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Největší stavební akce v Poličce
Rekonstrukce ulic Šaffova a Tylova – akci realizuje Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. v hodnotě 13 mil. Kč.
Termín dokončení – polovina příštího roku. Stavba
bude probíhat po etapách, začala v ulici Tylova. Zahrnuje kromě rekonstrukce komunikací i opravu ka-

nalizace bezvýkopovou technologií, nové osvětlení
a výměnu vodovodu. Jak budou ulice vypadat? Ulice
Tylova – žulová dlažba bez chodníků, ulice Šaffova –
chodníky z betonové dlažby, silnice ze žulové dlažby.
Městský park – stavbu realizuje firma
PP-GROUP.cz, s. r. o., celkové náklady jsou ve výši
6,9 mil. Kč. Stavební akce zahrnuje dřevěnou lávku
z modřínu, mobiliář a osvětlení na páteřní cestě parkem od velkého železného mostu směrem k Tylovu
domu. Na dřevěnou lávku navazuje nový chodník
z velkoformátové betonové dlažby vedoucí po čelní
hrázi Synského rybníka až k železné lávce. Předpoklad dokončení – konec listopadu 2017.
Bytové domy v Poličce – výstavba dvou bytových
domů v lokalitě Bezručova (celkem 48 bytů). Stavbu
realizuje firma Prima, spol. s r. o. Hradec Králové,
celkové náklady 59,5 mil. Kč. Předpokládaný termín
dokončení – červenec příštího roku.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Snídaně s britskou velvyslankyní
Komu se poštěstí dostat pozvání na snídani s britskou velvyslankyní přímo u ní doma, na britské
ambasádě? Třeba VIP sponzorům, kteří nemalou
částkou podporují program DofE, nebo patronům
tohoto programu, jako jsou např. Marek Eben, Jakub Vágner či Šárka Strachová. Jak se to ale podařilo
tříčlennému týmu z poličského gymnázia v čele s ředitelem školy Mgr. Miloslavem Svobodou? Odpovím
hned po tom, co program DofE stručně představím.
DofE, neboli Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, je program pro mládež. Již v roce 1956 ho
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Nový chodník na
ulici Heydukova
V letošním roce pokračovala rekonstrukce
chodníku na ulici Heydukova, II. etapa tak navázala na úpravy, které proběhly vloni. Letošní ná-

klady jsou ve výši cca 1,4 mil. korun. Chodník tvoří betonová zámková dlažba, zhotovitelem je firma
PP-Group.cz, s. r. o. Proseč. Ještě letos začnou
práce na chodníku na ulici Ladova, ten bude opraven do konce tohoto roku.
Město plánuje pokračovat ve výstavbě a opravě
chodníků v této části Poličky i v příštím roce, cílem je získání dotačních prostředků na vybudování nového chodníku od autoservisu k začátku obce
Kamenec. V rozpočtu na příští rok je částka na
opravu chodníku na ulici Nerudova, práce se rozběhnou na jaře 2018. Celkové náklady na opravu
chodníku v ulici Ladova a Nerudova jsou ve výši
3 mil. Kč z městského rozpočtu.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

založil samotný vévoda z Edinburghu – princ Philip
(manžel britské královny) a jeho hlavním cílem bylo
smysluplné trávení volného času mládeže. Ti, co se
do programu zapojí, musí po stanovenou dobu plnit
určité cíle ve třech oblastech – dobrovolnictví (pomoc dětem, seniorům, ekologie atp.), sport a rozvoj
talentu. Každý si sám zvolí, co se chce naučit, v čem
se chce zlepšit a potom, za podpory svého DofE týmu,
na tom pracuje. V tomto programu tedy účastník nesoutěží s druhými, ale sám se sebou! Součástí je také
expedice, kterou si účastníci sami naplánují a prožijí
(a snad i užijí). Pokud vše splní, dostanou mezinárodně uznávané ocenění.
A konečně odpověď na otázku, jak se nám podařilo získat pozvání na snídani na britské ambasádě.
Gymnázium v Poličce bylo vybráno jako jedna ze
škol, ve kterých se nejvíce daří programu DofE. Velkou zásluhu na tom má naše hlavní koordinátorka,
Mgr. Barbora Pejcharová. Během dvou let, kdy se
DofE věnujeme, se do programu zapojilo 40 studentů. Některým se již podařilo program završit a ti zlatí
by měli svá ocenění získat přímo z rukou nejmladšího syna prince Philipa a britské královny – prince
Edwarda. O tom vám rádi napíšeme příště.
za poličský DofE tým Erika Jiroušová,
Gymnázium Polička

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Jak dopadly
volby v Poličce

Statut soutěže o cenu za nejlepší projekt
a realizaci obnovy – Památka roku 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
proběhly 20. a 21. října.
Volební účast: celostátně 60,84 %, v Poličce
64,88 % (v minulých volbách 63,24 %).
Z Poličky se do sněmovny dostal starosta Jaroslav Martinů. Díky preferenčním hlasům se
posunul z šestého na celkové 1. místo na krajské
kandidátce ODS. V Poličce dostal 693 preferenčních hlasů, celkem 1 776 v celém kraji (o 140 hlasů
víc, než jednička na kandidátce ODS Simeon Karamazov). Za zmínku stojí i 361 (v kraji celkem 671)
preferenčních hlasů pro poličského zastupitele
Martina Kozáčka.

Výsledky voleb v Poličce. Zahrnuty jsou
strany, které získaly alespoň 10 hlasů
Pokud porovnáme výsledky voleb v Poličce
a celostátně tak lze konstatovat, že v Poličce by se
nedostali do sněmovny TOP 0 (3,64 %) ani STAN
(2,14 %). ODS (22,9 %) je sice druhá, ale takřka
smazala celostátní náskok ANO (25,3 %)
-ij-

Beseda – Začít
spolu
Určeno pro rodiče prvňáčků pro rok 2018/2019
a širokou veřejnost.
Sejdeme se v úterý 21. 11. od 16 do 18 hod ve třídě
druháků, ZŠ Na Lukách v Poličce
Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu
a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním
věku. Je realizován ve 32 zemích světa.
Od roku 1994 funguje také 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 druhé třídy v ZŠ Na Lukách. Budete mít možnost zeptat se na to, co vás zajímá, a prohlédnout si prostředí, ve kterém se žáci učí.
Povedou Zdenka Vomočilová a Zuzana Ptáčková,
současné učitelky tříd v programu Začít spolu, a Jitka Bidlová. Pro další info tel: 775 630 378, Jitka Bidlová, www.zacitspolu.eu.

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
17. listopadu
www.policka.org/jitrenka
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Článek 1
Cena
(1) Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci
obnovy budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být např. zámek,
hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, brownfield, veřejný prostor, park…
(2) Soutěž Památka roku 2017 má dvě kategorie:
• 1. kategorie: menší (rekonstrukce do 2 mil. Kč
bez DPH)
• 2. kategorie: velké (rekonstrukce nad 2 mil. Kč
bez DPH)
3. Cena sestává
• z uměleckého artefaktu,
• v 1. kategorii z finanční odměny vlastníkovi ve
výši 50 000 Kč a v 2. kategorii z finanční odměny vlastníkovi ve výši 100 000 Kč.
Článek 2
Vyhodnocení soutěže
(1) Soutěž je dvoukolová. V prvním kole rozhodne
o vítězných projektech v kraji a postupu do druhého
kola krajská sekce Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska (Sdružení) s účastí zástupce Asociace krajů ČR a Národního památkového ústavu
(NPÚ). Ve druhém kole rozhoduje o vítězných objektech v soutěži celostátní komise složená ze zástupců Sdružení, Asociace krajů a NPÚ.
(2) Hodnotitelé rozhodují dle kritérií hodnocení:
• a Kvalita projektu:
Projekt obnovy byl vypracován na základě
dostatečných průzkumů připadajících v úvahu
pro daný typ objektu (např. stavebně historický
průzkum, inventarizace prvků, restaurátorský
průzkum, dendrochronologie, měření mikroklima)
Projekt zvýrazňuje památkovou, architektonickou nebo urbanistickou hodnotu objektu
nebo souboru, včetně hodnot interiéru, podporuje jejich autenticitu a integritu. Přispívá
k posílení jedinečného charakteru prostředí.
Nové úpravy omezuje na nezbytnou míru, vložené konstrukce mají vhodné architektonické
řešení.
Projekt navrhuje vhodné využití objektu,
které přispívá k oživení okolního prostředí.
• b Kvalita realizace:
Obnova se vyznačuje vysokou kvalitou stavebních prací, vhodností použitých materiálů,
kvalitou provedení povrchů a detailů, kvalitou
restaurátorských prací, úrovní a charakterem
výtvarných děl, případně prezentací archeologických nálezů.

Postup obnovy byl šetrný k prostředí, případně
proběhlo vhodné postupné uvádění do provozu.
Vlastník má vhodný plán provozu.
Článek 3
Podmínky soutěže
1. Realizace obnovy objektu musí být dokončena
v hodnoceném roce – přihláška bude obsahovat
čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce.
2. Žadatelem je vlastník nebo pověřený zástupce
vlastníků.
3. Žadatel předkládá přihlášku podle zadané osnovy a v příloze přihlášky doloží:
• průzkumy připadající v úvahu pro daný typ
objektu (např. stavebně historický průzkum,
inventarizace prvků, restaurátorský průzkum,
dendrochronologie, měření mikroklima)
• stavební řešení projektu – základní výkresy
(půdorysy, řezy), případně odpovídající část urbanistické studie,
• fotodokumentaci objektu před a po realizaci,
• zdroje financování, rozpočet stavby (nepovinný),
4. Elektronické přihlášky do soutěže je nutné vyplnit nejdéle do 26. ledna 2018 (www.historickasidla.cz).
Článek 4
Předávání ceny
Cenu celostátnímu vítězi předává předseda Sdružení a zástupci partnerů na Konferenci Sdružení ve
čtvrtek 22. března 2018.
V Chrudimi dne 8. září 2017
Zřizovatel ceny: Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska
Libor Honzárek, předseda Sdružení
Partneři: Národní památkový ústav,
Asociace krajů ČR

Zprávy z poličské
farnosti
Chtěli bychom vás pozvat na
mši sv. do kaple sv. Františka
Xaverského na poličské radnici.
Mše sv. se uskuteční v sobotu
2. 12. od 9.00 hod.
Letošní krátká doba adventní
začíná v neděli 3. 12. Kdo by si chtěl nechat posvětit svůj adventní věnec, bude mít příležitost při
obou nedělních mších sv. 3. 12. a o sobotní večerní
mši sv. 2. 12.

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
Výkupy zemědělských pozemků
Město Polička oslovuje všechny majitele zemědělských pozemků (orné půdy, travních porostů, polí, luk, pastvin) v katastrálním území Polička, Lezník, Střítež, Modřec, Borová, Telecí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Korouhev, Pomezí, Jedlová,
Stašov, Svojanov a dalších v oblasti Poličska, kteří uvažují o jejich prodeji, aby pozemky nabídli městu Poličce.
Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem, rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny po schválení převodu
v zastupitelstvu města a podpisu kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů spojených s prodejem pozemků
včetně správních poplatků na katastrálním úřadě a daně z nabytí nemovitostí.
V případě vašeho zájmu o výkup nebo bližší informace nás kontaktujte
na tel. č. 461 723 810, 731 441 408 (Ing. Škrabalová),
odbor správy majetku Městského úřadu Polička, dveře č. 20.

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

Poznali jsme Telč
Seriál putování „Poznáváme města České inspirace“ pokračoval v sobotu 23. září, a to návštěvou
Telče. Telč je město zapsané na seznamu UNESCO
a najdete zde jedno z nejkrásnějších náměstí v České republice. Početnou skupinu poličských výletníků přivítalo nejen sluníčko, ale i paní Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury MěÚ Telč. Seznámila

poličské hosty s městem, jeho historií i současností a nalákala na nejvýznamnější památky a místa.
Nutno dodat, že i na místa gurmánská. Jako bonus
dostali poličští návštěvníci od partnerského města České inspirace prohlídku telčského podzemí
zdarma. Mnozí navštívili i zámek, kde právě probíhala výstava o pohádce Pyšná princezna. Právě
zámek v Telči je jedním z míst, kde se slavná pohádka natáčela. Sobota v Telči patřila Svatováclavským slavnostem, nechyběly stánky s nabídkou
dárků či burčáku. Slavnosti vrcholily odpoledne
příjezdem sv. Václava s družinou.
Po návštěvě Telče navštívila poličská výprava
hrad Roštejn a poté úžasné Muzeum betlémů v nedaleké Třešti. Další inspirační putování se vydařilo.
A kam pozveme Poličáky příště? Většinu měst
České inspirace už jsme navštívili – byli jsme
v Kutné Hoře, Třeboni, Jindřichově Hradci, Telči.
Na jaře plánujeme město Cheb.
Naděžda Šauerová, členka výkonného výboru
České inspirace

Setkání gymnazistů
s Robertem Fulghumem
Při druhé návštěvě pana Roberta Fulghuma
v Poličce v rámci jeho cestování po Čechách se
nám naskytla příležitost doprovázet tohoto slavného autora při prohlídce města. Protože jsme se
to dozvěděli jen hodinu před očekávaným setkáním, byl to trochu šok, ale zároveň i výzva.
Byli jsme nervózní všichni čtyři. Přece jenom
šance setkat se s tak významným spisovatelem se
nenabízí každý den. Když jsme přicházeli k penzionu Otakar, kde byl pan Fulghum ubytovaný, už
nás netrpělivě vyhlížel. Uvítal nás se slovy, že je
rád mezi mladými lidmi, protože se sám za starého
nepovažuje a mezi staršími lidmi se cítí nepatřičně. Poté projevil zájem vidět místa, kde se denně
pohybujeme, raději než památky, které si snadno
může vyhledat pomocí průvodce.
Při procházce Poličkou nám vyprávěl mnoho
zábavných historek. Dozvěděli jsme se například,
že na otázky svých amerických kamarádů, proč se
opakovaně vrací právě do České republiky, odpovídá, že je zčásti Čech. Jako vysvětlení udává, že
když byl Jára Cimrman na návštěvě v Americe,
strávil noc s jeho prababičkou.

Pozvánky na
výstavy betlémů
MO KDU-ČSL Banín ve spolupráci s Betlemáři
Poličska a Obecním úřadem v Baníně vás všechny
srdečně zvou na XIII. výstavu betlémů v sále Kulturního domu v Baníně, která bude zahájena v sobotu 25. listopadu ve 14 h a potrvá do 27. prosince
a otevřena bude každou sobotu, neděli a o svátcích
vždy od 14 do 17 h. Pro školy, školky a jiná zařízení
je možno výstavu zhlédnout i mimo otvírací dobu
po telefonické domluvě na čísle: 731 872 567.
Při zahájení výstavy předvedou svoji dovednost
(vyřezávání) Betlemáři Poličska.
Vstupné dobrovolné.
Bystré u Poličky – Mutifunkční dům – vernisáž
v pátek 1. prosince v 17 h. Trvá do neděle do 7. ledna 2018. www.bystre.cz, telefon: 468 008 161 mobil: 775 721 241
Svitavy – Městské muzeum – vernisáž v neděli 3. prosince v 15 hod. Trvá do neděle 14. ledna 2018. www.muzeumsvitavy.cz, tel: 461 532 704,
777 247 437

Gymnázium – Den
otevřených dveří

Když jsme šli kolem naší školy, možnost podívat
se dovnitř ho nadchla a vzhledem k tomu, že pršelo, rádi jsme na jeho nápad přistoupili. Během
prohlídky jsme se dozvěděli, že 20 let učil a rád
na tu dobu vzpomíná. Původní plán poobědvat
v restauraci změnil, když jsme mu ukázali školní jídelnu. Vůbec mu nevadil hluk. Ochutnal dvě
z nabízených jídel a moc je chválil. Bavili jsme se
pozorováním překvapených tváří našich učitelů,
když vstoupili do jídelny a pan Fulghum jim šel
potřást rukou.
Na závěr naší procházky jsme na přání spisovatele navštívili i pár obchodů (např. železářství)
a naučili ho pár českých slov. Bylo nám velkou ctí
strávit několik hodin se slavným, charismatickým
a moudrým člověkem. Potěšilo nás, že má naši
zemi rád a dokonce se tu chystá delší dobu žít a věnovat se své tvorbě. Při rozloučení si zapálil doutník, potřásl si s námi rukou a vyjádřil naději, že se
nevidíme naposledy.
See you later
M. Dusová, L. Kvapilová,
B. Freundová a J. Edlman

Studenti, vyučující a ředitelství školy srdečně
zvou všechny žáky základních škol i širokou veřejnost na Den otevřených dveří ve čtvrtek 7. prosince od 14 do 17 hodin.
Pozvání platí hlavně pro žáky 5. a 9. ročníků
základní školy, kteří se spolu s rodiči rozhodují
o tom, jak dále pokračovat v základním, respektive středním vzdělávání. Gymnázium Polička jim
nabízí moderní vzdělávání založené na tradičních
hodnotách. Zveme je tedy k nám do školy, aby se
osobně seznámili s jejím prostředím, s projekty,
do kterých jsou studenti zapojeni, ale i s tím, jak
budou probíhat přijímací řízení do prvních ročníků osmiletého a čtyřletého studia a jaká budou
jejich kritéria.
Rádi uvítáme i širší poličskou veřejnost. Bývalí absolventi si mohou přijít zavzpomínat na
léta strávená ve školních lavicích a podívat se, co
všechno se od jejich maturity změnilo. Ostatní nás
mohou navštívit třeba jen ze zvědavosti.
Mgr. Miloslav Svoboda,
ředitel školy

Pozvánka – Po městech České inspirace
Advent v Jižních Čechách
Hluboká n. Vltavou, Holašovice, Český Krumlov
Termín: sobota 2. 12., cena 490 Kč
Orientační program:
Odjezd z Poličky v 5.30 h – autobusové nádraží, zastávka č. 7, směr Humpolec.
Hluboká nad Vltavou – prohlídka zámku
(10.00 h, 140/110 Kč, cca 45 min), zámek patří
k nejatraktivnějším památkám v ČR.
Přejezd cca 35 min do obce Holašovice – perla
selského baroka zapsaná na seznam UNESCO
v r. 1998, prohlídka zdobených domů na návsi.
Odjezd směr Český Krumlov – původní zakládající člen České inspirace, na seznamu
UNESCO od r. 1992, jedinečná středověká zástavba, zámek – historické sídlo rodu Rožmberků, velký vánoční trh na malebném náměstí
Svornosti, možnost návštěvy muzea a zámecké
věže, Muzeum voskových figurín – 130/90 Kč,
9.00–20.00 h, zrcadlový labyrint 90/60 Kč, obě
muzea 270/150 Kč, skupiny nad 15 osob mají

slevu cca 10 %, 10.00–18.00 h, odjezd domů
v cca 16.30 – 17.00 h.
Cena obsahuje dopravu busem. Cena neobsahuje vstupné.
Zájemci se mohou hlásit:
Informační centrum Polička: Palackého nám.
160, tel. 461 724 326, ic@kotour.cz
CK
KO-TOUR
Polička:
Riegrova
52,
461 723 740, policka@kotour.cz; www.kotour.cz
MÚ Polička: Ing. Šauerová Naďa, zástupkyně
Poličky ve výkonném výboru ČI, tel. 468 001 710

Vánoční inspirace
v Pomezí
v sobotu 2. prosince
od 13 do 16 hodin.

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

3

Čas posledních
lovců

Z rady a zastupitelstva města Poličky

Ekocentrum Skřítek zve na
přednášku Čas posledních lovců
v úterý 21. 11. v 19 hod. do Divadelního klubu v Poličce.
Poslední lovce přiblíží Jan
„Tonda“ Půlpán, experimentální
archeolog na volné noze a lektor environmentální
výchovy.
Na přednášce si promítneme kratičký film o mezolitickém lovci, následně si ukážeme i ohmatáme
artefakty ve filmu použité a pokusíme se porozumět
době těsně po konci doby ledové. Zaměříme se na

podrobnosti každodenního života v době kamenné. Přijde i pračlověk, kterého se můžete zeptat na
cokoliv. Co pro svůj život potřeboval? Jak najdeme
důkaz o přítomnosti člověka, který se tu před 9000
lety zastavil rybařit? Jak vypadala krajina, ve které
se pohyboval? Jaký byl jeho vztah k přírodě? Co myslíte, čistil si zuby? A co asi snídal? Nebojte se zeptat.
Vstupné 60 Kč.
Za Ekocentrum Skřítek Ing. Eva Janečková

Pasování na
školáky
Dne 13. 10. proběhlo v hale Masarykovy základní školy slavnostní pasování prvňáčků do cechu
školáckého. Děti se shromáždily v hale po třídách
se svými patrony z 9. tříd. Všichni sledovali nejprve slavnostní nástup učitelek 1. tříd v čele s paní
ředitelkou (královnou) a ceremoniářem. Děti předvedly básničky s pohybem, které byly ve znamení
jednotlivých tříd (sovičky, sluníčka, včeličky). Tyto
značky měli v podobě placiček žáci připnuté také
na oblečení. Poté byli žáci jmenovitě představeni
svými učitelkami a od paní královny získali pasovací listinu. V listině jsou zapsána pravidla, která má
správný žák dodržovat. Po pasování proběhl krátký
hudební, taneční a sportovní program žáků naší školy. Celému ceremoniálu přihlíželi rodiče, prarodiče
a kamarádi z mateřských školek se svými paními
učitelkami. Noví prvňáčci slíbili, že se budou snažit
být vzornými žáky. Jejich patroni z devátých tříd je
budou v průběhu první třídy při dalších společných
akcích v jejich snaze podporovat a pomáhat jim.
učitelky 1. tříd

Poděkování
Vážení spoluobčané,
dovolte nám za Občanskou demokratickou stranu poděkovat vám, voličům, za hlasy ve volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Velice také děkuji za vaše preferenční hlasy a za
Vaši projevenou důvěru.
Za Občanskou demokratickou stranu
Jaroslav Martinů
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RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
Usnesení přijatá na 4. zasedání
o dílo se společností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč,
Zastupitelstva města Poličky
na akci „Rekonstrukce ul. Alšova v Poličce“, dle důkonaném dne 21. září 2017
ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu města Po- vodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společličky za 1. pololetí 2017.
ností Skanska, a. s., Praha, na akci „Oprava komuZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 dle
nikace – propojení cyklostezky s MK na Modřec“,
důvodové zprávy.
dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje poskytnutí dotací pro:
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Ví• Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace
Polička, ve výši 15.000 Kč na opravu elektroin- tem Pučálkem, Polička, na zpracování projektových
dokumentací na akce „Chodník u silnice II/353, ul.
stalace bufetu a zasedací místnosti
Heydukova v Poličce, Chodník u silnice II/363, ul.
• Speciální základní škola Bystré, ve výši
Hegerova v Poličce, Stavební úpravy části chodní5.000 Kč na dvoudenní výchovně vzdělávací
akci v Záchranné stanici a ekocentru „Pasíčka“ ku u silnice II/362, ul. Čsl. armády v Poličce“, dle
důvodové zprávy.
v září 2017 pro žáky z odloučeného pracoviště
RM schvaluje zhotovitele akce „Oprava části
Polička
chodníků na ul. Ladova a Nerudova v Poličce“, spoZM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi
městem Polička jako dárcem a Pardubickým kra- lečnost PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, dle důvodové
zprávy.
jem, jako obdarovaným, jejímž předmětem jsou
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společpozemky:
• v k. ú. Rohozná u Poličky: část pozemkové par- ností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, na akci „Oprava
části chodníků na ul. Ladova a Nerudova v Poličce“,
cely p. č. 752/7 o výměře 30 m2, část p. č. 752/1
dle důvodové zprávy.
o výměře 162 m2, část p. č. 751/2 o výměře
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
18 m2, část p. č. 742/2 o výměře 682 m2, část
o dílo se společností Ulehla Ivan, s. r. o., Svitavy, na
p. č. 1836/2 o výměře 18 m2, část p. č. 730/3
akci „Parkoviště před č. p. 570 – 571, ul. E. Beneše
o výměře 608 m2, část p. č. 730/4 o výměře
v Poličce, Rozšíření parkoviště před č. p. 810 – 811,
67 m2, část p. č. 731/5 o výměře 824 m2, část
ul. M. Bureše v Poličce, Rozšíření parkoviště před
p. č. 731/1 o výměře 29 m2, části p. č. 760/3
o výměře 206 m2 a 14 m2, část p. č. 759 o výmě- č. p. 872 – 873, ul. B. Němcové v Poličce“, dle důvodové zprávy.
ře 364 m2, část p. č. 762/8 o výměře 12 m2, část
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společp. č. 1832 o výměře 8 m2,
ností VČE-montáže, a. s., Pardubice, na akci „Polič• v k. ú. Stašov: část pozemkové parcely
p. č. 1749/1 o výměře 1 m2, část p. č. 1754 o vý- ka Eiseltova – knn – rekonstrukce – definitivní celoplošné zádlažby chodníků“, dle důvodové zprávy.
měře 32 m2, část p. č. 1755 o výměře 99 m2, část
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na
p. č. 1792 o výměře 101 m2 a část p. č. 2327 o výpřípravu a konání tří kulturních akcí na hradě Svoměře 7 m2.
janov č. KH/2017/24030 s Pardubickým krajem,
Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí
Pardubice, dle důvodové zprávy.
uhradí obdarovaný.
RM schvaluje pojistnou smlouvu – sdružené poZM schvaluje realizaci a financování akce „Oprava chodníků na ul. Ladova a Nerudova v Poličce“, jištění vozidla, SPZ: 3E9 4142, s Českou pojišťovnou, a. s., Praha, s platností ode dne 19. 10. 2017, dle
dle důvodové zprávy
ZM schvaluje realizaci a financování akce „Re- důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou dle
konstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce“, dle dů§ 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. obvodové zprávy
čanský zákoník na „Stavební úpravy budovy odZM bere na vědomí zprávu o zajištění požární
ochrany ve městě Polička a plán preventivně vý- boru lesního hospodářství, Pomezí“ s firmou Echovné činnosti na období od 1. 5. 2017 do 1. 5. 2018. -STAF, s. r. o., Praha, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí, že v prostorách I. NP domu
ZM schvaluje záměr realizace a financování
č. p. 160 na Palackého náměstí v Poličce, pronajaprojektu „Rozšíření stávajícího systému varování
tých panu Ladislavu Cackovi, Korouhev, za účelem
a vyrozumění obyvatelstva, včetně předpovědního
provozování turistického informačního centra,
a výstražného systému na lokální úrovni pro město
Polička“, s realizací v roce 2018, dle důvodové zprávy. bude umístěn terminál Sazky v rámci rozšíření sluZM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Ob- žeb IC o prodej losů a přijímání sázek na číselnou
loterii, dle důvodové zprávy.
lastní charitou Červený Kostelec, ve výši 15.000 Kč
RM schvaluje výběr dodavatele na zhotovení
na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb
zakázky „Havarijní oprava kanalizace na ulici Svéhospice a Mobilního hospice Anežky České.
pomoc v Poličce“ firmu TRASKO, a. s., Vyškov, dle
ZM bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí
Vodovody Poličsko za rok 2016 dle důvodové zprávy. důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Havarijní oprava kanalizace na ulici Svépomoc v Poličce“
Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady
s firmou TRASKO, Vyškov.
města Poličky konané dne 2. října 2017
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy číslo
Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady
578576/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odměsta Poličky konané dne 16. října 2017
běru elektrozařízení, uzavřené dne 27. 02. 2007 se
RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firspolečností ASEKOL, a. s., Praha, za účelem zajištěmou EKOTERM CZ, s. r. o., s, Letovice, na zakázní zpětného odběru elektrozařízení, dle důvodové
ku „Oprava povrchu cesty v areálu předhradí hradu
zprávy.
Svojanov“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí programové
RM schvaluje uzavření dohody o umístění reúčelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovol- klamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení
s panem Pavlem Krištofem, Polička.
ných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje
RM schvaluje jako dodavatele „Studie prodlouna rok 2017 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle
žení sjezdovky v Poličce“ firmu Ing. Milan Beneš,
důvodové zprávy.
Polička, dle důvodové zprávy.
RM jmenuje konkursní komisi pro konkurs na
Usnesení ZM Polička zveřejňovaná dálkovým
obsazení místa ředitele/ky Mateřské školy Luční
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
Polička, se sídlem Luční 394, 572 01 Polička, ve
složení pan Jaroslav Martinů – předseda komise, odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
Mgr. David Šafář – člen, Mgr. Miluše Málková – a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
(tzv. anonymizovaný text); originální text je k disčlen, paní Marcela Satrapová – člen, paní Ludmila
pozici v kanceláři sekretariátu starosty a mísSeidlová – člen, Mgr. Milena Pokorná – člen, dle
tostarosty.
důvodové zprávy.

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

Kalendář akcí

Tylův dům

listopad 2017

Kino Polička
středa 1. listopadu v 19.00 hod.
Geostorm: Globální nebezpečí
akční/sci-fi/thriller, USA, 109 min, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Strhující katastrofický film s Gerardem Butlerem. Satelity řídící počasí se vymknou kontrole a Země vzdoruje gigantickým bouřím.
neděle 5. listopadu v 16.00 hod.
Příšerákovi
animovaný/rodinný, Německo/VB, 96 min,
dabing, přístupný, vstupné 120 Kč
Animovaná rodinná komedie o prokletí, které možná pomůže jedné ne právě spokojené
rodince najít štěstí.
neděle 5. listopadu v 18.00 hod.
Příšerákovi 3D
3D animovaný/rodinný, Německo/VB,
96 min., dabing, přístupný, vstupné 150 Kč
Rodinu Wishbonovu opravdové trable teprve
čekají. Mámu Emmu si totiž jako svou budoucí partnerku vyhlédnul samotný hrabě
Dracula…
pondělí 6. listopadu v 19.00 hod.
Milada
životopisný/drama, ČR, 130 min, přístupný
od 12 let, vstupné 120 Kč
Na plátna kin se vůbec poprvé dostane dramatický osud Milady Horákové, který ve své
době otřásl světem.
neděle 12. listopadu v 19.00 hod.
Vražda v Orient expresu
detektivka, USA, titulky, přístupný od 12 let,
vstupné 120 Kč
Agatha Christie a její příběh třinácti cestujících podezřelých z vraždy a zároveň uvízlých
v luxusní vlakové soupravě patří mezi její nejznámější detektivky.
pondělí 13. listopadu v 19.00 hod.
Thor: Ragnarok 3D
3D dobrodružný/sci-fi, USA, dabing, přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru
bez svého mocného kladiva a je nucen pustit
se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok .
úterý 14. listopadu v 8.15 a 10.00 hod.
Hurvínek a kouzelné muzeum
animovaná komedie, ČR/Belgie/Rusko,
85 min, přístupný, vstupné 60 Kč

Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodinu.
neděle 19. listopadu v 19.00 hod.
Zahradnictví: Nápadník
tragikomedie, ČR, 115 min, přístupný, vstupné 120 Kč
Třetí film rodinné kroniky se odehrává na
samém konci let padesátých. Je příběhem
milenecké lásky. Vypráví o bitvě mezi rodiči
a jejich dětmi, poznamenanými válkou a komunistickým převratem.

úterý 7. listopadu v 19.00 hod.
Five Star Clarinet Quartet
Jiří Hlaváč – klarinet, saxofon; Vlastimil
Mareš – klarinet; Irvin Venyš – klarinet; Jan
Mach – basklarinet
vstupné 110 Kč, 20 Kč studenti, žáci
koncert v rámci KPH sezóny 2017/2018
středa 8. listopadu od 9.00 hod.
Soutěž odborných dovedností – SŠ
obchodní a služeb SČMSD Polička
Soutěž oborů kadeřník a kosmetické služby
proběhne na téma: „Nevěsta v punkovém
stylu“, soutěž je přístupna veřejnosti, pro návštěvníky jsou připraveny zajímavé workshopy.

středa 22. listopadu v 18.00 hod.
Maxinožka
animovaný, F/B, 91 min, dabing, přístupný,
vstupné 110 Kč
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu svého dávno ztraceného tatínka, aby zjistil, že to není
nikdo jiný než legendární Lesní muž.

čtvrtek 9. listopadu v 19.00 hod.
Ivan Mládek & Banjo Band
Hudebně zábavný pořad s legendárními
hity. Společným jmenovatelem všech jeho
vystoupení je nepolitický, nesatirický a neangažovaný humor, který má diváka především
pobavit.
vstupné: 250, 300, 350 Kč

neděle 26. listopadu v 19.00 hod.
Hráči se smrtí
mysteriózní/thriller, USA, 110 min, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč
V mysteriózním thrilleru se skupina studentů
medicíny snaží získat odpověď na otázku, zda
existuje život po smrti.

pátek 10. listopadu v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
nepřístupno veřejnosti
sobota 11. listopadu v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
nepřístupno veřejnosti

pondělí 27. listopadu v 19.00 hod.
Suburbicon: Temné předměstí
kriminální/mysteriózní, USA/VB, 104 min,
titulky, přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč
Hvězdně obsazená černá kriminální komedie
v režii George Clooneyho, podle scénáře bratří Coenů.

středa 15. listopadu v 19.00 hod.
Michal Pavlíček & Čombeband
Michal Pavlíček se svou skupinou pojmenovanou podle jeho letité přezdívky – Čombeband potěší v Tylově domě příznivce instrumentálního rocku.
vstupné: 230, 250, 280 Kč

středa 29. listopadu v 19.00 hod.
Fantastická žena
drama, Chile/N/USA/Špan, 104 min, španělsky/č. titulky, přístupný od 15 let, vstupné
100 Kč
Film plný estetické velkoleposti, silného vyprávění, napětí a citů. Film obsahující celou
paletu poloh, zkušeností, emocí.

pátek 17. 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 balkón, stání)

„Vánoční inspirace“

Obec Kamenec u Poličky vás zve k návštěvě
XIV. Vánoční výstavy, která se tradičně uskuteční ve společenském sále v budově Obecního úřadu
v Kamenci u Poličky. Výstava bude zahájena v sobotu 2. prosince ve 14 hodin a potrvá do neděle
10. prosince. Otevírací doba je v sobotu a v neděli
od 14 do 18 hodin, v pracovních dnech pondělí až
pátek od 15 do 18 hodin, případně i jinak po dohodě na obecním úřadě.
Zveme vás na příjemné zastavení na začátku
adventu s načerpáním nových sil do vánočního
období.

pátek 3. listopadu v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
nepřístupno veřejnosti

pondělí 20. listopadu v 19.00 hod.
Liga spravedlnosti 3D
3D dobrodružný/sci-fi, USA, 120 min, dabing,
přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Film režiséra Zacka Snydera, natočený na
motivy komiksů z vydavatelství DC Comics,
o stejnojmenném superhrdinském týmu.

Tylův dům v Poličce si vás dovoluje pozvat
na 19. ročník

Vánoční výstava
v Kamenci u Poličky

čtvrtek 2. listopadu v 19.00 hod.
Lutz Hübner: Úča musí pryč!
Hořká komedie se odehrává na podzim
v 5. třídě základní školy, kde se sešlo pět rodičů dětí a očekávají jejich třídní učitelku.
vstupné: 270, 300, 330 Kč

která se bude konat v neděli 3. prosince
od 13 do 18 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.
Případní prodejci se mohou přihlásit v kanceláři Tylova domu. Akce probíhá ve všech prostorách Tylova domu.
Těšíme se na vás.

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

sobota 18. listopadu ve 14.00 hod.
Odpoledne s dechovkou
K tanci i poslechu zahraje milovníkům dechové hudby svitavská kapela Astra. Zpívat
budou Libor Cupal a Jan Dvořák.
vstupné 70 Kč
pátek 24. listopadu v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
nepřístupno veřejnosti
sobota 25. listopadu v 15.00 h. stolová úprava
Mikulášská nadílka – dětský karneval
Bude to odpoledne plné soutěží, písniček, tance a dobré zábavy. A odvahu s sebou, protože
s Mikulášem a andělem přijde i čert.
vstupné 20 Kč masky, 50 Kč ostatní
Více informací o jednotlivých akcích na www.
tyluvdum.cz
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Galerie Kabinet
Chaos

Městská knihovna

11. 11. v 17 h., sobota
Bet Orten a Matěj Hájek
Jménem Spolku Planeta Chaos z.s. vás srdečně
zveme na listopadovou vernisáž do alternativního
výstavního prostoru Chaos Box ve Stříteži u Poličky.
Matěj Hájek je absolventem pražské Akademie
výtvarných umění z roku 2010 (sochařský ateliér Jaroslava Róny). Je původním a zakládajícím
členem umělecké aktivistické skupiny Ztohoven.
Aktivity této umělecké skupiny významně přesahují její lokální působení a je tak silně etablovaná
na mezinárodní umělecké scéně. Tvorba Matěje
Hájka zabírá širokou škálu výrazových prostředků, klasickými sochařskými technikami počínaje,
krajinnou tvorbou konče, a zasahuje až do architektonických disciplín. Je též spoluautorem několika landartových projektů, za které byl mimo jiné
oceněn cenou Gran Prix architektů za rok 2012.
Tvorba Bet Orten se pohybuje na pomezí módní
fotografie a zároveň splňuje i teze současného umění. Její tvorba vykazuje prvky dekadence, a přestože dokumentuje současný design, výjevy jako by
se nacházely za hranou, na konci světa. Ve svých
fotografiích pracuje se sochařskými objemy, tvary
látek a účesů jsou antické a barokní zároveň. Absolvovala London College of Fashion a působila
v New Yorku jako asistentka slavného módního
fotografa Stevena Kleina. V roce 2012 byla oceněna
Czech Grand Design, cenou Fotograf roku. V době
vernisáže již bude čerstvou maminkou.
Hájek & Orten často používají nezvyklé technologické postupy v kombinaci s klasickými technikami. Typickým znakem jejich prací je nečekané
kombinování materiálů a symbolistní vyznění
volených motivů. Fascinující kombinování obou
disciplín (fotografie a sochařiny), tak přináší na
uměleckou scénu zcela nový a ojedinělý přístup.
Tím spíš, že se jedná o partnerskou autorskou dvojici, muže a ženu.
Těšíme se na setkání s vámi u nás. Mimo jiné si
na pozemku usedlosti Chaos můžete projít krásný
labyrint z dílny Asol nebo strávit čas v naší malé
„přírodní rezervaci“. Baví nás systém: „Děti si hrají,
rodiče se baví“. Tento sen se může u nás stát skutečností. Teple se oblečte a chvíli pobuďte s námi
a s listopadovými umělci. Tato setkání mají sloužit
ke vzájemnému otevírání nových obzorů, skrze vizuální umění a setkávání se v krásném přírodním
místě.
Galerie Kabinet Chaos, Střítež 68, Polička,
572 01. Otevřeno máme v den vernisáže, po domluvě, nebo v neděli vždy od 13 – 18 h. Kontakt: verbrom@gmail.com, 602 315 215, web: www.planeta-chaos.cz, FB: Galerie Kabinet Střítež, Artmap:
www.artmap.cz, Galerie Kabinet Chaos.
Za podporu celoročního výstavního programu
děkujeme MKČR, městu Poličce a soukromým
subjektům.

Listopadový cyklus přednášek v knihovně bude
věnován
třem
středověkým bitvám pod vedením
Dr. I. Fridrichové - Sýkorové:
středa 1. listopadu – čítárna od 17.30 h.
Bitva u Courtrai – zlaté ostruhy válející se
v bahně
Francouzský král Filip Sličný byl nejmocnějším
monarchou v Evropě, před jeho rytířskými válečníky se třásl svět. Vlámští tkalci a řezníci však
tento převládající názor nesdíleli. Bitva zlatých
ostruh jim dala za pravdu.

sobota 9. prosince – čítárna 9.00 – 12.00 h.
Zasvěcení do světa fotografie – kurz fotografování pro začátečníky
Dostali jste k narozeninám fotoaparát? Nevíte,
jak s ním zacházet? Rádi byste se naučili správně fotit? V tom případě pro vás máme příležitost
načerpat informace v kurzu Zasvěcení do světa fotografie. Půjde o představení toho, jak váš
foťáček funguje a na jakých parametrech závisí
to, abychom dosáhli správně naexponované fotografie. Po teoretické části vás v té praktické čeká
focení s modelkou. Kurz je určen zejména pro začátečníky. V případě zájmu je nutné se registrovat do 19. listopadu na e-mailu simona.tumova@
hotmail.com, odkud vám obratem přijdou bližší
informace. Vstupné 50 Kč.

středa 15. listopadu – čítárna od 17.30 h.
Bitva u Kresčaku – pozor na letící šípy
Když má jeden trůn dva nápadníky, nevěstí to
nikdy nic dobrého. Když jde navíc o Francii, umírají v bitvách korunované hlavy, pohříchu cizí.
Jan Lucemburský Francii miloval, osud si vybral
sám…
středa 29. listopadu – čítárna od 17.30 h.
Bitva u Poitiers – sesedneme z koňského
hřbetu
Chybami se člověk učí. Když nelze anglické lučištníky porazit z koňského hřbetu, dostaneme je
na zemi. Francouzský rytíř má svou čest a Francie je bohatá země, může platit výkupné i za krále.

sobota 9. prosince – čítárna 15.00 – 19.00 h.
Umění ve fotografii – kurz fotografování pro
pokročilé
Pojďme si vytvořit fotografii tak trochu jinak
a udělejme z ní umělecké dílo!
Nejste zastánci Photoshopu a další moderní
techniky, nebo je vám bližší doba analogu? Nabízí se vám jedinečná příležitost vyzkoušet si
fotografickou techniku kyanotypii, jejíž ukázky
autorka vystavuje v prostorách knihovny. Kurz je
určen pro všechny kreativce, co mají chuť si hrát,
zaregistrujte se do 19. listopadu na e-mailu simona.tumova@hotmail.com a obratem vám přijdou
bližší informace.
Vstupné 300 Kč.

Kromě středověkých bitev se vydáme s knihovnou do světa fotografií:
sobota 18. listopadu – ve vestibulu od 18.00 h.
Vernisáž KSIFTY vol. 2
Fotografka Simona Tumová připravila neotřelou výstavu svých fotografií, zahrnujících celé
spektrum její umělecké tvorby. Forma výstavy
bude však neotřelá. Uvidíte klasické portréty
krásných tváří tak typických pro většinu výstav
a zároveň budeme sledovat proměnu autorčiny
tvorby, která má diváka provokovat. Originalitu
podpořila speciální fotografickou technikou, a to
kyanotypií. Výstavu zahájíme za účasti fotograf
ky sobotní podvečer 18. listopadu ve vestibulu
knihovny.

Fotosoutěž s knihou
Knihovna vyhlašuje soutěž o nejoriginálnější
fotografii s oblíbenou knihou! Zašlete fotografii
vaší top knihy do 15. prosince na e-mail kasparova@knihovna.policka.org. Na výherce čeká překvapení. Kreativitě se meze nekladou…
Listopadový tematický koutek – Fotokoutek
V listopadu se náš tematický knižní koutek promění v podrobného průvodce světem fotografií
pro nadšence i začínající profesionály. Čtěte! Pokud chcete lépe fotografovat.

středa 22. listopadu – Divadelní klub od 20.00 h.
LiStOVáNí – Závěrka (Miloš Urban)
Ani v listopadu LiStOVáNí nevynechá Poličku.
Tentokrát na jevišti Divadelního klubu rozehraje
romanci digitálního věku. V nejnovějším příběhu,

Klub zdraví zve na
listopadovou přednášku
Většina z nás slyšela o příběhu napsaném Lewisem Carollem v knize nejen pro děti „Alenka
v říši divů“, jejíž hrdinka se dostala do velmi neobvyklé situace a v jedné chvíli jí docela hodně
pomůže lahvička, kterou najde na stolku a na
níž je nápis „Vypij mě“. Ona to udělá, ale tady
se sluší připomenout, že není moudré ochutnávat z každé lahvičky s lákavým obsahem. Přesto
existují nejrůznější doporučeníhodné lahvičky
a já teď musím připomenout jednu průpovídku mojí známé, která mi často říká: „Namaž to
francovkou“ a ono to opravdu pomůže…
Klub zdraví vás zve 8. listopadu od 18.00 hodin do horní místnosti SVČ Mozaika na přednášku Čestmíra Šťovíčka „Tea tree – lékárnička
v lahvičce“, což sice není úplně neznámá lahvička, ale určitě stojí za to věnovat jí jedno společné setkání právě na začátku listopadu. Bude to
večer vonící nejen olejem čajovníku, ale i čajem
a přátelským ovzduším, jímž se může přijít po-
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který se točí kolem studentky Věry a amatérského fotografa Matěje, se Miloš Urban vydává do
světa fotografie, PR a ženského přemýšlení. Podaří se Matějovi prorazit do světa fotografů? Odpověď vám nabídne LiStOVáNí. Předprodej vstupenek v knihovně. Účinkují Petra Bučková, Lukáš
Král a Miloš Urban.

těšit opravdu každý. Něco dobrého na zub bude
připraveno jako vždycky společně s recepty pro
domácí opakování.
Podzim je v plném proudu, zemědělci, zahrádkáři i stavebníci se snaží dokončit všechny práce
před nástupem setrvalých plískanic a chladu.
Barevné listí a sluníčko měsíce září jsou pryč,
nastupuje období melancholických mlh a nálad.
Pořád nevíme, jaké nás čeká počasí v závěru
roku, něco možná napoví pozorování předků:
„Když na podzim rostou hodně houby a veverky
vybíhají až do polí, bude tuhá zima.“. Určitě se
však i v tomto čase dají najít v přírodě nádherné scenérie, které lákají k výletům a zdravému
pobytu na čerstvém vzduchu. Využijte určitě
každou příležitost k příjemnému otužování i vy.
Těšíme se opravdově již nyní na další setkání
s vámi – a do té doby buďte zdrávi.
Za Klub zdraví Polička
Hanka Ščigelová

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

Divadelní klub

Inspirace z měst
České inspirace

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
pátek 3. 11. ve 20.00 hod.
Timudej + DOTT
Koncert veselých a skočných pražských Timudej, po kterých vystoupí mladá, krásná,
neméně veselá a neméně skočná poličská
kapela DOTT.
vstupné 170 Kč/100 KčS
sobota 4. 11. v 19.00 hod.
Listohraní 2017
folkrockový večírek s kapelami Unotrio,
Lee Banda a Zvláštní zóny
vstupné 75 Kč
středa 8. 11. v 18.00 hod.
Severský filmový podzim – Dlouhý
příběh ve zkratce, komedie, Dánsko 2015
Film sleduje skupinu kamarádů během tří
let a osmi oslav. Třicátníci a čtyřicátníci se
pokouší naplnit své představy o dokonalém
životě. Ve středu toho všeho je lehce zmatená Ellen. Místo toho, aby se usadila, má
poměr s okouzlujícím Sebastianem, který je
bohužel ženatý s jednou z jejích kamarádek.
Když Ellen konečně pochopí, že Sebastian
ženu nikdy neopustí, potká stejně zmateného Maxe. Přeskočí mezi nimi jiskra, ale
situace se brzy zkomplikuje.
Vstupné 50 Kč
sobota 11. 11. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání – Audrey Martells & W.
Fischbacher Trio (USA/CZ)
Další jazzový večer v podání mezinárodního seskupení ve složení Audrey Martells
– zpěv, Walter Fischbacher – klávesy, Petr
Dvorský – kontrabas, Andy Winter – bicí.
vstupné 130 Kč/80 KčS
neděle 12. 11. v 18.00 hod.
Severský filmový podzim – Tak už mě
sakra polib pitomče, komedie, Norsko
2013
Tale vede mládežnickou ochotnickou skupinu a každý rok společně uvádí revue s kytarou a ve zvířecích kostýmech. Ale Tale si
usmyslí, že mají na víc, a dokáže prosadit
hru mezinárodně uznávaného dramatika
Jona Fosseho. Známý norský herec, který
se právě nachází uprostřed své životní krize
a tím pádem i v okolí, se neochotně uvolí, že
je bude režírovat. Ovšem za jistých podmínek. Rozhodne se, že do hlavní mužské role,
jako partnera Tale, obsadí Vegarda, kapitána místního fotbalového týmu a naprostého
idiota.
vstupné 50 Kč
neděle 19. 11. v 18.00 hod.
„S kolem KOLEM Světa“ – křest knihy
Petra Mazala

úterý 21. 11. v 19.00 hod.
Čas posledních lovců
Jan „Tonda“ Půlpán, experimentální archeolog na volné noze, promítne kratičký
film o mezolitickém lovci, následně si ukážeme artefakty ve filmu použité a pokusíme
se porozumět době těsně po konci doby ledové. Přijde i pračlověk, kterého se můžete
zeptat na cokoliv.
vstupné 60 Kč

Cheb
do 31. 12. – Svět cirkusu v českém moderním umění 18001950
výstava GAVU + výstava Non
plus ultra – kočovné zábavní podniky v Chebu 18001850, výstava v Muzeu Cheb

středa 22. 11. v 20.00 hod.
LiStOVáNí – Závěrka (Miloš Urban)
Ani v listopadu LiStOVáNí nevynechá Poličku. Tentokrát na jevišti Divadelního
klubu rozehraje romanci digitálního věku.
V nejnovějším příběhu, který se točí kolem
studentky Věry a amatérského fotografa
Matěje, se Miloš Urban vydává do světa fotografie, PR a ženského přemýšlení. Podaří
se Matějovi prorazit do světa fotografů? Odpověď vám nabídne LiStOVáNí. Předprodej
vstupenek v knihovně. Účinkují Petra Bučková, Lukáš Král a Miloš Urban.
vstupné 50 KčS/100 Kč
čtvrtek 23. 11. v 18.00 hod.
Snow Film Fest
…sníh, led, adrenalin – nejlepší filmy uplynulé sezóny
vstupné 70 Kč/50 KčS, děti zdarma
pátek 24. 11. ve 20.00 hod.
Pocta Bobu Dylanovi
Tomáš Jun, jeho hammondky a kapela opěvující B. D.
sobota 25. 11. ve 21.00 hod.
Retroples
neděle 26. 11. v 17.00 hod.
Deset malých černoušků a zbyl jen jeden
divadelní představení mladých poličských
ochotníků
čtvrtek 30. 11. v 18.00 hod.
Severský filmový podzim – Psí život,
drama, Dánsko 2016
Sofie a její starší nevlastní sestra Olivie žijí
v přívěsu v zadní části rodinného baru. Jejich
drsný život je plný zneužívání a vykořisťování od Sofiina nevlastního otce Larse. Když se
Sofie od matky dozví, že její biologický otec
možná žije, sbalí své i sestřiny věci a vydají
se ho hledat. Na adrese, kterou dovodily ze
starého milostného dopisu, je čeká překvapení. Sofiin otec Adam žije izolovaným životem v usedlosti, která je obklopená ostnatým
drátem a cedulemi s nápisem „Nevstupovat!“
Jako bývalý voják s těžkou posttraumatickou stresovou poruchou žije sám, návštěvy
nepřijímá a už vůbec nehodlá dveře otevřít
dvěma dívkám na útěku. Sestry se tak utáboří
před domem až do chvíle, kdy to Adam vzdá
a umožní jim zůstat u něj. Pomalu ale jistě se
jejich vzájemné vztahy zlepšují a postupně
začnou připomínat stabilní a pečující rodinu,
po které dívky vždy toužily. Nic však netrvá
věčně a dívky zjišťují, že před Larsem možná
neutekly dostatečně daleko.
Vstupné 50 Kč
pátek 1. 12. ve 20.00 hod.
Zrní
sobota 2. 12. ve 20.00 hod.
křest knihy „Máří, chci tě pozvat na víno“
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

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.
Jindřichův Hradec
11. 11. – Svatomartinská jízda parním vlakem
Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.
Kutná Hora
11. 11. – Svatomartinské hody v GASK
Degustace svatomartinských vín z Čech a Moravy
a husích specialit z místních restaurací.
Litomyšl
do 12. 11. – Zdeňka Vydrová, architektka
Regionální muzeum v Litomyšli
Zdeňka Vydrová působí od roku 1991 jako městská
architektka Litomyšle a patří tak ke klíčovým osobnostem, které stojí za úspěchem města, coby jednoho
z center současné české architektury.
Telč
23. 11.–8. 1. 2018 – Kašpárci celého světa
Výstava loutek Kašpárků z Muzea loutkářských
kultur v Chrudimi v Městské galerii Hasičský dům
v Telči.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 23. 11. v 16 h.
Třeboň
23. 11. – Olympic – Permanentní Tour
19.00 – KKC Roháč
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách www.ceskainspirace.cz.

Tylův dům v Poličce zve malé i velké
na zábavný pořad pro rodiny s dětmi.
Pořadem vás bude provázet Šimon Pečenka
a Josef Hejcman.

Mikulášská nadílka
dětský karneval
Víte děti, co vám v Tylově domě Mikuláš nadělí? Bude to odpoledne plné soutěží, písniček,
tance a dobré zábavy. A odvahu s sebou, protože s Mikulášem a andělem přijde i čert!
Děti v maskách Mikulášů, andělů a čertů
vítány.
sobota 25. listopadu
velký sál Tylova domu od 15.00 hodin
program 15.00 – 18.00 hodin
stolová úprava
Na občerstvení zveme dospělé i děti do baru
ve vestibulu Tylova domu.
vstupné: masky 20 Kč, ostatní 50 Kč
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Návštěva
Klicperova divadla

Program Centra Bohuslava Martinů

Ve čtvrtek 7. 9. se uskutečnil výlet žáků z páté
a dvou čtvrtých tříd ZŠ Na Lukách do Klicperova
divadla v Hradci Králové. Dvouhodinové divadelní představení s názvem Čtyřlístek zaujalo všech
71 dětí svým humorným pojetím. Jednotlivé postavy ze známého komiksového časopisu přesně
odpovídaly svým kresleným předlohám. Návštěva
uvedeného představení je dobrým a hezkým příkladem spolupráce školy, rodičů a zřizovatele.
Rodiče pomohli se zajištěním dopravy a podíleli
se i na výběru vhodného divadelního představení.
Škola zajistila dozor během cesty a při divadelním představení. Zřizovatel poskytl příspěvek na
autobusovou dopravu, čímž se cena výletu snížila
na polovinu, a krásný kulturní zážitek se tak stal
dostupným i pro sociálně slabší žáky.
Spolek rodičů a přátel ZŠ Na Lukách

Vernisáž:
Bílá jako sníh, černá jako
káva – výstava s nádechem nostalgie starých časů a kouzelné
atmosféry Vánoc
25. listopadu 2017 – 7. ledna 2018
Jako se střídá světlý den a temná noc, proměňuje se po staletí móda oblečení i výzdoba interiérů.
A k Vánocům vždycky patří to nejlepší, nejparádnější, nejozdobnější a nejčistší. Krajky a výšivky
bílé jako sníh, ale také důstojné a slavnostní jako
černá káva.
Výstava prostřednictvím tří témat – narození,
prostřený stůl, dárky – představí bohaté muzejní
sbírky textilu a porcelánu ze dvou století. Připomeneme si zrození Ježíška, který nemá „ani chatrné plínčičky“, i narození děťátka a jeho křestní
soupravičky. Nejlépe prostíráme stůl o Vánocích;
proto si prohlédneme krajkové ubrusy i soupravy
porcelánového nádobí. Dárky nejvzácnější jsou ty
vlastnoručně vyrobené, a tak výstava ukáže, jak
byly dívky vedeny k dovednostem ve vyšívání, háčkování i pletení.
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu
25. listopadu od 14.00 hod. Celá se ponese
ve znamení dobré kávy. Těšit se můžete na
ochutnávku různých druhů kávy a zajímavé povídání o kávě i raw stravě. Budete mít
možnost nakoupit kvalitní zrnkovou kávu
jako vánoční dárek. To vše ve spolupráci
s kavárníkem Josefem Jílkem z Rócafé Litomyšl.

Kardiaci na
podzim
V úterý 10. 10. jsme pro naše členy i nečleny uspořádali pobyt v termálních lázních Velké Losiny. Byla
zajištěna rezervace od 12 do 15 h. Všech 51 účastníků
bylo s pobytem maximálně spokojeno. Za zajištění
děkujeme Evě Rejentové a Evě Navrátilové. Další vycházka se uskuteční 25. 11. v Poličce – (socha
sv. Antoníčka) sraz v 10.30 h. na vlakovém nádraží
po příjezdu svitavských členů. Po vycházce bude občerstvení v restauraci Plůtek (bývalý Pivovar na náměstí) a poté přednáška Jitky Spálenkové na téma
čínská medicína. Všichni členové i příznivci jsou
srdečně zváni.
Za ZO Kardio Svitavy Anna Mlynářová

Stomatologická
pohotovost

Výstavy:
O včelách a lidech
– hravá výstava o včelách a včelařství
7. 10. 2017–7. 1. 2018
Proč včely tančí? Proč se jim oznamovala
smrt hospodáře? A za co včelaři vděčí Františku Hruškovi? To je pouze několik otázek, které
nejen dětským návštěvníkům zodpoví včelí průvodkyně Medulka na výstavě O včelách a lidech.
Návštěvníci se dozvědí, v čem jsou včely užitečné,
jaký je život včely dělnice, včelího trubce nebo
včelí matky, kde včely bydlí a jak se spolu dorozumívají. Práci člověka ve včelíně představí sbírkové předměty používané od dávné minulosti až
dodnes. V interaktivní části si pak děti mohou
vyzkoušet, jak včela sbírá pyl, jak krmí larvy, jak
staví své voskové obydlí nebo se prostřednictvím
hry seznámí se stavbou těla včely. Součástí výstavy jsou makrofotografie Ze života včely včelaře
Josefa Permedly. Výstava vznikla ve spolupráci
Vlastivědného muzea v Šumperku, Vlastivědného muzea v Olomouci a za pomoci členů České-

oblast Litomyšl – Polička

11.–12. 11.

17. 11.

18.–19. 11.

25.–26. 11.

2.–3. 12.

MUDr. Zeman František,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827
MUDr. Adamcová Markéta,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
MUDr. Adamec Stanislav,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
MUDr. Burešová Ivana,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
461 614 569
MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184, 461 634 157

Národ se bránil
24. 10.–19. 11., hudební sál muzea
Samostatnost národa je třeba bránit. A je třeba připomínat i méně známé postavy. Výstava
představuje protifašistickou odbojovou činnost
prostřednictvím osobností z Poličska (letošních
jubilantů) – v širokém rozpětí padlých obránců
pohraničí v roce 1938, výsadkáře skupiny Silver
B, letce, nedostudovaného medika utíkajícího do
zahraničí, studenta gymnázia i četníka pomáhajícího židům.
70. výroční umělecký salon v Poličce 2017
9. 9.–5. 11., výstavní sály Městské galerie
v radnici, Palackého nám.
Městské muzeum vás zve do výstavních sálů
radnice. Představen bude výběr děl autorů
zastoupených na uplynulých ročnících, tedy
v širším rozpětí tradičního krajinářství (Bukáček, Hanych, Jambor, Síla, Vl. Šindler…), moderní
tvorby 60. let (Balcar, Borovský, Fremund, Hajn,
Malich, Matal…) a současné tvorby (Bromová, Herynek, Sion, J. Šindler, Zychová…). Poličské salony
byly zahájeny v roce 1941. V posledních letech se
zaměřují na představování aktuální tvorby absolventů AVU Praha a FaVU VUT Brno.
„Teď pojedeme přes Švýcary a zítra v Paříži.“ cestování Bohuslava Martinů
23. 9.–5. 11.
Aniž to vlastně tak úplně plánoval, byl celý život
skladatele Bohuslava Martinů prodchnut různými cestami a změnami pobytu. Začalo to nevinně
výjezdními koncerty s Českou filharmonií, kdy se
jako její řadový hráč zúčastnil zahraničních zájezdů. Pokračovalo to jeho volbou studia v Paříži,
která jej uchvátila a přitáhla natolik, že se zde oženil a usadil natrvalo. Další plány přetrhal nucený
exil do USA v době druhé světové války a po jejím
skončení pak následovala opět cesta zpět do Evropy, v níž pobýval nejčastěji ve Švýcarsku a Francii.
Z mladíka, pocházejícího z malého českého městečka Poličky se ne zcela vlastní vinou stal doživotní světoběžník, jemuž ovšem bylo vzhledem k politickým okolnostem odepřeno se vrátit do vlasti.
Zmiňované okolnosti se snaží výstava zachytit.
Náš Martinů
Koncert pro housle a klavír
Ivan Ženatý – housle, Martin
Kasík – klavír
Velmi úspěšná vystoupení
obou umělců v předchozích dvou
letech v Poličce budou mít k velké radosti pořadatelů a jistě i všech hudebních
příznivců další pokračování, tentokrát v podobě
společného koncertu, na němž zazní sonáty pro
housle a klavír od L. van Beethovena, C. Francka
a B. Martinů.
Koncert se koná v pondělí 27. listopadu od
18.00 hod. v hudebním sále Centra. Vstupné:
90 Kč. Pořádá Spolek Náš Martinů.

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin
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ho svazu včelařství základní organizace Polička
a Ekocentra Skřítek.
S vůní včelího medu a vosku – tvořivá dílna k výstavě O včelách a lidech
Světlo svíčky má prý magickou moc, ukazuje
cestu ve tmě a zahání chmury, snad i proto se svíčky v podzimním čase používají více než kdy jindy. Zavítejte proto na výstavu O včelách a lidech
a vlastnoručně si vyrobte voňavé svíčky ze včelího
vosku. Vyzkoušíte si několik technik: výrobu svíček rolováním z voskových plátů, máčené svíčky
a lité plovoucí svíčky, které lze pouštět po vodě.
Odpoledne provoní medové perníčky, které si vytvoříte z připraveného těsta dle tradičních postupů
a upečete. Akce se koná v sobotu 4. listopadu
od 14.00 do 16.00 hod. v centru. Cena: 50 Kč/
osoba zahrnuje návštěvu výstavy, výrobu 3 svíček
a medových perníčků.

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

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
Anděl – keramická dílna pro děti od 5 let
– výroba keramického adventního
kalendáře
Termín: čtvrtek 2., 16., 30. 11.
Čas:
16.00 – 17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
S sebou: pracovní tričko
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, tel: 461 725 352
Pomáháme Ježíškovi
– keramická dílna pro děti od
1. třídy
– výroba vánočních dárečků
Termín: čtvrtek 9., 23. 11. a 7. 12.
Čas:
16.00 – 17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
120 Kč
S sebou: pracovní tričko
přihlášky: do 7. 11.
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, tel: 461 725 352
Broučkování
– akce pro celou rodinu…
– podvečerní procházka parkem
s lampiónkem, děti v kostýmech
broučků obdrží odměnu a uloží malého broučka k zimnímu spánku
– možnost zakoupení lampionků
Termín: sobota 11. 11.
Čas:
od 16.30 hod.
vstupné: dobrovolné
Místo:
Městský park Polička – vstup do
parku od elektra Kelvin
přihlášky: bez přihlášek
Šité obrázky
– tvořivá dílna pro holky od 3. třídy
Termín: úterý 14. 11.
Čas:
15.00 – 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, 736 761 281,
739 510 295
Předvánoční keramika I.
– keramická dílna pro dospělé
Termín: čtvrtek 16., 23., 30. 11.
Čas
18.00 – 21.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
podle hlíny
S sebou: pracovní tričko
přihlášky: do 14. 11.
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, tel: 461 725 352

Předvánoční keramika II.
– dopolední keramická dílna pro
dospělé
– výroba keramického tácu na cukroví
a Andělky na zavěšení
Termín: středa 22., 29. 11. a 13. 12.
Čas:
9.30 – 11.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
170 Kč
S sebou: pracovní tričko
přihlášky: do 17. 11.
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, tel: 461 725 352
Jak žít ideálně šťastný život
aneb Co vám brání ve štěstí
– dvouhodinový seminář
Interaktivní povídání o tom, jak nám
naše strachy brání být sami sebou.
Termín: čtvrtek 23. 11.
Čas:
17.00 – 19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
vstupné: 50 Kč
přihlášky: do 18. 11.
Lektorka: psycholožka Jitka Bukáčková,
605 261 011
Info:
Jitka Bukáčková, 605 261 011
Hedvábná lampa
– dílna pro studenty a dospělé
– odnesete si domů vlastnoručně malovanou lampu, základ lampy je připraven
z keramiky
– dobrý tip na vánoční dárek
Termín: pátek 24. 11.
Čas:
17.00 – 20.00 hod.
Cena:
350 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 17. 11.
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352
Senotvoření
– tvořivá dílna s přírodním materiálem
– vytvoříme si čertíka, andílka a Mikuláše ze sena
Termín: čtvrtek 30. 11.
Čas:
14.00 – 16.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
120 Kč
S sebou: pracovní tričko
Přihlášky: 24. 11.
Lektorka: Květa Konárová
Info:
Alena Hejduková, tel: 461 725 352
Předvánoční dílna
– tvořivá dílna pro dospělé, výroba závěsných dekorací – keramika, sklo, drát,

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

korálky, peříčka… a práce s řezacím
plotrem
Termín: pátek 1. 12.
Čas:
od 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
400 Kč
S sebou: pracovní tričko
přihlášky: do 27. 11.
Lektorka: Dáša Procházková, Zdeňka Švecová,
Irena Chroustovská
Info:
Dáša Procházková tel: 461 725 352
Mikuláš – čertovské dovádění
– podvečerní dovádění pro děti a rodiče s čerty, kteří si ověří vaše sliby
a vypíší nové smlouvy s peklem
Termín: úterý 5. 12.
Čas:
17.00 – 18.00
Místo:
Nám. Palackého Polička
Info:
Alena Hejduková, tel: 461 725 352
Ve spolupráci se Spolkem přátel při
SVČ Mozaika Polička.
Vánoční „explodující“ krabička
– dílna pro děti od 1. třídy
– vyrobíme si vánoční krabičku na
dárek či malé překvapení
– tvořivá kreativní práce s papírem,
razítky, big shot, papírová krajka,
flitry…
Termín: pátek 8. 12.
Čas:
14.00 – 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
120 Kč
S sebou: pracovní tričko
přihlášky: do 4. 12.
Lektorka: Kateřina Luzarová
Info:
Alena Hejduková tel: 461 725 352
Vánoce v Mozaice
– tradiční předvánoční akce pro děti,
rodiče, babičky, dědy
– přijďte se na chvíli zastavit v předvánočním shonu a v příjemné atmosféře u teplého čaje a koled vytvořit
pár dárečků pro své blízké
– od 10 hod. divadelní představení „Slyšte, slyšte“ aneb Co se stalo
v Betlémě v podání herce, muzikanta
a pedagoga Ivana Urbánka
Termín: neděle 17. 12.
Čas:
od 10.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Vstupné: dobrovolné
Info:
Alena Hejduková, tel: 461 725 352
Ve spolupráci se Spolkem přátel při
SVČ Mozaika.
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Program RC MaTami
•
•

•
•
•
•

Pravidelný program
• Klubík + Hlídáček: každé
pondělí 9.00–12.00 hod.
Drobínci s Lenkou (0 – 1 rok): každé úterý
9.00 – 12.00 hod.
Hrátky s angličtinou (0 – 6 roků): každé úterý
15.00 – 17.00 h. Pozor! Hrátky s angličtinou
budou probíhat v nové formě. Budeme tvořit,
hrát si a u toho nenásilnou formou zapojovat
angličtinu (prožitek u tvoření umocňuje upevňování si nového jazyka). Vhodné pro rodiče
s dětmi od 3 do 6 let.
Co-working: každou středu 12.30-15.30 hod.
Drobečci s Lídou (1 – 2 roky): každý čtvrtek
9.00-12.00 hod.
Drobci s Lídou (2 – 3 roky): každý pátek 9.0012.00 hod.
Cvičení s Danou:
–– Pondělí: Power joga – 19.00-20.00 h. v MaTami
–– Úterý a čtvrtek: Metabolic training/
HIIT/TBA – ZŠ TGM zrcadlový sál 19.00 –
20.00 hod. Do zrcadlového sálu je nutné si
vzít cvičební podložku!
–– Pátek: Jemná joga 18.00 – 19.00 hod.
v MaTami
–– Neděle: Metabolic training/HIIT/TBA – od
18.00 hod. v MaTami

–– Dětská joga v MaTami – pro více informací,
který den a v jakém čase bude joga pro děti
probíhat, sledujte naše webové stránky
nebo Facebook.
Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí): každou středu
8.00-12.00 h. Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapacita max. 1 dítě)
úterý 9.00-12.00 hod.
čtvrtek 9.00-12.00 hod.
pátek 9.00-12.00 hod.
Cena 45 Kč/dítě/hodina
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený
čas a prostor RC MaTami, např. ve vaší domácnosti a dle potřeby (večer, ráno, kterýkoliv den).
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.

Divadelní škola
v Divadelním klubu
Na počátku letošního školního roku byla v Divadelním klubu k mé velké radosti nově otevřena Divadelní škola při Divadelním spolku Tyl pro místní
děti a mládež vedená MgA. a Mgr. Veronikou Jílkovou – Hrčkovou. Pro zvýšení informovanosti
nejen mé osoby, jsem ředitelce, učitelce a uklízečce v jedné osobě položil několik otázek.
Jaké je věkové složení divadelního žactva?
Nejmladšímu je 7 let a nejstaršímu 22. Děti jsou
rozděleny do čtyř věkově odlišných skupin a každá
připravuje své představení. Naše Divadelní škola
má v současné době téměř 40 dětí a studentů.
Na co se můžeme těšit v letošním roce?
S nejmenšími žáky připravujeme představení
„Sněhurka nové generace“. Podle autora Davida
Drábka se jedná o muzikál pro mírně zkažené
a přemoudřelé děti „IceIce Baby“. S druhou skupinou mladších dětí nacvičujeme hru „Jedničky má
papoušek“ od Miloše Macourka. S náctiletými se
nyní probíráme jednoaktovkami a povídkami od
Čechova a s těmi nejstaršími čteme řadu různých
textů jako například „Poprask na laguně“ nebo „Ve
státním zájmu“ Antonína Procházky a uvidíme,
pro co se rozhodneme. Kromě přípravy představení se zabýváme jevištní mluvou, přednesem, autorským psaním a tvorbou textu.
Jaké další činnosti vyvíjíš kromě této učitelské
aktivity?
Přes léto jsem pracovala na ilustracích ke knize Pavly Boučkové „Máří, chci tě pozvat na víno“,
kterou vydává nakladatelství Knihovna Polička.
Věnuji se pražskému Černému Divadlu, vystupuji
s francouzským šansonem, příští týden nás čeká
koncert pro Jazzovou sekci a francouzské velvyslanectví u příležitosti pravidelného zahalování
pomníku prezidenta Mitteranda. Starám se o dceru, koně a občas kydám hnůj.
Hmmm. Může se někdo ještě přihlásit?
Ano, je to možné, zkoušíme každé úterý a středu
v Divadelním klubu. V současné době by se nám
hodili chlapci a dívky ve věku okolo čtrnácti let.
Díky za rozhovor a přeji vám všem mnoho
„zlomvazů“ a „vemtěčertů“ a těším se na všechna
možná vystoupení pokračovatelů téměř dvousetletého poličského divadelnictví.
Dotazoval se Petr Erbes, předseda DST Polička
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Odborné poradny:
Poradny v RC MaTami jsou vedeny odborníky,
jsou zdarma, anonymní a není potřeba se na ně
předem objednávat (krom laktační poradny).
Poradnu a klub pro těhotné nahradí předporodní povídání, které proběhne v měsících říjen/
listopad.
Více o poradnách, lektorech na našem webu.
• Pedagogická poradna (Mgr. Jana Bidmanová): 30. 11. (čtvrtek) 14.00-16.00 h. – beseda na téma Školní zralost
• Logopedický seminář (Mgr. Hana Dalíková): 13. 11. (pondělí) 16.00-18.00 h.
• Ekonomická poradna (Bc. Eva Pazderová, DiS.): 7. 11. (úterý) 10.00-12.00 h.
• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová): 10. 11. (úterý) 10.00-12.00 h.
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková): 11. 11. (sobota)
13.00-15.00 h.
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová)
• 16. 11. (pondělí) 10.00-12.00 h.
• Homeopatická poradna (Mgr. Dagmar Klusoňová): 15. 11. (středa) 16.00 – 18.00 h.
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková): 28. 11. (úterý) 16.00-18.00 h.
Besedy – Předporodní povídání
Kdy: jednou týdně, říjen/listopad
Předporodní povídání je sestaveno ze 7 samostatných besed, které jsou věnované tématům
souvisejících s těhotenstvím, porodem a péčí
o novorozence. Povídání je určeno pro nastávající rodiče a jejich blízké.
• 2. 11. (čtvrtek): 16.00-18.00 h. – povídání
s fyzioterapeutkou Mgr. Veronikou Žáčkovou.
Beseda na téma “Moje pánevní dno” – předporodní a poporodní péče o pánevní dno, vysvětlení péče o jizvy po porodním poranění či
císařském řezu, instruktáž základních cviků
na posílení svalů pánevního dna, prevence
inkontinence moči
• 9. 11. (čtvrtek): 16.00-18.00 h. – povídání
s lékařkou MUDr. Martinou Findejsovou,
která pracuje na gynekologicko porodnickém
odd. ve Svitavách. Beseda o posledním měsíci před porodem – na co se připravit a co vše
vás může potkat.
• 16. 11. (středa): 17.00-19.00 h. – povídání
s lékařkou MUDr. Danielou Juklovou. Beseda
Péče o novorozence – výbavička pro novorozence, základní péče o miminko v porodnici
a doma (koupel, oblékání, první vycházka,
očkovací kalendář), spánek, syndrom náh-

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

lého úmrtí kojence, jaká „trápení“ mohou
v prvních týdnech po narození nastat (ublinkávání, bolení bříška aj.)
• 21. 11. (úterý): 17.00-19.00 h. – povídání
s laktační poradkyní Lenkou Tulisovou. Beseda o správném kojení – příprava na kojení,
vliv porodu na kojení (po přirozeném porodu
nebo po císařském řezu), význam kontaktu
kůže na kůži, samopřisátí, první dny po porodu, správná technika kojení.
Cena za jednotlivé besedy:
80 Kč (os.), 90 Kč (pár)
Začít spolu
21. 11. od 16.00 do 18.00 h. v ZŠ na Lukách
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 2. třídy
v ZŠ na Lukách.
Povede: Zdenka Vomočilová a Zuzana Ptáčková, současné učitelky tříd v programu Začít spolu, a Jitka Bidlová
Dílna pro dospělé – „Adventní věnce“
27. 11. (pondělí) 15.00-18.00 h.
Přijďte si vyrobit adventní věnec na dveře či
na stůl. Hlaste se na prihlasse@matami.cz.
Cena: 80 Kč
povede: Lída Macků
Školní zralost
30. 11. (čtvrtek) 14.00-16.00 h.
Školní zralost bývá nejčastěji charakterizována jako stav dítěte, který zahrnuje jeho zdravotní, psychickou a sociální způsobilost začít školní
docházku. Dítě, jež má zvládnout požadavky
školní docházky, by tedy mělo být zralé a připravené na vstup do 1. třídy základní školy. Pokud
je vaše dítě v předškolním věku a vy máte nějaké
nezodpovězené dotazy ohledně školní zralosti,
přijďte na naši besedu.
Povede: Jana Bidmanová
Prezentace moderních látkových plen
30. 11. 2017 (čtvrtek) 16.00-18.00 h.
Na besedě se dozvíte více o pozitivech a negativech látkových plen, jaké množství jich je
potřeba, o jejich praní a seznámíte se se sadou
plen Bamboolik. Hlaste se na email prihlasse@
matami.cz.
Povede: Lenka Kučerová, látková poradkyně
pro Bamboolik
cena: 50 Kč
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo FB.
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)
• 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.cz, Facebook stránka: MaTami,
centrum pro rodinu z.s.
Podporují nás: MPSV, Pardubický kraj,
město Polička, CBM

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... listopad 2017

#

Čas Název akce – popis
Místo konání
1. 11. 17.30 Bitva u Courtrai – přednáška dr. I. Fridrichové – Sýkorové – Poztrácené zlaté ostruhy
sesbíráme 1. 11. společně s přeživšími po bitvě u Courtrai.
Město Polička
19.00 Geostorm: Globální nebezpečí – akční sci-fi thriller
Kino Tylův dům
2. 11. 16.00 Beseda na téma “Moje pánevní dno” – povídání s fyzioterapeutkou
Mgr. Veronikou Žáčkovou
MaTami (CBM)
16.00 Anděl – keramická dílna pro děti od 5 let, výroba keramického adventního kalendáře SVČ Mozaika
19.00 Úča musí pryč! – dynamická komedie s překvapivými dějovými zvraty a brilantním
slovním humorem
Tylův dům
3. 11. 13.30 Šikovné ručičky
DPS Polička
20.00 Timudej + DOTT – koncert veselých a skočných pražských Timudej.Po nich vystoupí
mladá, krásná neméně veselá a neméně skočná poličská kapela DOTT.
Divadelní Klub
4. 11. 14.00 S vůní včelího medu a vosku – tvořivá dílna k výstavě O včelách a lidech
Městské muzeum a galerie (CBM)
17.00 Benefiční koncert Oblastní charity Polička – čtyřicetičlenný pěvecký sbor CORALE
a v jeho provedení A Little Jazz Mass (Malá jazzová mše)
Kostel sv. Jakuba
19.00 Listohraní 2017 – folkrockový večírek s kapelami – Unotrio, Lee Banda, Zvláštní zóny Divadelní Klub
5. 11. 16.00 Příšerákovi – animovaná rodinná komedie o prokletí, které možná pomůže jedné
ne právě spokojené rodince najít štěstí
Kino Tylův dům
18.00 Příšerákovi – ve 3D projekci rodinná animovaná pohádka
Kino Tylův dům
6. 11. 19.00 Milada – natáčení prvního celovečerního filmu o Miladě Horákové
Kino Tylův dům
7. 11. 19.00 Five Star Clarinet Quartet – klarinetový koncert je součástí sezóny KPH 2017/2018
Tylův dům
8. 11. 14.00 Svatomartinské posezení
DPS Polička
18.00 Severský filmový podzim – Dlouhý příběh ve zkratce, komedie, Dánsko 2015
Divadelní Klub
9. 11. 16.00 Beseda o posledním měsíci před porodem – povídání s lékařkou
MUDr. Martinou Findejsovou
MaTami (CBM)
16.00 Pomáháme Ježíškovi – keramická dílna pro děti od 1. třídy, výroba vánočních dárečků SVČ Mozaika
19.00 Ivan Mládek a Banjo Band – koncert českého banjisty, zpěváka, baviče, textaře,
skladatele, muzikanta, komika, kreslíře a humoristy
Tylův dům
11. 11. 16.30 Broučkování – podvečerní procházka parkem s lampiónkem
Městský park Polička
20.00 Jazzové setkání
Divadelní Klub
12. 11. 18.00 Severský filmový podzim – Tak už mě sakra polib pitomče, komedie, Norsko 2013
Divadelní Klub
19.00 Vražda v Orient expresu – Agatha Christie a její nejznámější detektivka
v novém filmovém zpracování
Kino Tylův dům
13. 11. 19.00 Thor: Ragnarok – 3D dabingovaná verze akčního filmu
Kino Tylův dům
14. 11. 8.15 Hurvínek a kouzelné muzeum – filmový příběh přináší zcela nové dobrodružství
Kino Tylův dům
10.00 Hurvínek a kouzelné muzeum – zcela nový a originální příběh
Kino Tylův dům
15.00 Šité obrázky – tvořivá dílna pro holky od 3. třídy
SVČ Mozaika
15. 11. 17.30 Bitva u Kresčaku – přednáška dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Městská knihovna
19.00 Michal Pavlíček & Čombeband – koncert potěší příznivce instrumentálního rocku
Tylův dům
16. 11. 17.00 Péče o novorozence – povídání s lékařkou MUDr. Danielou Juklovou
MaTami (CBM)
18.00 Předvánoční keramika – keramická dílna pro dospělé
SVČ Mozaika
17. 11. 19.00 Prodloužená kurzu tance – veřejná prodloužená podzimních tanečních
Tylův dům
18. 11. 14.00 Odpoledne s dechovkou – K tanci i poslechu zahraje svitavská dechovka Astra.
Tylův dům
18.00 Vernisáž KSIFTY vol. 2 – vernisáž výstavy fotografií Simony Tumové, poličské fotografky Městská knihovna
19. 11. 18.00 „S kolem KOLEM Světa“ – křest knihy Petra Mazala
Divadelní Klub
19.00 Zahradnictví: Nápadník – třetí film rodinné kroniky
Kino Tylův dům
20. 11. 19.00 Liga spravedlnosti – 3D film natočený na motivy komiksů z vydavatelství DC Comics Kino Tylův dům
21. 11. 16.00 Začít spolu – beseda o moderním vzdělávacím programu Začít spolu
ZŠ Na Lukách
17.00 Beseda o správném kojení – povídání s laktační poradkyní Lenkou Tulisovou
MaTami (CBM)
19.00 Čas posledních lovců – povídání s pračlověkem i ohmatání artefaktů doby ledové
Divadelní Klub

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

Pořadatel akce
Městská knihovna Polička
Tylův dům

Kontakt, informace, rezervace
www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz

MaTami
SVČ Mozaika Polička

matami@email.cz
www.mozaika-policka.cz

Tylův dům
DPS Penzion Polička

www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz

Divadelní spolek Tyl
CBM (Muzeum)

www.divadelniklub.cz
muzeum@muzeum.policka.org

Oblastní charita Polička
Divadelní spolek Tyl

zastupce@pol.hk.caritas.cz
www.divadelniklub.cz

Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Divadelní spolek Tyl

www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.divadelniklub.cz

MaTami
SVČ Mozaika Polička

matami@email.cz
www.mozaika-policka.cz

Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl

www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz

Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
MaTami
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
Tylův dům
MaTami
MaTami
Ekocentrum Skřítek

www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz
matami@email.cz
www.mozaika-policka.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.knihovna.policka.org
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
matami@matami.cz
matami@email.cz
www.ekocentrumskritek.cz

Kulturní
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23. 11. 17.00
18.00
24. 11. 17.00
20.00
25. 11. 14.00
15.00
21.00
26. 11. 17.00
19.00
27. 11. 15.00
18.00
19.00
29. 11. 13.30
17.30
19.00
30. 11. 14.00
14.00
14.00
16.00
18.00
18.00
1. 12. 16.00
20.00
2. 12. 17.00
20.00
3. 12. 13.00
18.00
4. 12. 19.00

9. 9.–5. 11.
23. 9.–5. 11.
2. 10.–31. 12.
7. 10.–7. 1.
4. 10.– 19. 11.
25. 11.– 7. 1.

Název akce – popis
Předvánoční keramika – dopolední keramická dílna pro dospělé
Literární kavárnička
Maxinožka – animovaný film pro děti
LiStOVáNí – Závěrka (Miloš Urban) – romance digitálního věku v podání LiStOVáNí
za účasti Miloše Urbana
Jak žít ideálně šťastný život – interaktivní povídání o tom, jak nám naše strachy
brání být sami sebou
Snow Film Fest – ...sníh, led, adrenalin – nejlepší filmy uplynulé sezóny
Hedvábná lampa – dílna pro studenty a dospělé
Pocta Bobu Dylanovi – Tomáš Jun, jeho hammondky a kapela opěvující B.D.
Vernisáž Bílá jako sníh, černá jako káva – výstava s nádechem nostalgie starých
časů a kouzelné atmosféry Vánoc
Mikulášská nadílka – karneval pro děti
Retroples
Deset malých černoušků a zbyl jen jeden
Hráči se smrtí – Studenti medicíny se snaží získat odpověď na otázku,
zda existuje život po smrti.
Adventní věnce – dílna, na které si vyrobíte adventní věnec
Koncert pro housle a klavír – Ivan Ženatý – housle, Martin Kasík – klavír
Suburbicon: Temné předměstí – Matt Damon a Julianne Moore
Šikovné ručičky
Bitva u Poitiers – přednáška dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Fantastická žena – film obsahující celou paletu poloh, zkušeností, emocí
Senotvoření – tvořivá dílna s přírodním materiálem
Narozeninové zpívání
Školní zralost – beseda s Janou Bidmanovou o školní zralosti
Prezentace moderních látkových plen – beseda o látkových plenách
Beseda se Zdenou Mašínovou
Severský filmový podzim – Psí život, drama, Dánsko 2016
Předvánoční dílna – tvořivá dílna pro dospělé, výroba závěsných dekorací
Zrní
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Křest knihy Máří, chci tě pozvat na víno
Vánoční inspirace
Severský filmový podzim – Kyselé vánoce, komedie Švédsko 2015
Kvarteto – režisér M. Krobot se věnuje tématu hledání štěstí v generaci
dnešních třicátníků

Místo konání
SVČ Mozaika
DPS Polička
Kino Tylův dům

Pořadatel akce
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička
Tylův dům

Kontakt, informace, rezervace
www.mozaika-policka.cz
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz

Divadelní Klub

Městská knihovna Polička

SVČ Mozaika
Divadelní Klub
SVČ Mozaika
Divadelní Klub

SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl
SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl

Městské muzeum a galerie (CBM)
Tylův dům
Divadelní Klub
Divadelní Klub

CBM (Muzeum)
Tylův dům
Pontopolis
Pontopolis

Kino Tylův dům
MaTami (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Kino Tylův dům
DPS Polička
Městská knihovna
Kino Tylův dům
SVČ Mozaika
DPS Polička
MaTami (CBM)
MaTami (CBM)
Centrum Pontopolis
Divadelní Klub
SVČ Mozaika
Divadelní Klub
Palackého náměstí
Divadelní Klub
Tylův dům
Divadelní Klub

Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami
matami@matami.cz
Spolek NÁŠ MARTINŮ www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami
matami@matami.cz
MaTami
matami@matami.cz
Pontopolis
www.pontopolis.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz

Kino Tylův dům

Tylův dům

Název akce – popis
70. výroční umělecký salon v Poličce 2017
„Teď pojedeme přes Švýcary a zítra v Paříži.“ cestování Bohuslava Martinů
Pohádkový svět – výstava dětských ilustrací Venduly Hegerové
O včelách a lidech – hravá výstava o včelách a včelařství
Národ se bránil – Samostatnost národa je třeba bránit.
Bílá jako sníh, černá jako káva – výstava s nádechem nostalgie starých časů
a kouzelné atmosféry Vánoc

Místo konání
Radnice
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městská knihovna
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

www.knihovna.policka.org
www.mozaika-policka.cz
www.divadelniklub.cz
www.mozaika-policka.cz
www.divadelniklub.cz
muzeum@muzeum.policka.org
www.tyluvdum.cz
www.pontopolis.cz
divadelní škola tyl

www.tyluvdum.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.

#

Čas
22. 11. 		
14.00
18.00
20.00

Pontopolis z. s.
Krymská normalizace –
výstava fotografií z Krymu
1.–30. listopadu, DK
Od anexe Krymu Ruskem na
jaře roku 2014 ruské bezpečnostní složky pronásledují krymské Tatary a proukrajinské aktivisty, kteří vystupovali proti obsazení poloostrova.
Zadrženy byly desítky lidí, většinou krymských
Tatarů z Bachčisaraje, Sevastopolu, Jalty a Simferopolu. Kromě zadržených a soudně pronásledovaných zmizela řada lidí na Krymu beze stopy.
Svědci a kamerové záznamy naznačují, že únosy
provádějí lidé v policejních uniformách. Někteří
z unesených byli nalezeni mrtvi, osud jiných je doposud neznámý.
Průběh a metody násilné
kolektivizace venkova na Poličsku
čtvrtek 16. listopadu, od 18 hodin, Centrum
Pontopolis (Riegrova 52), vstupné 50 Kč, studenti
zdarma
Násilná kolektivizace venkova radikálním způsobem zasáhla do po staletí utvářené podoby venkova. Zrušila soukromé vlastnictví půdy, mnoho
lidí bylo v jejím průběhu popraveno, vězněno a jinak perzekuováno. S její podobou na Poličsku s přihlédnutím především na obce Sádek, Oldřiš, Borová a Telecí vás seznámí Marie Jílková, doktorandka
Ústavu historických věd Univerzity Pardubice.
Beseda s Jakubem Skalníkem
velvyslancem v Bosně a Hercegovině
pondělí 20. listopadu, od 18 hodin, Centrum
Pontopolis
Bývalý poličský starosta, nyní velvyslanec
v Bosně a Hercegovině přiblíží nejen život velvyslance, ale i tamní atmosféru, kulturu i společenskou a politickou situaci v regionu.

Retroples aneb „Cuba Libre“
sobota 25. listopadu, od 21 hodin, Divadelní
klub. Oblíbený retroples tentokrát v kubánských
rytmech.
Beseda se Zdenou Mašínovou
čtvrtek 30. listopadu od 18 hodin, Centrum Pontopolis, vstupné 50 Kč, studenti zdarma
Členové rodiny Mašínových patřili vždy k předním bojovníkům za svobodu našeho národa, ať už
to byl generálmajor Josef Mašín, legionář a hrdina
protinacistického odboje, nebo jeho synové Ctirad
a Josef, kteří se neváhali postavit komunistické totalitní zvůli v Československu.
Možná někdy trochu stranou zůstávají osudy
žen této rodiny. Zdena Mašínová st. byla vězněna
nacistickým režimem i tím komunistickým. V komunistickém žaláři v nelidských podmínkách
nakonec i zemřela. Zdena Mašínová ml. strávila
v komunistickém kriminálu pět měsíců a po propuštění byla podrobena neustálému pronásledování a šikaně ze strany StB.
Svůj osud i osudy své rodiny nám přiblíží přímo
Zdena Mašínová.
Akce se konají díky podpoře České rozvojové
agentury, Pardubického kraje a města Poličky
v rámci projektu „Starý - Mladý svět. Jeho cílem je
připomenout a přiblížit období komunismu u nás
i ostatních státech a zamyslet se nad aktuální politicko-společenskou situací.
English Club
každé úterý od 19.00 hod., Centrum Pontopolis,
vstupné 30 Kč
Využijte jedinečné příležitosti procvičit si angličtinu pod vedením zkušené lektorky angličtiny
Vlaďky Maškové a přijďte si popovídat s cizinci
žijícími v našem okolí.

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Jedlová
25. 11. – Vánoční inspirace
v Jedlové
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
5. 11.–7. 11. – Mezinárodní festival outdoorových
filmů
Music Club Kotelna, Litomyšl. Soutěžní putovní
přehlídka outdoorových filmů. Za třináct let své
existence se stal ve své podstatě a charakteru největším filmovým soutěžním putovním festivalem
nejen v České republice, ale také na světě. Festival
je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tématikou, na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové,
ale také cestopisné.
13. 11. – Skleněný zvěřinec
19.00, Smetanův dům, Litomyšl. Divadelní představení uvádí Divadlo Bez zábradlí (S. Stašová,
J. Nosek/F. Cíl, K. Trnková/A. Daňková, Z. Piškula/A. Vacula. Vstupné: I. pořadí 390 Kč, II. pořadí
350 Kč, III. pořadí 300 Kč (předprodej v IC Litomyšl, tel. 461 612 161)
16. 11. – Sebastian
18.00, Music Club Kotelna, Litomyšl. Koncert
a afterpárty. Vstupné: 220 Kč v předprodeji (IC Litomyšl, tel. 461 612 161) a 270 Kč na místě
25. 11. 18.00 hod., Music Club Kotelna, Litomyšl
Jana Jelínková & Sto zvířat
Koncert a afterpárty.
Sebranice
4. 11. – SAMHAIN, oslava keltského svátku, ve
Sklepení Morie, Sebranice 8

Začátek v 18 hod., hraje Jarda Svoboda, kapelník TRABANDU. Pořádá Spolek archaických nadšenců
11. 11. – cvičení kundalini jógy
Od 9.30 do 12.30 hod. na sále kulturního domu.
Nový cyklus je zaměřen na posílení intuice a nese
Název „To je moje cesta, cesta intuice“. Dostanete
do rovnováhy a harmonie vaše fyzické tělo, psychické zdraví a duševní pohodu. Cena: 300 Kč.
18. 11. 201 – koncert kapely WxP
Od 20.00 hod. na sále kulturního domu. Jako
předkapela zahraje uskupení Unotrio. Jedná se
o speciální koncert díky delšímu playlistu se starými písněmi.
24. 11. – výroba postaviček z kukuřičného šustí
9-14 hodin, Sebranice Světnice č. p. 8, vede Lenka Kmošková, objednávky na telefon 604 590 474,
pořádá Spolek archaických nadšenců
30. 11. – Záhadná a drsná Namibie
Od 19.00 hod. na sále kulturního domu promítání nejnovějšího cestovatelského pásma cestovatelské dvojice Kateřiny a Miloše Motani. Vstupné:
50 Kč.
Dolní Újezd
11. – 12. listopadu, výstava králíků, drůbeže, holubů a exotů
Výzdoba a ukázky výpěstků zahrádkářů, v sobotu od 8.00 do 16.00 a v neděli od 8.00 do 15.00 hod.,
pořádají chovatelé a zahrádkáři v chovatelském
středisku.
11. listopadu – pouťová taneční zábava
V sokolovně, pořádá od 20.00 hod. Sokol.
26. listopadu – tradiční předvánoční prodejní
výstava
V sokolovně od 9.00 do 16.00 hod. pořádá kulturní komise. Bohatý doprovodný program.
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Aby nikdo
nebyl sám
Důchodci a senioři, čas nám kvapí a utíká, využijme proto ještě posledních možností pěkných
podzimních dnů k vycházkám.
Koncem září jsme uskutečnili zájezd do zoologické zahrady v Jihlavě, vycházku do blízkých
lesů na houby. V říjnu jsme uskutečnili zájezd do
Náchoda a Polska a některé další. Při návštěvě
zoologické zahrady jsme byli velmi mile překvapeni rozsahem celé ZOO, která byla rozšířena
o další pavilony. Doporučujeme všem ostatním
k návštěvě s odborným výkladem průvodců.
Rok seniorů jsme zahájili 1. října návštěvou
kulturního programu Pavlíny Filipovské v Tylově domě. Celý říjen byl ve znamení divadelní
přehlídky „Zákrejsova Polička.“ Kdo se zúčastnil, jistě si odnesl pěkný kulturní zážitek a pěkné pobavení. Poděkování patří Tylovu domu
za možnost návštěvy důchodců na SeniorPasy
zdarma na jednotlivá představení. Je to hlavně
příležitost pro naše starší členy, kteří se nemohou zúčastnit jiných akcí.
Velmi zdařilá byla vernisáž v Centru Bohuslava Martinů 7. října, kdy byla zahájena výstava
O včelách a lidech s bohatou účastí všech věkových kategorií. Místní včelaři ve spolupráci
s CBM připravili pěknou expozici jednotlivých
částí vývoje včel a jejich užitku. U každého oddílu podali výklad a vysvětlení návštěvníkům, za
což jim patří poděkování.
Věříme, že většina našich členů se zúčastnila ve dnech 20. a 21. října voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Jistě zvážili možnost
volby ve výběru kandidátů, kteří budou mít na
paměti starší generaci a nebude se tak dále snižovat příjem důchodců vzhledem k příjmu ostatních skupin obyvatel.
Protože se blíží konec roku, tak se připravujeme na ten další. Žádám proto členskou základnu,
aby včas podali případné návrhy a náměty pro
činnost v roce 2018.
Naše členská základna se neustále rozrůstá
o nové členy, proto chceme podporovat zájmovou činnost ve všech skupinách členů.
Co nás čeká v listopadu? Již 14. listopadu ve
14 hodin U Mrštíků proběhne beseda s přednáškou o čínské medicíně. Přednášet bude paní
Spálenková, akci zajištuje Iva Červená, zveme
k hojné účasti.
23. listopadu se uskuteční zájezd do Velkých
Losin na koupání v termálním bazénu, odjezd
autobusu je v 8 hodin z parkoviště pod Tylovým
domem. Vedoucí zájezdu je Věra Fialová, telefon
734 721 735.
30. listopadu se sejdeme ve 14 hod. v herně
bowlingu v Poličce. Sportovní klání řídí Jaromír
Faiman. V měsíci listopadu nás čeká ještě několik dalších akcí, mimo jiné se koná X. sjezd Svazu důchodců České republiky.
Hned 2. prosince se uskuteční zájezd na zámek v Lysicích u Kunštátu, odjezd z parkoviště
pod Tylovým domem v 9 hodin. Zde načerpáme předvánoční inspiraci. Organizuje Marie
Lajžnerová, telefon 604 923 118.
Přeji všem důchodcům dobré zdraví a klidný
předvánoční čas.
předseda MOSDČR Polička
J. Koráb
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MIME FEST 2017
MIME FEST 2017 děkuje!
Děkujeme všem, kteří přišli festival podpořit, letos vás bylo více jak 4 000! Děkujeme všem školám,
všem zapojeným institucím, všem dobrovolníkům
a v neposlední řadě městu Poličce a jeho vedení za
podporu.
MIME FEST 2017 – Z pohledu nadšence
MgA. Alexej Byček
Východočeská Polička se na jeden zářijový týden
opět stala centrem pantomimy, a to zásluhou festivalu MIME FEST, který zde proběhl již pošesté. Šéf
a dramaturg přehlídky Radim Vizváry letos sestavil
obzvlášť nabitý program, ve kterém nechyběly hvězdy jako Umbilical Brothers nebo špičkový švédský
žonglér a klaun David Eriksson.

ky sjíždějí z celého světa, ale také tradiční poličští
fandové pantomimy milující jak MIME FEST, tak
svého rodáka, o kterém už se začínají učit v místních
školách – Radima Vizváryho. Proto se ostatně tady
festival také koná, neboť Vizváry nedá na své rodiště dopustit. S MIME FESTem mu zde pomáhá i jeho
rodina, přičemž maminka Margita Kučerová s asistenty vaří každý den na 200 porcí vynikajícího jídla.
Panuje tu tak ojedinělá atmosféra, kterou zkrátka
ve velkoměstě nejde vytvořit, protože v Praze divák
na festivaly nemá čas – zhlédne některé z představení a pak se obratem vrací do svého rutinního života. Menší město, jakým je Polička, naproti tomu

hned dvě vystoupení, pokračovatelka tradice mime
corporel Finka Reetta Honkakoski zas předvedla
dokonalou ukázku tohoto umění a zmínění Umbilical Brothers pro velký úspěch dokonce přetáhli stanovený čas o 40 minut!
Byly zde však i novinky jako Mime Open Stage,
kde se ukázali studenti pantomimy a spřízněných
žánrů z Finska, Německa, Ruska, Slovenska a Česka,
což povzbudilo začínající umělce, protože jejich díla
a etudy se najednou ocitly ve středu zájmu.
MIME FEST každopádně považuji za skvělý počin. Všechna jeho pozitiva jsem už dostatečně zmínil, a přestože (anebo právě protože) jej znám od

umožňuje nerušeně žít jen světem pohybového divadla, které na vás navíc skrze plakáty kouká na každém rohu. Jsou tu workshopy, představení pro děti,
výstavy a samozřejmě večerní vystoupení a účastníci tak ani nemají čas žít ničím jiným.
Žít pantomimou
Pantomimu ale vnímá každý trochu jinak. A cílem
festivalu rozhodně není toto umění „konzervovat“
a ukazovat stále dokola bílé rukavičky a nabílené
tváře. Naopak to, co považuji za nejhodnotnější na
celé akci, bych označil slovem inspirace. Možnost se
během jednoho odpoledne bavit s asistenty Marcela
Marceaua, pak si dát kafe s přímými následovníky
Étienna Decrouxe a večer prohodit pár slov s Umbilical Brothers, kteří zrovna přiletěli z třináctihodinového natáčení v Itálii – to je něco, o čem se třeba
začínajícímu adeptovi katedry pantomimy může jen
zdát. Přitom tam všechny tyto osobnosti a taky řada
studentů skutečně jsou. A proto myslím, že festival
v pravém slova smyslu dělá nejen přehlídka inscenací, ale možnost komunikovat, inspirovat a nechat
se inspirovat.
Malý zázrak
Co se týče programu, musím říct, že každý festival má své „ups and downs“. Sebelepší představení
se může nepovést a některé show zas publikum nemusí přijmout. Nabyl jsem však dojmu, že se letos
v Poličce stal malý zázrak a všechna představení se
zdařila. Ne, že by byl důvod se obávat, když hrály téměř samé hvězdy. Wolfram von Bodecker a Alexander Neander coby asistenti Marcela Marceau měli

úplného začátku, jsem jeho srdcový fanda. Nebylo
by to ale možné bez kvalitních představení a unikátní atmosféry, o něž se zasloužili dva velcí mimové:
Radim Vizváry a jeho učitel a člověk, který inspiroval vznik MIME FESTU, Boris Hybner.
Psáno z festivalového dění 11. – 16. září, MIME
FEST 2017 Polička.

Proč Polička?
Festival se každopádně už tradičně zaměřuje na
prezentaci nejzajímavějších událostí ze světa pantomimy, ale nejen v její zprofanované klasické formě,
ale taky v přesahových žánrech jako je klaunérie,
nový cirkus a současný tanec. Skvělou atmosféru
dotváří nejen studenti pantomimy, kteří se do Polič-
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Omluva:
Angličtina: Pořadatelé Mime Festu se omlouvají
všem, kteří navštívili představení Umbilical Brothers a nečekali tolik angličtiny. Je chybou pořadatelů, že dostatečně nezdůraznili, že představení
bude v anglickém jazyce.
Vstupné a slevy: Proč nemáme slevy pro ZTP, ale
máme je pouze pro studenty? Celkově jsou ceny
opravdu tak nízké (vyloženě pod cenou a to především díky dotacím), že jsme po dlouhých diskuzích
došli v týmu k závěru, že slevy nejsou potřebné. Slevy platí pouze pro studenty, protože si sami zatím
nevydělávají.
Děkujeme za pochopení a vaše připomínky, chybami se člověk učí. Věříme, že nám zachováte přízeň.
Váš tým MIME FESTu

Zprávy z charity
Poslední koncert před
uzavřením kostela
A Little Mass Jazz – Malá džezová mše od Boba Chilcotta – a dále
také gospely, africké spirituály
a swingové a další melodie v podání žambereckého gymnazijního
sboru Corale zazní v sobotu 4. listopadu od 17 hodin v kostele sv. Jakuba v Poličce na
dvanáctém benefičním koncertu Oblastní charity
Polička.
Osvědčený čtyřicetičlenný sbor Corale, vedený
Ivou Mimrovou a doprovázený jazzovou kapelou, zavítá na pozvání Charity do Poličky již podruhé. Před
pěti lety, v roce 2012, publikum doslova uhranul
rockovým oratoriem Eversmiling Liberty, inspirovaným starozákonním příběhem z Knihy Makabejských. Nyní se vrací se zbrusu novým programem,
který si nadělil ke svému 25. výročí vzniku.
Podzimní koncert je jednou ze dvou beneficí, které Charita každoročně pořádá (druhou je Dětský
karneval.) Vstupné činí 80 korun a bude se prodávat
hodinu před začátkem koncertu v předsálí chrámové lodi kostela. Také letos návštěvníci jeho zaplacením podpoří Dům pro Charitu. Tento objekt poličská Charita koupila v roce 2014, provozuje v něm
pět sociálních služeb pro ročně až 130 klientů a jeho
nákup dosud splácí.

Je velmi povzbuzující, že benefiční koncert
v posledních letech provází výrazná sponzorská
podpora podnikatelů a firem z Poličska, Svitavska
a Litomyšlska. Letos přispěli dohromady částkou
103 500 Kč. Velmi všem dvaadvaceti ředitelům, jednatelům a majitelům z podnikatelského světa děkujeme. Také tyto peníze půjdou na Dům pro Charitu.
Pro obdivovatele umění provozovaného v sakrálních prostorách je třeba zmínit ještě jednu sku-

tečnost. S největší pravděpodobností je benefiční
koncert poličské Charity posledním kulturním podnikem realizovaným v kostele sv. Jakuba před jeho
dlouhodobým uzavřením z důvodu kompletní rekonstrukce. Proto neváhejte, přijďte si sednout pod
novogotickou klenbu poličského chrámu a nechte
se unášet hudbou a mohutným zvukem sborového
zpěvu. Bude to zřejmě na dva roky naposledy.
Štěpánka Dvořáková
S vůní vanilky v obrazech
Adventní výstava S vůní vanilky, kterou každoročně zve Oblastní charita Polička návštěvníky do
svých prostor v Charitním domě I., má nevyčerpatelnou studnici nápadů. Letos se bude konat v pátek
1. prosince od 8 do 17 hodin a ponese se na tematické
lince „Svatá rodina v obrazech“.
Co tedy můžete při její návštěvě čekat? Tradičně
naše vřelé uvítání a osobní péči o to, abyste se u nás
cítili dobře. Dále prostory slavnostně vánočně vydekorované, tentokrát s výstavkou obrazů s náboženskou tématikou, dokumentující malířské techniky
v průběhu času.
Opět pro vás otevřeme a řemeslně oživíme tři
dílny. V jedné se seznámíte s dovedností výroby
skleněných vitráží, v další můžete obdivovat zručnost keramika a třetí obsadí páni faráři. Pohovoří
o malířství a o tom, jak se promítalo do zobrazování
křesťanské vánoční tématiky. Jak už jste zvyklí, výklady ve všech dílnách účinkující hbitě přizpůsobí
věku a rozumovým schopnostem konkrétních návštěvníků, takže komentář bude pochopitelný pro
děti i dostatečně náročný pro dospělé.
Určitě nebudou chybět drobnosti k zakoupení:
medové věcičky od medařů, perníkářčino sladké
pokušení a spousta originálních dárkových drobností vyrobených v AC dílnách a Denním stacionáři.
Pokud advent slavíte s adventním věncem a chcete
podpořit poličskou Charitu, můžete ho si vybrat
a koupit u nás.
Zajišťujeme sociální služby, pořádáme benefice,
děláme sbírky, sháníme peníze, abychom Charitu
rozvíjeli. Jednou za rok však na všechno zapomeneme. Zastavíme se a uspořádáme S vůní vanilky. „Je
to radost pro nás. Při její přípravě vždy myslíme
na vás. Chceme, aby se vám líbila. Výstava má být
totiž takovým naším poděkováním vám všem, kdo
máte Charitu rádi a pomáháte jí,“ řekla Jaroslava
Trmačová, vedoucí pracovníků AC dílen a Denního
stacionáře, kteří adventní výstavu připravují.
„Těšíme se na Vás!“
Štěpánka Dvořáková

Speciální základní
škola v Poličce
Léto se s námi rozloučilo a s ním i období
prázdnin. Žáci i učitelé se vrátili do školních
tříd s přesvědčením, že se podaří zvládnout vše,
co mají v plánu. V naší škole je již cítit nadšení,
radost ze společných setkání, touha žáků naučit
se zase o něco víc a posunout se někam dál. Čekají nás nemalé výzvy, spousta práce, zajímavé
úkoly i potěšení z toho, že tu pro sebe budeme
navzájem. Budeme se snažit vytvořit příjemné,
inspirující prostředí a udělat vše, co bude v našich silách. Přejeme všem, kdo jsou se školami
spjatí, ať je nový školní rok 2017/2018 úspěšný.
Díky finančnímu příspěvku města Poličky
jsme 21. 9. mohli absolvovat dvoudenní výchovně vzdělávací akci v Záchranné stanici Pasíčka.
Žáci tak měli možnost setkat se se zachráněnými zvířaty, vyrazit na odpolední pěší túru do
Pivnické rokle, strávit noc bez rodičů, vrátit se
v čase – až do pravěku, vyrobit si odlitky zubů,
vyzkoušet si práci archeologů. Bylo to poučné
dobrodružství a myslím, že jsme si ho všichni
dostatečně užili.
V úterý 26. 9. proběhlo v tělocvičně školy hravé dopoledne s mottem „Kdo si hraje, nezlobí.“
Sešly se zde třídy speciální školy, aby se pokusily
splnit připravené úkoly. Žáci se procvičili v chytání rybiček, házení na klauna, shazování kuželek, hledání ukrytých předmětů či v doplňování
správných tvarů. Za svoje úsilí a snahu získali
žáci odměnu ve formě papírové sovičky s překvapením. V měsíci září se všichni snažili řídit
heslem „Ve zdravém těle zdravý duch“. Kromě
vycházek po okolí a hodin tělocviku navštívili
dopravní hřiště, kde si vyzkoušeli jízdu na motokárách a v rámci možností se snažili dodržovat
i dopravní značky. Někteří si vyzkoušeli i úlohu
chodců.
Dne 27. 9. čekalo další speciální třídu sportovně pohybové dopoledne. Nejdříve si žáci ve třídě
vyrobili papírové lodičky, které následně pustili
po vodě. Cestou zkusili chůzi bludištěm, strefovali se šiškou na cíl, shazovali plechovky a také
hledali ukrytý poklad. I díky krásnému počasí
si to užili.
A jak vypadal první školní měsíc v 1. a 2. ročníku speciální třídy a přípravném stupni? Děti
se s chutí pustily do všech nabízených činností.
V průběhu září se věnovaly školním pomůckám,
ovoci, zelenině, novým pohybovým básničkám
nebo pohádce Princeznička na hrášku. Naučily
se zpívat novou písničku a při návštěvě knihovny si pořádně zalistovaly v knížkách. S chutí
putovaly podzimní přírodou a zdokonalovaly se
v sebeobslužných a hygienických činnostech.
Koncem měsíce října pořádala naše škola
Benefiční koncert v Divadelním klubu Polička.
Velikým lákadlem bylo vystoupení Viléma Čoka
a tombola. Výtěžek z koncertu bude věnován na
vybavení speciální mateřské školy, která bude
od 1. 9. 2018 otevřena ve Speciální základní škole v Poličce, ul. Jiráskova 825. Do mateřské školy
budou přijímány děti se zdravotním postižením.
Ve školce budou pracovat speciální pedagogové
a asistenti pedagoga, kteří mají velké zkušenosti v práci s dětmi s postižením. Děti ze speciální MŠ mohou kdykoli přestoupit do běžné MŠ,
nebo ZŠ.
Bc. Monika Burešová

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Zprávy oddílu ledního hokeje
Jako první vstoupilo do nové sezony mužstvo
staršího dorostu, a to proti Třebíči. Toto mužstvo
ještě vloni hrálo dorosteneckou ligu. Naši kluci,
kterých bylo jen 11 (soupeř hrál v plném počtu 20
hráčů), předvedli pěkný výkon a silnému soupeři
podlehli jen 3:1, když ještě za tohoto stavu nastřelili tyčku. Hned druhý den, v sobotu 16. 9., sehráli
doma ještě hezčí utkání s V. Meziříčím, které hladce porazili 4:0.
„A“ mužstvo zahajovalo přáteláky:
17. 9. Polička – Hlinsko 4:5 SN, 20. 9. Polička –
Opočno 5:8 a 27. 9. Hlinsko – Polička 2:4.
1. 10. Česká Třebová – Polička
4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Branky: Nečas
Muži odjížděli k utkání na led favorita a loňského finalisty soutěže. Dle výsledku a vývoje zápasu byl Spartak rovnocenným soupeřem po celých
60 minut. Dobrý výkon celého mužstva proti velice silnému soupeři podpořil výborně chytající
Zelený v brance Poličky.
St 4. 10. Polička – Moravská
Třebová 10:8 (4:3, 5:3, 1:2)
Branky: O. Poul 2, L. Boháček 2. Šedý, Krajíček,
Zobač, Vyskočil, Štěrba, D. Hejtmánek
Nevídaný gólostroj spustil Spartak již několik
vteřin po úvodním vhazování. Ve třetí minutě to
bylo již 3:0 a ve čtvrté 4:1. Soupeř do konce třetiny
dotáhl na 4:3, ale nástup do druhé části neuhlídal
a bylo to již 8:3. Opět snížil na rozdíl dvou branek,
ale Spartak znovu navýšil na 9:6. Soupeř však
korigoval na 9:7. Pět minut před závěrem vstřelil
D. Hejtmánek a bylo rozhodnuto. Slovan ještě snížil, ale ani závěrečná power play nic nezměnila na

Turisté zvou

vysokém vítězství Poličky nad velice silným soupeřem.
Ne 8. 10. Chrudim – Polička
9:1 (3:0, 3:0, 3:1)
Branky: Jindra
Spartak neměl v Chrudimi šanci. V závěru utkání zaznamenal čestný úspěch Jindra.
St 11. 10. Hlinsko – Polička
3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Branky: Nečas
V poměrně vyrovnaném utkání udeřilo Hlinsko
až na konci první třetiny, ale hned dvakrát. Po bezbrankové druhé třetině pak Spartak snížil, ale to
bylo vše. V závěru pak v přesilovce inkasoval potřetí.
St. dorost:
Třebíč – Polička 
3:1
Polička – Velké Meziříčí 
4:0
Polička – Skuteč 
4:2
Hlinsko – Polička 
4:5 SN
Polička – Světlá n. Sáz. 
3:6
Litomyšl – Polička 
7:2
Polička – Chotěboř 
2:6
Ml. dorost:
M. Třebová – Polička 
Polička – Lanškroun 
Litomyšl – Polička 
Ml. žáci:
Polička/Skuteč – Hlinsko 
Choceň – Polička/Skuteč 
Polička/Skuteč – Pardubice 
Č. Třebová – Polička/Skuteč 

Sobota 11. listopadu – vycházka ve stopách Všech dobrých
rodáků a režiséra Vojtěcha Jasného. Odjezd z Poličky, aut. stanice, v 9.45 h (ze zastávky Polička,
most, v 9.47 h) do Bystrého, Městský úřad. Program: prohlídka
Bystrého a okolí, poté přes Nedvězí do Jedlové. Délka asi 13 km. Vycházku vedou Müllerovi.
17. – 19. listopadu – Za posledním puchýřem do
Bučovic. V letošním roce se celostátní setkání turistů koná v Bučovicích. Připraveny jsou vycházky, společenská setkání a kulturní programy. Vedoucí akce
Jiří Andrle.
Bližší údaje o akcích najdete v informační skříňce
KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici
a nebo na internetové adrese: www.policka.cz/kct

6:0
5:10
6:1
2:18
13:1
2:15
14:0
Výbor oddílu LH
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Z činnosti
DPS Penzion

Volejbalové zprávy

Předposlední letní den v DPS Penzion proběhlo
zamykání atria – poslední letošní grilování. Mezi seniory zavítali psi a lamy z farmy U Lamáka. Setkání
bylo pro seniory opravdovým zážitkem. Nejen, že se
dozvěděli spoustu zajímavostí ze života lamy, ale po
počátečním vzájemném „oťukávání“ došlo i na hlazení, mazlení a pejskové šli dokonce z klína na klín.
Setkání se zvířaty má pro člověka pozitivní účinek,
zlepšuje psychickou pohodu a přináší radost. A té
bylo v tu chvíli mezi seniory opravdu hodně.

Přípravka
Tato nejvíce obsazená krajská soutěž nám nadále dělá radost. Děvčata z A týmu sice ve třetím kole
klopýtla ve Svitavách, avšak v celkové tabulce jim
stále patří první místo.
Ostatní B, C, D týmy zahrály velmi standardně,
dokonce byl z toho postup i do druhé výkonnostní
skupiny.
I chlapci nám dělají radost. Dokázali v České
Třebové vyhrát skupinu a B tým byl jen krůček
k postupu do druhé výkonnostní skupiny. Celkově
jsou kluci na 5. a 9. místě.
Mladší žákyně
Tady nás též těší pohled do kvalifikační tabulky. Děvčata na hřišti sice neoslnila svým výkonem,
ale měla rozhodně nejhorší los v třech kolech kvalifikace. Jako jediný tým hrála se všemi soupeřkami a dokázala pro začátek přeboru postoupit mezi
elitní trojici.
Teď je čeká velká zodpovědnost, a to setrvat
v této skupině co nejdéle. B tým bude hrát s béčkovými týmy dalších měst, tady očekáváme první
vítězné sety a zápasy. Oba týmy se představí v následujícím kole na domácím hřišti.

Šikovné ručičky vyráběly z ratanu a přírodnin
podzimní sluníčka a literární kavárnička byla věnovaná knize – Rok ve Svatojánu od Evy Francové.
Povídání o podzimních rituálech, stromech a bylinkách senioři doplnili svými zkušenostmi.
V rámci týdne sociálních služeb proběhl v DPS
Penzion den otevřených dveří. Zájemci mohli navštívit cvičení na židlích, zhlédnout video ze života
v penzionu, prohlédnout si byty a seznámit se s pečovatelskou službou. Hrátky se sluchovou pamětí byly
pro seniory novinkou, při které se hodně nasmáli.
Vyzkoušeli si hry jako slovní fotbal, tichou poštu.
A také podle sluchu poznat zvuky, se kterými se set
kávají během dne.
Začátkem října proběhl už 10. ročník Seniorské
stopy. Pochod vznikl na oslavu svátku seniorů a za
celou jeho dobu senioři navštívili spoustu míst a zákoutí v Poličce a okolí. A tak senioři hledali poklad,
počítali kroky, svými kroky vytvořili srdce, pouštěli draka, navštívili místa svého mládí, vyzkoušeli
si labyrint, zpívali na náměstí. Jejich kroky vedly
i k pramenům, o kterých se mluví v poličských pověstech. Jeden rok uskutečnili senioři i cestu na kolech. Vznikla také kronika Seniorské stopy, kde senioři každý ročník zachytí svými obrázky atmosféru
pochodu. Jsme moc rádi, že od začátku se této akce
účastní také senioři z Domova důchodců v Poličce.
Letošní téma bylo Přes mosty, mostky a lávky. Mosty
spojují břehy, vesnice, města a národy. Mosty mezi
lidmi jsou vztahy a lidé vztahy potřebují. Proto se
scházíme a společně si povídáme, posloucháme, zpíváme, tvoříme… Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička seniorům tyto společné zážitky nabízí.

Mladší žáci
Kluci mají za sebou kvalifikaci i oni budou hrát
v domácím prostředí a budou bojovat o své první
krajské body.

Juniorky
Juniorky si také své první vystoupení v krajském přeboru užily. Hrálo se plných 9 setů, bohužel závěry patřily soupeřkám z České Třebové i tak
je uhraný bod velmi cenný.
Muži
Ti jediní mají svou polovinu soutěže dohranou
na třetím místě a před jarní částí plánují především odvety s hráči Žamberka a Chocně.
-har-

Tenis
23. 9. turnaj starších žákyň ve Vysokém Mýtě.
Na svůj poslední turnaj právě končící sezony se
snahou získat ještě nějaké body vyrazily Šárka Uhlířová a Simča Válková. Na turnaji se hrála pouze
dvouhra a našim se dařilo velice. Šárka vybojovala
3. místo a Simča zakončila skvělou sezonu, v níž
bude opět určitě posouvat klubové rekordy, 1. místem.
23. 9. turnaj minitenistů ve Svitavách. Závěrečného turnaje určeného pro šestnáct nejlepších se
zúčastnili Filda Švejda, obsadil 9. místo, a Marťa
Chalupník 11. místo. Celkově v této TOUR, která
se skládala ze tří zimních a tří letních turnajů, obsadil Marťa 4. místo a Filda 6. místo
23. 9. turnaj dorostenců v Poličce. Na posledním
turnaji této sezony startovali Adam Jelínek, Zden-

Pozvánka DPS
Penzion
3. 11. Šikovné ručičky od
13.30 hod. v pracovní místnosti
8. 11. Svatomartinské posezení od 14.00 hod. v jídelně Penzionu. Zájemci se
nahlásí na recepci, vybíráme 25 Kč na občerstvení.
22. 11. Literární kavárnička od 14.00 hod. ve společenské místnosti. Pokračujeme v četbě z knihy od
Evy Francové Rok ve Svatojánu.
29. 11. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti
30. 11. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně
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Starší žákyně
Model loňského roku se opět opakuje. Nějakým
záhadným způsobem neumíme hrát a vyhrávat
s družstvy výkonnostně slabšími v krajském přeboru. A tak soupeř na náš úkor často získává body,
se kterými nepočítá. Soutěž má odehrané pouze
jedno kolo, je čas na nápravu.
V Českém poháru naopak děvčata makají, přestože Český volejbalový svaz při svém nasazování
týmů Poličce tradičně nepřeje. Hrajeme vždy těžké
zápasy, letos s Rychnovem nad Kněžnou, Prostějovem, Havlíčkovým Brodem, Frýdkem Místkem.
V Uherském Hradišti, kde se konala kvalifikace,
jsme vyhrály oba důležité zápasy nad rivalkami
z DDM a Junioru Brno. Proto jsme se vyhouply do
třetí skupiny Východu (Moravy). Ani zde nás nečekají snadné soupeřky: Zlín, Přerov, Vyškov, Pardubice, M. Třebová a Olomouc.
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da Jílek a Dan Fučík. Ani jeden neuspěl, i když Dan
byl velice blízko. Bohužel neproměnil dva mečboly.
30. 9. turnaj starších žákyň ve Skutči. Tímto víkendem nadobro končí tenisová sezona
2017. Poslední snaha o získání ještě nějakých bodů
do žebříčku byla výzvou pro Terku Kladivovou
a Kačku Kotvovou. Povedlo se to pouze Kačce, a to
za 3. místo ve dvouhře a místo ve čtyřhře.
Velice úspěšná sezona 2017 je u konce a my budeme netrpělivě čekat na zveřejnění žebříčků.
Všem hráčům děkujeme za snahu a předvedené
výkony, kterými se po celou sezonu prezentovali,
a přejeme jim mnoho vyhraných zápasů v sezoně
2018, která začíná v prosinci.
-zj-

Fotbalová přípravka
Turnaj ml. přípravek 30. 9. – Polička
Poslední letošní mistrovský turnaj na domácím
hřišti v Poličce jsme hostili týmy z Třemošnice,
Chrudimi „B“ a Chocně.
Ve všech zápasech jsme soupeře herně převyšovali.
Snad až na úvodní poločas s Chocní, kdy hráči neplnili pokyny a hráli bez zájmu, nás soupeř přehrával.
Po poločasové domluvě se vše vrátilo do normálu.
Hráči bojovali, stříleli branky, předvedli spoustu
hezkých akcí, a to je to, co chceme. Aby se hráči fotbalem bavili, a tím pádem bavili i přítomné rodiče,
fanoušky a diváky, kteří je za předvedené výkony náležitě odměnili potleskem.
V dalších zápasech sáhneme k větší rotaci hráčů,
protože, a to nijak nechci snižovat fotbalové umění
našich soupeřů, v takovýchto zápasech se můžou
předvést i ti mladší hráči. Ostatně i loňský rok to
bylo podobné.
Výsledky:
Polička – Choceň 9:5 Mužík 3x, Nunvář, Zach, Šedajová, Roušar, Hájek 2x
Polička – Chrudim 7:3 Šedajová 2x, Mužík, Husák,
Jandera, Hájek, Nunvář
Polička – Třemošnice 11:2 Jandera, Roušar, Hájek
3x, Husák, Mužík 3x, Konopásek, Šedajová
Sestava: Konopásek, Pavlík, Husák, Hájek, Šimek,
Šedajová, Mužík, Roušar, Jandera, Zach, Nunvář
Poděkování všem přítomným za skvělou atmosféru. Díky rodičům a trenérům za pomoc při přípravě
hracích ploch.
Trenéři: Pavlík, Mlynář
Turnaj přípravek Litomyšl 7. 10.
Na těžkém terénu jsme sehráli další z turnajů přípravek, tentokrát v Litomyšli.
Polička – Žamberk – úvodní duel turnaje se soupeřem, který má ve svých řadách hodně mladých
hráčů a teprve se sehrává, hráči odehráli ve slušném
tempu. Hezkých akcí se také několik povedlo, ale
tempo hry nebylo až takové. Nepřesnosti se také našly, ale na jiné soupeře by to už stačit nemuselo.
Polička – Horní Jelení – těžký soupeř, ale… Jeden
z nejpovedenějších zápasů podzimu. Skvělá práce
celého týmu. Odmakáno od začátku do konce. Soupeře jsme přehrávali, a i když měl také několik šancí,
skórovat nedokázal. Za tento výkon chválíme celé
mužstvo.

Aréna Vysočina
sbírá medaile

Polička – Litomyšl – Derby jako hrom. Se vším co
k tomu patří. Papírový favorit? V zápase to bylo jinak.
Soupeř bojoval, nám se nedařilo, na kopačky se začala stěhovat nervozita. Několik ostřejších zákroků
a bylo po fotbale. Silou vůle a zbytku sil jsme soupeře přetlačili ke konečnému vítězství. Tento zápas se
týmu nepovedl, ale zaslouží pochvalu za bojovnost
do samého závěru zápasu.

Polička – Žamberk 11:3 Jandera 2x, Mužík 4x, Hájek, Jílek, Pavlík J., Husák, Moučka
Polička – H. Jelení 5:0 Jandera, Mužík 2x, Husák,
Hájek
Polička – Litomyšl 6:4 Husák, Mužík 2x, Šedajová
3x
Sestava: Pavlík J., Husák, Hájek, Sotona, Chorvatovič, Moučka, Jílek, Jandera, Mužík, Šedajová
Poděkování našim skvělým fanouškům, za povzbuzování především v posledním utkání, kde nás
dotlačili k vítězství. Děkujeme.
Trenéři: Pavlík, Mlynář
Turnaj přípravek 15. 10. – Žamberk
Za krásného počasí mužstvo v promíchané sestavě
předvedlo velmi špatný výkon. Tohle je Polička?
Souhra týmu, přihrávky, nasazení, bojovnost –
nic. Někteří hráči byli na turnaji poprvé. A ti, co už
za sebou mají spoustu odehraných turnajů? Nechám
na každém, ať si zhodnotí svůj výkon. Pro mě je to
velké rozčarování.
Polička – Žamberk 4:6, Husák 2x, Roušar, Julián
Polička – D. Újezd 2:6, Husák, Roušar
Sestava: Pavlík J. – Šedajová, Roušar, Husák, Hájek – Julián, Drobný, Zach, Findejs
Děkujeme fanouškům za podporu.
Trenéři: Pavlík, Mlynář

Zprávy
z Masarykovy ZŠ
Letos jsme již pošesté s našimi
šesťáky vyjeli na dvoudenní adaptační kurz do přírody v okolí Poličky, a to do Budislavi.
Protože jezdíme každý rok,
máme dost zkušeností a zážitků
s našimi žáky, s hříčkami přírody
i s hrami. Letos nám nahrálo nejen nepříznivé počasí, ale i bezvadná parta tria šestých ročníků. Dva
dny plné seznamovacích her, postavených na netradičních rekvizitách a vtipu, prolézání obřích pavučin,
kvízy, soutěže a noční hra, dobrá nálada nás provázely celým pobytem. Velkou legraci jsme si užili u „živého pexesa“ a u hry „co máme společného“. Někteří
byli poprvé na pobytu bez rodičů. Na celou akci budeme ještě dlouho vzpomínat a připomínat nám ho
budou naše tvořivé nástěnky.
Prakticky hned jsme se zapojili do chodu školy. Čekala nás zkouška fyzičky, a to přespolní běh.
Naše škola v polních (lesních) podmínkách pořádala
i okresní kolo. Musíme zmínit výkon Adély Bartoňové, 8. A, běh start – cíl, a také strhující finiš Šimona
Němce, 9. A. Ale všichni zúčastnění si zaslouží velkou gratulaci.
Že máme výborné přírodovědce, potvrdil letošní
Přírodovědný klokan. S přehledem zvítězila Anežka
Vargová, 8. A, na paty jí šlapali Tomáš Kocanda, 8. A,
a Daniel Fučík, 9. A.
Na svém prvním zasedání se sešel i Školní parlament, předsedkyní byla zvolena K. Tůmová, 9. A.
Na škole probíhá projekt „Moderní formy výuky“,
který je koncipován na dva roky. Finance poskytl Evropský sociální fond a ČR v rámci státního rozpočtu.
Do aktivit, které na naší škole probíhají, se postupně
zapojují učitelé, žáci, ale i rodiče.
Na škole působí speciální pedagožka Mgr. Jana
Bidmanová, bez které by se naše škola určitě neobešla. Pečuje o pomalejší nebo jinak znevýhodněné
žáky. Pedagogové navštěvují své oborové vzdělávání.
Zapojit všechny učitele a žáky do výuky angličtiny
pomáhá Clil. Postupně se zavádějí nové metody
práce ve výuce. Na škole bude působit Čtenářský
klub. Svoji činnost zahájil Klub zábavné logiky a deskových her. Velký přínos vidíme v doučování žáků
I. a II. stupně. Žáci si opakují, co probírají ve výuce.
Poté mají a zažívají úspěchy v běžných hodinách.
Připravujeme odborně zaměřená setkání s rodiči.
První proběhne v listopadu na téma šikany a kyberšikany.
-har-

Dne 7. 10. se konal v Praze turnaj v kickboxu
Kosa Cup 2017 s mezinárodní účastí. Turnaj byl
pořádán pod hlavičkou Českého svazu kickboxu.
O organizaci celé akce se postaral Kosagym Praha zastoupený panem Mgr. Petrem Kotíkem. Tuto
přední sportovní akci si nemohl nechat ujít ani
náš sportovní klub Aréna Vysočina. Reprezentoval nás Milan Hermon, který zápasil v kategorii
lightcontact, starší žáci. Svěřenec trenéra Petra
Gregora si vedl velmi dobře a skončil na krásném
druhém místě. Touto cestou oběma gratulujeme.
A jaké jsou další cíle pro tuto sezónu? Petr Gregor připravuje své svěřence na Mistrovství České
republiky, které se bude konat 11. 11. opět v Praze.
Kromě Milana Hermona se turnaje zúčastní i jeho
tréninkový partner Mirek Ocásek. Našim mladým
sportovcům přejeme hodně štěstí a sportovních
úspěchů.
Na závěr bych rád poděkoval našemu týmu
sponzorů, bez jejichž pomoci by se našemu klubu jistě tak dobře nevedlo. Jmenovitě tedy děkuji
hlavnímu sponzorovi, panu Františku Šuterovi,
který nás podporuje dlouhodobě. Dále děkujeme
za podporu skupině Walda Gang, panu Pavlu Páskovi, firmě Baxant, s. r. o. a dalším.
-dkInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Vzpomínáme
Dne 16. října uplynul rok,
kdy nás navždy opustil manžel, otec, dědeček a pradědeček, pan Josef Škrabal.
S láskou vzpomínají
manželka a synové
s rodinami.

Větrná Václavská trofej
V sobotu 30. září se na přehradách Pod Kopcem
uskutečnil už 7. ročník rybářského závodu Václavská trofej. O jeho oblíbenosti mezi rybáři svědčí
účast – přijelo jich 174 z celé republiky, včetně výpravy ze Slovenska. Bylo krásné slunečné počasí,
ryby celkem ochotně braly, takže celkovou pohodu
kazil pouze silný vítr. Hospodář pořádající organi-

není to ani žádná sláva, ani žádná bída – za první
dvě hodiny se jich chytilo 600. Dříve se stávalo, že
se jich tolik nechytilo ani za celý závod.
Z celkové atmosféry, návštěvnosti, počasí
máme velkou radost. Za čtrnáct dní nás čeká další oblíbený závod, a to 22. ročník Podzimní přívlače. Následují Podzimní muška, Poličský candát

zace Rybářského sdružení Vysočina Polička Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Václavská trofej je prvním z šesti významných
závodů, které do konce roku ještě uspořádáme.
Potvrdila se naše dlouholetá zkušenost, že v raném podzimu ryby berou opatrněji. Snažili jsme
se to co nejvíc eliminovat, takže jsme nakoupili
ryby z několika rybích farem, celkem 6 000 pstruhů a 2 000 okounů, což je rekord. Opět jsme vysadili i několik stovek pstruhů „trofejních“ ve váze
od tří do pěti kilogramů a délce 60 až 70 cm. Myslím, že takové ryby musí být pro každého rybáře
životním zážitkem.
Velice nás potěšil zájem rybářů z nejrůznějších
koutů republiky – je jich 174, což je o 40 víc než
loni. Počasí nám celkem vyšlo, je typické pro tuto
roční dobu. Řekl bych, že ryby berou standardně –

a Prosincová štika. Zlatým hřebem našeho letošního sportovního kalendáře je Zlatá silvestrovská
šupina 31. prosince. Pro spokojenost rybářské veřejnosti prostě děláme, co můžeme, a doufáme, že
se i zbývající závody vydaří.“
Konečné výsledky: Závodilo se ve třech kategoriích – muška, vláčka, celkem. Kategorie muška: 1. Petr Klíma, 2. Miroslav Škoda, 3. Michal
Nikl, 4. Miroslav Hlásenský, 5. Marek Coufal atd.
Kategorie Vláčka: 1. Radek Folkman, 2. Brano
Pecník, 3. Jiří Pekař, 4. Jiří Coufal, 5. Bedřich
Folkman atd. Celkově: 1. Radek Folkman, 2. Brano Pecník, 4. Jiří Coufal, 5. Bedřich Folkman atd.
Celkem bylo uloveno 955 ryb, z nichž 443 si závodníci ponechali. Největší rybu, pstruha duhového, 62 cm, ulovil Jiří Vondrák.
Text a foto: L. Vrabec

Dne 1. 11. uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil pan
Zdeněk Vojtek.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka s dcerou.

Dne 12. listopadu uplyne
dvacet let od úmrtí tatínka,
pana Zdeňka Krejčího. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Dcera s rodinou

Dne 15. 11. uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan Jan Karlík.
S láskou vzpomíná
manželka a děti
s rodinami.
Dne 18. listopadu tomu
bude již deset 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 19. 11. 2017 by se dožil sedmdesáti let pan Karel
Muller z Poličky. Věnujte
mu vzpomínku na něj spolu
s námi.
Maruška, dcery
Ivana, Martina a Renata
s rodinami.
Vzpomeňte s námi na našeho milovaného tatínka,
dědečka a pradědečka, pana
Zdeňka Jílka, který nás navždy opustil před 20 lety
21. listopadu.
Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout …
S láskou děti
Miroslav a Dana
s rodinou.

Běh na věž kostela
V sobotu 7. října se uskutečnil již VI. ročník
Běhu na věž kostela. I přesto, že to ráno vypadalo,
že bude deštivý den, se na nás usmálo štěstí v podobě sice oblačného a větrného počasí, nicméně
jsme nezmokli.
Během dvou hodin dopoledne se běhu zúčastnilo 23 účastníků, a to jak z řad skautů, tak i z řad
veřejnosti. Z toho dvě účastnice, paní Petra Juzlová a Eva Sotáková, byly turistky, které se v ten
den přijely podívat na naši krásnou Poličku. I ony
zdolaly oněch 198 schodů a odměnou jim byl pohled na naše město stejně jako všem ostatním
účastníkům.

Dne 22. 11. uplyne 5 smutných let od nečekaného odchodu pana Václava Mlynáře.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, děti s rodinou
a sestra.
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Rekordmanem letošního ročníku je Petr Vlček
s časem 0:49:36. Gratulujeme. Jiný rekord byl
u prvního zahraničního účastníka – sympatický
pan Andrej z okupované Ukrajiny, vzdálenost do
jeho bydliště cca 1000 km. V průběhu dopoledne
se u nás zastavil na pár slov i pan farář Mgr. Tomáš
Enderle, který přislíbil, že bude trénovat a napřes
rok se také zúčastní. Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se naší akce zúčastnili, a stali se tak
rekordmany. Ono totiž překonat sám sebe a vylézt
z teplé postele je možná těžší, než se zdá.
Za skautské středisko Tilia Polička
Petra Habrmanová

Rekordní Podzimní vláčka
V sobotu 14. října se v areálu Rybářského sdružení
Vysočina Polička Pod Kopcem konal už 22. ročník
závodu Podzimní vláčka. O jeho oblíbenosti svědčí
nejen jeho „stáří“, ale tentokrát i rekordní účast –
přijelo 346 rybářů nejen z tuzemska, ale i početná
výprava ze Slovenska, dokonce i jeden Rumun a Maďar. Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k tomu
řekl: „Je to náš nejstarší závod, který letos pořádáme už po dvaadvacáté. Vymysleli jsme ho v roce
1996 a nikdo v té době netušil, že to bude „bomba“
světové úrovně. Byla to úplně nová věc, se kterou neměl nikdo zkušenosti. Byli jsme to my, kdo vysadil
pstruhy do stojaté vody a vyhlásil závod Podzimní vláčka. Měli jsme tehdy hodně kritiků, nicméně
hned na začátku se ukázalo, že to je naprosto velkolepý úspěch. To nás inspirovalo a začali jsme pořádat i muškařské závody – Jarní a Podzimní mušku.

Od té doby se podobné závody konají po celém Česku a Slovensku, ale marná sláva – Polička je Polička. Potvrzuje to i letošní fantastická, rekordní účast,
celkem projevilo zájem přes 400 rybářů. Připomenu, že loni tady bylo rekordních 270 lidí, letos jich je
346 a další přihlášky jsme museli odmítnout, jelikož
tolik lidí bychom kolem vody nemohli umístit, přestože se chytalo na všech třech přehradách. Bylo by
to na úkor kvality rybolovu. Potěšila nás 150 členná výprava kamarádů ze Slovenska. Ze zkušenosti
víme, že podzimní braní ryb je trochu váhavější než
jarní, což nám dělalo velikou starost, ale připravili
jsme se na to parádně – vysadili jsme 50 metráků
lososovitých ryb, což nemá obdoby. Bylo to 10 000
pstruhů, mezi nimi opět řada trofejních kusů přes
60 cm o váze kolem 5 kg, a také štiky a okouni. Již
první kolo ukázalo, že úlovky (950 ryb) budou celkem solidní, a to je, vzhledem k roční době, pěkný
počet. Teď končí 4. kolo a je uloveno přes 2 000 ryb,
což považuji za velký úspěch. Předpokládám, že po
pátém kole, kdy závod skončí, to bude kolem 2 700
ryb. K celkové pohodě a spokojenosti účastníků přispělo i nádherné počasí, úplné „babí léto“. Je vidět,
že nám přeje i svatý Petr a odměňuje naše snažení.“
Celkové výsledky: 1. Igor Slávik (Sk), 2. Robert
Ondrovič (Sk), 3. Petr Jílek (Cz), 4. Jan Škraňka (Cz),
5. Tomáš Čepelák (Cz) atd. Největší rybu (pstruh
65 cm, 5 kg) ulovil Milan Popovič (Sk). Nejlepší mezi
ženami byla Mirka Strejčková (Cz). Celkem bylo uloveno 2 820 ryb, z nichž 1 250 si závodníci ponechali.
text a foto: L. Vrabec

Dorostenci na úvod stoprocentní
Poličští dorostenci při svém prvním turnaji 3. ligy
v nové sezoně zvládli obě svá utkání a do soutěžní
tabulky si připsali prvních 6 bodů.
V prvním utkání jsme změřili síly s týmem HAGA
Pardubice. Utkání bylo od začátku do konce poměrně vyrovnanou partií a skóre se přelévalo z jedné
strany na druhou. Zlomový okamžik střetnutí přišel
v posledních dvou minutách 3. třetiny, kdy se Ondro-

Vzpomínáme
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. 2017 si připomeneme 3. smutné výročí
úmrtí pana Petra Tlapáka.
S úctou a láskou vzpomíná
manželka Olga a celá
rodina.
Dne 26. 11. 2017 uplyne 12
let, co zemřel pan František
Kincl.
Stále na Tebe vzpomíná
manželka, syn a dcera
s rodinou.

Dne 28. listopadu uplynou již 4 roky, co nás navždy
opustil náš milovaný tatínek
a dědeček, pan Josef Dostál.
Stále vzpomíná
dcera Ema s rodinou.

9. 1. 2018 uplyne 100 let od
narození paní Anny Velebové
z Poličky.
Vzpomínáme.
Dcera a syn s rodinami

vi Tulisovi podařilo srovnat na 4:4 a půl minuty před
koncem překlopil vedení na naši stranu Adam Mitáš.
HAGA již zareagovat nedokázala a první 3 body si
připsali poličští. Druhé utkání proti Přelouči začalo větší střeleckou aktivitou poličských dorostenců
a během první třetiny se 1. FBC dostalo do vedení
4:0. Ovšem jak už to tak bývá, kluci se nechali výsledkem uspokojit a ze své aktivity výrazně ubrali,
čehož Přeloučští využili k vyrovnání obrazu hry. Naštěstí až na jednu branku v síti Míši Martínka jim ale
kluci více nepovolili a utkání dohráli ke konečnému
stavu 4:1 pro poličský 1. FBC.
24. 9., 3. Liga dorostenců sk. 4, SH Gymnázium Polička: 1. FBC Polička – HAGA Pardubice 5:4
(branky: 2 x Tulis, Nykl, Nunvář, Mitáš); 1. FBC Polička – Orel Přelouč 4:1 (2 x Jílek, Olšinár, Tulis)
sestava: M. Martínek – O. Tulis, J. Toman, S. Grubhoffer, M. Stoklásek – A. Mitáš, M. Sokol, T. Nykl,
T. Jílek, V. Nunvář, T. Cacek, O. Hegr, V. Olšinár, Jan
Smejkal, Josef Bouška, Radek Dudek, Milan Češka,
Petr Hermany
-js-

Blahopřejeme
Panda a Manda, přední odbornice na IT, 33
a 34 let narozenin, kdo
znáte, přijďte oslavit
v sobotu 11. 11. 2017
od 16 hodin do Centra
Pontopolis
(Riegrova
52). Těšíme se na dárky
(prosíme ne softwary).
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Veslařské stříbro
Jany Navrátilové

Ondřej Švanda na Mistrovství
světa v Uruguayi

Dne 26. 9. dosáhla skvělého výkonu v silově vytrvalostním veslování Jana Navrátilová. Členka
prestižního TOP10 se dokázala vynikajícím způsobem zlepšit ze 190 až na 277 opakování a posunout
se v žebříčku nejlepších veslařek z 6. na 2. místo.
Více o tomto i dalších rekordech ostatních cvičenců v únorovém vydání Jitřenky.
Jiří Štěpánek, kondiční trenér

Ve dnech 16.–26. 9. proběhlo v uruguayském
hlavním městě Montevideu Mistrovství světa
v šachu v kategoriích chlapců a dívek do 14, 16
a 18 let. Po svém životním úspěchu v podobě vítězství na MČR v Koutech nad Desnou mohl být
součástí výpravy České republiky poličský hráč
Ondřej Švanda. Náklady na toto mistrovství byly
značné, a proto tímto způsobem ještě jednou děkuji městu Polička za nemalý finanční příspěvek
na tuto akci.
Ondřej byl nasazen ve startovní listině na
26. místě dle mezinárodního systému hodnocení.
Rád bych poznamenal, že jihoameričtí hráči nasazení za ním mají kvalitu daleko vyšší, než ukazuje
toto hodnocení, protože se neúčastní mnoha mezinárodních turnajů.
Turnaj se konal v několika sálech hotelu Sheraton, který se nacházel asi 10 minut svižné chůze
od hotelu, kde bydlela česká výprava. Současně je
tento hotel pouze několik desítek metrů od Tichého oceánu, a proto byl z vyšších pater hotelu velmi
pěkný výhled. Turnaj se hrál na 11 kol, 7 dní bylo

Holkám ze ZŠ Na
Lukách to běhá!
Valerie Vraspírová, Bára Otcovská, Adéla Andrlová, Veronika Červená, Lucie Němcová a Eliška Červená – to jsou jména dívek, které se díky své snaze
probojovaly až do krajského kola přespolního běhu,
jež se konalo v úterý 10. října v Hlinsku. I přes nepřízeň počasí a poněkud vlhčí terén se holkám podařilo
„urvat“ krásné 2. místo.
Běh získává v posledních letech na popularitě napříč všemi věkovými kategoriemi. Kdo z nás mu již
podlehl, určitě potvrdí, že se stává zdatnější nejen
po stránce fyzické, ale že si díky běhání může krásně
pročistit hlavu.
Skoro všechna naše děvčata se k běhání dostala
tak nějak náhodou, ale už ve svém věku si uvědomují, že jim kromě naděje na úspěch přináší i zábavu,
uvolnění a v neposlední řadě i pevnější zdraví. Je
však nutno dodat, že se nevěnují jen tomuto sportu,
ale i svůj zbývající volný čas tráví aktivně, ať už třeba
hraním fotbalu nebo na hasičském kroužku.
Přejme jim tedy mnoho dalších úspěchů a energie
na tréninky i závody.
Veronika Šimonová

Zleva: E. Červená, L. Němcová, A. Andrlová,
B. Otcovská, V. Červená, V. Vraspírová
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1 kolo denně a dva dny byla kola dvě. Vzhledem
k průměrné době jedné šachové partie v těchto
kategoriích, cca 4 hodiny, to byl opravdu náročný turnaj. Ondřejovi se z počátku příliš nedařilo,
ale poté se rozehrál a skončil na velmi pěkném
23. místě.
Vzhledem k náročné přípravě před jednotlivými partiemi (cca 2 hodiny denně) jsme neměli
možnost se příliš věnovat pamětihodnostem tohoto města, nicméně hlavní památky jsme zvládli
zhlédnout. Za zmínku stojí návštěva fotbalového
stadionu Estadio Centenario, kde se v roce 1930
konalo mistrovství světa.
Doufám, že tento Ondrův úspěch podnítí větší
zájem o tuto hru v Poličce a přiláká nové zájemce
do šachového kroužku v Mozaice Polička.
Radek Švanda

Na Starý kolena
Ano, čeká nás to všechny. Na starý kolena už
nebudeme tak čilí jako v mládí. Nebudeme moct
skákat přes kaluže a možná ani skákat. Co je
ale jisté, na starý kolena nebudeme moci už ani
jezdit na sk8u, a už vůbec ne na něm skákat do
výšky, natož do dálky. Tohle vše se však událo
23.–24. 9. v Hrádku nad Nisou, kde měli dostaveníčko sk8áci jak z Čech, tak i ze zahraničí. Jak
už jsem naznačil, toto klání se jmenovalo Starý
kolena. Jedná se vlastně o exhibici, která se jela
naposledy na Božím Daru v roce 2011. Na startu se sešlo třicet tři závodníků, a i když byla jen
jedna kategorie, jak napovídá název závodu, tak
někteří jezdci stáli na sk8u po dlouhých třiceti
letech. Raději to vezmeme postupně.
Dorazili jsme na místo už o den dříve, ale již ve
večerních hodinách. Okolo ohýnku sedělo mnoho postav a za družného hovoru si opékaly buřty.
Celou idylku dvanácti měsíčků narušoval pouze
osvícený stánek Budvaru, kde byla připravena
bečka dobré dvanáctky a nabízela se tak fráze:
„Berte si, co hrdlo ráčí“. Okolo jedenácté hodiny
večerní již byla zábava v plném proudu a pomyslných dvanáct měsíčků osazenstvo svým počtem
překročilo nejméně čtyřikrát. To se však nedalo
říci o okolní teplotě, která zvesela klesla až na
šest stupňů. Naštěstí nad nulou. Zlí jazykové
i přes to tvrdili, že se nebude druhý den jezdit na
sk8u, ale budeme bruslit na nedalekém zatopeném lomu. S pokročilejší dobou se postupně dav
začal rozcházet a za pokašlávání a kulhání o holích mířil ke svému ubytování s nejistým pocitem:
„Co to tady sakra dělám?“
V sobotu ráno byl nad liduprázdnou chatovou
osadou Kristýna mlžný opar, ale to nezabránilo
pár jedincům ze sk8ové komunity svlažit svá těla
v přilehlém zatopeném lomu. Jak by řekl Franta
Kocourek, když tam skočili, „Tak to zasyčelo“.
Přípravy na závody byly od sedmé hodiny ranní
v plném proudu. Postavil se slalom a namísto kuželek, které znáte z Poličky, byly stylově použity
kuželky, okolo kterých se kličkovalo ještě před
rokem 1989. Jednalo se vlastně pouze o umělohmotné špulky ze společnosti Hedva, na kterých
byly dříve navinuty nitě. Pravidla slalomu však
byla taky jiná. Nešlo vůbec o to, kdo bude mít
lepší čas, ale o to, kdo bude mít mezi první a druhou jízdou menší rozdíl v časech. Tedy jednoduše
úkolem je zajet co nejpodobnější časy, a to i se započítanými shozenými kužely. Každá jízda byla
napínavá, protože ať jeli závodníci rychle nebo
pomalu, tak teprve druhé kolo ukázalo, jestli si
svoje tempo umí udržet. Na třetím místě skončil Martin Kulhavý s rozdílem 0,047 vteřiny, na
druhém místě pak Petr Knobloch o setinu lepším
časem 0,037 a na prvním místě Jirka Včelák, který dokázal zajet obě jízdy pouze s rozdílem 0,016
vteřiny. Za Poličku se nejlépe umístil na šestém
místě Petr Matouš s rozdílem 0,192 vteřiny a za
zmínku stojí i jedenácté místo Renaty Škrabalové
s časem 0,436. Po odjetém slalomu a malé přestávce, kdy se prodávaly deky ze zaručeně pravé
ovčí vlny a sady hrnců, které vás přežijí, se začalo
schylovat k další disciplíně. Jediný, kdo byl proti, bylo počasí. Dříve než začalo pršet se na cestě, kde se jel před chvilkou slalom, začala stavět
překážka pro skok vysoký. Vysvětlím vám, jak to
probíhá. Na takzvané „skočce“, což je sk8ové prkno, které má pevnou desku a moc nezatáčí, tak na
takovém prkně se závodník rozjede a pokusí se

přeskočit laťku, která je pro první kolo nastave- metry se však odvážili pouze tři. Kulturní vložka
v podobě odhození odrazového trámu se slovy:
na na třicet centimetrů od země. Po přeskočení
laťky dopadá zpět na „skočku“ a musí na ní ujet „Neblbněte, je to už nebezpečný,“ byla okamžitě
ještě další čtyři metry, aniž by se dotknul země. zrušena a trám byl obecenstvem vrácen na svoje
Pokud jsou splněna tato „banální“ kritéria, je po- místo. Tři metry se nakonec povedly skočit pouze
kus platný a závodník postupuje do dalšího kola, dvěma šílencům. Jmenovitě to byli Petr Pletánek
a za Poličku jezdící Petr Klein. Oba se tak podělili
kde se laťka zvedá o deset centimetrů. Závodníci
o první místo a se vzájemným pohledem do očí si
mají dva pokusy, ale záleží pouze na nich, jak se
domluví před závody. Prvního kola se zúčastni- řekli, že už to raději nebudou pokoušet. Český rekord v této disciplíně drží historicky Petr Houška
lo třináct skokanů. Ti zkušení skákali startovací
se vzdáleností šest metrů a dvacet centimetrů, to
výšku s prstem v nose a čekali na vyšší výzvu. Na
se povedlo v 80. letech. Tímto bylo veškeré klání
u konce. Nejen proto že pro tento den byl příděl
závodů vyčerpán, ale také druhý den počasí trvalo na své mokré variantě a tak se již další slalomy
nejely.
Starý kolena byly u konce a další ročník je v nedohlednu. Věřím, a určitě nejenom já, že nás čeká
dříve než za šest let další setkání a jezdci ze staré
gardy opět ukáží, jak jim to stále jezdí. Mohli by
tak strhnout k podobnému zápolení mladou generaci a třeba se tak dočkáme nových rekordů ve
skoku do výšky a do dálky.
Sk8 Slalom Polička ještě se svou sezónou nekončí, protože sedmnáctého listopadu nás v Praze čeká poslední závod, a to halové mistrovsví
Evropy. Jak to vše dopadne, se ale asi dozvíte až
v lednové Jitřence. Pak už se všechny sk8y definitivně zazimují a začnou vytahovat snowboardy,
brusle, sáňky a další zimní nářadí určené výhradně k nezřízené zábavě.
-jtFoto: Michal Škavrada

jednom výškovém metru již bylo startovní pole
poloviční a tuto metu nakonec pokořilo pět nejlepších. Bíločervená laťka se tak zvedla o dalších
deset centimetrů. Hned v prvním pokusu dokázali překonat toto nastavení pouze dva závodníci
a ostatní potřebovali ještě další možnost, které
ale nevyužili, a tak se jim zapsal pouze úspěšný
pokus na jednom metru. Ti dva, kteří přeskočili
sto deset centimetrů, byli Simon Thiele a Jan Šik.
Laťka tak začala za velkého potlesku všech přihlížejících stoupat do výšky sto dvacet centimetrů.
Tuto výzvu překonal však pouze Simon Thiele
a stal se tak na Starých kolenou nejvýše skákajícím dědkem. Mimochodem z českých závodníků
vyskočil nejvýše v historii Luděk Váša, který překonal hranici sto šedesát tří centimetrů. Tento
počin se mu povedl v rámci výstavy EXPO, kde
se konalo první mistrovství světa ve skateboardingu v kanadském Vancouveru, a to roku 1986.
Poslední sebevražednou akcí, kterou si pořadatelé na závodníky připravili, byl můj oblíbený
skok do dálky. Pokusím se opět vysvětlit pravidla, než začneme lítat. Kamikadze závodník se
rozjede dostatečnou rychlostí na prkně a připraví
se ke skoku. Ve správný okamžik se odrazí a letí
na druhý sk8board, který je již připraven na doskokové vzdálenosti, a opět platí, že na něj musí
dopadnout a ujet čtyři metry, aniž by se dotknul
země. Ptáte se, kdeže skončil ten první sk8, na
kterém přijel závodník k odrazovému místu? Inu,
zarazil se o tři metry dlouhý masivní trám, který
byl položený přes cestu a určoval odrazovou čáru.
Ano, pokud už se závodník rozjede, nezbývá mu
nic jiného než prostě skočit. První vzdálenost
byla nastavena na jeden metr. Jak bylo vše připraveno, tak se na to počasí už nevydrželo dívat
a spustilo svoji mokrou muziku. Všech devět závodníků se však shodlo, že nějaké mokro je už
nemůže zastavit. Začal tak pro všechny velmi
adrenalinový zážitek. Jeden metr nepřekonal
pouze jeden závodník a tak se doskok prodloužil
na metr padesát. Po padesáti centimetrech se přidávalo až do vzdálenosti dva a půl metru, kterou
ještě překonali čtyři závodníci. Na vzdálenost tři

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.
•
Koupíme k vlastnímu bydlení dům či byt
v Poličce popř. blízké okolí. Pište nebo volejte na
774 716 455.
•
Sháním ke koupi byt 1+1 nebo 2+1 v Poličce, nevadí původní stav, za nabídku děkuji.
Tel. 774 765 437
•
Hledám domek případně chalupu v okolí Poličky nebo Svitav, se zahrádkou. Info na
tel. 773 463 891
•
Prodám elektrickou sekačku na trávu, nože
nabroušené. Cena 500 Kč. Mobil 773 472 005.
•
Půjčím osobní auto Škoda Felicia pro občasné
cesty. Cena 250 Kč/den. Tel. 704 432 860.
•
Jezdecké kroužky pro děti i dospělé, výuka
jízdy na koni. Cena od 500 Kč/měsíc. Více info
www.kone-policka.cz, tel. 604 567 602.
•
Přijímám objednávky na domácí vánoční cukroví. Domácí cukrárna Lubná.
Tel. 724 225 497.
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Plavecký bazén
1. středa

6.00-7.30, 12.00-15.00, 15.00-16.00
aquagravidibic, 16.00-17.15 ORKA,
17.30-19.00 kondiční plavání, 19.0020.00 aquafitness
2. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 18.0019.00 3 dráhy
3. pátek
6.00-7.30, 10.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
4. sobota,
14.00-20.00
5. neděle
zavřeno
6. pondělí 6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
7. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
8. středa
6.00-7.30, 12.00-15.00, 15.00-16.00
aquagravidibic, 16.00-17.15 ORKA,
17.30-19.00 kondiční plavání, 19.0020.00 aquafitness
9. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 18.0019.00 3 dráhy
10. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
11. sobota, 14.00-20.00,
12. neděle zavřeno
13. pondělí 6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
14. úterý
6.00-7.30, 12.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
15. středa 6.00-7.30, 14.00-15.00, 15.00-16.00
aquagravidibic, 16.00-17.15 ORKA,
17.30-19.00 kondiční plavání, 19.0020.00 aquafitness
16. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00 z toho 18.0019.00 3 dráhy
17. pátek
14.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
18. sobota, 14.00-20.00
19. neděle zavřeno
20. pondělí 6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
21. úterý
6.00-7.30, 12.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
22. středa 6.00-7.30, 12.00-15.00, 15.00-16.00
aquagravidibic, 16.00-17.15 ORKA,
17.30-19.00 kondiční plavání, 19.0020.00 aquafitness
23. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00 z toho 18.0019.00 3 dráhy
24. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
25. sobota 14.00-20.00

26. neděle zavřeno
27. pondělí 6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
28. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
29. středa 6.00-7.30, 12.00-15.00, 15.00-16.00
aquagravidibic, 16.00-17.15 ORKA,
17.30-19.00 kondiční plavání, 19.0020.00 aquafitness
30. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 18.0019.00 3 dráhyi
Teplota vody v poličském bazénu je každý provozní den 28 °C. Veřejnost: Vstup na bazén je započítán
od převzetí do předání klíčku od kabinky.
Přijímáme poukázky SODEXO (dle platného ceníku www.tespolicka.cz) a Rodinné pasy (sleva 5 %).
Využijte nabídky vaší pojišťovny na proplacení
zakoupené permanentky na bazén nebo kurzy pro
děti a dospělé. Daňové doklady pro pojišťovny za
permanentky hlaste v pokladně před zaplacením.
Děkujeme.
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
svoji činnost naplánovali a ukončili tak, že odevzdáte klíče od šatních skříněk nejdéle ve 20.00 hod. Po
zavírací době není možné, abyste se nadále zdržovali v prostorách bazénu, fitcentra a sauny.
Zájemci o kurzy pro děti, dospělé neplavce a zdokonalování plaveckých stylů, volejte na
tel. č. 731 020 030, 461 725 631.
Aktuální změny provozu jsou zveřejněny na vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na webových
stránkách www.tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt:
• Jitka Kmošková 737 867 342
bazen@tespolicka.cz
• Martina Navrátilová 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz
Provoz sauny
muži – středa a pátek 16.00–20.00 hod.
ženy – čtvrtek
16.00–20.00 hod.
ženy – sobota
14.30–16.55 hod.
společná – sobota
17.00–20.00 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
zapůjčené klíčky vracely i s kladkami od zámku
a dodržovaly zamykání skříněk dle vydaných čísel.
Děkujeme.
Provoz zimního stadionu
veřejné bruslení:
každý čtvrtek 17.30-19.00 hod.
sobota, neděle a svátky 14.00-15.30 hod.
V neobsazených hodinách ZS nabízí veřejné
bruslení s hokejkou. Termíny budou vyvěšeny na
zimním stadionu a na stránkách T.E.S. s.r.o. www.
tespolicka.cz.
Týdenní rozpis ledové plochy je uveřejněn na
webových stránkách T.E.S., s. r. o. a ve vývěsce
zimního stadionu. Na veřejné bruslení zapůjčujeme brusle.
Objednávky na pronájem ledové plochy – kontakt: Miloš Grubhoffer 605 246 743, 461 725 427,
zimnistadion@tespolicka.cz.

Bazén – Den
otevřených dveří
Dne 6. 10. proběhl na plaveckém bazénu Den
otevřených dveří ke 40. výročí jeho otevření ve
spolupráci firmy T.E.S Polička a SVČ Mozaika
Polička pod záštitou města Poličky.
Firma T.E.S – bazén ve spolupráci s SVČ Mozaika k této příležitosti uspořádali AQUAshow
pro děti a dospělé s atrakcemi aquazorbing. Tato

Ukázka použití záchranářské techniky
tříhodinová akce byla úspěšná a hojně navštívená. Přišlo se pobavit a ve vodě zaskotačit přes
120 dětí, ty menší v doprovodu rodičů. Veřejnost
uvítala Den otevřených dveří – možnost si zaplavat zdarma. Jednatel společnosti T.E.S Cobe
Ivanovski přivítal první účastníky AQUAshow
a popřál jim dobrou zábavu.
Starosta Jaroslav Martinů ve své zahajovací
řeči připomněl skutečnost, že poličský bazén je
jeden z prvních bazénů postavených před 40 lety.
Vyzdvihl význam plaveckého bazénu pro veřejnost, základní a mateřské školy.
Před zahájením zábavného programu předvedly instruktorky plavecké školy názornou
ukázku záchrany tonoucího s nově zakoupenými
moderními pomůckami, použití defibrilátoru
a páteřní dlahy zakoupené z prostředků sportovních služeb pro bazén, koupaliště a zimní
stadion.
Defibrilátor má hned několik funkcí na záchranu života. Jeho výhodou je, že naviguje záchranáře na správný postup při resuscitaci.
Za posledních 15 let probíhá již V. etapa rekonstrukce bazénu – zatraktivnění. Návštěvníci se
mohou těšit na vířivku se slanou vodou a tobogánem s časomírou. K dokončení rekonstrukce
by mělo dojít v nejbližších letech.
Poděkování patří organizátorům z Mozaiky,
plaveckého bazénu a plavecké školy. V neposlední řadě děkujeme za foto při AQUAshow panu
Martinu Talackovi.
Za kolektiv Mozaiky a plavecký bazén
Jitka Kmošková

Ubytování „Balaton“
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace
nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem osm
lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení, společenskou místnost s krbem. Venku je ohniště 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.
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