vedle Sonáty pro dvoje housle
a klavír), a nyní čekají na své představení zbývající
čtyři díla patřící do této kategorie. Seznámíme se
jak s prvotinami mladého skladatele, tak vyzrálejšími skladbami pozdějšího období. „Menu“ dalšího
přátelského setkání v rámci dlouhodobého cyklu
pořadů nazvaného Pojďme na Martinů bude sestávat z těchto „chodů“: Sonáta C dur pro housle a klavír (1919), Sonáta d moll pro housle a klavír (1926),
Sonatina pro dvoje housle a klavír (1930) a Sonatina
G dur pro housle a klavír (1937). První dvě sonáty
věnoval Martinů svým „milým hochům“ Stanislavu
Novákovi (housle) a Karlu Šolcovi (klavír), jejichž
přátelství se pojí ještě ke studiu na pražské konzervatoři. Sonatina G dur naopak vznikla v období
vrcholných skladeb Bohuslava Martinů (Julietta,
Kytice aj.) a nakonec doprovázela autora i na jeho
poslední cestě, neboť pomalou větu z této „instruktivní skladby pro začátečníky“ si vybral houslista
Petr Rybář, aby ji přednesl při smutečním obřadu
za zemřelého skladatele ve švýcarském Pratteln
1. září 1959.
Akce se koná ve čtvrtek 24. listopadu od
19.00 hod. v hudebním sále Centra B. Martinů v Poličce. Pořádá Spolek Náš Martinů.
Vstupné 50 Kč.

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

Narozeninový
večírek se vydařil
V pátek 30. září vyvrcholily oslavy 80. výročí
založení Dětského domova Polička hudebním večírkem v Divadelním klubu.
První kapela Los hongos se zpěvačkou s úžasným hlasem navodila příjemnou atmosféru. Akci
vtipně a pohotově moderoval Lukáš Zrůst.
Hlavním tahákem večera byla kapela Třetí zuby
z Boskovic, která má v Poličce už léta své skalní
fanoušky. Jejich vystoupení bylo skvělé a sklízelo
velký potlesk po každém songu. Všichni se výborně bavili a užívali si pohodový páteční večer.
Během večera ředitelka dětského domova Miroslava Přiklopilová přiblížila formou krátkých
rozhovorů s moderátorem Dětský domov Polička
přítomným a popřála všem příjemnou zábavu.
Večírek byl zakončen skvělou hudbou kapely
W. X. P.

Ad Z deníku
staromilce
Po přečtení postřehů staromilky konstatuji - nic nového pod sluncem – ironie, místy vtip,
jedovaté šípy. Na druhou stranu, pokud nejsou
vážnější připomínky než ke skloňování slova občan, je to dobré.
Mám za to, že v Poličce se děje spousta věcí,
které by stály za povšimnutí, komentář nebo pochvalu. Šípy s pochvalou však -kaz- v toulci nemá.
Například ono zmiňované „prohlasování“ na
zastupitelstvu se týkalo dohody o směně pozemků s firmou Agronea a jejími vlastníky, která
umožňuje další rozvoj města. Vyjednání směny
nebylo jednoduché, že nakonec došlo k dohodě,
je zásluhou především starosty J. Martinů. Na
jednání zastupitelstva vše zaznělo, takže není
třeba pátrat a vkládat naději do pana Kučery.
Stačí poslouchat a hlavně chtít slyšet.
Je to otázka pohledu na svět. Osobně spíše
hledám pozitiva. Domnívám se, že Polička je
pěkné místo k životu. Nabízí v nebývalé míře vyžití všeho druhu. Není to samo sebou. Je za tím
spousta práce aktivních lidí, kteří zde žijí. Přijít
s myšlenkou, přesvědčit ostatní, že není hloupá,
a realizovat ji, je těžší než vystřelování šípů všeho druhu.
Starosta možná občas použije špatný pád, je
to však jenom kosmetická vada. Za daleko důležitější považuji, že je nesmírně pracovitý člověk,
férový a čestný chlap. Co slíbí, dodrží, podání
ruky je více než smlouva. Vytýkat mu, že v otevřené diskusi při bezprostřední reakci na mnoho
témat použije špatný pád, je dle mého názoru
hloupé.
Pěkný den všem přeje občan
MUDr. Jiří Toman.

Kardiaci zvou
ZO Kardio Svitavy a Polička zve příznivce kondičních vycházek v sobotu 12. listopadu na podzimní výšlap spadaným listím, nenáročný pochod
v délce 4 km. Z Poličky na Jelínek po nově upravené „Křížové cestě“. Sraz na vlakovém nádraží
v Poličce v 10.30 hod.
Pro těžko chodící účastníky sraz v 10.45 hod.
u sportovního stadionu. Vedoucí vycházky Pavel
Brokl a Marta Janderová.
Vypněte televizi a pojďte s námi do přírody, barevný podzim je krásný. Zveme všechny, co chtějí
pro své zdraví něco udělat.
Jan Pokorný
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Pozvánka DPS
Penzion

Zprávy z Masarykovy základní školy

2. 11. Literární kavárnička od 14.00 hod. ve společenské místnosti
9. 11. Svatomartinské posezení od 14.00 hod. v jídelně.
16. 11. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
23. 11. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
24. 11. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.
30. 11. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.

Z činnosti
DPS Penzion

Pasování na školáky vrstevnický program
1. a 9. ročníků
Dne 29. 9. proběhlo v hale naší
školy slavnostní pasování prvňáčků do cechu školáckého. Děti
se shromáždily v hale po třídách se svými patrony
z devítek. Všichni sledovali nejprve slavnostní nástup učitelek 1. tříd v čele s paní ředitelkou a ceremoniářem. Dále proběhl krátký program, který si
připravili kamarádi ze školní družiny i žáci II. stupně, vystoupení mažoretek a kroužku zumby, cvičení
gymnastek, Broučkování, zpěv i beat box.
Na závěr byli žáci jmenovitě představeni a dostali
slavnostní listinu, ve které je zapsáno, jaká pravidla
má správný školák dodržovat. Připnuli si i odznáček
školy. Celému ceremoniálu přihlíželi kamarádi z mateřských školek i se svými učitelkami. Noví prvňáčci

slíbili, že se budou snažit být vzornými školáky. Jejich patroni z devátých tříd je budou v průběhu první třídy při dalších společných akcích v jejich snaze
podporovat a pomáhat jim.
Další akce, které probíhaly na naší škole, byly ryze
sportovního charakteru. Žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků poměřili síly v moderním trojboji, resp.
páťáci ve čtyřboji. Mezi disciplínami se objevil oblíbený běh do schodů, šplh o tyči, přetahovaná a matematické rébusy.
Série přespolních běhů zavála ty nejlepší (přes oblastní, okresní kola) do Letohradu. Družstvo starších
žáků a žákyň bude v kolébce biatlonu bojovat o pěkný výsledek.
I družina žije sportem, každý čtvrtek chodí 25 dětí
na zimní stadion zdokonalovat piruety a překládání,
a to na bruslích.
Sešel se již školní parlament, který do funkce předsedkyně zvolil Vendulu Pucharovou, žákyni 9. A. Již
naplánoval tradiční akce, jako je Vánoční třída, Vánoční besídka, ale připravuje i novinky Barevný den,
Den naruby a soutěž O vánočního kapříka.
Dne 12. 10. se 28 žáků naší školy zapojilo do Přírodovědného klokana, který v sobě zahrnuje otázky
z matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a chemie. Zvítězil David Zahradník z 9. A, na druhém
místě se umístil Martin Stoklásek 9. A, třetí místo
patřilo Ondřeji Tulisovi 8. A.
9. A má za sebou projekt Indiánská kultura, kdy
žáci tančili indiánské tance, vyráběli čelenky a vymýšleli indiánské přezdívky a dokonce pozvali indiány i do kina.

-har-

Rok se sešel s rokem a první říjnový týden se
v DPS „Penzion“ opět slavilo. Akce připravované
k Mezinárodnímu dni seniorů a Týdnu sociálních
služeb jsou již několik let příležitostí ke společnému
setkávání, vzpomínání a také k získávání nových informací. Pochod Seniorská stopa byl na téma – Okolo, okolo. Senioři prošli okolo historické části hradeb. Obyvatele Domova důchodců vedly jejich stopy
okolo náměstí. Senioři se také prošli okolo budovy
DPS „Penzion“. Po procházce následovala cesta

Trápí vás závislost?

labyrintem, cesta do středu. Chůze labyrintem napomáhá orientaci v prostoru, zklidňuje, vede k soustředění. Labyrint připravil v atriu „Penzionu“ Asol
a seniorům se tato zkušenost velmi líbila. Závěrem
se všichni společně sešli v jídelně při dobré muzice
a občerstvení. Zazpívali si i známé písničky s Poupaty a panem Hladíkem. Účastníci pochodu byli
odměněni medailí, kterou vyrobily šikovné ručičky
v DPS „Penzion“. V rámci prevence kriminality navštívila seniory zástupkyně Policie ČR por. Mgr. Kaizarová s tématem – Násilí na seniorech. Neradostné
téma, o kterém je ale potřeba mluvit. Posluchači se
dozvěděli o příkladech násilí a o možnostech jejich
řešení, statistiky v kraji a další zajímavé informace. Psycholožka Mgr. Petra Štarková si pro seniory
připravila přednášku – I slova mohou bolet. Podle
údajů výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci je psychické násilí nejčastějším typem
násilného chování vůči populaci starší 65 let. Nejčastěji se jedná o urážky, znevažování, křik, vyhrožování. Posluchači se dozvěděli jak poznat, že se
jedná o psychické násilí a jak se tomuto násilí bránit.
Do přednášky se se svými dotazy aktivně zapojili
i senioři. Milé, veselé a tvůrčí bylo setkání s dětmi
z MŠ Telecí. Děti přišly seniorům popřát k jejich
svátku a společně si s nimi vyrobit makovou panenku. Podzimní procházka Libohájem se opravdu
vydařila. Při posezení na lavičkách se začaly vybavovat vzpomínky, jaké to bylo v lesoparku, když byli
senioři mladí. První rande, oslavy, procházky, cesty
ze Sádku na jarmark do Poličky… sluníčko tak hřálo,
že se ani nikomu nechtělo domů.

16

Již od roku 2007 poskytuje v regionu Poličska
své služby nestátní nezisková organizace Laxus
z.ú. Díky podpoře města Polička nabízí Laxus
pomoc lidem, kteří se potýkají se závislostmi. Nejedná se přitom pouze o uživatele nelegálních drog,
ale i o ty, kteří mají problém s alkoholem, tabákem
nebo se stali závislými na sázení či hře na automatech. Několik krátkých článků, které budeme
postupně zveřejňovat, přinese informace nejen
těm, kteří mají se závislostí vlastní zkušenost, ale
nabídne také pomoc jejich blízkým. Tématem prvního článku je tzv. „terénní program“, který se zaměřuje zejména na aktivní uživatele drog, ale díky
svému záběru významně chrání i veřejné zdraví.
Terénní pracovníci, tzv. „streetworkeři“, nabízí
pomoc přímo v ulicích Poličky. Sbírají odhozené
injekční stříkačky a kontaktují uživatele drog, kterým pomáhají řešit především zdravotní a sociální potíže. Díky terénnímu programu je ve městě
téměř eliminován výskyt odhozených injekčních
stříkaček. „Lidé, kteří jsou do programu zapojeni, totiž pravidelně odevzdávají použité stříkačky
k odborné likvidaci, dostávají za ně sterilní a jsou
proto více motivováni k bezpečnějšímu chování. V roce 2016 využilo služeb našeho programu
zhruba 7 lidí, kteří nám odevzdali téměř 2000
použitých injekčních stříkaček,“ říká Tomáš Janků, vedoucí programu. „Tím, že stříkačky měníme,
výrazně snižujeme riziko šíření infekčních chorob a zamezíme také výskytu použitých stříkaček
a jehel v ulicích,“ popisuje Janků. I proto byla letos
ve městě nalezena pouze jedna odhozená stříkačka. Na případný výskyt dalších můžete upozornit
strážníky městské policie nebo terénní pracovníky,
jejichž telefonní číslo naleznete v závěru textu. Cílem programu ale není jen sběr a distribuce jehel.
Kontakt pracovníků s uživateli drog umožňuje významně ovlivnit i to, jakou cestou se budou životy
závislých ubírat. „Díky pravidelnému kontaktu
můžeme snížit míru zdravotního a sociálního
propadu, motivovat klienty k méně rizikovým
způsobům braní drog, a také je ve vhodnou chvíli

podpořit na cestě k léčbě a abstinenci. Jednoduše
řečeno, čím lépe na tom budou, tím méně potíží
bude třeba řešit a zvětší se šance na úspěšnost
jejich léčby. Znamená to vlastně, že ve finále ušetříme peníze za léčbu infekčních nemocí, závislostí
a mnohdy i za řešení důsledků trestné činnosti,
která s drogami často souvisí,“ dodává Janků. Terénní pracovníci Laxusu dojíždí do Poličky každou
středu a z důvodu co největší dostupnosti poskytují služby zdarma a anonymně. Kontaktovat je
můžete na telefonním čísle +420 774 626 302 nebo
e-mailu teren.pardubice@laxus.cz. V příštím
díle představíme svitavské Ambulantní centrum,
které poskytuje pomoc těm, kteří se svou situaci
rozhodnou řešit a nabídneme i pomoc lidem, kteří narazili na problém závislosti v rodině. Již teď
ale můžete pro případnou pomoc a radu využít
i ambulantních telefonních čísel +420 733 734 912,
+420 734 319 994 a e-mailu ambulance.svitavy@
laxus.cz. Pro on-line poradenství se můžete obrátit také na www.laxus.cz.

Poděkování
V minulém měsíci jsme se navždy rozloučili
s naší maminkou paní Věrou Schauerovou z Poličky. Všem, kteří nám projevili soustrast na obřadu
i mimo něj, mnohokrát děkujeme.
Při té příležitosti bych ráda vyzdvihla vysokou
kvalitu smuteční řeči od paní Marie Melšové. S její
pomocí bylo rozloučení s naší maminkou milé
a důstojné. Majiteli pohřební služby v Poličce panu
Němcovi pak nezbývá než gratulovat k výběru takové spolupracovnice. Doporučuji paní Melšovou
všem, kteří se ocitnou v nelehké situaci loučení se
svým blízkým, protože přístup a slova paní Melšové dovedou zmírnit žal a zármutek nejbližších
v této těžké chvíli.
Za rodinu Věra Frodlová

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

Zajímavá místa Kraje Smetany
a Martinů – Dolní Újezd
Malebné rozložení obytných
budov a hospodářských stavení
v členitém údolí, prostoupené četnou zelení, takový obraz se nabízí
při pohledu na obec Dolní Újezd z ptačí perspektivy.
Pomyslnou osu naší obce tvoří hadovitě se vlnící říčka Desná, někdy něžněji nazývaná Desinka, k níž se
přimyká údolní niva, stráně a návrší nad nimi. Na
těchto návrších, téměř po celém obvodu zastavěného území obce, jsou vystavěny statky a hospodářská

se člověk může setkat s moudrostí a nadhledem,
které jsou pro tyto lidi často tak charakteristické.
2. Poměrně skryté místo, které má trochu jiný
charakter než to předešlé, odděluje od ostatních
prostor druhově i vzrůstem bohatá zeleň a zastřešená zeď. Jeho uzavřenost je však jen zdánlivá a svým
umístěním vytváří ideální prostředí pro soukromí
a individuální odpočinek případně meditaci.
3. Kdo má rád procházky klidným lůnem přírody,
půjde okolo tohoto nenápadného místečka. Spole-

Vzpomínáme
Dne 12. 10. by se dožil 70 let
tatínek a dědeček pan Stanislav Chalupa.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcera s rodinou

Dne 18. listopadu tomu
bude již devět let, co nás navždy opustila naše drahá maminka, teta, sestra, babička
a kamarádka, paní Maruška
Pražanová. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkujeme všem, kdo si vzpomenou s námi.
Synové Vojtěch a Michal
s rodinami
Dne 20. 11. 2016 uplyne
10 let, kdy nás náhle opustil
náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan Ivan Fáber. Děkujeme všem, kdo vzpomenou
s námi. S láskou vzpomínají
manželka Jana, dcera Iva
a syn Tomáš s rodinami
Dne 21. listopadu 2016
uplyne 5 let od úmrtí pana
Jana Řádka. Kdo jste ho znali
a měli rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku. S láskou vzpomínají
manželka, syn a dcera
s rodinami.

stavení, na která navazují k nim náležející polnosti a lesní pozemky. Tímto uspořádáním je do velké
míry předurčen a utvořen i celkový vzhled obce
a okolní krajiny.
Chceme-li však nějaké místo poznat podrobněji,
je nejlepší vydat se po tomto místě na procházku.
Jen při procházce totiž nepřehlédneme vše podstatné a můžeme postřehnout i zajímavé detaily, které
nám většinou unikají a to i přesto, že mají své nezpochybnitelné kouzlo. Na této stránce vám chceme
představit několik zajímavých míst z naší obce, kde
může člověk po celodenním shonu v klidu spočinout
a ničím nerušen odpočívat.
1. Toto místo je sice převážně využíváno obyvateli žijícími v jeho těsné blízkosti, ale svým řešením
a uspořádáním umožňuje i přístup ostatní veřejnosti, čímž přímo vybízí k posezení a pobesedování
s našimi staršími spoluobčany. V jejich společnosti

čenství stromů u cesty jakoby vybízelo k zastavení,
posezení a tiché rozmluvě, ke které se určitě připojí svým švitořením místní starousedlíci – opeření
obyvatelé této lokality. Mimo to vás v pravé poledne
na tomto místě svými paprsky pohladí a zahřeje kolem po obloze právě plující sluníčko.
4. Příjemné posezení provázené pěkným pohledem přes pestrobarevná pole. Těmito osmi „p“ by se
dalo charakterizovat toto odpočinkové místo. Jeho
příjemnou atmosféru ještě umocňuje březová alej,
která lemuje kolem procházející vycházkovou trasu.
Soutěžní otázka:
O jaká místa se jedná a kde přesně v obci se popisovaná místa nacházejí?
Odpověď, prosím, zašlete na adresu nsauerova@
policka.org do 14. listopadu. Autor správné odpovědi získá dárek od obce Dolní Újezd.

23. 11. 2016 vzpomeneme
22. výročí úmrtí maminky,
paní Marie Kučerové.
Syn Jiří, děti, vnuci,
pravnuci

Dne 23. 10. 2016 by se dožil
90 let pan Ladislav Pohorský.
Vzpomínáme.
Rodina Pohorská
a Ropkova

Je smutno bez Tebe žít,
nemá kdo poradit, potěšit.
Díky za to, čím jsi pro nás
byl,
za každý den, který jsi pro
nás žil.
Dne 23. 11. 2016 si připomeneme druhé smutné výročí
úmrtí pana Petra Tlapáka.
S úctou a láskou vzpomíná
manželka Olga a celá
rodina.
Dne 24. 11. uplyne rok od
odchodu maminky a babičky,
paní Evy Jílkové.
Tichou vzpomínku věnují
manžela a dcera s rodinou.

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

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
„PENZION” POLIČKA
nabídka volného pracovního místa

„Víš co je to Sloganka?“, obrátila se na mne Slávka, má to žena, s poněkud záludným dotazem. Neuvedla mně však do úplných rozpaků. – Protože se
ptáš ty a máš před sebou přílohu novin určenou ženám, tak bych soudil, že je to nějaká majonéza jako
asi Polič----„Nepokračuj, to by byla nepřípustná
reklama!“ – Tedy nebo něco jako nepřekonatelný

pracovník v sociálních
službách
PEČOVATELKA
Náplň práce: provádění pečovatelských služeb
zejména u seniorů a osob se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí (např. nákupy,
úklid domácností, praní prádla, provádění osobní
hygieny, dovážka obědů do domácnosti, apod.)
Požadujeme: řidičský průkaz skupiny B (os. auto)
- uchazeč/ka musí být aktivní řidič/ka; kvalifikační
kurz pro prac. v sociálních službách (není podmínkou); znalost práce na PC (MS OFFICE - WORD, EXCEL); zdravotní průkaz, odpovídající zdravotní stav
k pracovní náplni; bezúhonnost (výpis z rejstříku
trestů – doloží se před podpisem prac. sml.); zodpovědný přístup k práci, důslednost, obětavost;
komunikativní a společenský přístup zejména
k seniorům; výhodou je praxe - již vykonávaná
práce v sociální oblasti
Pracovní doba: plný pracovní úvazek (40 hod./
týdně), pondělí – pátek 7.00 - 15.30 hod. (1x za
7 týdnů, odpolední směna: 10.30–19.00 hod. a víkendová služba).
Místo výkonu práce: převážně Polička
Zaměstnání na dobu: určitou, později možnost
i na dobu neurčitou.
Hrubá měsíční mzda: dle praxe a odbornosti
v rozpětí 13.000–18.000 Kč
Podání přihlášek: e-mailem nebo osobně s předáním strukturovaného životopisu nejpozději do
20. 11. 2016
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2017 (možné i později)

čistič skvrn čehokoliv, - řekl jsem a nepříliš napnut, očekával jsem alespoň trefu v přibližně vyjmenovaném okruhu. „Zůstaň sedět, pokud možno klidně dýchej a stejně klidně mi naslouchej. Ta
sloganka, to je takové zaměstnání, mající jako
hlavní náplň vymýšlet za úplatu a urychleně, než
to vystydne, publikovat krátké, úderné, šokující,
ale ze všech stran chytající krátké sdělení, které tě
zařadí mezi moderního člověka, který už už právě na nějaký slogan čeká. A to jsi právě ty a teď
to tedy víš.“ - Panenko skákavá, já už ani nechci
vstávat - dej mi nějaký příklad, můžeš-li ho ovšem
šířit a není-li opatřen copyrightem, abys nemusela platit tisíce za porušení autorských práv. - „To
si právě nejsem jista, tak zabluď do své paměti
a vydoluj nějaký lidový, který můžeš klidně publikovat.“ Přiznal jsem se, že jich pár znám. Komu
se nelení, tomu se zelení, dnes pán, pak kmán. „To
je nějaké staré, myslíš, že mladí znají, co je to… se
zelení, nebo… kmán? Sáhni po nějakém novém,
co nás oslovuje…“ - Tak bych tady měl jeden, je ze
sportovních stadionů, hovoří o provádění určitého

Nabídky přijímá a informace podává:
vedoucí pečovatelské služby, Irena Smolková, DiS. (461 753 122, e-mail: smolkova@dpspolicka.cz), ředitel Mgr. Pavel Brandejs (461 753 121),
reditel@dpspolicka.cz
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
Družstevní 970, 572 01 Polička
tel.: 461 753 111

Klub zdraví zve na přednášku

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.
•
Přijímám objednávky na domácí vánoční
cukroví - při včasné objednávce sleva.
Domácí cukrárna Lubná, tel. 724 225 497, fb.:
Domácí cukrárna Lubná u Poličky
•
Knihkupectví Dolejš nabízí knihu Josefa
Němečka o největších železničních neštěstích
v našem regionu: Stéblová (14. 11. 1960) 119 obětí
a Krouna (24. 6. 1995) 19 obětí.
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tělesného úkonu, podmiňující účastenství v této
společnosti. Nemohu ho však publikovat, je pokryt ochrannou známkou několika firem a ČT. „To
myslíš vážně?!“ – Truchlivě vážně. Je to uvedeno
na Wikipedii. Mám však problém, jsa vyobcován.
Jako osoba samostatně výdělečně činná nevím,
jak budu podávat daňové přiznání. Jsem rezident
nebo nerezident, nebo cizinec, žijící trvale na území tohoto státu? Kam se obrátit, od koho já, stojící,
dostanu potvrzení? Bože můj, kam jsme to doskákali!. „To neřeš a revanšuj se.“
– Měl bych jeden můj slogan, ale ten zasáhne každého pozemšťana. Tak tedy: Ať se stydí, to je on,
ten co nezná Arion.
„To je kruté, vem to zpět“ – Nevezmu. „Vem, prosím.“ Nevezmu… ale jo, tak to škrtám, jako že jsem
nic neřekl. „Jsi ironik.“ – Ne, jsem cynik.
„Řekni raději nějaký z mikroregionu.“ - Vidíš,
další ryze české slovo! Šafařík, Dobrovský, Jungmann by měli radost, jak se náš jazyk stává světovým. Stovky takovýchto našich výrazů už koluje
po světě. Tak mám tady jeden mikroregionální:
Valemi chodím rád, co vítc si můžu přát? „Je tam
chyba…“ – Moji Poličané mi rozumějí.
„Neměl bys něco čerstvějšího?“ - Pět pět pět je
dvacet pět.
Když už jsem u toho pětadvacátého výročí,
vzpomínám na soubory, které festival za ta léta
obohatily a na které nejde zapomenout. Americký
swingový Big band vojenského letectva, umístěný
v Německu, návštěva spisovatele Františka Nepila na *555. Mluvili jsme spolu o sobech v Norsku,
treskách, lidech tam, Jarmila Šuláková & Fleret,
Gustav Brom, Monkey bussines, Michal Prokop,
Petr Spálený, Viktor Sodoma, Žalman Lohonka,
Petra Černocká, Petra Janů, Věra Špinarová, Spritual kvintet, Dasha; to jen namátkou… Každý rok
má svého nekorunovaného a nejmenovaného vítěze. Letos vzbudil velký ohlas Miro Šmajda.
Korunou každého ročníku jsou koncerty v chrámu sv. Jakuba. Vzpomenu alespoň
„Nech už toho psaní, v televizi začíná Kde domov
můj.“
– Kde domov můj? Bez něj těžko by mi bylo.
Klein, foto P. Klein

Jakmile nastanou listopadové plískanice, skončí
naděje na teplé a sluncem prohřáté dny, zaplní se
čekárny před ordinacemi obvodních lékařů a lékárny mají větší odbyt určitých skladových položek. Ne vždy je nutno situaci řešit tímto způsobem,
pokud dbáme na určitou a přiměřenou prevenci.
Tématem listopadového povídání je „Česnek –
chutný, zdravý, léčivý“, přednáší Č. Šťovíček, B.

Th., DiS., přijďte si ho poslechnout dne 9. listopadu od 18.00 hodin do horní místnosti SVČ Mozaika. Ochutnávky budou určitě lehce pikantní, čaj
příjemně horký a nepochybuji, že recepty se vám
budou v tomto období hodit.
O zdraví a nemoci vtipkoval Mark Twain: „Patrně jediný způsob, jak si zachovat zdraví, je jíst,
co ti nechutná, pít, co se ti oškliví, a dělat, co se
ti nechce.“ Asi to však pro něj nebyl neřešitelný
problém, dožil se i tak 75 let. Zato Voltaire filozofoval jinak: „Lékaři předepisují léky, o nichž toho
málo vědí - proti nemocem, o nichž vědí ještě míň
- lidem, o jejichž stavu nevědí vůbec nic.“ Když se
ptali současného Dalajlámy, co ho na lidech a lidskosti nejvíc překvapuje, odpověděl: „Lidé. Protože
obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují
peníze, aby znovu získali zdraví, potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají
přítomnosti, a… tak nežijí ani v přítomnosti ani
v budoucnosti. A žijí tak, jakoby neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili.“
Citáty jsou samozřejmě trochu nadsázkou k našemu tématu a já vám přeji, abyste s chutí jedli
zdravá jídla, která si budete umět sami připravit
a poučeni minulostí cizí i vlastní si užívali přítomnost a dokázali si bez znepokojování dělat přiměřené plány o své budoucnosti. A tak budete na cestě ke zdraví dělat další užitečné kroky.
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová

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

Začátek školního roku ve Speciální ZŠ
Změny v naší Speciální základní škole v Poličce
začaly již v srpnu. Škola získala investiční dotaci od Pardubického kraje na odizolování budovy.
Díky této dotaci můžeme opravit nejen izolaci, ale
také vchod do školy a terasu na jižní straně. Naši
velkou zahradu v současné době používají firmy,
které nám školu opravují, ale až práce ukončí, budeme se snažit ji dále zvelebovat a utvářet pro pohodu, odpočinek i práci našich žáků. Letos jsme
pouze z malé části zahrady sklidili první úrodu
z naší ovocno-bylinkové zahrady, která vznikla
před 3 lety díky grantu MŽP.
Na základě vyhlášky č. 27/2016 Sb. (Vyhláška
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných) může naše škola
přijímat žáky se stupněm podpory 3–5. Jedná
se o žáky s mentálním postižením a více vadami
(v kombinaci s mentálním postižením). I přes

toto omezení navštěvuje naši školu 53 žáků, což
je stejný počet jako v loňském roce.
Škola nabízí výuku plně kvalifikovanými speciálními pedagogy s dlouholetou praxí, asistenty
pedagoga a po dohodě s rodiči i osobními asistenty. Nabízíme menší počet žáků ve třídě (6–14).
Ve speciálních třídách se vzdělává zpravidla 4–6
žáků.
Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi,
tablety, kompenzačními a didaktickými pomůckami. Pracovní vyučování probíhá v nových, plně
vybavených dílnách, tělesná výchova v moderní
tělocvičně a IT výuka v počítačové učebně. Ke
každému žákovi je přistupováno individuálně.
Pokud žák nezvládá učivo daného ročníku, je po
dohodě s rodiči zpracován individuální vzdělávací plán. Výuka probíhá dle Školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání se sníženými

Výstava S vůní vanilky – o betlémech
Adventní výstava S vůní vanilky na téma „Co by v Betlému být
nemělo“ je laskavým faktografickým exkurzem do někdy bujné
tvořivosti českých betlémářů. Už
tradičně vás na ni zvou pracovníci
a klienti AC dílen a Denního stacionáře Oblastní charity Polička. Výstava se uskuteční v pátek 25. listopadu v prvním charitním
domě (Vrchlického 22) od 8.00 do 17.00 hodin.
Kromě vyprávění pánů farářů (letos se budou
střídat p. Brhel z Poličky, p. Romportl z Borové,
p. Pešout z Telecí a p. Tengler z Poličky) o betlémech a hledání chybiček, které do nich postupem
času vložili sami betlémáři, uvidíte také šikovné
ruce dráteníka a paní tvořící z kukuřičného šustí.
Můžete opět nakoupit medové dobrůtky od medařů a paní perníkářky a výrobky vyrobené v AC
dílnách a Denním stacionáři.
V předvečer nastávajícího adventu budou pro
zájemce připraveny také pěkně nazdobené adventní věnce i celý interiér domu. Abychom se v dekorativní tvorbě zdokonalili, uspořádali jsme dokonce pro naše pracovníky z terapeutických dílen kurz
vazby vedený odborníkem, který proběhl v září.

Srdečně vás zveme. Dopoledne od 8 do
cca 13 hodin přicházejí děti ze škol, odpoledne až
do 17 hodin je program časově volnější.
Ale kdo jste u nás na návštěvě byli, víte, že jste
vítáni kdykoliv v průběhu celé otevírací doby. Vždy
vás rádi naší adventní výstavou provedeme.
Štěpánka Dvořáková

Kurz dekorativní vazby pro pracovníky
AC dílen

Ocenění žákyň v Senátu ČR
Dvě žákyně naší školy, Žaneta Jašková a Nela
Pavlíková studující obor Kosmetické služby, dosáhly vysokého celostátního vyznamenání.
Dne 4. 10. byly oceněny v Senátu ČR titulem
Mladý řemeslník 2016. Soutěž pro žáky soukromých škol pořádá Svaz soukromých škol Čech,
Moravy a Slezska pod záštitou 1. místopředsedy
Senátu ČR Přemysla Sobotky. Nominovaní účastníci z různých oborů z celé republiky musí dosáhnout výborného prospěchu a zároveň prokázat
vysokou úroveň řemeslných dovedností proká-

zanou především umístěním v prestižních soutěžích a celkovou odbornou aktivitou na veřejnosti.
Ze všech nominovaných pak bylo vybráno dvacet
nejlepších.
Pro celou naši školu je toto ocenění velkou
poctou a zároveň pobídkou pro další období.
Musím se přiznat, že předávání cen Přemyslem
Sobotkou a Vladimírem Kolderem, předsedou
Sdružení, následné společné fotografování a raut
v historických prostorách Senátu, kde jsme se pohybovali jako VIP hosté, bylo úžasným zážitkem
jak pro děvčata, tak pro nás, kdo jsme je doprovázeli. Celou akci jsme si velmi užili.
V dnešní době je důležité ukázat, že jsou mladí
lidé, kteří mají výborný vztah ke svému řemeslu, a také dokázat to, že si jich společnost váží. Já
jsem velmi ráda, že takové lidi vychovává naše
škola a že máme učitele, kteří jsou této náročné
práce schopni a vykonávají ji se zápalem. Bez
vlastního příkladu se totiž ve výchově ničeho nedosáhne.
Blahopřeji děvčatům a děkuji jim za píli a vynaložené úsilí, učitelům pak za jejich podporu, vedení a nadšení. Přeji zároveň jim, našim budoucím
žákům i celé škole další úspěchy.
Milena Klimešová, ředitelka školy
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výstupy. V učebním plánu pro první stupeň jsme
nahradili výuku anglického jazyka předmětem
speciálně pedagogické péče – komunikace.
Ve škole se mohou, jako každý rok, vzdělávat
děti od 5 let v přípravném stupni základní školy
speciální. Do přípravného stupně může být vřazeno dítě s více vadami nebo autismem.
Letos je naplněna třída přípravného stupně
pěti dětmi. Pro kvalitní výuku, odpočinek, hry
a pohybové činnosti jsou dětem k dispozici dvě
místnosti, které jsou vybaveny interaktivní tabulí, televizorem, vzdělávacími, kompenzačními a rehabilitačními pomůckami a především
dostatkem hraček a stavebnic. Součástí školy je
školní družina, která zajišťuje žákům obědy, odpolední volnočasové aktivity a přípravu na vyučování.
Akce školy v září:
1. září jsme se všichni sešli, abychom přivítali nový školní rok. Seznámili jsme se s novými
spolužáky a v dalších dnech zavzpomínali na
prázdniny. Škola se zapojuje každoročně a pravidelně do řady různých aktivit, soutěží, projektů
a využívá kulturní a jiná zařízení v regionu. Proto hned v září žáci 7. ročníku navštívili dopravní
hřiště v Poličce, a tím se stali účastníky „silničního provozu“. Před vstupem na dopravní hřiště si
zopakovali pravidla silničního provozu, správné
seřízení a doplňky jízdního kola. Po krátkém proškolení se všichni s radostí vrhli do provozu. Děti
se prostřídaly v jízdě na kole i v autě (samozřejmě pro děti). Nebyl nikdo, kdo by za celou dobu
své jízdy dostal pokutu. V závěrečném soutěžení
o nejlepšího řidiče zvítězil Lukáš. Na druhém
místě se umístila Kateřina a pro třetí místo si
přijel Bohuslav. Vítězové získali malou odměnu.
Všichni se dobře pobavili a prověřili své teoretické i praktické zkušenosti v praxi.
Konec měsíce září patřil pátečnímu pochodovému cvičení s opakováním činností žáků při požárním poplachu. Celé dopoledne nám přálo počasí
a žáci plnili postupně nejrůznější vědomostní
i sportovní úkoly. Cesta vedla po cyklostezce
k místní přehradě. Během odpočinku, kdy se žáci
občerstvili, mohli využít i trampolínu.
Na počátku října již stihli naši kluci z druhého
stupně vyhrát turnaj ve florbalu v Bystrém. Naše
B mužstvo se umístilo na čtvrtém místě. A na další akce v říjnu už se všichni těšíme. Již podeváté
se zapojíme do celostátní soutěže Recyklohraní,
užijeme si první projektový den environmentální
výchovy, tentokrát na téma „Ovoce a my“, speciální třídy se „výtvarně vyžijí“ a všichni společně
půjdeme zjistit řadu nových poznatků a zajímavostí na Den stromů, který pořádá Ekocentrum
Skřítek.
Mgr. Dita Bomberová,
ředitelka školy
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Adaptační pobyt
žáků 6. třídy

Náměstí tleskalo poté, co prezident
Zeman lhal o poličském pivovaru

Na počátku letošního školního roku se nám
v šesté třídě sešlo 26 dětí, z nichž zhruba polovina přišla z okolních obcí. Ale pro všechny žáky
této třídy, nejen pro ty, kteří už měli pár let v naší
škole za sebou, znamenal nástup na druhý stupeň spoustu změn. Vždyť jenom zvyknout si na
nové předměty a vyučující je pro jedenácti a dvanáctileté děti opravdu nápor. Aby jim usnadnila
alespoň to vzájemné poznávání mezi sebou a prvotní navazování vztahů, rozhodla se paní Jindra Matoušová, jejich třídní učitelka, zajistit pro
žáky tzv. adaptační kurz, což je skvělá příležitost,
jak se hravou a zábavnou formou děti mezi sebou
oťukají a položí tak základy fungování nového
kolektivu. Pro učitele je tato aktivita také velmi
přínosná, mají mnohem více času a příležitostí
poznat svoje nové žáky a získat přehled o vztazích mezi nimi. Vše samozřejmě probíhá pod taktovkou příslušných odborníků.
Letošní šesťáci strávili dva krásné slunečné
dny, 26. a 27. září, ve Štířím Dole u Krucemburku nedaleko Hlinska. O program se postarali
pracovníci agentury Spofesta, s. r. o. z Pardubic,
která se věnuje pořádání sportovních či vzdělávacích akcí zaměřených právě na stmelování
kolektivu.
Dle slov paní učitelky se jednalo o skvěle připravený program s množstvím různorodých aktivit, při kterých byly děti formou hry a soutěží
vedeny k vzájemnému poznávání, týmové spolupráci, respektování ostatních spolužáků, dodržování pravidel a v neposlední řadě i komunikaci
bez peprných výrazů a vulgarit. Některé výše
zmiňované cíle se podařilo celkem dobře splnit,
na jiných budou muset žáci s menší či větší podporou svých učitelů i rodičů zapracovat, ale i tak
věříme, že adaptační kurz byl pro všechny skvělým společným začátkem.
I samotní žáci si pobyt ve Štířím Dole velmi
chválili, kromě krásného prostředí a dobrého
jídla ocenili především přístup pracovníků agentury, kteří podle jejich slov „dělali srandu, byli
moc hodní, vymýšleli super hry, měli hodně velký humor a dost dobře dělali soutěže, byli hodně
povzbuzovací, byli sportovní a prostě boží“.
Na závěr chceme poděkovat městu Polička,
které poskytlo na tuto akci peníze, díky nimž se
jí mohli zúčastnit všichni žáci bez ohledu na jejich sociální situaci.
Mgr. Veronika Šimonová
ZŠ Na Lukách

Vzpomínáme
Dne 26. 11. 2016 uplyne
11 let, co zemřel pan František
Kincl.
Stále na Tebe vzpomínají
manželka, syn a dcera
s rodinou.
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Bulvární titulek, není-li pravda? Přeháním, nebo
se mi jen nechce přejít mlčením to, co jsme na náměstí při prezidentově návštěvě města slyšeli? Někteří z vás, milí spoluobčané, čtete tento článek,
abyste se utvrdili, že prezident Zeman opakovaně
a záměrně nemluví pravdu a svou řečí umně získává
posluchače na svou stranu (někdo by řekl, že s posluchači manipuluje). Další z vás si článek čtete proto, abyste se přesvědčili, že nějaký „blbeček“ zase
neuctivě útočí na pana prezidenta. Pan prezident
má jedinečnou schopnost nás, lidi odlišné ve svých
názorech a hodnotách, spojit. Spojit nás naštváním.
Vytváří z nás symbolické společenství těch, kteří
se o prezidentovi baví a čtou si o něm proto, aby se
naštvali.
Díky poličskému staromilci, který ve svém deníku
glosoval nálepkování názorových odpůrců, nezůstane návštěva Miloše Zemana v Poličce zaznamenána
pouze fotografiemi usměvavého prezidenta na první
straně říjnové Jitřenky. Na rozdíl od staromilce si
však nemyslím, že půlhodinka rozhovoru s občany
na náměstí nestojí za větší komentář.
Miloš Zeman umí používat český jazyk. Jelikož je
názorovou autoritou, jeho slova mají jinou hodnotu
než slova běžného občana. Pan prezident nevyjadřuje slovy pouze informace. Svými slovy spoluutváří společenskou realitu, ve které žijeme. V takové
realitě žít nechci, děkuji pěkně. Některé výroky
pana prezidenta mi vadily. Vlastně mi vadilo ještě
víc, že je nikdo na místě nekorigoval. Miloš Zeman
se vyjadřuje v konspiračních teoriích, dělá z evropských politiků neschopné hlupáky a nevyvrací názor,
že někteří občané jsou „blbečkové“ proto, že s ním
názorově nesouhlasí. Významní regionální politici
přítomní na podiu na Miloše Zemana koukají (jedno zda zleva či zprava) a svým nicneděláním tento
způsob politické rozpravy legitimizují.
Miloš Zeman v Poličce vyslovil prokazatelnou
a zdánlivě nevinou lež, když o poličském pivovaru
prohlásil: „Vážím si toho, že je to jediný pivovar
v republice, v jehož vrátnici se nonstop, 24 hodin
denně a sedm dní v týdnu, čepuje pivo. Blahopřeji
vám,“ dodal s potleskem.
Tento výrok byl lživý. Tento výrok nebyl pravdivý. Pan prezident se jen spletl. Cítíte ten rozdíl
ve vyznění, když tu samou situaci popíšeme třemi
různými způsoby? Podle toho, jak moc máte Miloše
Zemana rádi, si jeden vyberte a můžeme pokračovat
dál. Stačí pár vteřin vyhledávání na internetu, abychom zjistili, že pivovarů, které prodávají nonstop
pivo, je v republice několik – v našem kraji najdete
takový například v Pardubicích. Poličský mezi ně už
nepatří – od letošního léta nacházíte po 22. hodině „nonstop vrátnici“ zamčenou. Zamčenou ji mohl
každý smolař (i pan prezident) najít i v předešlých
letech, pokud si nenastudoval otevírací dobu a zrovna natrefil přestávku mezi směnami. Budeme toto
„přeřeknutí“ mít panu prezidentovi za zlé, když tak
hezky vyzdvihuje zrovna poličské rodinné stříbro,
„náš“ pivovar? Proč mu to vlastně máme mít za zlé?
A hraje nějakou roli to, že před tím odrecitoval úryvek z Otvírání studánek?
Miloš Zeman tohle umí velmi dobře. Nemusel říkat, že poličský pivovar je „jediný“ v republice. Řekl
to, aby posílil dojem, že je jedním z nás. Záměrně
právě těmito zdánlivě nevinnými výroky naplňuje
očekávání – lidé slyší to, co chtějí slyšet. Potvrzují
si pozitivní obraz, který o sobě sdílejí. Přesně takové banální glosy a bonmoty, vytvářející přátelskou
a zdánlivě demokraticky otevřenou atmosféru diskuze („jak říká Masaryk, demokracie je diskuze, na
některé věci můžeme mít bez obav jiné názory“)
pomáhají Zemanovi získat komunikační dominanci,
nezbytnou proto, aby přitvrdil, když přijde na vážná
témata, jako je uprchlická krize.
Uprchlická krize, které přihlížíme, neměla od svého vzniku snadné řešení, na kterém by se civilizovaná Evropa shodla. Zemanova slova, znějící z pódia,
lze interpretovat jasně: je přívržencem konspirační
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teorie, kterou potvrdili vedoucí představitelé některých arabských zemí, že „muslimskou invazi do
Evropy“ organizuje tzv. Muslimské bratrstvo, „střechová organizace všech muslimských teroristických
organizací“. K této invazi přispěli svou „neschopností“ i současní vedoucí představitelé Evropské unie,
zodpovědní za to, že EU nedokázala chránit svoje
vnější hranice. „Hloupost by možná měla být považována za trestný čin, ale zatím tomu tak není,“
dodává pan prezident.
Je tak snadné si kopnout do Angely Merkelové
a dalších evropských politiků, když nemusíme nést
jejich zodpovědnost. Když jsme nemuseli rozhodovat, jak pomoci tisícovkám uprchlíků, pro které
maďarská vláda a prezident Viktor Orbán neuměli minulé léto přistavit třeba jen pojízdné toalety
na hlavním budapešťském nádraží Keleti. Jakou
jsme měli podle Zemana alternativu? Možná jsme
ty uprchlíky měli rovnou topit ve Středozemním
moři? Kdo z nás ví něco o muslimských bratrstvech
a o tom, proč bylo jedno v Jordánsku zakázáno jako
teroristická organizace, zatímco v jiných zemích
se další bratrstva věnují charitě anebo zasedají
v demokraticky zvolených parlamentech (Tunisko, Indonésie a další)? Kdo z nás si běžně povídá
s korunním princem Spojených arabských emirátů
a rozumí tomu, proč tato absolutistická monarchie
pronásleduje islámskou opozici? Kdo by dokázal
(a chtěl) pěkné zářijové odpoledne narušit otevřenou polemikou? Pana prezidenta se přeci nesluší
opravovat. Otevřenost a demokratičnost debaty
s prezidentem Zemanem na poličském náměstí byly
jen zdání. Prezident neinspiroval občany ke kritickému myšlení. Takhle se prosazuje v komunikační
praxi autoritářství.
Miloš Zeman přiznává, že není odborník na
muslimské bratrstvo. Modleme se za něj, aby v podobných případech v budoucnu zachoval dostatek
pokory a raději se stranil silných tvrzení, která v důsledku akorát v občanech posilují strach (a v některých i nenávist). Muslimské bratrstvo není považováno za jednotnou organizaci, ač mnozí jeho členové
mají ambice spojit politicky všechny (sunnitské)
muslimy a někteří se při tom inspirují extremistickými výklady koránu a sunny. Syřany, se kterými
si moji studenti dopisovali, nevyhnalo z domova
v Allepu muslimské bratrstvo, ale bomby ruských
a Asadových letadel. Odkazy na články a analýzy na
anglické wikipedii anebo rešerše zahraničních deníků naznačují, že jediný významný státník Evropské
unie, který příchod uprchlíků do Evropy interpretuje jako „invazi“ řízenou „teroristy“, je Miloš Zeman.
Možná by měl Miloš Zeman zvážit kandidaturu
v druhém volebním období. Pokud se totiž nemýlí,
měl by raději zachraňovat Evropu jako bezpečnostní analytik a poradce v Bruselu nebo ve Washingtonu. Možná by ho zaměstnali alespoň v Kremlu.
Jarda Najbert
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TURNAJ
V MARIÁŠI
Oddíl kopané Sportovní kluby Polička
pořádá 10. 12. (sobota)
6. ročník turnaje v mariáši.
Turnaj proběhne v hospodě na
fotbalovém stadionu.
Maximální počet hráčů je 32.
Rezervace na tel. 737 257 395.
Prezentace hráčů od 13 hodin, začátek
turnaje ve 14 hodin.
Startovné 150 Kč.
Občerstvení zajištěno
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Několik rad pro cyklisty na konec sezóny
Dny se zkracují, přicházejí podzimní plískanice,
což je pro většinu cyklistů signál pro odložení jejich miláčka do sklepa či garáže. Předtím, než tak
učiní, je však vhodné navštívit zavedenou prodejnu nebo její pobočku s kvalitním cykloservisem.
Proč právě v této době a nikoliv na jaře? Má to
několik dobrých důvodů. Jednak většina servisů
má na podzim kratší dodací lhůty a nabízí i různé
zvýhodněné akce či slevy, dále je v tuto dobu ideální čas na větší opravy, které se v sezóně většinou
odkládají – kontrola a případná výměna všech ložisek (v nábojích, šlapacím středu, hlavovém složení atd.), servis odpružené vidlice či tlumiče a nebo
celkové vymytí převodového systému. Servis se
vyplatí navštívit i v případě, že se kolo zdá opticky
i funkčně v pořádku – preventivní prohlídka může
odhalit opotřebení řetězu, brzdových špalíků či
destiček, ozubených koleček na kazetě či převodníku, probržděné ráfky a mnoho dalších skrytých
a potencionálně nebezpečných závad. Díky tomu,
že opotřebení či závada bude odhalena včas, předejde se následným větším investicím při generální opravě či dokonce možným úrazům v případě

špatného brzdového obložení, sjetým plášťům atd.
Jednou z hlavních výhod včasného servisu je to, že
cyklista má dokonale připravené kolo na jaro, kdy
stačí dohustit kola a může se bez obav vyrazit hned,
jakmile začne být hezké počasí. Nemusí tudíž pak
řešit dlouhé čekací lhůty v jarní či letní sezóně, kdy
jsou servisy vytížené a opravy se mohou protáhnout i na několik týdnů.
Pokud se cyklista poohlíží po zakoupení nového
kola, je podzim též ideální čas, kdy probíhají posezónní výprodeje letošních modelů a dá se tak
ušetřit nemalá částka peněz. Nedoporučuje se
však nakupovat kola v supermarketech či přes internet – ideální je navštívit kvalitní cykloprodejnu,
která nabízí kola renomovaných značek a zároveň
dokáže odborně poradit, kolo správně nastavit,
vybrat vhodné doplňky a samozřejmě poskytuje
odborný záruční i pozáruční servis.
Některé kvalitní cyklistické prodejny nabízejí
v zimním období rovněž prodej lyží a lyžařského
vybavení a to jak běžeckého, tak i sjezdového. Zejména běžecké lyžování je ideální doplňkový sport
pro většinu cyklistů, jelikož zapojuje jiné svalové

skupiny a předchází možnému jednostrannému
přetěžování pohybového aparátu.
Pokud zákazník nechce investovat velkou částku
do nového vybavení, nabízí se možnost využít nabídky skibazarů, které jsou obvyklou součástí větších sportovních obchodů. Za malé peníze se tak
dá pořídit slušná zánovní výbava pro zimní sporty.
Tak, jak si připravujeme kolo na novou sezónu,
tak i sjezdové lyže by se měly svěřit do péče odborného skiservisu, který je nedílnou součástí těchto
prodejen prodávajících lyžařské vybavení. Jedná
se zejména o nabroušení hran, zbroušení nebo
opravu skluznice a následné navoskování základním voskem, který chrání skluznici proti drobnému poškození a umožňuje snadnější zatáčení.
Hubert Stratílek

Svitavský pohár
minipřípravek
První turnaj Východočeského přeboru minipřípravek (roč. nar. 2008 a mladší) se uskutečnil 2. října na stadionu ve Svitavách. Turnaj byl organizačně
velmi dobře připravený. Počasí nám však moc nepřálo. Občas sprchlo a na umělém povrchu to hráčům
pěkně klouzalo.
Tým SK Kometa Polička v turnaji „červených“ dosáhl následujících výsledků:
HBC Autosklo HAK Pardubice
- modrý tým
4:1
SK Hokejbal Letohrad 
10:0
Ježci Heřmanův Městec
3:1
TJ Sršňi Svitavy - černý tým
21:0
HBC Hradec Králové
14:1
Celkové dosažené skóre bylo 52:3.
Náš tým v průběhu turnaje neztratil ani jeden bod
a za vítězství si odnesl pohár vítězů a zisk 15 bodů.
Složení týmu: Andrea Kantorová, Šimon Mach,
Aleš Holec, Matyáš Oblouk, Lukáš Martinů a Vojtěch
Kukla. Pod vedením zkušeného trenéra Pavla Dvořáka jsme jednoznačně turnaji dominovali.
Přestože polovinu mužstva tvořili hokejový brankáři (A. Kantorová, Š. Mach a V. Kukla), hru v poli
jsme zvládli na výtečnou. Branku střežila po celou
dobu turnaje Andrea Kantorová. Vítězstvím v turnaji jsme navázali na vítězství v turnaji roč. 2006, který
se konal 25. září v Letohradu. Za dosažené výsledky patří všem zúčastněným poděkování.
E. Martinů

Na fotografii vítězné mužstvo SK Kometa
Polička s trenérem

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

23

Naše „Podzimní přívlač“ nemá ve světě obdobu
V sobotu 15. října se v areálu Rybářského sdružení Vysočina Polička konal závod Podzimní
přívlač, který byl, je, a patrně nadlouho zůstane, v mnoha ohledech rekordní. Tady jsou fakta:
Mezi závody, které sdružení pořádá, má nejdelší
tradici. Vždy se ho účastní ohromné množství
závodníků – znalci prohlašují, že ve světě neexistuje závod, na kterém by se sešlo více rybářů
z různých koutů světa.
Letos jich přijelo 271 nejen ze všech koutů republiky, ale i z okolních států – Slovenska, Maďarska, Rumunska, Polska… To byl také důvod,
proč se závod musel konat na dvou nádržích (jsou
známy jako „nulka“ a „jednička“), aby bylo všechny zájemce kam umístit.

Na snímku jsou všichni držitelé pohárů
ve všech třech kategoriích. Pokud vám
nevychází počet, tak si všimněte, že jeden
človíček má poháry dva.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k tomu
říká: „Je to nejstarší závod v existenci našeho
sdružení, letos se koná po jedenadvacáté. Letošní účast 271 závodníků je naprosto rekordní,
což nás, pochopitelně, velice těší. Jsme rádi, že
přijela zhruba stovka špičkových slovenských
kamarádů (těm se navíc výsledky z Poličky započítávají do jejich celkového ročního hodnocení), a že má Polička takový význam pro jejich
sportovní rybařinu. Hlavně ale je nutno říci, že
tento závod je nejen nejstarší v naší historii, ale
současně to byl první, dá se říci „průkopnický“
závod, který kdy byl v českém rybářství vůbec
uspořádán. Tím byla nastartována nejen naše
bohatá, úspěšná činnost, ale byli jsme vzorem
i pro mnoho dalších organizací v Česku i na
Slovensku, takže dnes se takto závodí na mnoha místech v naší republice. Pochopitelně to přispělo k úžasné propagaci sportovního rybářství
v tuzemsku. Na to jsme samozřejmě hrdí a moc
nás to těší.
Pokud jde o dnešní den, tak nám nádherně
vyšlo počasí. Ráno sice vál poměrně ostrý vítr,
ale postupně se utišoval, svítilo sluníčko, a to
nejdůležitější – ryby berou „jako o závod“. Jen
za první hodinové kolo jich bylo chyceno téměř
tisíc, za druhé kolem 700, takže v polovině závodu jsme zaznamenali rekord (loni jich bylo
za celý závod chyceno 1 900). Už byla ulovena
i řada trofejních pstruhů duhových o délce 60 až
70 cm a váze 4–5 kg. A tak není divu, že v celém
startovním poli, i mezi námi pořadateli, vládla
pohoda a spokojenost.“
Jak jste si poradili s obrovským počtem účastníků, jak jste se vyrovnali s jejich oceněním?
„Abychom podtrhli naši spokojenost a vyjádřili
uznání pokud možno co nejvíce účastníkům, vypsali jsme tři kategorie, a to „studentskou a dětí“
(je jich tady zhruba kolem třiceti), „ženskou“ (devět paní a panen), a pochopitelně pro absolutní
vítěze.“
A já, jako autor, si dovolím dodat jen „maličkost“. Nejen tímto závodem, ale i veškerou svou
činností, získalo RS Vysočina Polička obrovský
kredit nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Nejen samo pro sebe, ale i pro město a pro každého
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z nás. Důchodci a školáci si rádi zajdou k „přehradám“ Pod Kopcem pro osvěžení i poučení, rybáři s doprovodem, z tuzemska i ze zahraničí do
města na nákupy a prohlídku architektonických
i jiných památek…
Konečné výsledky: Kategorie student: 1. Ondřej Andrlík, 2. Jan Škraňka, 3. Petr Augustýn,
4. Jára Martinů (šikovný syn hospodáře), 5. Jan
Kocanda atd. Kategorie ženy: 1. Magdaléna Bakytová, 2. Mirka Strejčková (přáteli nazývaná Rybana), 3. Štěpánka Pospíšilová, 4. Erika Gonová,

5. Denisa Šoltysová atd. Absolutní vítězi: 1. Ladislav Marek, 2. Ondřej Andrlík, 3. David Schauer,
4. Michal Bradáč, 5. František Čána atd. Celkem
bylo uloveno 2 587 ryb, z nichž si závodníci domů
odnesli 855. Největší rybu (pstruh duhový 67 cm,
5 kg) ulovil Marek Rojtař.
Kromě pohárů pro první tři závodníky v každé
kategorii byla k disposici řada věcných cen, věnovaných sponzory.
Text a foto: L. Vrabec

Pepa Konopásek vicemistrem světa
V sobotu a neděli 17. a 18. září se v bulharském
Plovdivu na veslařském kanálu konalo mistrovství světa v lovu ryb. Zúčastnilo se ho 34 pětičlenných družstev zemí téměř z celého světa. Nechybělo ani družstvo České republiky ve složení Josef
a jeho bratr Ladislav Konopáskovi, které doplnili
další tři přední čeští rybáři podle umístění v celostátním žebříčku (Radek Hron, Petr Klásek a Ondra Pokorný). Jak nás informoval Pepa, v areálu
všichni pobývali už od pondělí, aby se na místě
mohli na vlastní závod náležitě připravit. Pochopitelně jsme chtěli vědět víc a tak jsme se mu položili pár otázek.
Přibliž našim čtenářům ten veslařský kanál.
„Je to sladká voda, původně určená pro veslařské závody, ale současně je naprosto ideální pro
rybářské akce, protože přináší naprosto stejné
podmínky všem závodníkům. Navíc je dlouhý tři
kilometry, takže je tam dostatek místa pro všechny zájemce ze světa.“
Co pro rybáře znamená právě tento závod?
„Je největší, nejznámější, s nejdelší tradicí. Letos proběhl jeho už 64. ročník. Na startu stanulo

34 družstev z celého světa. Každé, kromě základního počtu pěti členů, může mít jednoho náhradníka, protože stát se může ledasco, s čím nelze
předem počítat.“
Jak se závod vyvíjel?
„Při vší skromností je nutno říci, že všichni zainteresovaní litovali, že Konopásků není pět, protože už po prvním sobotním závodu bylo zřejmé, že
útočíme na medaili jak v týmech, tak v jednotlivcích. Protože já jsem to v neděli dotáhl ještě o kousek dál, stal jsem se vicemistrem světa v jednotlivcích, a také v týmech jsme skončili druzí.“
Jaké ryby jste chytali?
„Především kapry a karasy, což jsou ryby, které
si v takových teplých vodách, jako je tento kanál,
libují. Byly tam samozřejmě i jiné ryby, například
oukleje a velcí tolstolobici, ale protože jsou občas omylem podseknuti za jinou část těla než za
hubu, tak se nebodovali. Váženy a bodovány byly
všechny ostatní ryby, ulovené během stanovených
čtyř hodin (od 10 do 14 hodin). Sobotní a nedělní
výsledky se sčítaly a to určovalo vítěze v týmech
i jednotlivcích.“
Jakou rybolovnou techniku jste používali?
„Chytalo se především na „angličáky“ (splávky, pozn. autora), na vzdálenost kolem 30 metrů.
Záleželo na tom, kdo to zvládne nejlíp - zvolení
správné hloubky, nástrahy aj.“
Nebuďte zbytečně skromný, vždyť kromě dvou
stříbrných medailí, o kterých je řeč, máte i řadu
dalších z jiných závodů…
„Za posledních pět let jsme se už třikrát stali vicemistry světa, vždycky nám ke zlatu chyběl jen
kousíček. Loni jsme získali titul mistra Evropy
jako tým a já byl druhý v jednotlivcích. Před třemi
lety jsem k medailím přidal stříbrnou jako vicemistr závodu v chytání způsobem feeder.“

Josef Konopásek před svou prodejnou
v Poličce u kruháče s pohárem a medailemi
z rybářského mistrovství světa v Bulharsku,
konaném ve dnech 17. a 18. září 2016.

Děkuji za rozhovor a jménem Jitřenky přeji
zlaté medaile z příštího mistrovství světa.
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Text a foto: L. Vrabec

Dorostenec porazil muže,
Hermon druhý
Dorostenec porazil dospělé muže, dorostenec
je již nyní 18. nejlepším borcem v absolutním
hodnocení veslařské soutěže, za prvních pět let
od jejího vzniku. To vše navíc v pouhých 16 letech
a v současné konkurenci 306 mužů.
Mladým chlapcem, kterému se to podařilo, je
syn bývalého úspěšného motokrosového závodníka Jaroslava Lopoura, Patrik Lopour.
Ve čtrnácti letech mi přivedla Patrika do posilovny jeho maminka. Kluk byl silně obézní, vážil
125 kg! Začal cvičit, věnoval se bojovým sportům a posilování, nadbytečné kilogramy šly dolů,
v současné době váží 102 kg.
V mezičase si,odskočil“ na Slovensko, aby tam
zvítězil v ringu. K prvnímu rekordu se mi přihlásil loni na podzim a hned to bylo vynikajících 221
opakování a tehdy pěkné 51. místo, z kterého později mírně klesl na 56. příčku.
Po dalším období tréninku kulturistiky a veslařské přípravy Patrik dokázal letos 2. září skvělé
zlepšení až na 439 opakování se 40 kg závažím
a dosáhl výše zmíněného úspěchu v podobě
18. místa a zisku hodnocení – železná kondice.
Vše se mohlo přitom vyvíjet zcela jinak. Chlapec mohl přibývat na váze a postupem času riskovat nástup civilizačních chorob! Patrik Lopour se
tak stal vzorovým příkladem, pro hrozivě vysoké
procento obézních dětí.
Pro úplnost dodávám, že dalším borcem, kterému se také podobný úspěch podařil, je mistr
světa ve skateboardingu Jakub Knettig. Kuba
ve svých 17 letech po druhé veslařské přípravě,
svým třetím rekordem v roce 2013 dosáhl železných 581 opakování, které mu dávají v současnosti parádní 10. místo.
Patrik Lopour a Kuba Knettig jsou tak jediní
dorostenci, kteří se dostali do TOP 20 mezi dospělé muže.
Druhým nejlepším veslařem v letním období se
stal profesionální hasič a úspěšný účastník soutěží ve vytrvalostní síle Milan Hermon (36). Ten
se dokázal zlepšit ze 174 na elitních 232 opakování. V žebříčku tímto pěkným rekordem stoupl
ze 74. na 51. místo. U Milana oceňuji i jeho houževnatost v přístupu k výše zmíněným silově vytrvalostním soutěžím. Jezdí po různých místech
ČR a z počátečních zadních pozic se postupně
propracoval až na přední. Na svém kontě má už
i dvě 4. místa. K tomu je na tom i proporcionálně
dost dobře. Mohu tedy s velkou pravděpodobností konstatovat, že bednu čeká brzy bedna.
Vynikající vstup do soutěže předvedl absolvent
sportovní fakulty s jedenáctiletou atletickou pra-

xí Bc. Ondřej Pachovský (29). Ondra dokázal 227
opakování, která mu dávají 54. místo v žebříčku
veslařů. V současné době upřednostňuje před
klasickým silovým tréninkem více zátěž ve stylu
cross fit ve volné přírodě.
Další dávku mírného,šoku“ vnesl do soutěže
teprve sedmnáctiletý mladík Petr Slezák svým,
též vynikajícím hodnocením, za vstupní výkon
215 opakování. Petrův výkon je pro mě druhým
největším překvapením 3. čtvrtletí veslařské
soutěže roku 2016 a momentálně mu zajišťuje
62. místo.
Posledním mužem, který tentokrát ještě vybojoval elitní hodnocení je Ing. Vladimír Ostatek (32) z Jimramova. Vláďa cvičí již několik let
a zvládl vstupních 208 opakování a zisk 63. místa
v žebříčku.
Vstup mezi elitu naopak těsně unikl Jakubu
Matějkovi (22) z Prahy. Kuba má za sebou šestiletý trénink boxu a čtyři roky posilování. V našem
testu zvládl pěkných 192 opakování a 72. místo.
Dobře si počínal i 6 let trénující Michal Kozel, DiS. (26). Michal předvedl 181 opakování, za
které mu náleží 74. místo.
Poslední zářijový den vstoupil do veslařské
soutěže vítěz amatérského turnaje v páce na
podporu paralympionika Fandy Serbuse Václav
Kostelecký (27). Vašek dal 165 opakování, kterými obsadil 91. místo žebříčku. Vašek má za sebou
3 roky soutěžení v páce, 3 roky thai boxu a 3 roky
posilování.
Dalším výborným mladíkem se stal 2 roky posilující David Šturc (17), který překvapil výkonem
156 opakování a 104. místem.
Čtyři roky trénující Daniel Kozel (22) obrovským nasazením vydřel 154 opakování a vybojoval si tak v žebříčku 110. místo.
Poslední srpnový den vstoupil do soutěže jubilejní 300. muž, kulturista Luboš Švanda (32). Luboš trénuje kulturistiku již 16 let. Jeho první veslařský rekord má hodnotu 152 opakování a dává
mu 117. místo v žebříčku.
Borcem, který si polepšil je Jakub Poul (22).
Kuba navýšil ze 112 na 152 opakování a posunul
se ze 157. na 120. místo v tabulce.
Dalším mladým překvapením soutěže je Josef Krušina (17), se svými 151 opakováními
a 122. místem.
V kategorii žen se podařilo solidním způsobem
vstoupit do soutěže Olze Kleinové, která zvládla
52 opakování. Díky tomu získala hned v úvodu
mírný výkonnostní nadprůměr a obsadila prozatím 34. místo v žebříčku veslařek v konkurenci 73
žen. Cílevědomá cvičenka jógy, posilování a tenistka se v budoucnu jistě propracuje ještě výš.
Další cvičenci a cvičenky již dosáhli výkonů
menších, než je hodnocení výborné.
Závěrem lze dodat, že byť je výkon Patrika Lopoura obdivuhodný, tak stále ale platí, že prvních
15 borců mezi sebe již 21 měsíců nikoho jiného
nepustilo. Výkony okolo 500 opakování, jsou pro
naprostou většinu i pravidelně veslařsky trénovaných cvičenců nad jejich síly.
Jiří Štěpánek
kondiční trenér

Fanda Cup
Dne 17. 9. jsem uspořádal 9. ročník F. C. ve čtyřhře. Zúčastnilo se ho 12 dvojic. Zvítězila dvojice
L. Haman - M. Hegr z Poličkay, 2. místo: J. a D. Fučíkovi z Jedlové, 3. místo J. Cik - M. Kovář (Jimramov, Polička).
Vítězem útěchy se stala dvojice R. Coufal T. Baumruk ze Sádku.
Fr. Svoboda

Volejbalové zprávy
Přípravka dívky
Soutěž završila svoji třetinu a došla k zasloužilé přestávce. Poličské týmy stále bojují o medaile.
Polička A bojuje v A skupině s Dolním Újezdem
o první příčku. Bohužel nedokázala 2x využít domácího prostředí a nechala vyniknout hráčkám
z Dolního Újezdu, které pokaždé zvítězily na body.
Ty odskočily Poličce o 6 bodů. V A skupině se též
drží i B tým, ale za vítěznou dvojicí je velký propad.
Na třetí místo ztrácí Polička B pouhé dva bodíky.
Před hráčkami je stále ještě 6 kol, nejbližší se hraje v listopadu. Polička C 15. Po D, E 25., 27. místo,
celkem 36 týmů v šesti skupinách.

Přípravka chlapci
Kluci ve své první sezóně si nevedou špatně, postupně prošli všemi skupinami. Teď se usadili ve
skupině C a každý turnaj bojují o postup. Porážejí
Litomyšl, Letohrad, Českou Třebovou. Na postup
je ještě třeba porazit jednoho soupeře. Zatím 13.
42 bodů. Startuje 18 týmů.
Mladší žákyně
Jako na houpačce si připadají děvčata 6. a 7. ročníku mladších žákyň. Jeden týden vyhrají skupinu
B, druhý týden padají ze skupiny A. Stejný scénář,
stejné výsledky, stejný vzestup a pád. Zatímco
B tým bojuje, v A týmu chybí vyhranost a herní
vyrovnanost. První polovina soutěže se navíc hraje pouze se spodním podáním, nelze tedy využít
podání vrchní, které hráčky celkem ovládají. A tak
důležitá je mezihra a chyby. Polička musí zabrat,
drží bramborovou pozici s pětibodovou ztrátou na
bronz. B tým bojuje v třetí čtyřce, je na 9. místě.
Starší žákyně
Děvčata zažívají premiéru v této soutěži, řada
z nich nastupuje ještě v mladší věkové kategorii.
Kvalifikace Českého poháru se jim ale povedla.
V rámci České republiky startuje 51 družstev. Moravská kvalifikace byla rozehrána první říjnový víkend v Bílovci. Sobotní den nám velice přál, uhrály
jsme 7 bodů, porazily jsme Valašské Meziříčí, Třebechovice, bodík jsme braly s Břeclaví. Nad naše
síly byl Bílovec, Lanškroun a Hradec Králové. Herní projev byl pestrý, bojovný, děvčata se pokoušela
plnit pokyny trenérky. Nejlepší dojem zanechaly
na hřišti Verča Tylšarová, Kačka Němcová a Hanka Matoušová – nezapomenutelná tři esa spodním
podáním! 3. osmička pro příští kolo je jasným důkazem, že děvčata na hřišti makala.
V horší formě zastihla děvčata krajská soutěž.
Pouhý bodík byl slabou náplastí. Nepodaly jsme,
nepřijaly jsme, smeče šly na pětikorunu nebo ven.
Jediné, co se dařilo, byla nahrávka – Hanka Matoušová. Tahounkami družstva by měly být starší
hráčky, ale mladší musí za ně táhnout družstvo.
Kadetky - juniorky
Juniorská liga se přehoupla do druhé čtvrtiny.
V této velmi kvalitní skupině sbíráme zkušenosti.
Je to pro nás zkušební rok. Na hřišti jsou i starší
žákyně. Zatím odhalujeme chyby, světlejší okamžiky střídají ty temné. Rozhodující pro nás bude
druhá polovina soutěže.
Muži
Po sedmi kolech jsou naši muži zlatí. Ve spojené krajské soutěži mají 13 výher a 1 prohraný tiebreak, náskok na druhého činí 6 bodů.
-har-
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Příběh malého hokejisty
Jako rodiče malého hokejisty jsme se dostali do
zvláštní situace. Museli jsme čtyřletému synovi vysvětlovat, že nemůže chodit s kamarády trénovat na
poličský zimní stadion. Proč? Protože hokejový výbor se na tom jednomyslně usnesl. Možná proto, že
má o dva roky staršího bratra, který trénuje a hraje
za HC Slovan Moravská Třebová a snad i proto, že
má ambiciózní rodiče. Rodiče, kterým nevadí investovat svůj čas a peníze do sportovních aktivit svých
dětí. Už minulou sezónu jsme s oběma syny jezdili
trénovat do Moravské Třebové. Často odpovídáme
na dotaz, proč kluci netrénují jen v Poličce. Důvod
je především ten, že vidíme i cítíme, že v Moravské

Třebové se hokej dělá pro děti. Tréninky nejmenších
začínají v dobu, kterou pracující rodiče nemají problém zvládnout (jeden trénink je dokonce o víkendu),
děti se dostanou na led už koncem srpna a to rovnou
při pravidelném pětidenním kempu, mají spoustu
tréninkových pomůcek a aktivity na tréninku jsou
různorodé (míče, tenisáky, obruče, kroužky, lana,
malé branky… - cena takových pomůcek nedosahuje
určitě deseti tisíc a vydrží spoustě ročníků), metodika tréninku a vztah k dětem je super… Tím je zaručeno, že dětí a rodičů věnujícím se hokeji není málo
a není problém dát dohromady dvě družstva v každém ročníku. Stáli jsme jako rodiče před otázkou, co
je pro naše syny lepší (pokud chceme, aby si hokej
užívali a měli větší šanci se prosadit v dospělosti).
Začali jsme tedy se starším synem Matějem jezdit do
Moravské Třebové.
Filipa jsme poprvé postavili na brusle ve dvou
letech. Před čtvrtými narozeninami začal chodit
do poličské hokejové přípravky. Vzhledem k tomu,
že ho často vozil dědeček a první rok přípravky je
bezplatný, nikdo nic neřešil. Filip tak loni stíhal
V sobotu 1. října se na přehradě Pod Kopcem
uskutečnil další rybářský závod, který byl v podsta- tréninky v Poličce i v Moravské a dělal velké pokroky. Letos nás čekalo překvapení. Hokejový výbor
tě druhou částí předchozího závodu (24. září) a byl
HC Spartak Polička se usnesl, že se Filip tréninků
nazván Václavská pstruhová trofej. Tentokrát však
účastnit nesmí. Prý proto, že jezdíme trénovat do
byly povoleny pouze dvě rybářské techniky – muška
Moravské Třebové a je možné, že bude v budoucnu
a vláčka. Hospodář pořádajícího Sdružení Vysočina
hrát za klub HC Slovan Moravská Třebová. Ano,
Polička Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Musím upřímně říci, že jsme měli strach, budou- možné to je. Nyní ale nemá a ani do svých šesti let
-li v tomto raném podzimu, provázeném velikým
nepotřebuje registrační průkaz (v případě potřeby
suchem a vysokými teplotami, pstruzi vůbec brát. stačí kartička pojišťovny). Je ročník 2011, nejmladší
Nakonec jsme se přiklonili ke strategii, že pravdě- hokejová soutěž se aktuálně týká ročníku 2010. Popodobnost záběrů zvýšíme tím, když všechny nově
třebuje jen trénovat. Nakonec kdo ze Spartaku nám
zakoupené ryby (2 500 ks) nasypeme do jedné nádr- zaručí, že bude v Poličce dost dětí, aby mohl ročník
že a zvýšíme tak hustotu obsádky (ještě tam zbylo
2011 být přihlášen a syn se mohl herně rozvíjet při
1 000 pstruhů z předchozího závodu). Ukázalo se, utkání? Vždy jsme si mysleli, že trenéři v dětských
že to bylo dobré řešení - pro závodníky jsme měli
kategoriích trénují především proto, že chtějí děti
připraveno 140 míst, přijelo jich 132, takže bylo vše
něco naučit. Něco jim předat, zprostředkovat zážitv pohodě. A to hlavní – ryby braly. Jen v prvním
ky, podílet se na vývoji další generace, že je práce
kole jich bylo uloveno téměř 400, a předpokládám, s dětmi baví a naplňuje. Proč ale dělají trenéři, kteže za celý závod (4 kola) to bude kolem tisícovky. ří ve výboru rozhodují o přijetí/nepřijetí dítěte do
Kdo tomu trochu rozumí, tak uzná, že je to výsledek
klubu svoji práci? Proč si hokejový klub stěžuje na
velice dobrý. Není divu, že mezi rybáři panuje spo- nedostatek dětí, když mu dítě, které má o hokej zákojenost, což ještě umocňuje krásné počasí. V nepo- jem, stojí za dveřmi a oni ho nepustí dovnitř? Proč je
slední řadě k tomu přispívají i úlovky nádherných
potrestané čtyřleté dítě za to, že jeho rodiče mají čas
trofejních pstruhů kolem 60 cm a váze 4 kg. Přesto
i chuť rozvíjet ho i jinde? Co kdyby se takhle chovali
musím říci, že všichni nedočkavě čekáme na déšť
všechny organizace, třeba ZUŠ či plavecký oddíl?
a ochlazení jako na smilování boží. Byli bychom „Nemůžeme vaše děti nic učit, protože je možné, že
moc rádi, kdyby příští závod 15. října, už 21. ročník
se v příštích letech budete chtít rozvíjet a soutěžit
Podzimní přívlače, proběhl za obvyklých podzim- i jinde a to je nepřijatelné!“ Co je špatného na tom,
ních podmínek.“
chtít zaplatit členský příspěvek výměnou za hodiKonečné výsledky: kategorie muška: 1. Vladimír
ny výuky? Neříkám, že ze syna bude profesionální
Škoda, 2. Petr Řebíček, 3. Jiří Dvořák. Kategorie
hokejista. Může být i nemusí. Proč se HC Spartak
vláčka: 1. Karel Gut, 2. Petr Bačovský, 3. Petr Jílek. Polička na tomto rozvoji nechce podílet? Kvůli čemu
Celkové výsledky dohromady: 1. Vladimír Škoda, vlastně poličský hokejový oddíl funguje a je od měs2. Petr Řebíček, 3. Jiří Dvořák. Celkem bylo uloveno
ta Poličky podporován, když ne kvůli hokejistům?
836 ryb, z nichž si závodníci 263 ponechali. Největší
Jak synovi vysvětlit, že i když ho hokej baví a je širybu (pstruh 67 cm, 4 kg) ulovil Vladimír Šmída.
kovný, že je na poličském stadionu nechtěný?
Kromě pohárů pro tři nejlepší borce v každé kateAndrea a Michal Chmelovi
gorii byly připraveny i věcné dary od sponzorů.
Text a foto: L. Vrabec
Reakce HC Spartak Polička
Začneme koncem, kde píšete, jak máte vysvětlit,
že je na poličském stadionu Váš syn nechtěný, ač ho
hokej baví. Nikdo, nikdy nikomu v Poličce nezavíral
dveře a ani nebude.
Dále píšete o trenérech, proč dělají svoji práci,
když rozhodují o přijetí či nepřijetí do oddílu a měli
by hlavně předávat zkušenosti. Vše se točí kolem Vašeho staršího syna, který je zaregistrovaný v Moravské Třebové. Pane Chmele, měl jste požadavek, aby
trénoval v Poličce. Ano. A to bylo ze strany oddílu
zamítnuto. Teď použijeme Vaše slova: „Jak má trenér poličské přípravky vysvětlit ostatním, že tento
hráč s nimi třeba měsíc trénuje a následně nastupuje v zápase proti nim za Moravskou Třebovou?“
Vy sám jste, pane Chmele, při osobním jednání
Držitelé pohárů z Václavské pstruhové
s předsedou oddílu na tento dotaz odpověděl: „No,
trofeje. Není jich devět, jak by se dalo
to je divný“.
očekávat. Je to tím, že někteří mají poháry
O Vašem mladším synovi nemůže být ani řeči.
dva a jeden borec před společným focením
Pokud sledujete naše internetové stránky, již běží
„vzal roha“.
škola bruslení organizovaná ve spolupráci s Mo-

Václavská
pstruhová trofej
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zaikou a dále připravujeme nábor do oddílu a to
28. 10. a další 17. 11., tudíž Váš mladší syn má vícero možností. Trochu však nechápeme jednu věc. Se
syny jste začali jezdit loni do M. Třebové, protože
Vám nevyhovoval v Poličce čas. A teď již vyhovuje?
Že pro Vás začínají tréninky a nejen pro Vás v nevhodnou dobu díky zaměstnání chápeme, ale zatím
to v Poličce jinak nejde. Pane Chmel, byl jste loni za
předsedou oddílu v Poličce právě s tímto problémem,
proč to tady nejde a v M. Třebové ano. Bylo Vám vysvětleno a sám jste přiznal, že jste to nevěděl, že Slovan M. Třebová má na pronájem haly výsostné právo,
které město podporuje. Příklad: Pokud Slovan zažádá, že potřebuje pro oddíl využít halu na celý víkend,
je mu vyhověno. To znamená, že třeba přípravka
může trénovat 2x v sobotu a v neděli, ale děti, které chtějí jít na veřejné bruslení, se tam nedostanou.
Zřejmě to do takové míry nefunguje, ale to výsostné
právo oddíl má. O rozpočtu města nebudeme hovořit.
O tom jste byl také informován a také jste byl překvapen. S tím souvisí další část Vašeho dopisu. Píšete,
že děti se dostanou v M. Třebové na led už koncem
srpna a to rovnou při pravidelném pětidenním kempu. Vážení rodiče, pojďte s námi, co se kolem hokeje „motáme“, všichni rozklepnout na začátku srpna
prasátko a kemp je na světě. Myslíme si, že město
dělá v tomto směru maximum. Vždyť letos se začalo
chladit již 9. září oproti jiným ročníkům, kdy to bylo
až 25. září. Velice si toho jako oddíl vážíme.
Dále píšete, že se Vám líbí metodika tréninku
a vztah k dětem. Nikde není napsáno, a to myslíme
upřímně, že se hokej, a hlavně mládežnický, dělá
v Poličce dobře. Teď ale malý náhled do historie.
Vynechme přípravku, tam je to ve všech oddílech
každý rok jinak. Chceme mluvit o žácích.
Sezóna 2011-12
St. žáci Polička 2. místo
Ml. žáci Polička 1. místo
Sezóna 2012-13
St. žáci Polička 1. místo
Ml. žáci Polička 3. místo
Sezóna 2013-14
St. žáci Polička 2. místo
Ml. žáci Polička 3. místo
Sezóna 2014-15
St. žáci Polička 1. místo
Ml. žáci Polička 2. místo

M. Třebová 6. místo
M. Třebová 6. místo
M. Třebová 9. místo
M. Třebová 6. místo
M. Třebová 9. místo
M. Třebová 7. místo
M. Třebová 7. místo
M. Třebová 5. místo

Pokud se Vám možná hůře metodicky zdají tyto
výsledky jako špatná práce s mládeží, pak nemáme
co dodat.
Teď k trenérům. Možná asi nevíte, že kolem poličského hokeje se pohybuje jen „hrstka“ lidí. Ať
oslovíte kohokoli, nikdo nemá čas. Kupříkladu, paní
Chmelová, byl osloven Váš manžel. Jako bývalý hokejista a odchovanec našeho oddílu by byl velkým
přínosem jako trenér. A své ambice a iniciativu
mohl předávat nejen svým synům, ale i ostatním
a bylo by to super. Jenže trenérská práce je řehole,
která obnáší mnoho volného času. Kritika na trenéry z řad rodičů se snáší všude. A to by Vám potvrdili
jak u fotbalu nebo třeba u volejbalu, a nejen v Poličce, všude se potýkají se stejným problémem. Nikdo
nechce jít pomoci. Proto musíme jen poděkovat těm,
kteří se, třeba špatně, o mládež v Poličce starají. A to
se stále bavíme o trenérech a nemluvíme o vedoucích mužstev, kteří připravují utkání.
Paní Chmelová, možná nevíte, co maminek u přípravky a žáků jezdí u jiných oddílů jako vedoucí
družstva. Tím šetří mnoho času a práce trenérům,
kteří se pak mohou plně věnovat dětem.
Manželé Chmelovi, závěrem chceme jen říci, že
kritika je krásná věc, ale staré přísloví říká, že kdo
nic nedělá, nic nezkazí. Mějte s námi trpělivost,
snad to bude lepší. V případě Vaší odpovědi na náš
článek se výbor rozhodl, že již více nebude reagovat.
Upřímně přejeme Vám pevné zdraví a Vašim synům hezké sportovní zážitky bez sebemenšího zranění, ať hrají kdekoli.
Výbor oddílu LH

Bilance letošního poháru
běhu po vlečce
Letos se uskutečnil již druhý ročník poháru
úterních běhů po vlečce, kdy na 8 závodech vyběhlo 70 účastníků 242 krát na hlavní distanci
4,85 km a celkem tak zdolali 1173,7 km, což je pro
lepší představu více než 58 milionů tatranek položených vedle sebe na štorc.
Organizátoři ze sádeckého F-Bike klubu se i pro
rok 2016 rozhodli zachovat osvědčené schéma klasických běhů s jedním mimořádným na závěr, kdy
se startuje postupně s odstupy podle dosažených
osobních rekordů a první v cíli tak reálně může být
úplně každý, což je u běžeckých závodů unikátní.
Letošním vítězem závěrečného klání se tak stal
překvapivě sebranický Tomáš Večeře, který se po
boji s otylostí vrací zpět do bývalé formy. Bylo
vidět, že Tomáš opravdu oblékl vítězné trenýrky,
protože současně zvítězil i v tipovací soutěži, kde
si správně tipnul sám sebe. Na druhém místě pak
finišoval Zdenda Novotný, stíhaný zle dotírající
Káťou Šuterovou.
Celkovým vítězem poháru, do kterého se poslední bonusový závod už nezapočítával, se pak
stal Tomáš Fliedr ze Sádku a pořadí na stupních
vítězů ve věkových kategoriích bylo následující:
• Junioři: Pavel Trnka, Jakub Šimon, Jan Kapoun
• M18-29: Jan Havran, Karel Radiměřský, Jan
Mužík
• M30-39: Tomáš Lorenc, Jiří Fliedr, Josef Šutera
• M40-49: Tomáš Fliedr, Petr Kapoun, Petr Šimon
• M50-59: Miloš Žíla, Jiří Bureš, Jaroslav Turbak

Fotbalová starší
přípravka

• M60+ : Miloslav Červ
• Ž18-29: Lenka Schauerová, Kateřina Muffová,
Markéta Drašarová
• Ž30-39: Kateřina Šuterová, Zdenka Fliedrová,
Veronika Peterková
• Ž40-49: Anna Krátká, Vlasta Ulrichová, Magda Němcová
• Ž50+ : Iva Pešlová, Zdeňka Vlčková, Božena
Havranová
Ještě jeden letošní závod byl mimořádnýa sice
šestý v pořadí v měsíci září, který byl zařazen do
celostátního evropského týdne sportu, což ocenila
při udílení cen zejména běžecká droboť a omladina, pravidelně startující ve svých kategoriích po
doběhu dospělých.
Při ohlédnutí zpět lze konstatovat, že při závodech nebyla nouze o dramatické situace (třeba stíhání startu na poslední chvíli), ani o emoce (když
se nestihl), překvapivé výsledky (traťový rekord
tajemného závodníka při jeho první a poslední
účasti), ba dokonce jsme zaznamenali i jedno zranění mladého závodníka, který nešťastně došlápl
na kámen vyhýbajíc se potulnému psisku.
Závod si také získává diváckou základnu a to
překvapivě nejen u partnerů závodníků a dědečků
a babiček hlídajících ratolesti závodících rodičů,
což všechny organizátory těší.
Díky příslibu pana starosty Martinů, že i po vyasfaltování vlečky zůstane zachován podélný pruh
se stávajícím, pro běžce příjemným, povrchem,
se snad budeme moci scházet na startu i v roce
2017. Přijďte se proběhnout taky.
F-Bike klub Sádek

Zpráva oddílu ledního hokeje
V pátek 16. 9. zahájil novou sezonu na domácím
ledě dorost. Ve svém prvním utkání podlehl Skutči
0:3. Druhý den v sobotu 17. 9. vstoupili do soutěží
také žáci. Na hřišti soupeře v Pardubicích prohráli
mladší žáci 0:9 a starší 6:17. Juniorka zahajovala
o týden později v sobotu 24. 9. proti Pelhřimovu
a připsala si první vítězství 7:1. Muži před zahájením sezony sehráli tři přátelská utkání s těmito
výsledky: Hlinsko – Polička 4:3 SN, Bystřice – Polička 8:4 a Polička – Hlinsko 2:5.
Ne 2. 10. Světlá n. S. – Polička
7:2 (3:0, 2:1, 2:1)
Branky: Krajíček, Peňáz
Spartak začal ve svém prvním utkání velice
dobře a vytvořil si několik gólových šancí. Ovšem
v 16. minutě zápasu se nechal vyloučit nově příchozí brankář Poličky Zelený a v oslabení inkasoval
Spartak podruhé. Na konci prvního dějství to bylo
již 0:3. Ačkoliv se náhradní brankář Vašátko snažil, jak mohl, prohře již nedokázal zabránit.
Čt 6. 10. Polička – Hlinsko
4:7 (2:1, 0:3, 2:3)
Branky: Dvořák, Vápeník, Hron, Vyskočil

Spartak začal dobře. V 6. minutě se ujal vedení, soupeř sice vyrovnal, ale do kabin se šlo opět
s jednogólovým náskokem. Hlinsko ale v polovině
utkání vyrovnalo a následně během pár minut
odskočilo již o dvě branky. Spartak nedokázal
odpovědět a inkasoval ještě třikrát. V závěru jen
kosmeticky upravil skóre na 4:7.
Ne 9. 10. Česká Třebová –
Polička 8:2 (3:0, 1:2, 4:0)
Branky: Krajíček, Pazourek
Mužstvo odjíždělo k utkání pouze s dvanácti
hráči. Za stavu 0:3 ještě Spartak dokázal reagovat
a snížit na 2:3. Pak už ale branky střílel jen soupeř.
Junioři
Polička – Pelhřimov 
Choceň – Polička 
Polička – Chotěboř 
Dorost:
Polička – Skuteč 
Boskovice – Polička 
Polička – Velké Meziříčí 
M. Třebová – Polička 
Polička – Pelhřimov 
St. žáci
Pardubice – Polička 
Polička – Lanškroun 
Polička – M. Třebová 
Polička – Chrudim 
Choceň – Polička 
Ml. žáci
Pardubice – Polička 
Polička – Skuteč 
Polička – Lanškroun 
Polička – M. Třebová 
Polička – Chrudim 
Choceň – Polička 

7:1
3:4
2:4
0:3
1:4
4:3
5:2
7:1
16:7
4:2
7:5
8:4
2:10
9:0
2:24
0:15
4:10
0:14
5:3
Výbor oddílu LH
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SK Polička znovu 100%
V sobotu 24. 9. se v dalším kole Krajské soutěže
přípravek naše malé fotbalové naděje již podruhé
v tomto ročníku měli možnost ukázat před domácím
obecenstvem. Kluci a dívky z Poličky své fotbalové
umění předvedli opět skvělým fanouškům postupně
proti borcům z Pardubiček, Lázní Bohdaneč a Přelouče. Poličští fotbalisté odehráli celý turnaj ve vysokém tempu a po velmi dobrých výkonech po zásluze
zvítězili ve všech třech utkáních.
Výsledky:
SK Polička – Pardubičky
3:1
– branky: Kučera, Jílek 2
SK Polička – Lázně Bohdaneč
9:0
– branky: Jelínek 2, Švec, Olšán 2,
Libra 2, Šícha, vlastní
SK Polička – Přelouč
5:1
– branky: Olšán 2, Jelínek 2, Libra
Sestava: Chalupník, Král, Pavlíková, Vraspír, Otcovská, Olšán, Jílek, Kučera, Jelínek, Libra, Šícha,
Kryštof, Švec.
Trenéři: Lajžner, Král
Třemošnice
V sobotu 8. 10. se v rámci podzimní části Krajské
soutěže přípravek odehrálo další fotbalové klání.
Naším prvním soupeřem byli Holice. V tomto utkání
byli naši borci lepším týmem, avšak soupeř nám udělil velkou lekci z produktivity, když každou příležitost, kterou jsme mu poskytli ke skórování na rozdíl
od nás využil. Nakonec se nám toto utkání podařilo,
po mnoha neproměněných šancích, dotáhnout do vítězného konce. Ve druhém zápase proti domácím si
naši borci zahráli hezký kombinační fotbal a poučeni
z předchozího utkání výrazně zlepšili koncovku. I ve
třetím se nám v koncovce dařilo, ovšem fotbalově to
bylo horší. Soupeř předváděl velice rychlý, důrazný a kombinační fotbal, což naše borce překvapilo
a místo toho, abychom soupeři opláceli stejnou mincí, jsme se uchýlili k odkopávání balonů. To se ovšem
nelíbilo trenérům a tak se pokusili svým svěřencům
vysvětlit, že i proti takovému soupeři mohou předvádět to nejlepší, co umí. Vyšlo to. Poličští přestali hrát
kopanou a po krásném, z naší strany již fotbalovém,
strhujícím závěru umocněném opět skvělou fanouškovskou kulisou jsme dokázali zvítězit.
Výsledky:
SK Polička - Holice
5:4
- branky: Šícha 2, Dvořák, Olšán, Kučera
SK Polička – Třemošnice 
10:1
- branky: Olšán 5, Kučera 2, Mitáš,
Jelínek, vlastní
SK Polička – Chrudim B
6:5
- branky: Švec 2, Olšán, Jelínek, Šícha 2
Sestava: Chalupník, Král, Pavlíková, Otcovská,
Jelínek, Olšán, Jílek, Šícha, Kučera, Švec, Dvořák,
Mitáš
Trenéři: Král, Lajžner
Chrudim
Další prověrkou fotbalového umění našich malých
fotbalových nadějí byl turnaj v Chrudimi. Na tomto
turnaji nás čekali soupeři, kteří nás v minulých kolech velmi potrápili. Naši borci však k tomuto turnaji
přistoupili velmi zodpovědně. Tentokrát nabili ostrými a pálili opravdu přesně, takže nervozitu, která
na nich byla znát před začátkem turnaje, mohla na
konci vystřídat euforie z dalšího vítězství.
Výsledky:
SK Polička – Dolní Újezd
6:1
– branky: Jelínek 4, Jílek, Mitáš
SK Polička – Libchavy
15:0
– branky: Olšán 3, Jelínek 4, Mitáš 2, Jílek 4,
Šícha 2
SK Polička – Chrudim B
3:1
– branky: Mitáš, Jílek, Olšán
Sestava: Chalupník, Král, Pavlíková, Vraspír, Otcovská, Olšán, Jílek, Jelínek, Šícha, Mitáš
Trenéři: Lajžner, Král
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Plavecký bazén
1. úterý
2. středa
3. čtvrtek
4. pátek
5. sobota
6. neděle
7. pondělí
8. úterý
9. středa
10. čtvrtek
11. pátek
12. sobota
13. neděle
14. pondělí
15. úterý
16. středa
17. čtvrtek
18. pátek
19. sobota
20. neděle
21. pondělí
22. úterý
23. středa
24. čtvrtek
25. pátek
26. sobota
27. neděle
28. pondělí
29. úterý
30. středa

6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 aquafitness
6.00-7.30, 15.00-17.00, 17.00-18.00
kurz pro dospělé, 18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 aquafittnes
6.00-7.30, 14.00-17.00, 17.00-18.00
kurz pro dospělé, 18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 aquafittnes
14.00-20.00
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.30-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 aquafittnes
6.00-7.30, 14.00-17.00, 17.00-18.00
kurz pro dospělé, 18.00-20.00
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.30-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 aquafittnes

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
Využijte nabídek vaší pojišťovny pro nákup
permanentek. Přijímáme poukázky Sodexo (dle
platného ceníku www.tespolicka.cz). Přijímáme
rodinné pasy (sleva 5%).

Turnaj pro Fandu
Serbuse
V sobotu 24. září proběhl v Herešově krčmě
v Poličce amatérský turnaj v páce, jehož výtěžek
obdržel handicapovaný sportovec Fanda Serbus.
Pod dohledem rozhodčího Jana Roušara, který je
úspěšným závodníkem v páce, bojovalo o hodnotné ceny 24 soutěžících, jak mužů, tak i žen. K vidění byly velice zajímavé výkony.
Vítězi se stali v kategorii mužů pravá ruka
p. Kostelecký, v mužích levá ruka p. Lebeda a v ženách pravá ruka sl. Kovářová.
Děkujeme všem, kdo nám pomohli akci uspořádat, dále sponzorům za krásné ceny a manželům
Popelkovým za poskytnutí ubytování pro Fandu
v jejich penzionu.
Naše poděkování patří také všem, kteří přispěli
Fandovi. Celkem se vybralo úžasných 10 000 korun a Fanda je použije na úpravu auta, aby mohl
sám řídit.
Pokud máte zájem o soutěžení v páce, ozvěte se
p. Roušarovi na tel. 776 136 453 nebo na e-mail
rousar.jan@seznam.cz
Za organizátorky L. Poulová

Provoz sauny zahájen
Muži:
středa a pátek 16-20 hod.
Ženy:
čtvrtek 16-20 hod.,
sobota 14.30-16.55 hod.
Společná sauna: sobota 17-20 hod.
Návštěvníky sauny žádáme o dodržování provozní doby! Děkujeme.
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.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby
V sobotu 24. září se na přehradách Pod Kopcem
zapůjčené klíčky vracely i s kladkami od zámku
a dodržovaly zamykání skříněk dle vydaných čísel. konal 6. ročník závodu Václavská trofej. Sešel se na
něm nečekaně velký počet zájemců z blízka i daDěkujeme.
leka, což pořadatel – Rybářské sdružení Vysočina
Provoz zimního stadionu
Polička – kvitoval s potěšením. O něco méně byli
Veřejné bruslení:
spokojeni závodníci, protože ryby ten den tak trochu
středa
17.30-19.00 hod.
stávkovaly, přestože ke stávající bohaté obsádce byly
sobota
14.00-15.30 hod.
vysazeny ryby další.
neděle
14.00-15.30 hod.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k tomu řekl:
svátky/prázdniny 14.00-15.30 hod.
V neobsazených hodinách ZS nabízí veřejné „My jsme ten letošní ročník Václavské trofeje nakonec
rozdělili na dva samostatné závody. První probíhá
bruslení s hokejkou. Termíny budou vyvěšeny
na zimním stadionu a na stránkách T.E.S., s. r. o. dnes a pojali jsme ho jako universální, což znamená,
že jsou povoleny všechny existující způsoby lovu, powww.tespolicka.cz.
kud neodporují rybářskému řádu (plavaná, položená,
Týdenní rozpis ledové plochy je uveřejněn na
muška, vláčka). Tím jsme vyšli vstříc všem rybářům,
webových stránkách T.E.S., s. r. o. a ve vývěsce
aby si každý mohl vybrat způsob lovu, který má rád
zimního stadionu.
a v němž se mu daří. Ten druhý závod se uskuteční
Na veřejné bruslení zapůjčujeme brusle.
Kontakt:
Grubhoffer
Miloš
605 246 743, za týden, v sobotu 1. října, a tam už bude povolena
jen vláčka a muška. Chceme si při tom vyzkoušet,
461 725 427, zimnistadion@tespolicka.cz.
který způsob je účinnější a úspěšnější. Je to poprvé,
co jsme závod takto rozdělili a jsme překvapeni zájmem rybářů – přihlásilo se jich 93. Bylo to pro mne
překvapení, já jsem očekával účast kolem padesáti.
A s radostí konstatuji, že do druhé části závodu 1. října je už teď přihlášena stovka zájemců.
Pro závodníky je nejdůležitější, aby ryby braly. PoSobota 12. listopadu – Listo- kud jde o vláčení, tak už po mnoho let se v tomto období trápíme s nezájmem ryb o potravu. Dnes to není
padová vycházka. Značenými
jiné, přestože jsme vysadili krásné pstruhy. Všecha neznačenými cestami v okolí
Poličky přes Široký Důl a Střítež. ny negativní vlivy (značná teplota vody) jsou letos
Odchod v 8.30 hod. od nádraží, umocněny suchem. Za první poločas se ulovilo 151
délka 15 km. Na vycházku zvou
ryb, což je taková lepší nouze. Ani kapři moc nebrali.
Müllerovi.
Prostě se ukazuje, že rybařina je složitá záležitost.
18.–20. listopadu – Za posledním puchýřem.
Vzhledem k tomu, že dnes závodí 16 dětí do 15 let,
V letošním roce se 45. ročník celostátního setkání
z čehož mám nesmírnou radost, vypsali jsme pro ně
turistů koná po 15 letech opět v Lázních Bělohrad. samostatnou kategorii, druhou jsou ženy a třetí celPřipraveny jsou vycházky, společenská setkání
koví vítězové.“
a kulturní programy. Při slavnostním ukončení
Pro první tři závodníky v každé kategorii byly přibude předána štafeta dalšímu pořadateli – KČT
praveny poháry. Menší tři poháry byly předány záBučovice. Vedoucí akce Jiří Andrle.
vodníkům, kteří ulovili největší ryby.
Středeční vycházky na měsíc listopad nejsou
Konečné výsledky: Děti do 15 let: 1. Adam Divoplánovány, v případě příznivého počasí budou po- ký, 2. Petr Dvořáček ml., 3. Denisa Rosenbergrová.
kračovat a budou zveřejněny ve vývěsce.
Ženy: 1. Mária Patrnčáková (+ pohárek za největší
Bližší údaje o našich akcích najdete v informač- rybu), 2. Mirka Strejčková, 3. Kateřina Pokorná.
ní skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ Celkoví vítězové: 1. Mirek Hlásenský, 2. Michal Nikl,
v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www. 3. Zdenek Pelikán.
policka.cz/kct. Na naše akce zveme i nečleny KČT.
Text a foto: L. Vrabec

Václavská trofej

Pozvánka pro zájemce o kurz: dospělí neplavci
nebo zdokonalování plaveckých stylů volejte na tel.
731 020 030, 461 725 631
Upozornění: teplota vody v poličském bazénu je
každý provozní den 28 °C.
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

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.

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

