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Výsledky komunálních
voleb 2018 v Poličce
Volební účast byla 51,19 %, tedy prakticky stejná
jako v předchozích volbách. Pro srovnání uvádíme
počty mandátů v minulých volbách: ODS 10, ČSSD
3, KDU-ČSL 3, Pro Poličku 2, ANO 2, KSČM 1.

Kompletní výsledky najdete na oficiálních volebních stránkách ČSÚ www.volby.cz.

Výsledky podle stran
Kandidátní listina
číslo

Hlasy

název

abs.

1

Komunistická str. Čech a Moravy

3 886

2

Pro Poličku

9 340

3

Občanská demokratická strana

24 517

4

ANO 2011

7 380

Počet kandidátů

Počet mandátů

5,97

21

1

14,35

21

3

37,67

21

9

11,34

20

2

v%

5

Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.

8 098

12,44

21

3

6

Česká pirátská strana

7 081

10,88

21

2

7

Česká str. sociálně demokrat.

4 787

7,35

21

1

11

Příprava změny
Územního
plánu Polička
Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako pořizovatel Územního plánu Polička (ÚP Polička),
připravuje pořízení Změny č. 3 ÚP Polička. V případě zájmu o konkrétní změnu ÚP Polička může
každý občan města nebo vlastník pozemků či
staveb podat návrh na pořízení změny územního
plánu v termínu do 15. 11. 2018.
Formulář je ke stažení na webových stránkách
města v sekci Městský úřad/Formuláře/Odbor
ÚPRaŽP/Návrh na pořízení územního plánu/
změny územního plánu. Došlé návrhy budou posouzeny pořizovatelem a předloženy k rozhodnutí zastupitelstva města Poličky.
O výsledku jednání zastupitelstva města Poličky bude navrhovatel informován.

Stavební ruch
v lokalitě
Bezručova
V lokalitě Bezručova neustává stavební ruch.
Kromě individuální výstavby rodinných domů
pokračují práce v režii města Poličky. V září zde
bylo zahájeno budování sítí pro poslední III. etapu výstavby rodinných domků v této lokalitě. Náklady pro přípravu 18 nových parcel jsou ve výši
14 mil. Kč a předpokládaný termín, kdy můžou
zájemci začít stavět, je jaro 2019.
Zároveň bude celkově dokončena infrastruktura I. etapy této lokality. Silnice dostanou asfaltový
povrch a chodníky budou vydlážděny. Náklady
jsou ve výši cca 10 mil. Kč.
Finální práce pokračují i v obou nových bytových domech, zde se předpokládá dokončení
v lednu 2019. Stavba byla zahájena v červnu 2017
a představuje částkou 57,6 mil. Kč největší investiční akci města v roce 2018.
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

Veliké poděkování
Vážení a milí spoluobčané,
je mi velkou ctí Vám všem a každému jednomu
zvlášť poděkovat za účast v komunálních volbách
v Poličce a za Vaše hlasy pro všechny nově zvolené
zastupitele města Poličky.
Dovolte mi poděkovat i za velikou podporu Občanské demokratické strany a též za velké množ-

ství (2331) preferenčních hlasů, které jsem v těchto volbách získal. Tyto hlasy mne i nadále zavazují
k pokračování dosavadní práce a k hledání široké
shody, na které stojí současná prosperita našeho
města.
Jaroslav Martinů,
starosta města

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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V Poličce se
rodí opozice

Zpráva o průběhu povolebních jednání

Vítězná ODS se v Poličce spojila s ANO a ČSSD
za podpory KSČM. Nepsané pravidlo posledních
volebních období, že strana s druhým nejvyšším
počtem hlasů nominuje svého místostarostu,
vždy propagované poličskou ODS, již neplatí.
ODS nabídla post místostarosty hnutí ANO, které skončilo ve volbách až čtvrté. Současně ODS
trvala na své většině v radě města.
Pro Poličku a KDU-ČSL reagovali na situaci
protinávrhem, který podpořili i nově zvolení zastupitelé Pirátů. ODS ho však nepřijala.
Po definitivním vyjasnění postojů, o několik
dní později, zkusila ODS navrhnout „ústupek“
v podobě výměny jednoho postu radního z ODS
za jeden post pro radní z ČSSD.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o změnu
v rámci 13členného bloku koaličních zastupitelů,
sdružení Pro Poličku a KDU-ČSL takový návrh
neakceptovaly.
Zastupitelé ze sdružení Pro Poličku a KDU-ČSL proto odchází do konstruktivní opozice,
odkud by rádi navázali na dosavadní práci ve
prospěch města a jeho občanů.
Programovou shodu našli i se zastupiteli Pirátů. Tím vzniká potenciál pro užší spolupráci osmi opozičních zastupitelů, kteří věří, že
i mimo koalici se lze podílet na úspěšném rozvoji našeho města.
zastupitelé Pro Poličku,
KDU-ČSL
a České pirátské strany

Glosa zastupitele
Můj vstup do první třídy
Na jaře tohoto roku jsem v Poličce vyrazil k zápisu do 1. třídy. Byl jsem plný očekávání, jak zápis
dopadne. To víte, nová zkušenost.
Zápis dopadl nad očekávání dobře, do školy
mne vzali. První den jsem dorazil do naší třídy
jako druhý v pořadí. Překročil jsem práh a čekal,
co se stane. Nestalo se vůbec nic. Pan učitel si
mne nevšímal a běžel v ústrety spolužákům, kteří
dorazili až za mnou.
Zprvu jsme to vůbec nechápal a byl jsem velmi
překvapený z jeho jednání. Říkal jsem si: „Takhle
to vypadá v první třídě?“ Pan učitel mne ujistil:
„Ano, takto to vypadá v naší třídě. Budeš si na to
muset zvyknout.“
Ač ještě prvňák s mlíkem na bradě, panu učiteli jsem odpověděl: „Tak na to já si, pane učiteli,
zvykat nebudu.“
Učitel a nový zastupitel Pro Poličku
Mgr. Milan Matouš

V sobotu 6. 10., po sečtení posledního volebního
okrsku, se zvolení kandidáti za ODS sešli k vyhodnocení výsledků. ODS získala silný mandát voličů,
což ji, dle našeho názoru, opravňuje vést povolební vyjednávání a zároveň si vybrat nejbližšího
spolupracovníka na post místostarosty. Starosta
a místostarosta musí být fungující tým, který se
navzájem doplňuje. Z tohoto důvodu byl z naší
strany ještě v sobotu osloven s nabídkou na post
místostarosty pan Pavel Štefka, který tuto nabídku
akceptoval. V neděli 7. 10. tuto informaci obdrželi
zástupci Pro Poličku a KDU-ČSL s nabídkou spolupráce v radě města ve formátu 4-1-1-1 (ODS 4, ANO
1, Pro Poličku 1, KDU-ČSL 1) – tedy pro ODS stejný
formát jako v předchozích obdobích. Zástupci Pro
Poličku a KDU-ČSL navrhli na post místostarosty Mgr. Jana Matouše a oznámili vytvoření bloku 8 zastupitelů společně s Piráty. Od pondělí do
středy probíhala řada telefonických a osobních
jednání mezi panem starostou a zástupci jednotlivých uskupení, která uspěla ve volbách. Ve stře-

Zpráva o průběhu povolebních
vyjednávání z našeho pohledu
Dle tradičních vyjednávání ODS z minulých let
bylo zvykem oslovit druhého v pořadí dosažených
mandátů. To se fakticky nestalo a v neděli 7. 10. během dne byl telefonicky nadiktován ze strany ODS
model: místostarosta ANO (čtvrtá strana v pořadí) a starý model složení rady 4-1-1-1 (ODS 4, ANO
1, Pro Poličku 1, KDU-ČSL 1), přičemž ODS ztratila
v letošních volbách jeden mandát, Pro Poličku o 1
mandát posílilo, KDU-ČSL zůstaly tři mandáty
a ANO zůstalo na dvou mandátech. Česká pirátská strana získala nově dva mandáty. Dále jsme si
ověřili, že zbylá kandidátka ČSSD a náhradní kandidát KSČM (pan Červ odstoupil) plně podpořili
ODS v jejím konání. Tím si ODS vytvořila loajální
skupinu 13 budoucích zastupitelů. A podle starých
zvyklostí si chtěla zajistit výrazně nadpoloviční
loajální hlasování i u zbývajících uskupení.
Tyto návrhy nám však nebyly za mnohých okolností blízké a po schůzkách s KDU-ČSL a Českou
pirátskou stranou jsme navrhli Mgr. Jana Matouše jako místostarostu a model složení rady 3-2-2
(ODS 3, Pro Poličku 2, KDU-ČSL 2). Česká strana
pirátská neměla ambice do rady vyslat svého zástupce. Tento model byl navržen za účelem prohla-

sovávání některých nových a moderních myšlenek
ku prospěchu města. Při starém volebním modelu
bylo toto těžké prosadit a spousta dobrých nápadů
pak přišla vniveč.
Toto jsme přednesli na schůzce ve středu 10. 10.,
ODS naše návrhy odmítla. ANO, ČSSD a KSČM
potvrdily loajalitu k ODS. Nebyla připuštěna ani
částečná varianta, a tak nám nezbylo než po delší
době v dějinách poličských voleb odejít do opozice.
KDU-ČSL a Česká pirátská strana učinily svobodně také tak.
Nabídka modelu složení rady 3-1-1-1-1 nám v sobotu 13. 10. nic nového nepřinesla, jelikož jeden
hlas ODS by byl nahrazen loajálním hlasem ČSSD.
Myslím, že nynější vládní koalici neuškodí konstruktivní opozice. Nemáme výrazné ambice po
funkcionářských postech a chceme pracovat naplno pro naše krásné město a jeho občany i bez toho.
A občanům doporučuji: nezahazujte volební letáky s volebními programy stran a občas zkontrolujte, jak je naplňujeme. Třeba právě při návštěvě
na pravidelných zastupitelstvech.
S pozdravem a přáním krásného dne
Petr Šimon, občan města Poličky

Opozice bude prosazovat
pozitivní změny
Petr Šimon to shrnul přesně. Jsme připraveni vytvořit kvalitní opozici, která bude koalici ODS, ANO
a ČSSD (s podporou KSČM) kontrolovat a současně navrhovat vlastní náměty na zvelebení našeho
města i pomoc jeho obyvatelům. Věřím, že to bude
pozitivní změna pro Poličku a naše opozice se stane
vítanou vzpruhou pro moderní rozvoj Poličky i dění
ve městě.
Máme před sebou 4 roky a nemáme v úmyslu
marnit čas. Hned v úvodu nastupujícího volebního
období se chceme zaměřit na podporu rodičů a jejich
dětí, které se kvůli alergiím a dietám musí stravovat
mimo školní jídelnu. Pokusíme se tuto praxi změnit.
Bude zapotřebí zjistit množství a stravovací omezení
těchto dětí, najít možnosti, jak jim ve školních jídelnách zajistit vyhovující obědy a nastavit nový systém
tak, aby fungoval dobře i do budoucna. Podobně budeme postupovat i v ostatních tématech. Budeme se
např. zabývat nutnou úpravou odbočky k recyklačnímu dvoru z Hegerovy ulice, vč. návaznosti cyklo-
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du 10. 10. od 18.00 h se uskutečnilo jednání nově
zvolených zastupitelů v kanceláři starosty na MÚ.
Mluvčím výše zmíněné skupiny osmi zastupitelů
byl pan Petr Šimon. Návrh pro ODS zněl: post místostarosty pro Mgr. J. Matouše a formát uspořádání v RM 3-2-2 (ODS 3, Pro Poličku 2, KDU-ČSL 2).
Tento návrh nebyl pro ODS přijatelný a neakceptovala jej. Zástupci KDU-ČSL a Pro Poličku oznámili, že s formátem zastoupení jednotlivých stran
v RM, který navrhla ODS, nesouhlasí a za těchto
okolností nechtějí působit v radě města a budou
raději v opozici. Jelikož ODS má zájem na širší
shodě ve vedení města a vždy stavěla zájmy města
nad osobní ambice, předložila v sobotu 13. 10. zástupcům Pro Poličku a KDU-ČSL návrh, ve kterém
ustoupila z většinového zastoupení v radě města.
ODS by tedy měla v radě 3 členy (včetně starosty),
po jednom členu ANO (místostarosta), Pro Poličku,
KDU-ČSL a ČSSD (3-1-1-1-1). Ani tento návrh nebyl
protistranou přijat.
J. Toman, Polička

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

stezky a potřebného přechodu pro chodce, rozvojem
všech forem bydlení, Jitřenkou, zavedením moderních komunikačních technologií a dalšími náměty
a cíli ze všech oblastí života obyvatel města.
Držte nám pěsti, věřím, že udržíme naději na pozitivní změny.
Přeji pěkný den.
Mgr. Jan Matouš

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
18. listopadu
Další letošní uzávěrky: 15. 12.
www.policka.org/jitrenka

Z Pirátského
deníku

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Do poličského veřejného prostoru vpluli pod
pirátskou vlajkou a se svěžím větrem v plachtách dva noví zastupitelé, Jitka Bidlová a Štěpán
Vlček. Děkujeme všem, kteří nejen je, ale i naše
další kandidáty podpořili křížky na svém volebním lístku.
Že se nebudeme za každou cenu prát o místa
ve vedení města, ale spíše se budeme snažit odvádět dobrou práci v zastupitelstvu, výborech
a komisích, jsme říkali již před volbami. Do nich
jsme šli s touhu přinést do poličského zastupitelstva nové nápady a myšlenky, diskutovat o problémech a hledat společně s ostatními řešení.

nabízí k pronájmu
nebytové prostory v přízemí domu č. p. 3
na ul. Riegrova v Poličce
Nebytové prostory (dříve „Cukrárna Mlsný jazýček“) se nacházejí v přízemí domu č. p. 3 na ul. Riegrova v Poličce a sestávají z prodejní plochy o výměře 24 m2, skladu 1, skladu 2, umývárny a WC o celkové výměře 19 m2. Celková plocha
prostor k pronájmu činí 43 m2.
Navrhovaná výše nájemného: za prodejní plochu – 1.500 Kč/m2
za ostatní prostory – 1.000 Kč/m2
(Rozhodnutí o výši nájemného přísluší Radě města Poličky.)
Prohlídku uvedených prostor lze uskutečnit po telefonické domluvě na níže uvedených telefonních číslech.
Zájemci se mohou informovat na tel. č. 468 001 720 nebo 734 152 220 nebo osobně na Městském úřadě Polička,
odbor správy majetku, I. patro, dveře č. 19 a 20.

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 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.

Děkujeme všem občanům města za účast ve
volbách a našim voličům za podporu. Velmi si jí
vážíme.
V zastupitelstvu budeme předkládat naše návrhy směřující ke zvelebování města a vyšší kvalitě
života obyvatel, ale také kontrolovat práci nové
koalice. Množství získaných hlasů je pro nás závazkem.

Po sečtení všech hlasů jsme očekávali pokračování široké koalice na podobném formátu,
jaký znala Polička několik předcházejících volebních období.
O to více nás zaskočila takřka promptní nabídka ze strany ODS na post místostarosty směrem k hnutí ANO, které skončilo ve volbách až
čtvrté. Styl jednání ze strany ODS, hnutí ANO
ve vrcholném vedení města i spolupráce s ČSSD
a KSČM nám neumožňuje tuto koalici podpořit.
Doufáme, že se nám z opozičních lavic bude
dařit prosazovat naše programové priority. Že
máme chuť a sílu proměňovat myšlenky v činy
jsme ostatně předvedli již při organizaci Pirátského karnevalu.
Jedno zářijové sobotní odpoledne se divadelní klub proměnil naší zásluhou v místo setkání
několika desítek dětí a jejich rodičů. Vzhledem
k pozitivním ohlasům plánujeme v pořádání podobných akcí pokračovat.
Naším cílem je vytvořit z Poličky moderní,
kulturní a otevřené město, kde se nic neskrývá,
nezametá pod koberec nebo nediskutuje za rohem. I proto si vážíme veškerých vašich názorů.
Jsme rádi, že s námi komunikujete osobně i skrze náš Facebook.
Na brzké osobní či virtuální setkání se těší
poličští Piráti.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Z Rady města Poličky
RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího říRM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady
zení k veřejné zakázce „Rekonstrukce LC Borovská
o dílo na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie
města Poličky konané dne 17. 9. 2018
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o podpoře – ZUŠ Bohuslava Martinů Polička“ (1. část veřejné za- hlavní a Ke Štěrbáku v k.ú. Borová u Poličky a Pustá
a spolupráci s Edukativní společností, Z. S., Praha 2, kázky) s dodavatelem ISOTEP, s. r. o., Ústí nad Orlicí, Rybná“ takto: vybraným dodavatelem je Jan Matějka, se sídlem Ždírec nad Doubravou, dle důvodové
dle důvodové zprávy.
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pro- zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 7, kterým se
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejstor – místnosti č. V05 nacházející se v I. NP domu
mění veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem
nou zakázku „Rekonstrukce LC Borovská hlavní
Litomyšl a Poličkou ze dne 25. 10. 2002 ve znění do- č. p. 304 na ul. Nádražní v Poličce, mezi městem
a Ke Štěrbáku v k.ú. Borová u Poličky a Pustá Rybná“
Poličkou jako půjčitelem a Střediskem výchovné
datků dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s pa- péče Svitavska, Polička, jako vypůjčitelem. Smlou- s dodavatelem Janem Matějkou, se sídlem Ždírec
nad Doubravou, dle důvodové zprávy.
va bude uzavřena na dobu určitou od 17. 9. 2018 do
nem Miroslavem Hledíkem, Radiměř na dodávku
RM souhlasí se změnou č. 2 územního plánu Po30. 6. 2019 dle důvodové zprávy.
kuchyňských linek do nájemních bytů v bytovém
RM schvaluje licenční smlouvu pro užití dat a pro- mezí za podmínky, že regulativy předmětné plochy
domě v lok. Bezručova v Poličce, dle důvodové
duktů, služeb ČHMÚ s Českým hydrometeorologic- budou upraveny a doplněny takto:
zprávy.
• maximální počet dobytčích jednotek pro chov je
kým ústavem, Praha 4, na bezplatné poskytování dat
RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách
15 ks
zřízení stavby „III. etapa infrastruktury lok. Bezru- za srážkoměru umístěného v Poličce, dle důvodové
• na ploše je přípustný pouze chov skotu, ovcí, koz
zprávy.
čova v Poličce“ s Pardubickým krajem, Pardubice, se
a koní
Správou a údržbou Pardubického kraje, Pardubice
• objekty živočišné výroby (včetně hnojiště) budou
Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady
a se společností SaM silnice a mosty Litomyšl, a. s.,
umístěny minimálně 30 m od hranice pozemků
města Poličky konané dne 1. 10. 2018
Litomyšl, dle důvodové zprávy.
jiných vlastníků, které jsou vymezeny územními
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 dle
RM schvaluje odpis pohledávek ve výši 18.142 Kč
plány Pomezí a Polička pro bydlení
z neuhrazeného nájemného a úhrad za plnění posky- důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování
RM schvaluje doplnění předloženého návrhu roztovaná s užíváním bytu č. 13, v domě č. p. 941, Sídlišpočtového opatření č. 6/2018 v kapitole 14 – Školství. služeb v oblasti sběru, využívání a odstraňování
tě Hegerova, Polička, vyplývající ze smlouvy o nájmu
ostatních odpadů s firmou STAVITELSTVÍ TRYNNavýšení v běžných výdajích o 90 tis. Kč na opravu
bytu uzavřené dne 2. 6. 2003, dle důvodové zprávy.
plynové přípojky v ZUŠ Bohuslava Martinů Polička, KL, s. r. o., se sídlem Zderaz, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje odpis pohledávek ve výši 8.114 Kč
RM schvaluje záměr pořízení lesnické techniky
z neuhrazeného nájemného a úhrad za plnění posky- dle důvodové zprávy.
RM schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Ty- pro odbor lesního hospodářství dle důvodové zprávy.
tovaná s užíváním bytu č. 7, v domě č. p. 940, Sídliště
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
lova domu Polička dle důvodové zprávy.
Hegerova, Polička, vyplývající ze smlouvy o nájmu
RM schvaluje platový výměr PhDr. Davida Jun- o dílo na akci „Intenzifikace ČOV Polička“ uzavřebytu uzavřené dne 1. 4. 2007, dle důvodové zprávy.
ka, pověřeného řízením Městského muzea a gale- né dne 1. 9. 2017 se Společností pro ČOV Polička,
RM bere na vědomí zápis z jednání předsedů
se sídlem Pardubice – Rosice, tvořenou společníky
rie Polička s účinností od 1. 11. 2018 dle důvodové
komisí zdravotně sociální, bytové a stavební Rady
KVIS Pardubice, a. s., se sídlem Pardubice – Rosice,
zprávy.
města Poličky a vypracovaný manuál k setkávání
STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV, spol. s r. o., se
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo
předsedů komisí dle důvodové zprávy.
sídlem Milenov dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí zprávu o spolupráci s Agentu- s firmou Stavební a pece, spol. s r. o., Chrudim, na
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy – Kolekrou pro sociální začleňování při ÚV ČR (Plán vzdále- zakázku „Obnova bývalé konírny pro galerijní účely,
tivní pojištění odpovědnosti, č. 20871657-51, s Česč. p. 46, areál hradu Svojanov“, dle důvodové zprávy.
né dílčí podpory – revize) dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí rezignaci šéfredaktora „Jit- kou pojišťovnou, a. s., se sídlem Praha 1, s platností
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování
od 1. 11. 2018, dle důvodové zprávy.
řenky“ Ing. Ivo Janečka.
služeb v oblasti sběru, využívání a odstraňování
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy
RM schvaluje darovací smlouvu s Destinační spoostatních odpadů mezi městem Poličkou a SaM silč. 52233763-17 vč. přílohy č. 1 – Pojištění podnikalečností Východní Čechy, Pardubice, dle důvodové
nice a mosty Litomyšl, a. s., Litomyšl, dle důvodové
tele a právnických osob, pojištění majetku, s Českou
zprávy.
zprávy.
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na po- pojišťovnou, a. s., Praha 1, s platností od 1. 11. 2018,
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo
dle důvodové zprávy.
na veřejnou zakázku „Výstražné světelné signalizač- skytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlous názvem „Činnosti související s provozováním kaní zařízení pro dětské dopravní hřiště v Poličce“ mezi
vě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody
městem Poličkou a zhotovitelem ELTODO, a. s., Pra- nalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města
o umístění stavby č. IV-12-2006483/VB/3, Polička
Polička“ mezi městem Poličkou, jako příkazcem
ha 4, dle důvodové zprávy.
a společností VHOS, a. s., Moravská Třebová, jako – rekonstrukce VN3883, odbočka k SY 0447 a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti
příkazníkem, dle důvodové zprávy.
mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ DistriRM schvaluje uzavření pojistné smlouvy na
sdružené pojištění vozidla č. 50290966-14, s Čes- buce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.
kou pojišťovnou, a. s., Praha, s platností ode dne
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu prostor
19. 10. 2018, dle důvodové zprávy.
sloužících podnikání uzavřené dne 1. 6. 2015 mezi
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě
Městský úřad Polička
o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Vy- městem Polička jako pronajímatelem a paní Krisnabízí zaměstnání
soké Mýto, na akci „Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylo- týnou Machovou, bytem Polička, jako nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem prostor v přízemí
va v Poličce“, dle důvodové zprávy.
domu č. p. 3 na ul. Riegrova v Poličce za účelem proRM schvaluje uzavření V. dodatku smlouvy o dílo
MěÚ Polička aktuálně hledá zaměstnance/úředníky na
na akci „Zpracování Územní studie Polička – loka- vozování cukrárny, dle důvodové zprávy.
pozici:
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
lita Hegerova“ se společností Urbanistické středisko
• referent/ka stavebního úřadu (na dobu neurčitou),
o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce domu
Brno, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávy.
9.–10. platová třída – vedení územního a stavebního
č. p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálřízení, ohlášení a kolaudace staveb
ního bydlení“ s dodavatelem PP-GROUP.cz, s. r. o., se
Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady
• referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví
sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.
města Poličky konané dne 15. 10. 2018
(na dobu určitou – vhodné i pro absolventy škol),
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
RM neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
10. platová třída – sociální práce s rizikovými skuo dílo č. S8301117 s firmou VAE, a. s., se sídlem Oso uzavření budoucích smluv o připojení odběrných
pinami, prevence negativních jevů, výkon veřejného
elektrických zařízení k distribuční soustavě do na- trava, na akci „Optimalizace soustavy CZT v Poličce
opatrovníka
pěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4121265649 se společ- – Sídliště Hegerova č. p. 969, 974-976, 1010-1013“,
ností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Pod- jehož předmětem je navýšení ceny díla o vícepráce
Nabízíme: zaučení v agendě, klouzavá pracovní doba,
v hodnotě 67.420 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy.
mokly, dle důvodové zprávy
zaměstnanecké benefity, stabilní pozice ve státní spráRM bere na vědomí rezignaci p. Miloslava Červa
RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řívě, kvalitní pracovní zázemí, široké možnosti a podpora
na mandát člena Zastupitelstva města Poličky.
zení k veřejné zakázce „Masarykova základní škola
dalšího vzdělávání a prohlubování znalostí, vysoká
RM bere na vědomí obsazení uprázdněného manPolička – vzduchotechnika pavilonu 1. stupně“ takto: vybraným dodavatelem je firma Kurštejn staveb- dátu p. Jiřím Hejtmánkem ke dni 12. října 2018.
šance i pro případné následné uplatnění v soukromém
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
ní a obchodní firma, s. r. o., se sídlem Jezbořice, dle
sektoru či veřejné správě na jiné úrovni
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou oddůvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřej- straněna jména a osobní údaje fyzických osob
Podrobnější informace v sekci „Aktuality“ a „Úřední
nou zakázku „Masarykova základní škola Polička – a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
deska“ na www.policka.org, na tel. čísle 461 723 888
(tzv. anonymizovaný text); originální text je k disvzduchotechnika pavilonu 1. stupně“ s dodavatelem
nebo osobně na podatelně MěÚ Polička,
pozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostafirmou Kurštejn stavební a obchodní firma, s. r. o., se
Palackého nám. 160.
rosty.
sídlem Jezbořice, dle důvodové zprávy.
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Kalendář akcí
listopad 2018

Tylův dům
Čtvrtek 1. listopadu v 19.00 h
koncert skupiny Slza
Součástí podzimního turné Holomráz Tour
2018 je také koncert v Poličce.
vstupné: 390 Kč, sleva pro děti do 110 cm
výšky 290 Kč

Komedie, ve které jde o život! Uvádí Divadlo Kalich. Hra je uvedena v abonmá podzim 2018.
vstupné: 300, 330, 360 Kč

pátek 2. listopadu v 19.00 h
kurz tance a společenského chování
nepřístupno veřejnosti
sobota 3. listopadu 14.00–18.00 h
Odpoledne s dechovkou
Opět navazujeme na tradici sobotních odpoledních setkání s dechovou hudbou, tento měsíc s poličskou Poličankou.
vstupné 70 Kč, stolová úprava
úterý 6. listopadu v 19.00 h
České trio
Dana Vlachová – housle, Miroslav Petráš –
violoncello, Milan Langer – klavír
vstupné 110 Kč, 20 Kč studenti, žáci
koncert v rámci KPH sezóny 2018/2019
čtvrtek 8. listopadu od 9.00 do 14.00 h
Soutěž odborných dovedností – SŠ
obchodní a služeb SČMSD Polička
soutěž oborů kadeřník a kosmetické služby.
Soutěž je přístupna veřejnosti.
pátek 9. listopadu v 19.00 h
kurz tance a společenského chování
nepřístupno veřejnosti
sobota 10. listopadu v 19.00 h
kurz tance a společenského chování
fotografování, nepřístupno veřejnosti
úterý 13. listopadu v 19.00 h
Ray Cooney: Rodina je základ státu

Tylův dům v Poličce vás zve na

20. ročník

„Vánoční inspirace“,
která se bude konat
v neděli 2. prosince
od 13.00 do 18.00 hodin.
Přijďte do Tylova domu strávit příjemné odpoledne první adventní neděle, načerpat inspiraci
na Vánoce, koupit si tradiční adventní výzdobu
nebo vánoční dárky pro své blízké.
Případní prodejci se mohou přihlásit
v kanceláři Tylova domu.
Akce probíhá ve všech prostorách Tylova domu.
Těšíme se na vás.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel.: 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

čtvrtek 15. listopadu v 19.00 h
Ladislav Zibura: Pěšky mezi buddhisty
a komunisty
Poutník, spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav v Poličce s cestovatelskými příběhy,
které jste ještě možná neslyšeli. Jedná se
o akci, která je v pronájmu bez spoluúčasti
Tylova domu.
pátek 16. listopadu od 19.00 do 23.00 h
Prodloužená kurzu tance a společenské
výchovy 2018
První veřejná akce pro rodiče a jiné hosty
letošních kurzistů. K tanci hraje taneční orchestr Combo 2.
vstupné pro veřejnost: 150 Kč (v předprodeji s místenkou), 110 Kč (před akcí balkón,
stání)
pátek 23. listopadu v 19.00 h
kurz tance a společenského chování
nepřístupno veřejnosti
sobota 24. listopadu v 15.00 h
Mikulášská pohádková besídka
s dětskou diskotékou
Agentura Dětské akce pro vás připravila
pohádkové hudební pásmo „S čerty jsou jen
samé žerty“.
vstupné: 20 Kč masky, 50 Kč ostatní
pátek 30. listopadu v 19.00 h
kurz tance a společenského chování
nepřístupno veřejnosti

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

MIKULÁŠSKÁ POHÁDKOVÁ

BESÍDKA
s dětskou diskotékou

Víte, děti, na co se máte do Tylova domu těšit?
Agentura Dětské akce pro vás připravila
pohádkové hudební pásmo „S čerty jsou jen
samé žerty“. Můžete se těšit na krásného anděla,
legračního čerta a hodného pana Mikuláše. Besídka bude pokračovat Mikulášskou diskotékou
s čertovským skotačením, tanečky a soutěžemi
o sladké odměny. Šikovné děti si mohou dokonce
s andělem i zacvičit.
Děti v maskách Mikulášů, andělů a čertů vítány.
sobota 24. 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
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel.: 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
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Program kina v Tylově domě

Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů
Jedlová
24. 11. – Vánoční výstava
od 13 do 17 hodin v sokolovně
Zájemci o vystavení či prodej svého zboží se mohou hlásit na tel. 605 432 433
nebo na e-mail IlonaRom@seznam.cz.
Litomyšl
15. 11. – Léčivé divadlo: Anastasia
18.00 h., Smetanův dům, Litomyšl
Představení, které je vytvořeno podle stejnojmenného bestselleru Vladimíra Megreho. Jedná se o příběh ženy, která žije uprostřed divoké
přírody a má schopnost uzdravovat duši a tělo
člověka.
16. 11. – Michal Ambrož & Hudba Praha
– koncert, 20.00 h., Music Club Kotelna, Litomyšl
18. 11. – Čert a Káča
15.00 h., Smetanův dům, Litomyšl
představení pro děti uvádí Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
Sebranice
11. 11. – zádušní mše za všechny oběti 1. světové
války
9.45 h. – v kostele sv. Mikuláše, 14.00 h. pietní
komponované odpoledne v kulturním domě
18. 11. – Cesta do pekla a zpátky
v 16.00 h. – divadelní pohádka, na sále kulturního domu, vstupné dobrovolné

Hudba pomáhá
Benefiční festival Hudba pomáhá je projekt
tvořený partou kamarádů a dobrovolníků, kteří
každoročně podporují jedno nebo více handicapovaných dětí z Pardubického kraje. Letošní
ročník je věnován Davídkovi Hermanovi z Vysokého Mýta, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Narodil se sice jako zdravý kluk, ale v šesti
týdnech u něj ve spánku došlo k zástavě srdce
a krvácení do plic. Momentálně potřebuje hodně
cvičit, a proto rodina z výtěžku zaplatí speciální
terapii v lázních Klimkovice a rehabilitace v ostravském centru Arkáda.
V pořadí již dvanáctý ročník Hudba pomáhá
letos přináší řadu novinek. Festival odstartuje
v listopadu, kdy ve vysokomýtském M-klubu vystoupí skupina Mydy Rabycad a bude pokračovat
tradiční sérií vánočních koncertů skupiny Parkoviště pro velbloudy v Morašicích, v Litomyšli
a ve Vysokém Mýtě. Velkou novinkou je koncert
v Poličce, který proběhne 8. prosince od 19 hodin v Tylově domě. Návštěvníci se mohou těšit
například na novou edici pomáhacích ponožek
s názvem „srdcožky“, ale také hlavně na spolupráci s Litomyšlským symfonickým orchestrem.
Vstupenky budou dostupné jak v předprodeji ve
většině českých informačních center, tak i na
místě.
-bko-
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pondělí 5. listopadu v 19.00 h
Zlatý podraz
drama/romantický, ČR, 106 min, přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč
Příběh o lásce, přátelství a naději. Film
začíná v roce 1938. Osudová láska mladého právníka a sportovce k tanečnici, s kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu v Ženěvě.
středa 7. listopadu v 19.00 h
Bohemian Rhapsody
životopisný/drama/hudební, VB/USA,
134 min, titulky, přístupný od 12 let,
vstupné 130 Kč
Jediné, co je pozoruhodnější než jejich
muzika, je jeho příběh.
Film popisuje hudební dráhu i životní spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live
Aid v roce 1985.
neděle 11. listopadu v 19.00 h
King Skate
dokument, ČR, 82 min, přístupný od
12 let, vstupné 80 Kč
Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem.
Mít to všechno v pohybu. Skateboard!
V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného,
úplně nového. Kultovní postavy českého
a světového skateboardingu v příbězích
zlámaných kostí, nezlomných přátelství
a divoké jízdy za svobodou uprostřed komunismu.
pondělí 12. listopadu v 18.00 h
Louskáček a čtyři říše – 3D
3D pohádka, USA, 100 min, dabing, přístupný, vstupné 150 Kč
Klára chce jediné, a to je klíč – takový,
který otevře skříňku, ve které se skrývá
dar od její zesnulé matky. Zlatá nit, kterou
napne její kmotříček o Štědrém večeru, ji
k tomu klíči zavede – jenže ten v mžiku
zmizí do záhadného a fantastického paralelního světa…
středa 14. listopadu v 19.00 h
Ten, kdo tě miloval
rodinná detektivka, ČR, 90 min, přístupný, vstupné 120 Kč

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

Komediálně laděná rodinná detektivka
s předvánoční atmosférou ze známého lázeňského města Karlových Varů. Film na
motivy knihy Marie Poledňákové.
Pondělí 19. listopadu v 19.00 h
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny
Rodinný/ fantasy, VB/USA, 134 min, dabing, přístupný od 12 let, vstupné 130 Kč
Druhý z pěti zbrusu nových dobrodružství z kouzelnického světa J. K. Rowlingové.
středa 21. listopadu v 19.00 h
Dívka v pavoučí síti
thriller, USA, 111 min, titulky, přístupný
od 15 let, vstupné 120 Kč
Claier Foy je dívkou, kterou muži nenávidí. Nový příběh dračího tetování.
pondělí 26. listopadu v 19.00 h
The Perfect Kiss
komedie, Kanada, 83 min, dabing, přístupný, vstupné 100 Kč
Každý hledá štěstí. A pokud je vám téměř
třicet, jste single a navíc ještě pořád bydlíte
s rodiči, o to usilovněji štěstí hledáte. Hlavní hrdinka právě tohle prožívá a součástí
toho je samozřejmě i hledání pana pravého.
úterý 27. listopadu v 19.00 h
Vše o životě po životě
dokumentární, Česko/Slovensko/USA/
Rusko, 2017, 73 min, vstupné 110 Kč/děti,
130 Kč/dospělí
Film spojený s přednáškou režiséra. Dokument je vyprávěním deseti lidí, kteří
hranici smrti překročili, a bylo jim umožněno vrátit se zpět.
středa 28. listopadu v 18.00 h
Grinch
animovaný, USA, 86 min, dabing, přístupný, vstupné děti 110 Kč, dospělí
130 Kč
Grinch je nenapravitelný bručoun, který
nesnáší všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce…
Více informací o jednotlivých akcích
na www.tyluvdum.cz

Divadelní klub
Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
Pátek 2. 11. v 19.00 hod.
Vernisáž výstavy
Pavel Vácha – Události roku 1968
Sobota 3. 11. v 19.30 hod.
Listohraní 2018 – hudební večer
Adéla Jonášová, písničkářka z Českých Budějovic, dcera Pavlíny Jíšové a poličská kapela
Apetitt. Vstupné 80 Kč
Neděle 4. 11. v 18.00 hod.
Ekvádor 2018
Iva Dolečková a Petr Mazal vás zvou do DK
na projekci s povídáním o jejich (ne)všedním
putování zemí plnou hor, jezer, řek a barev.
Podíváte se do vysoko položeného hlavního
města Quita, nakouknete k větrem bičované
sopce Cotopaxi, sjedete pralesní řeku Bobonazu, navštívíte kmen Sarayacu, zavítáte do
barevného Otavala… Prostě taková klasická
dovolená po „mazalovsko-dolečkovsku“. Těšíme se na vás. Vstupné 50 Kč
Čtvrtek 8. 11. ve 20.00 hod.
LiStOVáNí – Svatá Barbora
Mladá novinářka Andrea dostala za úkol napsat článek o tzv. kuřimské, nikdy neobjasněné kauze, kterou před několika lety žila celá
republika. V jejím středu stála dospělá žena
vydávající se nejprve za jedenáctiletou dívku
a později v Dánsku za stejně starého chlapce.
Andrea se ztrácí v nekonečném labyrintu záhad, ale nedokáže přestat hledat pravdu. Když
se jí nakonec zdá, že ji má téměř na dosah, je
postavena před zásadní otázku: Co všechno
je ochotna obětovat? Účinkují: Petra Bučková
a Alan Novotný. Vstupné 50 KčS/100 Kč
Sobota 10. 11. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání
Lucky Joke (CZ, Litomyšl)
Čtvrtek 15. 11. v 19.00 hod.
Severský filmový podzim – Big time,
dokument Dánsko 2017
Dokumentární snímek režiséra Kaspara Astrupa Schrödera představuje jednoho z nejprogresivnějších architektů své generace
Bjarke Ingelse také jako obyčejného člověka,
který zažívá vzestupy a pády a prožívá lásku
i obavu z nemoci. Vstupné 50 Kč
Pátek 16. 11. ve 20.00 hod.
N.V.Ú + Záviš
Milovníci punk and rollu a břeskného pornofolku si jistě patřičně vychutnají tuto pikantní dvojkombinaci. Předprodej vstupenek od
1. 11. v Divadelním klubu a Tabáku u Kubátů.
Vstupné 170 Kč předprodej, 250 Kč na místě
Sobota 17. 11. ve 20.00 hod.
Locomotive, Screaming (křest alba),
Kazisvět, Blank Out
Locomotive
(hardcore
legend
Český
Krumlov), Screaming (thrash-death Polička), Blank Out (harmonics-punk-rock-core Kolín), Kazisvět (fekal-grind Kolín). Vstupné do 20.00 h. 150 Kč/100 KčS,
od 20.00 h. 200 Kč/130 KčS
Neděle 18. 11. v 18.00 hod.
Severský filmový podzim – Jsem tvá,
drama Norsko 2013
Mina žije sama se svým malým synkem a svůj
život rozděluje mezi konkurzy na vysněnou
roli a hledání ideálního partnera. Ale s každým dalším zkaženým konkurzem a dalším

nefunkčním vztahem se její naděje začínají
rozplývat. Jednoho dne ale potká švédského
režiséra Jespera a možná, že právě on bude
ten pravý. Nebo to bude jen další zklamání,
jak jí to předpovídala její matka? Dávat lásku
je totiž velmi těžké, pokud jste ji ještě nikdy
nedostali. Celovečerní debut talentované zpěvačky, herečky a režisérky Iram Haq zpracovává mimo tématu rodinných a partnerských
vztahů i téma východních emigrantů v severských zemích a pocitu vykořenění.
Vstupné 50 Kč
Úterý 20. 11. v 19.00 hod.
Japonsko zevnitř
Jací jsou Japonci navenek a jací jsou uvnitř?
Přednášku povede Ondřej Landa, v závěru
vystoupí česko-japonské uskupení Duo Kerlek (živé hudební ukázky na tradiční i moderní japonské nástroje). Bude čas i na dotazy
a besedu s rodilým Japoncem Hico Natsuakim. Více na str. 12. Vstupné 80 Kč
Čtvrtek 22. 11. v 18.00 hod.
SNOW FILM FEST 2018
Vstupné 70 Kč/50 KčS
Pátek 23. 11. ve 21.00 hod.
Prago Union
Výjimečný zjev na české hiphopové scéně,
který poslouchají jak zarytí hiphopeři, tak
i odpůrci tohoto stylu.
Vstupné 300 Kč/250 KčS, předprodej 230 Kč
Sobota 24. 11. v 19.00 hod.
Černá madona
Baladicko-romantická komedie. V důsledku
dramatických událostí se on a ona ocitnou
sami na malé parní lodi kdesi v africké divočině. On je svérázný říční lodník, převážející po řece poštu a zásoby. K životu mu stačí
džin a nikým nerušený klid na své lodi. Ona
je upjatá misionářka, pomáhající šířit víru
a vzdělání v misijní stanici v pralese. Její vůle
a odhodlání jsou vedeny odpovědností k vlasti a touhou pomstít bratra. K zamýšlenému
nebezpečnému činu potřebuje jeho loď. Z ní
přitom není úniku… Domluví se ti dva a pokusí se o téměř nemožné? DS J. N. Štěpánka,
Chrudim. Vstupné 60 Kč
Neděle 25. 11. v 18.00 hod.
Severský filmový podzim – Co tomu
řeknou lidi, drama, Švédsko, Norsko 2017
Šestnáctiletá Nisha vede dvojí život. Přes
den je pokornou a svědomitou dcerou pakistánského imigranta a v noci si tajně užívá
s kamarády noční život v Oslu. Jednoho dne
otec odhalí Nishinu přetvářku a rozhodne se
pro drastickou ochranu dcery před nástrahami západního světa. Snímek s aktuální
a citlivou tematikou ukazuje, jak zásadně
může být rozdílná jedna kultura. Na jedné
straně stojí muslimští teenageři žijící v Evropě a toužící po svobodném životě, na druhé
straně jsou jejich rodiče, kteří ctí tradice, ale
usilují o lepší budoucnost. Život plný konfliktů, rozdílů a bolesti… Příběh plný empatie a porozumění ukazuje vlastní cestu, jak
se ze zdánlivě předurčeného osudu vymanit.
Vstupné 50 Kč
Pátek 30. 11. ve 20.00 hod.
Kurtizány z 25. Avenue + Easy Aids 2018 +
CORPULENT_PROVOCATEUR
Kurtizány z 25. Avenue – Kultovní skupina
90. let v čele s Tomášem Varteckým je stáliInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

cí v českých klubech a na letních festivalech.
V nové sestavě s Danem Kurzem za mikrofonem se kapela nachází v životní formě. V roce
2017 si kapelu vybrali němečtí Rammstein
jako předkapelu pro svůj pražský dvojkoncert
v O2 Aréně.
CORPULENT_PROVOCATEUR je mladou
formací, která vznikla v roce 2014 v Pardubicích. Vstupné 270 Kč na místě, předprodej
220 Kč

Inspirace z měst
České inspirace
Cheb
23. 11.–Lubomír Stiburek –
Kyanotypie
klub Galerie fotografie, Cheb
Přednáška o historické fotografické technologii s projekcí. Rezervace vstupenek na galerie4@galerie4. cz, tel. 354 422 838,
út-ne 10.00-17.00 do 21. 11.
Hradec Králové
11. 11. – Martin na bílém koni
Velké náměstí
Bílý kůň doveze ve tři hodiny Martina opět pod
Bílou věž. Již od dvou hodin budou ve stáncích
k prodeji i ochutnávce svatomartinské rohlíčky,
svatomartinské víno a mnoho dalších tradičních
lahůdek. Pohled z Bílé věže bude možný od dvou
do osmi hodin za poloviční vstupné (poslední
prohlídka se uskuteční v sedm hodin).
Jindřichův Hradec
29. 11.–Mezinárodní soutěžní výstava nožík
Tomáše Krýzy
místo konání Muzeum Jindřichohradecka,
kostel sv. Jana Křtitele
Kutná Hora
11. 11. – Svatomartinské hody
Svatomartinské hody v GASK slibují husí speciality, koláče a další tradiční pokrmy z místních
restaurací. Nebudou chybět ani svatomartinská
vína a doprovodný program včetně živé muziky.
Litomyšl
10. 11. 2018–28. 2. 2019 – Já jsem… Zdeněk
Nejedlý
Dům U Rytířů. Výstava. Rozporuplná postava
litomyšlského rodáka, českého historika, muzikologa a ministra komunistické vlády, Zdeňka
Nejedlého (1878–1962) budí i dnes vášnivé diskuze o jeho názorech, činech i vlivu na českou
kulturu.
Telč
22. 11. 2018–6. 1. 2019 – Lidová malírna o Vánocích
Výstava k 110. výročí založení Lidové malírny
v Telči v Městské galerii Hasičský dům.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 22. 11. v 16 h.
Třeboň
27. 10.–11. 11. – festival Pohádková Třeboň
Pohádky pro malé i velké v Loutkovém divadle
a Divadle J. K. Tyla.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.
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Velvet Listopad

Program RC MaTami

Vernisáž výstavy
fotografií Pavla Váchy
„Události roku 1968“
pátek 2. listopadu od 19 h, Divadelní klub, vstup zdarma
Výstava přibližuje jak dramatické události srpnových dnů, tak naděje „Pražského jara“ a deziluzi, kterou s sebou nesl závěr roku 1968. Můžete se
těšit na komentovanou prohlídku fotografií, debatu s přítomnými hosty o roku 1968 a jeho paralelách s dneškem i netradiční raut. Autor fotografií
Pavel Vácha (*1940) v roce 1968 absolvoval, jako
jeden z prvních, obor výtvarná fotografie na pražské FAMU. V průběhu let spolupracoval s mnoha
časopisy a nakladatelstvími u nás i v zahraničí,
publikoval řadu knih. Mimo jiné ilustroval fotografiemi knihu Dr. Lubomíra Dorůžky Jazz mezi
tanky a klíči. Vystavuje doma i v zahraničí a jeho
práce jsou zastoupeny v domácích i zahraničních
galeriích.
Beseda s Ivanem Fišerou
středa 14. listopadu od 18 h, Centrum Pontopolis, vstupné 50 Kč, studenti zdarma
Beseda se sociologem a bývalým politikem Ivanem Fišerou o polistopadovém vývoji našeho státu
a možnostech jeho dalšího směřování.
Ivan Fišera (*1941) vystudoval filozofii a historii,
získal doktorát ze sociologie a sociální psychologie, pracoval v sociologickém ústavu ČSAV. Po
sametové revoluci byl poslancem Sněmovny lidu
a Sněmovny národů Federálního shromáždění za
Občanské fórum, pak za Klub poslanců sociálně
demokratické orientace (vzniklý z levicového křídla Občanského fóra).
Později se stal předním politikem ČSSD, kterou však v roce 1994 opustil. Psal komentáře pro
MF DNES, vyučoval na CMC Graduate School of
Business, o. p. s., působil jako poradce v oblasti
strategického managementu. V letech 2004–5 byl
ředitelem odborných poradců premiéra Stanislava
Grosse.
Retroples – oslava 100 let republiky
na trempské osadě aneb „Umí!“
sobota 1. prosince od 20 h, Divadelní klub,
vstupné 120 Kč/80 Kč v kostýmu
To nejlepší nejen z československé folk a country hudby za posledních sto let v podání místních
kapel.
Pečeme a vzpomínáme
sobota 15. prosince od 16 h, Centrum Pontopolis,
vstup zdarma
Pečeme linecká srdce a vzpomínáme na V. H. Již
tradiční předvánoční večírek pro všechny.
Ladislav Zibura – Pěšky mezi
buddhisty a komunisty
čtvrtek 15. listopadu od 19 h, Tylův dům
Poutník, spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav
v Poličce s cestovatelskými příběhy, které jste ještě
možná neslyšeli. Přijďte si je poslechnout!
Excentrický poutník Ladislav Zibura se na jaře
2016 vypravil do Himálaje, zapadlých nepálských
vesnic a neprobádaných údolí čínských řek. Příběh
jeho 1 500 kilometrů dlouhé pěší výpravy je svědectvím o jednoduchosti života a půvabu svobody,
u kterého se budete smát od začátku až do konce.
Ať už ho zrovna zatýká policie, trpí vysokohorskou
nemocí nebo zachraňuje lidský život, princ Ládík
vším proplouvá s neobyčejnou lehkostí. Nečekejte žádné popisy památek. Projekce je o Číňanech,
Nepálcích a jejich životech.
Vstupenky: 150 Kč dospělí, 120 Kč studenti,
ZTP/P 50 % sleva. Předprodej vstupenek přes Tylův dům.
Všechny akce pořádá spolek Pontopolis díky
podpoře města Poličky, Pardubického kraje a České rozvojové agentury.
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Pravidelný program

•
•
•
•

• Klubík + Hlídáček: každé
pondělí 9.00–12.00 h. Přijďte si
s vašimi dětmi do Klubíku něco
malého vyrobit.
Drobínci s Lídou (0–1 rok): každé úterý
9.00–12.00 h
Co-working: každou středu 12.30–15.30 h
Drobečci s Jitkou (1–2 roky): každý čtvrtek
9.00–12.00 h
Drobci s Lídou (2–3 roky): každý pátek
9.00–12.00 h

Hlídáček
• Samostatný (kapacita max. 6 dětí), každou středu 8.00–12.00 h., cena: 45 Kč/dítě/h
• Hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapacita max. 1 dítě). úterý, čtvrtek, pátek 9.00–
12.00 h. Cena 45 Kč/dítě/h
• Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku.
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený čas
a prostor RC MaTami, např. ve vaší domácnosti
a dle vaší potřeby (večer, ráno, kterýkoliv den).
Cena: 90 Kč/dítě/h, 45 Kč/h za každého druhého sourozence
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.
Odborné poradny:
• Psychologická porada (Mgr. Monika Čuhelová):
22. 11. (čtvrtek) 10.00–12.00 h
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková): 3. 11. (sobota)
13.00–15.00 h
• Logopedický seminář (Mgr. Hana Dalíková):
6. 11. (úterý!) 16.00–18.00 h
• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová):
8. 11. (čtvrtek) 10.00–12.00 h
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová):
13. 11. (úterý) 10.00–12.00 h
• Laktační poradna (Lenka Tulisová): 20. 11. (úterý) 17.00–18.00 h (pouze na objednání). Rezervace na tel. čísle: 776 578 108, nejpozději den
před konáním poradny.
• Pedagogická poradna (Mgr. Jana Bidmanová): 15. 11. (čtvrtek) 15.00–17.00 h., viz beseda
Školní zralost
• Homeopatická poradna (Mgr. Dagmar Klusoňová): 16. 11. (pátek) 9.00–11.00 h
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková):
19. 11. (pondělí) 16.00–18.00 h
Cvičení pro těhotné
každou středu od 17.00 h
Cvičení je pro budoucí maminky od dokončeného
12. týdne těhotenství až do porodu a je zaměřené
na posílení a udržení psychické i fyzické kondice.
Maminky, nechte si v těhotenské průkazce lékařem
potvrdit, že můžete navštěvovat cvičení pro těhotné.
Povede: Mgr. Dana Matejsková, více informací
a rezervace na tel. čísle 732 343 877 nebo e-mailem
danamatejskova@seznam.cz. Cena: 50 Kč/lekci
Školní zralost
15. 11. (čtvrtek) od 15.00 do 17.00 h
Školní zralost bývá nejčastěji charakterizována
jako stav dítěte, který zahrnuje jeho zdravotní, psychickou a sociální způsobilost začít školní docházku.
Pokud je vaše dítě v předškolním věku a vy máte nějaké nezodpovězené dotazy ohledně školní zralosti,
přijďte na naši besedu. Povede: Mgr. Jana Bidmanová
Šátkování
20. 11. (úterý) 15.00–17.00 h

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

Do našeho centra opět zavítá Zuzana Rozsívalová,
aby vás seznámila s různými technikami vázání šátků a nošení dětí. K dispozici budou šátky a nosítka
na vyzkoušení. Přihlásit se můžete na: prihlasse@
matami.cz. Cena: 80 Kč
Potravinové alergie –
svépomocná skupina
21. 11. (středa) od 15.30 do 17.00 h
Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem nás,
že jsme se rozhodli vám nabídnout prostor pro sdílení zkušeností, receptů a rad. Tato tzv. svépomocná
skupina se schází jednou měsíčně. Přijďte se podělit
o své zkušenosti i vy.
Tréninková aktivita
s Monikou Čuhelovou
22. 11. (čtvrtek, v rámci Drobínků) 10.00–12.00 h
První hodinu bude Mgr. Monika Čuhelová mluvit
na téma sourozenecké vztahy. Druhou hodinu budou
následovat individuální konzultace.
Porucha autistického spektra –
svépomocná skupina
22. 11. (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 h
Zveme rodiče dětí s PAS k nám do centra na pravidelné setkávání, sdílení zkušeností a rad. Tato
tzv. svépomocná skupina se schází jednou měsíčně.
Přijďte se podělit o své zkušenosti i vy.
Zdravé vaření – vánoční cukroví
26. 11. (pondělí) od 15.00 do 17.00 h
Seminář je určen všem, kteří by rádi obohatili vánoční cukroví o zdravější kousky. Přihlásit se můžete
do 20. 11. na prihlasse@matami.cz. Vena: do 80 Kč
(dle počtu uchazečů)
povede: Mgr. Dana Matejsková
Dílna pro dospělé – „adventní věnce“
28. 11. (středa) od 14.00 do 18.00 h
Přijďte si vyrobit adventní věnec na dveře či na
stůl. Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz. Cena:
80 Kč, povede: Lída Macků
Začít spolu
28. 11. (středa) 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 3. třídy v ZŠ Na Lukách. Budete mít možnost zeptat se na to, co vás zajímá, a prohlédnout si
prostředí, ve kterém se žáci učí.
Povede: Zdenka Vomočilová Zuzana Ptáčková
a Iva Mičková, současné učitelky tříd v programu
Začít spolu, a koordinátorka Jitka Bidlová
Pro další info tel: 775 630 378 Jitka Bidlová, www.
zacitspolu.eu
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo FB.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné dopolední aktivity, přednášky,
Hrátky s angličtinou
50 Kč

(cena pro členy s permanentkou 35 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení
50 Kč

(pro členy s permanentkou 40 Kč)
• Jóga
70 Kč

(pro členy s permanentkou 60 Kč)
• Odborné poradny 
zdarma
Členství 150 Kč/půl roku, 300 Kč/rok. 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
nebo FB: www.facebook.com/RCMaTami
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#

Čas Název akce – popis
Místo konání
1. 11. 19.00 Koncert skupiny Slza – Slza na turné k desce Holomráz
Tylův dům
2. 11. 19.00 Vernisáž výstavy Pavla Váchy – Události roku 1968
Divadelní Klub
3. 11. 14.00 Odpoledne s dechovkou – Opět se vracíme k odpolednímu setkání
s dechovou hudbou – hraje Poličanka.
Tylův dům
|
17.00 Prague Cello Quartet pro poličskou Charitu – Čtveřice mladých cellistů předvede
posluchačům, jak se bourají hranice mezi zábavou a klasickou hudbou.
Kostel sv. Michaela
|
19.30 Hudební večer Listohraní 2018 – hrají Adéla Jonášová, Apetitt
Divadelní Klub
4. 11. 18.00 Ekvádor 2018 – hory, jezera, prales, lidé a spousta zážitků dvou bláznů z Poličky
Divadelní Klub
5. 11. 19.00 Zlatý podraz – příběh o vášnivé lásce, basketbalu a naději
Kino Tylův dům
6. 11. 19.00 České trio – koncert v rámci koncertní sezóny KPH 2018/2019
Tylův dům
7. 11. 14.00 Svatomartinské posezení
DPS Polička
|
17.30 Okno, nástroj politického boje I. – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové – O českých
dějinách a státnosti
Městská knihovna
|
19.00 Bohemian Rhapsody – film popisuje hudební dráhu i život Freddie Mercuryho
KinoTylův dům
8. 11. 16.00 Adventní kalendář – keramická dílna pro předškoláky a prvňáky
SVČ Mozaika
|
17.00 Smaltování v Sádku – smaltovací dílna pro dospělé ve spolupráci s knihovnou v Sádku,
výroba cedulky na dveře a šperků.
Knihovna Sádek
|
18.00 Koncert pro housle a klavír k 100. výročí vzniku Československa – Petr Maceček – housle,
Pavel Voráček – klavír
Městské muzeum a galerie (CBM)
|
18.00 Nádobíčko – keramická dílna pro dospělé, výroba struhadla na česnek, máslenky,
odkapávače, cukřenky…
SVČ Mozaika
|
20.00 Svatá Barbora – LiStOVáNí komiksovým příběhem jedné z nejneuvěřitelnějších
konspiračních teorií
Divadelní Klub
10. 11. 20.00 Jazzové setkání – Lucky Joke (CZ, Litomyšl)
Divadelní Klub
11. 11. 16.30 Broučkování – tradiční podvečerní procházka parkem s lampionky
Park u hradeb
|
19.00 King Skate – Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu.
Skateboard.
Kino Tylův dům
12. 11. 18.00 Louskáček a čtyři říše – vánoční film ve 3D od Studia Disney na motivy pohádky
od E. T. A. Hoffmanna
KinoTylův dům
13. 11. 13.30 Šikovné ručičky
DPS Polička
|
19.00 Rodina je základ státu – třetí divadelní představení v rámci abonmá podzim 2018
Tylův dům
14. 11. 13.30 Šikovné ručičky
DPS Polička
|
17.00 Koncert Daniela Juna – SBM a Gymnázium Polička pořádá klavírní koncert
k výročí 28. 10. a 17. 11.
Gymnázium Polička
|
18.00 Beseda s Ivanem Fišerou, socilogem a byvalym politikem, o polistopadovém
směřování našeho státu
Centrum Pontopolis
|
19.00 Ten, kdo tě miloval – film na motivy knihy Marie Poledňákové
Kino Tylův dům
15. 11. 10.00 Banal Fatal SVČ Mozaika Polička
Divadelní Klub
|
15.00 Školní zralost – beseda
MaTami (CBM)
|
18.00 Předvánoční antistresová dílna – tvořivá dílna pro dospělé.
SVČ Mozaika
|
19.00 Severský filmový podzim-Big time, dokument Dánsko 2017
Divadelní Klub
16. 11. 16.00 Svěcení mariánského sloupu * představení knihy o restaurování * koncert
barokní hudby – Město Polička vás zve.
Městské muzeum a galerie (CBM)
|
19.00 Prodloužená kurzu tance – K tanci i poslechu hraje COMBO 2.
Kino Tylův dům
|
20.00 N.V.Ú + Záviš – Punk Rock & Pornofolk Tour
Divadelní Klub
17. 11. 20.00 Locomotive, Screaming (křest alba), Kazisvět, Blank Out
Divadelní Klub
18. 11. 18.00 Severský filmový podzim – Jsem tvá, drama Norsko 2013
Divadelní Klub
19. 11. 17.00 Řezbářský kurz – Vyrobíme misku na ořechy a jiné dobroty z lipového dřeva.
SVČ Mozaika
|
19.00 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny – Druhý z nových dobrodružství
z kouzelnického světa J. K. Rowlingové
Kino Tylův dům
Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.

Pořadatel akce
Tylův dům
Pontopolis

Kontakt, informace, rezervace
www.tyluvdum.cz
www.pontopolis.cz

Tylův dům

www.tyluvdum.cz

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

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

Městská knihovna Polička
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička

www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz

SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz

Spolek Náš Martinů

www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu

SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz

Městská knihovna Polička
Divadelní spolek Tyl
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům

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

Tylův dům
DPS Penzion Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička

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

Gymnázium Polička

www.gympolicka.cz

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

www.pontopolis.cz
www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
matami@matami.cz
www.mozaika-policka.cz
www.divadelniklub.cz

CBM (Muzeum)
Tylův dům
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
SVČ Mozaika Polička

muzeum@muzeum.policka.org
www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
www.mozaika-policka.cz

Tylův dům

www.tyluvdum.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
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Čas Název akce – popis
20. 11. 15.00 Šátkování – Jak správně nosit dítě v šátku.
|
18.00 Z monarchie do republiky na křídlech hudby a poezie
|
19.00 Japonsko zevnitř – Přednáška bude zaměřena na ty aspekty japonské země
a kultury, které se běžně z průvodců nedozvíte.
21. 11. 15.30 Potravinové alergie – svépomocná skupina
|
17.30 Vytrvalost růže přináší – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
|
19.00 Dívka v pavoučí síti – Claier Foy je dívkou, kterou muži nenávidí.
22. 11. 10.00 Tréninková aktivita s Mgr. Monikou Čuhelovou – tréninková aktivita s psycholožkou
|
16.00 Porucha autistického spektra – svépomocná skupina rodičů
23. 11. 21.00 Prago Union – Koncert Prago Union + kapela
24. 11. 00.00 Jump-Park Brno a Aquapark Brno – pro děti od 2. třídy – 9. třídy
|
14.00 Vernisáž Dřevěné a mechanické betlémy
|
15.00 Mikulášská pohádková besídka – spojena s dětskou diskotékou
|
17.00 Večer s kytarou
|
19.00 Černá madona – Lodník a misionářka na jedné lodi v africké divočině,
Divadelní spolek J. N. Štěpánka Chrudim
25. 11. 18.00 Severský filmový podzim – Co tomu řeknou lidi, drama Švédsko, Norsko 2017
26. 11. 15.00 Zdravé vaření – Obohaťte si vánoční cukroví o zdravější kousky.
|
19.00 The Perfect Kiss – Je-li vám téměř třicet, jste single a bydlíte s rodiči,
o to usilovněji štěstí hledáte.
28. 11. 13.30 Šikovné ručičky
|
14.00 Adventní věnce – dílna pro dospělé, věnce adventní či závěsné
|
16.00 Beseda o vzdělávacím programu Začít spolu v ZŠ Na Lukách
|
18.00 Grinch – Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno a všechny
a ze všeho nejvíc Vánoce…
29. 11. 14.00 Narozeninové zpívání
|
16.00 Předvánoční keramická dílna pro děti od 1. třídy.
30. 11. 8.00 Betlém, město Davidovo je letošní téma adventní výstavy S vůní vanilky.
|
20.00 Kurtizány z 25 Avenue + Easy Aids 2018 + CORPULENT_PROVOCATEUR
1. 12. 15.00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
|
20.00 Retroples – 100 let republiky, 100 let trampingu – Krajdovci, Petr Erbes, Dalton…
2. 12. 13.00 Vánoční inspirace – 20. ročník prodejní výstavy s vánoční tématikou
|
18.00 Severský filmový podzim-Popelikoptéra, drama, komedie Švédsko 2017
3. 12. 10.00 Banal Fatal SVČ Mozaika Polička
|
19.00 Anna K. – Vánoční tour 2018 – koncert známé české zpěvačky
4. 12. 10.00 Banal Fatal SVČ Mozaika Polička
|
19.00 Musica bellissima – koncert v rámci koncertní sezóny KPH 2018/2019

Místo konání
MaTami (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
MaTami
Spolek Náš Martinů

Kontakt, informace, rezervace
matami@matami.cz
www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu

Divadelní Klub
MaTami (CBM)
Městská knihovna
Kino Tylův dům
MaTami (CBM)
MaTami (CBM)
Divadelní Klub
Brno a Kohoutovice
Městské muzeum a galerie (CBM)
Tylův dům
Hospoda v zatáčce

Ekocentrum Skřítek
www.ekocentrumskritek.cz
MaTami
matami@matami.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami
matami@matami.cz
MaTami
matami@matami.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Spolek Satori48
www.studio-satori.cz

Divadelní Klub
Divadelní Klub
MaTami (CBM)

Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
MaTami

www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
matami@matami.cz

Kino Tylův dům
DPS Polička
MaTami (CBM)
ZŠ Na Lukách

Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami
MaTami

www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
matami@matami.cz
matami@matami.cz

Kino Tylův dům
DPS Polička
SVČ Mozaika
Charitní dům I. (Vrchlického 22)
Divadelní Klub
Palackého náměstí
Divadelní Klub
Tylův dům
Divadelní Klub
Divadelní Klub
Tylův dům
Divadelní Klub
Tylův dům

Tylův dům
DPS Penzion Polička
SVČ Mozaika Polička
Oblastní charita Polička
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
Pontopolis
Tylův dům
Divadelní spolek Tyl
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům

Název akce – popis
2. 6.–30. 12. Polička v osmičkách
13. 10.–31. 12. Výstava Martinů obrázky kreslící – Výstava představí skladatele v netradiční roli
– jako autora půvabných kreseb.
24. 11.–13. 1. Dřevěné a mechanické betlémy – Na letošní vánoční výstavu jsme zapůjčili exponáty
z Třebechovického muzea betlémů a z rodiny Sochorovy z Hradce Králové.

Místo konání
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
CBM (Muzeum)

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.mozaika-policka.cz
zastupce@pol.hk.caritas.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
www.pontopolis.cz
www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz
www.mozaika-policka.cz
www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
www.tyluvdum.cz

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

#

Kontakt, informace, rezervace
muzeum@muzeum.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

Nádobíčko
keramická dílna pro dospělé
Výroba struhadla na česnek, máslenky, odkapávače, cukřenky…
termín: čtvrtek 8. 11., 22. 11.
čas:
18.00–20.30 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
200 Kč
lektorka: Dáša Procházková
přihlášky: do 31. 10.
na www.mozaika-policka.cz
info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Adventní kalendář
keramická dílna pro předškoláky
a prvňáky
termín: čtvrtek 8. 11., 15. 11., 22. 11.
čas:
16.00–17.30 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
140 Kč
lektorka: Dáša Procházková
přihlášky: do 22. 10.
na www.mozaika-policka.cz
info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Smaltování v Sádku
smaltovací dílna pro dospělé ve
spolupráci s knihovnou v Sádku
výroba cedulky na dveře a šperků
termín: čtvrtek 8. 11.
čas:
17.00–20.00 h
místo:
Knihovna Sádek
cena:
100 Kč za materiál, komponenty,
barvy
lektorka: Irena Chroustovská
přihlášky: do 5. 11. na www.mozaika-policka.
cz
info:
Irena Chroustovská, 605 431 034
Broučkování
tradiční podvečerní procházka
parkem s lampionky
Rozsvítíme své lampionky a vydáme se po rozsvícené cestě až
k domečku Brumdy a Čmeldy. Do
domečku uložíme broučky k zimnímu spánku, zahrajeme si stínové
divadlo, zhlédneme pohádku
Včelích medvídků a zahřejeme se
dětským punčem či palačinkou.
termín: neděle 11. 11.
čas:
16.30–19.00 h
místo:
poličský park
trasa:
začátek – vstup do parku od Elektro Kelvin, konec – valy u pivovaru
Poličan
info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Ve spolupráci se Spolkem přátel
SVČ Mozaika. Za velmi nepříznivého počasí se akce nekoná.
Aktuální informace na www.mozaika-policka.cz, Facebook mozaika.
Předvánoční antistresová dílna
tvořivá dílna pro dospělé
výroba vánočních keramických
dárečků a dekorací
originální vánoční taška a jmenovky na dárečky
termín: čtvrtek 15. 11., 18. 11., 6. 12.
čas:
18.00–20.30 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
250 Kč

lektorka: Dáša Procházková
info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Řezbářský kurz
Vyrobíme misku na ořechy a jiné dobroty z lipového dřeva.
Mísy, misky, lžíce, vařečky, cedníky
vyrobené ze dřeva mají své kouzlo
a přitažlivost, která je vyvolaná
i jinými věcmi než je vizuální dojem
a pocit z dotyku. Nabízejí nekonečnou
škálu možností provedení, jež sahají
od nejjednoduššího tvaru až k těm
nejpropracovanějším.
termín: pátek 19. 11., 26. 11.
čas:
17.00–20.00 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
500 Kč
lektorka: Vojta Hurych
přihlášky: do 12. 11.
info:
SVČ Mozaika Polička, tel.: 461 725 352
JumpPark Brno a Aquapark Brno
pro děti od 2. třídy – 9. třídy
Návštěva JumpParku vám přinese
zábavu a povznášející pocit svobody,
který vydrží. Potom se zrelaxujeme
v Aquaparku Kohoutovice.
termín: sobota 24. 11.
čas:
odjezd v 7.30 h z parkoviště pod Tylovým domem, předpokládaný příjezd:
17.00–18.00 h
místo:
JumpPark Brno a Aquapark Kohoutovice
cena:
500 Kč
lektorka: Alena Hejduková
s sebou: pohodlné sportovní oblečení do JumpParku, plavky, ručník, jídlo na celý den,
láhev s pitím, drobné na útratu
přihlášky: do 19. 11. na www.mozaika-policka.cz
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
brno.jumppark.cz/cs/atrakce/
www.aquapark-kohoutovice.cz/kontakty
Předvánoční
keramická dílna pro děti od 1. třídy
Vyrobíme si keramický vánoční svícínek a tácek na cukroví.
termín: čtvrtek 29. 11., 6. 12., 13. 12.
čas:
16.00–17.30 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
140 Kč
lektorka: Dáša Procházková
přihlášky: do 22. 11. na www.mozaika-policka.cz
info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Mikuláš a pekelné dovádění
tradiční akce pro děti a rodiče
Zpříjemníme vašim dětem čekání na
příjezd čertů na Palacké náměstí hrami, soutěžemi a čertovskou diskotékou.
Opékání buřtů, pošta pro Ježíška.
termín: středa 5. 12.
čas:
17.00–19.00 h, 18.00 – příjezd čertovského průvodu
místo:
náměstí Palackého, Polička
info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Ve spolupráci se Spolkem přátel SVČ
Mozaika. Za velmi nepříznivého počasí
se akce nekoná.
Aktuální informace na www.mozaika-policka.cz, Facebook mozaika.
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Výukové programy
pro ZŠ a MŠ
Hravá školička bruslení pro mateřské
školy II.
Děti se hravou formou naučí
základním technikám bruslení
na ledě.
kurz pěti lekcí pro děti mateřských škol
termín: listopad, prosinec
místo:
zimní stadion
cena:
45 Kč
lektorka: Blanka Faltýnková, Miloš Grubhoffer, trenér hokeje
info:
Blanka Faltýnková, tel.:
736 761 281
Dílnička ve školce
keramická dílna pro děti z MŠ
výroba keramického adventního
kalendáře
termín: úterý 6. a 30. 11., 16. a 23. 11.
čas:
9.00–11.30 h
místo:
MŠ Široký Důl, MŠ Sádek, MŠ
Bystré
cena:
70 Kč
lektorka: Dáša Procházková
Banal Fatal
Banální situace – fatální následky!
Seminář pro žáky II. stupně ZŠ, který je
založený na autentických videích a živých
debatách k tématu úrazu páteře a míchy. Klíčovou osobou týmu je herec Hynek Čermák.
Společně s kolegy Ondřejem Počtou, Jaroslavem Filsákem a Honzou Janečkem, vytváří
nefalšovanou primární prevenci, založenou
na debatě a podprahovém vnímání reality
i okolností, za kterých fatální chyby nastávají. Odborným garantem programu je sociální
pedagožka Andrea Hutková. Program zajišťuje Česká asociace paraplegiků-CZEPA.
termín: listopad, prosinec
místo:
Divadelní klub Polička
info:
Irena Chroustovská, 605 41034
Výukový projekt „O lese učit se v lese“
Ve dnech 1.–15. 10. se děti z mateřských škol
Poličky a některých okolních vesnic zúčastnily výukového projektu „O lese učit se v lese“.
Projekt byl podpořen Pardubickým krajem
a odehrával se v obci Borová, na osadě Bukovina v okolí hájenky p. Chaloupky. Projektu se zúčastnilo 296 dětí. Děti pod vedením
myslivců byly interaktivní formou seznámeny
se základy myslivosti, fauny a flory lesního
prostředí. Touto cestou děkujeme myslivcům,
kteří se věnovali dětem, a těšíme se na případnou další spolupráci.
Lektor a garant projektu
Alena Hejduková
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Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáž:
Dřevěné a mechanické
betlémy
24. listopadu 2018–
13. ledna 2019
Na letošní vánoční výstavu
jsme zapůjčili exponáty z Třebechovického muzea betlémů a z rodiny Sochorovy
z Hradce Králové.
Vybrali jsme jen betlémy dřevěné. Uvidíte figurky jak pestře malované, tak v přírodních odstínech, u nichž vynikne struktura několika druhů
dřevin. Betlémy budou různého stáří a velikosti
i z různých míst.
V rodině Sochorových jsou pokračovateli betlemářské tradice otec Martin a syn Jakub. Spolu
opatrují a opravují starší jesličky rodinné i zakoupené a vytvářejí betlémy nové, mnohé z nich jako
mechanické. Některé exponáty tak před vámi doslova ožijí.
Zajímá vás, jak se uvádějí jednotlivé figurky do
pohybu? Kolik součástek je potřeba k tomu, aby
darovník chodil, anděl létal, rybář se plavil na loďce? Jestliže ano, pak budete mít možnost několik
mechanismů sami vyzkoušet. Pan M. Sochor připravil „stroječky“, které se uvádějí do pohybu kličkou a které slouží k tomu, aby návštěvník zkoumal
tato jednoduchá technická řešení.
Vernisáž
Zahájení výstavy proběhne v sobotu
24. listopadu ve 13.00 h, bude doplněno
tvořivou dílnou.
Adventní a vánoční čas otevřeme úvodním slovem a představením betlémů z rodiny Sochorovy.
Poté se budete moci věnovat prohlídce výstavy
a tvořivé činnosti. Podle předloh či vlastní fantazie vyrobíte z připravených materiálů malý betlém,
dekoraci nebo vánoční dárek. Ti z vás, kdo mají
duši kutila, jistě rádi proniknou do způsobu výroby pohyblivých mechanismů. Proto si – ve druhé
části dílny – pod vedením pana Martina Sochora
budete moci sestavit samostatný malý dřevěný
mechanismus na kličku, který oživí andílka nebo
betlémskou figurku. Tato část dílny bude zpoplatněna, v ceně je veškerý materiál a pomůcky.
Připravujeme:
Tvořivá dílna tradiční vánoční vrkoče
sobota 8. prosince od 13.00
do 15.00 h v centru
Přijďte si vyrobit tradiční lidový vrkoč ze sušených plodů, které neměly funkci pouze dekorační.
Lidé věřili, že jim přinesou zdraví, lásku, úrodu
a ochranu, a to právě v magickém čase předvánočním a vánočním. Přineste si s sebou malý hrneček
nebo květináč a společně ho ozdobíme drobnými
snítkami krušpánku a osázíme hustým lesem
špejlí s množstvím drobností. Budou to ozdobené
perníčky, kuličky a ptáčci pečení z těsta, sušené
švestky, velké rozinky, křížaly, zlacené i přírodní
ořechy a makovice, šípky, nabobtnalý hrách a barevné ústřižky látky.
Výstavy:
Martinů obrázky kreslící
13. 10.–31. 12., výstavní sály centra
Výstava představí skladatele v netradiční roli –
jako autora půvabných kreseb. Martinů maloval
jen tak pro radost a relaxaci, neměl v úmyslu kresbičky zveřejňovat. Některé z jeho obrázků jsou sice
známé a byly již vícekrát publikovány, nicméně
nikdy ne samostatně – vždy to bylo jen pro jakési
doplnění informací z jeho života a díla, vykreslení
určité atmosféry. A řada obrázků dosud uveřejněna vůbec nebyla, až nyní. Jsou zde nashromážděny
veškeré dostupné materiály, a to nejen ze zdrojů
poličského muzea, ale i z jiných institucí z celé
republiky. Celkem se počet pohybuje kolem 230
kreseb.
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V rámci výstavy bude k vidění i animace vycházející z autobiografických karikatur skladatele na
téma hudebních aktivit a přeanimovaného reálného prostředí města Poličky – „Den Bohuslava
Martinů v Poličce“ a „Inspiromat“, který návštěvníkům nabídne možnost vlastních výtvarných aktivit.
K výstavě bude vydán katalog všech autorových
kreseb s podrobnými historicko-společenskými
komentáři. Prostředky na vydání katalogu poskytlo Ministerstvo kultury ČR.
Výstavy:
Polička v osmičkách
2. 6.–30. 12. přednáškový sál centra
Rok 1918 měl svůj „počátek“ již ve vypuknutí světové války v r. 1914. Ta rozvrátila všestranný rozvoj
a naděje počátku století. Stejně tak závěr roku 1918
zcela převrátil naše národní dějiny. Co se událo za
sto let v Poličce (lokálně i pod vlivem celonárodních a mezinárodních událostí), představuje tato
výstava. Je to výstava o naší zemi, městě a lidech.
Výstava je doplněna o interaktivní koutky.
Akce:
Město Polička vás zve při příležitosti dokončení
restaurování mariánského sloupu na
Svěcení mariánského sloupu * Představení knihy o restaurování * Koncert barokní
hudby
pátek 16. 11. od 16.00 hodin
V 16.00 h bude znovu vysvěcen mariánský sloup
na Palackého náměstí. Hosté budou uvítáni fanfárami z radnice.
Od 16.30 h bude v přednáškovém sále Centra
Bohuslava Martinů v Poličce probíhat beseda s restaurátory, zástupci města a dalšími hosty. Autoři
představí knihu věnovanou historii, restaurátorskému průzkumu a přípravám oprav poličského
mariánského (morového) sloupu.
Od 18.00 h sál rozezní barokní skladby v podání
Dua Spes.

Připravujeme:
Šárka Hrouzková – Výběr z tvorby (20082018)
Autorka žijící v Dolním Újezdu u Poličky vede
úspěšné výtvarné studium pro žáky a studenty zajímající se o výtvarné umění. Sama tvoří abstraktní obrazy, barevné otisky vzniklé pomocí rezavých
plechů a také obrazy z kovových plátů či předmětů.
Vizuálně pozoruhodné kompozice rozvíjejí fantazii a potěší duši.
Spolek Náš Martinů:
Koncert pro housle a klavír k 100. výročí vzniku Československa
Petr Maceček – housle, Pavel
Voráček – klavír
Slavnostní hudební večer, kterým bude vzdán
hold 100. výročí republiky, představí skladby Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů, dvou skladatelů, kteří již za svého života dokázali šířit povědomí o kulturní vyspělosti českého národa nejen
na evropském kontinentu, ale také ve Spojených
státech amerických. Pro tento komorní koncert
byly vybrány čtyři sonáty a sonatiny pro housle
a klavír, jež vznikly v Praze, Paříži a New Yorku
v letech 1887–1937.
Koncert se koná ve čtvrtek 8. listopadu od 18.00 hod. v hudebním sále centra,
vstupné 90 Kč. Pořádá Spolek Náš Martinů.
Z  monarchie do republiky na křídlech
hudby a poezie
Viktor Velek a Ostravská bandaska
Humorně i vážně o válce, hladu, míru, legiích,
T. G. Masarykovi, budování republiky, konci habsburské monarchie a všem možném kolem roku
1918. Originální komentované pásmo hudby a poezie věnované 100. výročí vzniku Československa.
Akce se koná v úterý 20. listopadu od
18.00 h v hudebním sále centra, vstupné:
90 Kč. Pořádá Spolek Náš Martinů.

Japonsko zevnitř
Ekocentrum Skřítek pro vás
Přednáška bude zaměřena na ty aspekty japonpřipravilo přednášku s živou
ské země a kultury, které se běžně z průvodců nehudbou Japonsko zevnitř na
dozvíte.
úterý 20. 11. v Divadelním
Nadstavbou přednášky budou živé hudební ukázklubu od 19 hodin.
ky na tradiční i moderní japonské nástroje v podáJací jsou Japonci navenek
ní česko-japonského uskupení Duo Kerlek, jakož
a jací jsou uvnitř? Jaké jsou jejich slabosti, před- i možnost klást při besedě dotazy rodilému Japonci
nosti a specifika a co v Japonsku opravdu stojí zato – známému hudebníku a permakulturnímu zemězažít? Jaký mají v této zemi vztah k přírodě, k ná- dělci Hicu Natsuakim.
boženství a k umění? A má si vůbec Čech s JaponHico Natsuaki je profesionální jazzman, hudební
cem co říci?
experimentátor a pedagog, který působí na světové
Přednášet bude Ondřej Landa, původem z Čes- umělecké scéně bezmála 30 let. Pochází z vážené
ké Lípy, studoval non-verbální herectví na JAMU
hudební rodiny, jeho strýc Sabu Toyozumi je jeden
v Brně a sociální antropologii a environmentalisti- z předních průkopníků free jazzu v Japonsku. Něku na Fakultě sociálních studií tamtéž.
kolik let poté, co zahájil úspěšnou kariéru profesiOndřej Landa působí jako aktivní hudebník, per- onálního klávesisty, zažil Hico Natsuaki ve svém
former, filmař a spisovatel a k Japonsku ho poutá
životě náhlý vnitřní obrat, kterým se z uměleckého
velmi intenzivní, až osudový vztah. Na jeho území
byznysu postupně stáhnul do alternativního hužil několik let, procestoval ho od Naganských Alp
debního světa, přestěhoval se z rušného Tokia na
po subtropické ostrovy, pobýval v zenovém klášteře
venkov a začal farmařit.
školy Sótó i v posvátných horách asketické sekty ŠuNašel se tehdy v permakulturním hospodaření
gendó a 8 let měl za partnerku japonskou tanečnici. ve stylu známého japonského zemědělce a mistra
V Japonsku také permakulturně farmařil, studoval
Masanobu Fukouoky a jeho základnou se stal malý
tanec a lidské tělo u světoznámého mistra Mina Ta- venkovský dům v krásném naganském údolí mezi
naky. Po několika letech studia veškeré vzdělávací
štíty Japonských Alp. Dnes se Hico Natsuaki opět
instituce opustil a vydal se studovat člověka a jeho
naplno věnuje hudbě, a přestože se nadále vyhýbá
prostředí a kulturu přímo.
mainstreamu, působí v několika hudebních projekV Japonsku dnes působí ve dvou hudebních usku- tech naráz (jako hráč, producent a zvukový inžepeních. Tato vzdálená země je mu místem duchov- nýr) a naplňuje tak své hluboké životní přání „Žít
ního tréninku a nehynoucím zdrojem umělecké
a zemřít s hudbou“.
i intelektuální inspirace, ovšem v poslední době
vstupné 80 Kč
i jakousi pevností, kde jeho bývalá žena zadržuje
Za Ekocentrum Skřítek srdečně zve
jeho malou dcerku.
Ing. Eva Janečková
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Výstava kreseb Bohuslava
Martinů v Poličce zahájena
V sobotu 13. října byla ve výstavních sálech
Městského muzea a galerie Polička (MMG) slavnostní vernisáží zahájena výstava kreseb skladatele Bohuslava Martinů nazvaná Martinů obrázky kreslící a konaná pod záštitou Ministerstva
kultury ČR.
Jde o unikátní výstavu, která poprvé v historii
vůbec představuje celý komplet skladatelových
kreseb, včetně těch, které se podařilo dohledat

v jiných muzejních sbírkách. Martinů – hudební
skladatel – je tak představen ve zcela jiném světle: jako autor rozverných a vtipných obrázků, zachycujících zajímavé dění kolem něj. Tyto kresby
jsou dnes pro nás v některých případech velmi
cenným zdrojem informací, které bychom se jinak nedozvěděli, neboť se nikde ve skladatelově
korespondenci či jiných historických dokumentech neobjevují. Jako příklad uveďme skladatelovy vtipné kresbičky zachycující některé momentky z místního života. Např. o tom, že bylo na
sokolské zábavě 16. května 1920 zakázáno tancovat módní tanec foxtrot, není v tehdejší Jitřence,
ve článku, který přitom o zábavě referuje, zmíněno ani slovo. Obrázky na Bohuslava Martinů
prozrazují někdy i osobní informace, jako třeba
fakt, že si skladatel neopatrností protrhl kabátek
z mohéru (tehdy pokládaného za velmi luxusní
materiál), kterým se velmi pyšnil.
Unikátnost tohoto nehudebního odkazu Bohuslava Martinů podnítila ideu vydat v souvislosti

s výstavou i reprezentativní publikaci obsahující všechny skladatelovy dochované kresby. Je
nazvána stejně jako výstava samotná „Martinů
obrázky kreslící“, kresby v ní však nejsou zveřejněny jen v podobě čistě obrazového katalogu, jak
bývá zvykem, jsou navíc opatřeny podrobnými
historickými a kulturně-společenskými komentáři.
Slavnostní křest publikace se uskutečnil právě na vernisáži stejnojmenné výstavy v sobotu
13. 10. Vydání knihy přivítal starosta města Poličky Jaroslav Martinů, který ve svém projevu
vyzdvihl důležitost propagování nejslavnějšího
poličského rodáka Bohuslava Martinů, a to právě
nyní, neboť v nadcházejících dvou letech si kulturní veřejnost bude připomínat hned dvě kulatá
výročí skladatele (v roce 2019 uplyne 60 let od
smrti skladatele a v roce 2020 to bude 130 let od
jeho narození). Vernisáž výstavy Martinů obrázky kreslící byla umocněna uměleckým výkonem
dua Hiroaki Goto (housle) a Shoko Goto (klavír),
kteří přednesli Intermezzo Bohuslava Martinů
a první větu ze sonáty „Hoson Zes“ brněnského
skladatele a Martinů žáka Jana Nováka. Po něm
si návštěvníci vernisáže mohli v klidu prohlédnout samotnou výstavu, obohacenou hned několika neobvyklými prvky: jsou to některé rukopisné zdroje, v nichž se kresby nacházejí (deník
B. Martinů, korespondence, skladby, lístky ze
sešitu); dále skladatelův deník v digitalizované
podobě; pro kreativní jedince je určen tzv. Inspiromat, kde mohou po skladatelově vzoru vytvořit
a také vystavit vlastní kresbu; u makety naddimenzované kresby klavíru zase lze vyzkoušet,
jak na svých kresbách skladatel s hudebním nástrojem „zápasil“. Poslední zajímavostí výstavy
je přímo pro výstavu vytvořená animace, vycházející z některých autokarikatur skladatele, které
byly rozanimovány na pozadí reálných, speciálně upravených interiérů a exteriérů Poličky. Ty
jistě každý občan snadno rozpozná.
Knižní publikaci i realizaci samotné výstavy
finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR
a město Polička. Výstava je veřejnosti přístupná
v otvíracích časech muzea do 31. 12. 2018.
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM

Radek Pilař v poličském muzeu
9. 5. jsme se s dětmi z Modrého klíčku vydali do poličského muzea, abychom se seznámili
s tvorbou ilustrátora Radka Pilaře. Interaktivní program byl připraven v prostorách radnice.
V úvodu jsme si shrnuli, co o Radku Pilařovi děti
vědí a které jeho postavičky znají. Po zhlédnutí
pohádky o skřítkovi ze skleněných střepů si malí
tvůrci sami vyzkoušeli sestavit z kousků barevného skla, přírodních materiálů, textilních kousků či šroubků svého skřítka. Následovaly aktivity
na stanovištích, kde si všichni mohli vyzkoušet,
jaké to je být architektem a postavit si hrady,
zámky a jiné stavby. Nesmělo chybět ani skládání
Večerníčkovy čepice a v závěru programu se děti
proměnily v herce a v nádherných kulisách si zahrály divadelní představení s loutkami z pohádky
o Rumcajsovi. Všichni předškoláci si vyzkoušeli
mnoho tvořivých aktivit a poličské muzeum opět
ukázalo, že umí děti zabavit.
Monika Horáková, učitelka
Vzdělávací programy
v muzeu města Poličky
Do poličského muzea jezdíme dlouhé roky. Každý program připravený pro děti předškolního
věku nás nadchne. Pracovnice muzea připravují
vzdělávací akci tak, že děti téměř nedýchají, jsou

pozorné po celou dobu – nedá se napsat „výkladu“, protože celá akce je vždy připravena přitažlivou interaktivní formou. Děti se do programu
ochotně zapojují a vždy si přivezou z návštěvy
muzea nějaký dárek, vlastnoručně vyrobený.
Je úžasné sledovat paní učitelky v muzeu, nemohu je pojmenovat jinak, protože programy jsou
natolik pedagogicky a metodicky skvěle připravené a promyšlené, že ještě dlouho po návštěvě
jsou zdrojem námětů pro rozhovory a následné
aktivity s dětmi ve školce. Nesetkali jsme se dosud nikde jinde, v žádném jiném muzeu, s takovou pedagogickou, výchovnou a vzdělávací prací
s dětmi. Máme zkušenost s tím, že jsme vešli do
muzea a byli vybídnuti, ať si s dětmi prohlédneme exponáty, výstavu (i např. na téma pohádky…),
ale žádná další práce s dětmi, výklad přizpůsobený jejich věku, nabídka vyzkoušet si oděvy, pohrát si s materiálem atp., ne. To nabízí, podle naší
dlouholeté zkušenosti, jen muzeum v Poličce.
Děkujeme Mgr. Pavle Juklové, Mgr. Stanislavě Cafourkové a dalším pracovnicím poličského
muzea za krásná zážitková dopoledne, za profesionální přípravu a milý přístup ke všem návštěvníkům.
Za MŠ Dolní Újezd
Blanka Famfulíková, ředitelka
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Městská knihovna
středa 7. listopadu – knihovna od 17.30 h
Okno, nástroj politického
boje I. – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Defenestrace nebyla ve středověku typicky českým způsobem mocenského boje. Tato zdánlivě živelná událost však na počátku 15. století odstartovala v Čechách léta trvající náboženskou válku.
čtvrtek 8. listopadu – Divadelní klub od 20.00 h
LiStOVáNí – Svatá Barbora (Šindelka, Mašek,
Pokorný)
Kuřimská kauza ožila v komiksu. Nyní i v LiStOVáNí.
Ve čtvrtek 8. listopadu budeme listovat komiksovým příběhem jedné z nejneuvěřitelnějších konspiračních teorií. Mladá novinářka Andrea dostala
za úkol napsat článek o tzv. kuřimské, nikdy neobjasněné kauze, kterou před několika lety žila celá
republika. Andrea je čím dál více pohlcována pátráním, zapomíná na svůj osobní život, na svého přítele Jakuba. Dozvídá se nové skutečnosti, vždy se jí
narýsuje možná varianta, která je následně popřena,
každá nalezená odpověď pokládá další otázky. Andrea se ztrácí v nekonečném labyrintu a je postavena
před zásadní otázku: Co všechno je ochotna obětovat? Účinkují: Petra Bučková a Alan Novotný, předprodej lístků v knihovně, vstupné 50 Kč/100 Kč.
středa 21. listopadu – knihovna od 17.30 h
Vytrvalost růže přináší… – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Před sto lety se rozešly dějiny českých zemí a rodiny Habsburků. Původně nevýznamný rod švábských
hrabat o vládu v Čechách usiloval několikrát. Trpělivost se jim vyplatila v r. 1526, kdy si je Čechové dobrovolně zvolili. A brzy toho měli hořce litovat…
Listopadový tematický koutek – Horror stories
Na sychravé ponuré večery nabízíme v knižním
tematickém koutku děsuplné historky, záhady a jiné
napínavé příběhy.

Betlemáři
vystavují
Vážení přátelé, Betlemáři Poličska spolu s pořádajícími složkami vás srdečně zvou na následující
adventní a vánoční akce a výstavy betlémů na Poličsku a okolí.
Korouhev u Poličky
Adventní výstava v kulturním domě v sobotu
a neděli 24. a 25. listopadu. Po oba dny je výstava
přístupná odpoledne od 14–18 h., www.obeckorouhev.cz.
Jedlová u Poličky
Adventní výstava v místní sokolovně v sobotu
24. listopadu od 13 do 17 h.
Kamenec u Poličky
Spolkový sál obecního úřadu, tradiční XV. vánoční výstava, která bude zahájena v sobotu 1. prosince ve 14 h a potrvá do neděle 9. prosince. Výstava je přístupna takto: pondělí až pátek 15–18 h.,
sobota a neděle 14–18 h, jinak po dohodě na OÚ
Kamenec. www.obec-kamenec.cz
Banín u Svitav
MO KDU – ČSL pořádá v místním kulturním
domě již tradiční XIV. výstavu betlémů, která
bude zahájena v sobotu 1. prosince ve 14 h a potrvá do 30. prosince. Přístupná bude vždy v sobotu, neděli a o svátcích 14–17 h, jinak po dohodě
tel.: 731 872 567.
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Amerika na kole

Před rovnými 100 lety: nezdar namísto
hudební oslavy vzniku republiky
V těchto dnech si intenzívně připomínáme sto
let výročí existence republiky. Její vznik v roce
1918 vítala většina obyvatelstva s nadšením: oslavoval se konec Rakouska-Uherska, jež platilo za
synonymum zastaralého a nepružného systému,
a každý se těšil z mladého československého státu.
Bohuslavu Martinů skýtala tato doba nové naděje:
bude se moci opět vrátit do Prahy, odkud jej vyhnala válečná bída a hlad. Musel se za první světové války z Prahy přestěhovat do rodné Poličky, kde
se žilo levněji a kde měl také rodinné zázemí. Živil
se zejména výukou hudby – dobová Jitřenka otiskla jeho inzerát, v němž nabízel „Hodiny vyučování
hře na piano a housle do domů“. Zapojoval se také

do koncertního dění v Poličce a okolí, zval různé
umělce z větších měst a sám je doprovázel na klavír. Ve většině byly tyto aktivity přijímány nadšeně
a našly si své publikum. Nicméně – jak praví staré
české přísloví: Není každý den je posvícení…
Těsně po vyhlášení nové republiky se Martinů
rozhodl uspořádat koncert ve prospěch českých legionářů a na oslavu vzniku Československa. Očekával nadšený ohlas, takže koncert naplánoval hned
ve dvou termínech: 16. a 17. listopadu 1918. Ale
ouha, tentokrát poličské posluchače dobře neodhadl: zájem o předprodej vstupenek byl tak malý,
že druhý z termínů musel být zcela zrušen. A jak
koncert, byť soustředěný do jediného dne, dopadl?
O tom výmluvně vypovídá vlastnoruční kresba
Bohuslava Martinů, kterou mírně ironicky nazval
Jaký byl v Poličce zájem o můj koncert pořádaný
1918 ve prospěch legionářů. Martinů s dávkou ironie na kresbě prezentuje liduprázdnost sálu v tehdejším městském divadle (dnes výstavní prostora
poličského muzea): z osmi posluchačů přítomných
v sále navíc ještě pětici označil křížkem a ke křížku
po straně obrázku vložil vysvětlivku: „volné vstupenky“ (na vysvětlenou – jde o vstupenky, za které
návštěvník koncertu nemusel platit, dostal je darem). Z čistě vlastního zájmu tedy na jeho koncert
přišli pouze tři lidé. I když můžeme předpokládat,
že autor kresby situaci trochu „přibarvil“, faktem je,
že koncert tehdy publikum nepřilákal. Velmi nízkou účast totiž komentuje i anonymní autor krátké
zprávy v časopise Jitřenka: „Provedení všech čísel
programu bylo brilantní a večer tento byl večerem
povznášejícím svým čistým krásnem hudebním,
jež dovede dát genius skladatelův a umělecké podání interpretův. Jest opravdu litovati, že aspoň
při jednom večeru nebylo divadlo úplně vyprodáno, jak by si byl náš virtuos pan B. Martinů za svoji snahu přinést nám požitek v pravdě umělecký
a krásný zasluhoval. I slavnostní palmová dekorace jeviště se znakem československým působila
povznášejícím dojmem a národní naše hymna zahraná členy kvartetta před započetím programu
byla jako modlitbou před oltářem svobodné naší
vlasti.“ – Inu jak praví jiné staré české přísloví:
I mistr tesař se utne…
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM
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Nebyl by to pro mě ani pro Ivu už červenec a srpen bez pořádnýho dobrodružství. Já za sebe mohu
říci, že ho letos bylo „až moc“. Nejdříve „dovolená“
v Ekvádoru a potom měsíc na kole v Severní Americe. Skutečně jsem se už na konci srpna těšil domů. Na
postel, na jídlo, na lidi… Ale pěkně popořadě.
V červenci jsme s Ivčou odlétli do země plné nejen
přírodních krás. Hory nám tentokrát ukázaly svou
méně příznivou tvář. Cotopaxi (5897 m) bičoval silný a neutuchající vítr a Tungurahua (5023 m) byla
celá v mlze. Barevný trh Otavala, městečka, o kterém se píše, že zdejší sobotní trhy s tradičními výrobky jsou nejrozsáhlejší v celé jižní Americe, nám
také učaroval. Největší a nejpříjemnější zážitek jsme
si však odvezli ze sjíždění řeky v Amazonii. Její jméno je Bobonaza. Pramení v provincii Pastaza a vlévá
se do stejnojmenné řeky, ta potom do Maraňónu a do
Amazonky. Řeku jsme vybrali až v Ekvádoru. Sjeli
jsme její asi devadesátikilometrovou část z Canelosu
do Sarayacu. Nebrali jsme ani vesty ani helmy. Proč,
na co? Vždyť pojedeme nějakej totální olej v pralese.
Jsme si mysleli. Ale realita byla dost jiná. Už když
jsme na řeku nasedali, byli jsme trošku vystresovaní její velikostí. No nic, to dáme, bude to pohoda.
Prvních několik kilometrů nám dalo docela na frak.
Peřeje místy tak za WW II., což už trošku houpe. Víc
houpe. Ale nakonec to šlo. První noc jsme si ustlali
na takovém vyvýšeném místě na břehu. Mysleli jsme,
že nejsme vidět, ale…
Přijďte na povídání s promítáním do Divadelního
klubu v neděli 4. listopadu od 18 hodin a uslyšíte, jak
naše dobrodružství nejen na řece Bobonaze dopadlo.
Srpnová trasa na kole z Anchorage do Los Angeles
byla drsná, kopcovitá, propršená, prokouřená, ale
nádherná. Po jednom z mnoha defektů mého zadního kola jsem byl nucen spát v kempu, abych druhý
den mohl dát kolo do servisu. Byl jsem z toho dost vypruzenej a naštvanej, ale co. Když nejde o život, nejde o nic. Ten večer byl pro mne jedním z nejhezčích
za celý ten měsíc. Přisedl si tam ke mně jeden starší

chlápek z USA a dal se se mnou do řeči. Moje angličtina sice není na vysoké úrovni, ale když chcete,
tak rozumíte. Stačí být naladěn na stejnou vlnu. A to
jsme byli. Kecali jsme asi do půlnoci a vypili dost piv.
Ráno jsem se vzbudil s kocovinou, ale spravil jsem
se pivem, které mi zbylo z večera. Není nad vydatnou
snídani. Zažil jsem toho při tomto třicetidvoudenním přejezdu a během těch 7047 km opravdu hodně.
Určitě o tom chci také udělat nějaké vyprávění. Ale
nejspíš až v novém roce, abyste nebyli přehlceni Mazalem a Dolečkovou na konci roku 2018.
Zase jsem si během těch dvou měsíců „volna“ uvědomil, jak strašně je důležité si občas hrábnout na
dno a potom se z něj zase sebrat. Opět jsem se posunul kousek dál v užívání si života plnými doušky. Ten
se prostě musí žít pořádně a naplno, protože je strašně krátkej a člověk nikdy neví, kdy skončí. Je to sice
na jednu stranu dost strašlivý, ale na druhou stranu
to lidi motivuje k tomu, aby se snažili být šťastní…
Ještě bych na tomto místě rád veřejně poděkoval
všem, kteří můj přejezd Severní Ameriky podpořili,
ať už finančně nebo psychicky. Díky. Mé speciální
poděkování patří městu Poličce za jeho neustálou
a nemalou pomoc.
Petr Mazal

Hudební nauka „jinak“
Ach jo, to zase bude nuda. Celou hodinu psát
o nějakých skladatelích a poslouchat ty příšerný
skladby, co nás vůbec nezajímají. Tak takhle nějak
si pamatuju já své hodiny hudební nauky (dále jen
HN). Je tomu tedy už nějakých pár desítek let zpátky. Většina dětí bere HN v ZUŠkách jako nutné zlo.
Já to tak měl taky.
HN učím už 15 let a vždycky jsem se snažil, aby
vědomosti, znalosti a dovednosti v ní získané co
nejlépe využívaly při hře na nástroj či zpěvu. To je
taky hlavní náplň a smysl HN. Každý rok přemýšlím nad tím, co mohu dělat jinak, lépe, abych děti
více vtáhl do hodin a aby nevnímaly HN jako něco
podřadného. A věřte mi, že to není jednoduché.
V hodinách s dětmi pracujeme na rytmickém cítění, píšeme melodické diktáty, procvičujeme látku
na interaktivní tabuli, hrajeme na rytm. hudební
nástroje, posloucháme a rozebíráme skladby atd.
Snažím se děti i vychovávat – svým postojem,
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svými názory, svým smyslem pro humor. Vedu je
k sebehodnocení, k tomu, aby si navzájem pomáhaly a aby se nesmály těm, kterým něco hned nejde.
Zjednodušeně řečeno se snažím být člověkem, který dětem něco dobrého předává.
Nejtěžší je to v 5. ročnících, kde máte skupinu
dětí, se kterými je někdy těžké vyjít, protože jsou
v takovém tom období. Už minulý rok jsem dělal
hodiny v tomto ročníku jinak a letos v tom pokračuji. Děti jdou povinně na 5 koncertů v rámci KPH
do Tylova domu. Povinně? Ano, je to součást ŠVP.
Nejdeme ale na „někoho“, kdo bude hrát „něco.“
Jdeme na koncert interpreta, popř. hudebního
uskupení, o kterém nám děti hodinu předtím udělají prezentaci, něco poví a pustí ukázky. Já jsem
v tu chvíli jen posluchač. Další týden se sejdeme
před ZUŠ, řekneme si, jak se budeme chovat a jdeme připravení na koncert. A věřte nebo ne, děti na
koncertě sedí, poslouchají, chovají se slušně a vůbec byste nečekali, že tam je skupina cca 30 puberťáků. Neříkám, že je to všechny do jednoho baví,
vůbec ne. Ale celým tím procesem se učí spoustě
věcí. Učí se jak vytvořit prezentaci. Vyzkouší si, jak
nejednoduché je mluvit před ostatními. Naučí se
zažít pocit, kdy jsou trochu vystresovaní. Hezky
se oblečou. Jdou spolu na koncert. Jsou součástí
publika. Dozví se něco o skladatelích, kteří jsou na
programu, a o interpretech. Přijde vám to málo?
Buďme rádi za to, že děti do ZUŠ chodí. Zkusme
dělat všichni trochu více pro to, aby slova „vážná
hudba“ nebyla dětmi vnímána jako něco prázdného. Zkusme, i když to není náš šálek kávy, děti
podporovat a rozvíjet v tom, když je baví hrát na
hudební nástroj.
Petr Mazal

Pozvánka DPS
Penzion

Z činnosti DPS Penzion
Podzim v DPS Penzion je každoročně spjat
s oslavami Mezinárodního dne seniorů a Týdne
sociálních služeb. Letos se slavilo také 100. výročí
vzniku Československa.
Při Seniorské stopě výletníci opět putovali Poličkou. Tentokrát měli za úkol navštívit místa podle
starých fotografií a vyfotit aktuální stav. Vznikl
tak soubor fotografií „Tenkrát a teď.“ Senioři se
také zúčastnili oslav 100 let republiky, které pořádalo SeniorCentrum Skuteč. Součástí oslav
bylo sázení národního stromu, lípy, vystoupení

pěveckého souboru Radost a Šeucouvské muziky.
Mgr. A. Stanislavová a Mgr. J. Matouš připravili
pro seniory přednášku Falešné zprávy, výmysly
a fakta ve zpravodajství. Každoroční prevence
kriminality proběhla opět formou divadla. Herci
divadla VeTři se tentokrát zaměřili na témata – obtěžování a kontakt s cizí osobou a volání na tísňové
linky. Z některých seniorů se stali herci a své role
zvládli na jedničku. Zahrál si také zástupce Policie
ČR por. Bc. Ondřej Zeman.
Na hudbu J. Strausse tančily ruce seniorů s pastelkami po papíře. Při této relaxaci jsme přišli na
to, že list na podzim padá ze stromu v rytmu valčíku. Za slunečného počasí proběhlo v atriu DPS
„Penzion“ poslední letošní grilování. Akcí, která
měla být vyvrcholením podzimních oslav, se stal
Prvorepublikový ples. Již několik týdnů předem
senioři sháněli kostýmy, Šikovné ručičky vyráběly
čelenky a pěvecký soubor Poupata připravoval vystoupení, které bylo složené z písní první republiky,
a všichni se těšili na setkání se seniory ze Skutče,
kteří byli na náš ples pozvaní. A povedlo se. Všem
to v kostýmech moc slušelo. Tančilo se, zpívalo,
a zajímá vás, jak to bylo s fotografickým koutkem?
Tak ten si senioři opravdu užili.

Nabídka volného pracovního místa

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH – PEČOVATEL/KA
místo práce: převážně v DPS „Penzion“ Polička a město Polička
Pracovní činnost: provádění pečovatelských služeb zejména u seniorů a osob se zdravotním postižením v jejich domácnosti (např. nákupy, úklid domácností, praní prádla, provádění osobní hygieny,
dovážka obědů, doprovody, dohled apod.)
Pracovní doba: plný pracovní úvazek (40 h./týdně),
pondělí – pátek od 7.00–15.30 h. (1x za 5 týdnů odpolední směna 10.30–19.00 h. a víkendová služba).)
Zaměstnání na dobu: neurčitou (po zapracování)
Požadujeme:
• dosažené minimální vzdělání – střední odborné (výuční list)
• řidičský průkaz skupiny B (os. auto) – uchazeč/
ka musí být aktivní řidič/ka
• kvalifikační kurz pro prac. v sociálních službách
(není podmínkou)
• základní znalost práce na PC
• zdravotní průkaz, odpovídající zdravotní stav
k pracovní náplni
• bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů – doloží
se před podpisem prac. sml.)

• zodpovědný přístup k práci, důslednost, obětavost, ochota vzdělávat se
• komunikativní a společenský přístup zejména
k seniorům
• výhodou je praxe již vykonávaná práce v sociální oblasti (není podmínkou)
Hrubá měsíční mzda: dle praxe a odbornosti v rozpětí 19.000–25.000 Kč
Benefity: dlouhodobé a stabilní zaměstnání v příjemném kolektivu, podnikové stravování, bezplatné vzdělávání, penzijní připojištění, FKSP apod.
Podání nabídek: co nejdříve – nejlépe osobně, případně e-mailem s předáním prac. životopisu
Předpokládaný nástup: od 1. 1. 2019
Nabídky přijímá a informace podává:
vedoucí pečovatelské služby, Irena Smolková, DiS. (461 753 122, 730 892 031), e-mail: smolkova@dpspolicka.cz nebo ředitel Mgr. Pavel Brandejs
(461 753 121), reditel@dpspolicka.cz

Klub zdraví zve na listopadové setkání
lin? A není to jen chuťovka do omáček a příloha
Už se pomalu, ale s jistotou blíží a zase se nás
bude všetečně ptát. Kdo? No přece zima. A s ní ka- k masitým pokrmům. O křenu se praví, že zabere
na všechny neduhy. O takových a jiných rostlinách
šel a rýma a možná i nějaké jiné virózy. Takže co
jsme dělali v létě, abychom mohli správně zareago- bude nejen povídání, ale i praktické ukázky a revat? Možná pozdě honit bycha, jestliže jsme si neu- cepty na doma.
A tečka k zamyšlení na závěr od člověka, který
žívali zdravý pohyb na čerstvém povětří a sluníčko
byl 35 let známým vegetariánem: „Být vegetariáv dostatečné míře. Ale jako vždycky, není ještě nic
nem znamená odpor vůči dnešnímu stavu světa,
ztraceno, ještě pořád se dá něco udělat.
Přijďte si poslechnout přednášku zdravotní ses- vůči hladu, krutosti, mrhání, válce. Proti tomu je
nutné něco podniknout. Má odpověď se jmenuje:
try paní Gabriely Slezákové na téma „Léčivé plané
rostliny v ČR,“ která se uskuteční na obvyklém
vegetariánství.“ — Isaac Bashevis Singer, polskomístě, v horní místnosti SVČ Mozaika 14. 11. od -židovsko-americký autor, nositel Nobelovy ceny
18.00 hodin. Některé určitě znáte, ale máte nyní
za literaturu v roce 1978 (1902–1991).
skvělou možnost se naučit poznávat a používat i ty,
Mějte krásný měsíc listopad i s jeho vrtochy
které jste dosud míjeli a třeba i nelítostně likvido- v počasí, na každém dni si najděte něco krásného,
vali jako plevel na zahradě. Věděli jste třeba, že
za co můžete být vděční – a buďte zdrávi!
planě rostoucí křen pomalu vymizel z našich luk
Za tým Klubu zdraví Polička
a možná bude brzy na seznamu ohrožených rostHanka Ščigelová

31. 11. keramická dílna – od 13.30 h. v pracovní
místnosti
7. 11. Svatomartinské posezení od 14.00 h. v jídelně Penzionu. Zájemci se
nahlásí na recepci, vybíráme 25 Kč na občerstvení.
13. 11. Šikovné ručičky od 13.30 h. v pracovní
místnosti DPS Penzion
14. 11. Šikovné ručičky od 13.30 h. v pracovní
místnosti DPS Penzion
28. 11. Šikovné ručičky od 13.30 h. v pracovní
místnosti DPS Penzion
29. 11. Narozeninové zpívání od 14.00 h. v pracovní místnosti

Aby nebyl
nikdo sám
Blížíme se k závěru roku, který byl velice naplněn
velkými a zajímavými událostmi, ať již ve společnosti nebo i v činnosti naší organizace. Čeká nás
jeho zhodnocení, hledání nových možností lepší
práce a dalších rezerv. Jde především o zapojování
členské základny do práce a činnosti organizace, ku
prospěchu všech.
V měsíci říjnu nám nevyšel článek v Jitřence, dostali jsme sice omluvu od redakce, ale mnozí členové
se ptali, proč náš článek nevyšel, a všechny ostatní
běžné články vyšly. Byli bychom rádi, aby i nadále
bylo vše v pořádku a naše členská základna měla
včas potřebné informace.
Během měsíce října jsme uskutečnili několik
zájezdů, do Ždáru nad Sázavou, na zámek Kuks,
Josefov, Kudovu Zdroj do Polska, Bystřice n. Pernštejnem, dále i několik turistických vycházek do
Lačnova, sportovní zápolení v bowlingu, společenskou kulturní akci se zábavou v Kamenci a další zajímavé akce.
Výjezdní zasedání Seniorů ČR Pardubického
kraje s účastí spolků z jednotlivých měst bylo přítomnými kladně hodnoceno. Účastníci navštívili
několik kulturních zařízení, o kterých se dozvěděli
mnoho zajímavého a poučného. Pro mnohé to bylo
i překvapení, protože viděli některé prohlídky poprvé.
V nejbližším období, tzn. v listopadu a částečně
i v prosinci, nás čeká 13. 11. zájezd do Velkých Losin
na příjemné koupání v termálních bazénech. Odjezd
autobusu v 8.00 hodin ze zastávky u Stratílka, vedoucí Věra Fialová.
Kroužek keramiky v Středisku volného času
v Mozaice se koná 14. 11. a 21. 11. v 9.00 hodin. Kdo
má zájem, ať se přihlásí u paní Ivy Červené, naučí se
dělat vánoční svícen.
15. 11. bude uspořádána beseda a seznámení s novými dopravními předpisy, jak pro chodce, tak pro
motoristy. Akce se koná v Domě s pečovatelskou
službou ve 14.00 hodin, přednášku provede odborný znalec oboru dopravy, organizuje J. Koráb.
27. 11. pojedeme do Oldřiše buď vlakem ve 14 hodin, nebo každý sám. Zahrajeme si kuželky, vedoucí
J. Faiman.
Informativně 11. 12. se sejdeme v jídelně OPP
Polička u bývalého Atlasu. Společenské odpoledne
plné her a různé zábavy, organizuje V. Fialová ve
14.00 hodin.
14. 12. ve 14.00 hodin v Tylově domě uspořádáme
Mikulášskou zábavu. Účastníci si přinesou vlastní
občerstvení. K účasti zve kulturní komise a V. Vaněk.
Děkujeme všem organizátorům akcí i pořadatelům za jejich obětavou práci.
Do konce listopadu máte možnost podat své náměty k činnosti na rok 2019.
předseda SČR MO Polička,
Jaroslav Koráb

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

15

Zprávy z charity
Benefice se stěhuje do
kostela sv. Michaela
Čtveřice violoncellistů Prague
Cello Quartetu si letos při benefičním koncertu Oblastní charity Polička bude muset poradit s listopadovým chladem a pořadatelé zase
s prostorem. Z důvodu oprav kostela sv. Jakuba
se totiž letošní ročník koná v kostele sv. Michaela.
Ten je podstatně menší a také o trochu studenější.
Nicméně, ať jsou podmínky jakékoliv, zveme
posluchače první listopadovou sobotu v 17 hodin
do poličského kostela na hřbitově. Posílíme místa k sezení v lodi i na kůru, aby si ti, kdo přijdou,
pohodlně užili večer s Petrem Špačkem, Janem
Zvěřinou, Janem Zemanem a Ivanem Vokáčem,
o nichž je v širokých uměleckých i laických kruzích
známo, že umí diváky pořádně nadchnout. Všichni
jsou bezkonkurenčními sólisty a dohromady tvoří
skvělý soubor. Vystoupí s programem, jenž je i pro
samotné pořadatelé záhadou. Prozradili pouze, že
budou hrát například autory: A. L. Webera, A. Dvořáka, P. I. Čajkovského nebo F. Merkuryho, ale výběr skladeb na místě podřídí náladě posluchačů.
Přijďte tedy spolu s interprety pro sebe vytvořit koncert. Je opět benefiční. Šestadvacet
sponzorů, z toho 7 generálních, poskytlo na jeho
konání a především na benefiční účel bezmála
140 000 Kč. Vstupenky, které se budou prodávat
1 hodinu před koncertem v kostele, stojí 200 Kč
a pro děti a důchodce jsou za polovic. Za získané prostředky chceme vyměnit buď topení, nebo
okna ve stavebně nejstarším charitním domě, který stojí na křižovatce ve Vrchlického ulici – symbolicky, přímo proti vchodu na hřbitov.
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Navštivte město Davidovo
Betlém, město Davidovo – je letošní téma adventní výstavy S vůní vanilky. Pořádají ji v pátek
před první adventní nedělí dne 30. listopadu
v čase od 8 do 17 hodin v Charitním domě I. v Poličce klienti a pracovníci AC dílen a Denního stacionáře Oblastní charity Polička.
Nápomocni jim opět budou páni faráři katolických farností Enderle, Romportl, Špinler
a Tomšíček a Tengler z poličského evangelického
sboru, kteří jsou osobami nejpovolanějšími k výkladu tajemství starozákonního města Betléma.
Milovníky pozapomenutých řemesel potěšíme
předvedením umění mistra koláře a zpracovatele
kůže. Nebudou chybět medové věcičky od medařů, zdobené perníčky od paní perníkářky, ani
spousta originálních výrobků z AC dílen a Denního stacionáře určených ke koupi. Na prahu adventu zde také můžete zakoupit adventní věnce či
dekorace do vašeho domu a prohlédnout si stylově předvánočně vyzdobený Charitní dům I.
Přijďte se podívat, děláme to pro vás a moc se
na vaši návštěvu těšíme.
Týdny pro duševní zdraví
stíraly stigma
Týdny pro duševní zdraví jsou bohatou sérií
vzdělávacích a destigmatizačních akcí pořádaných po celé republice ve prospěch lidí stižených
duševními nemocemi. Na Poličsku se k nim už
osm let připojují Otevřené dveře Oblastní charity
Polička. Jsou totiž zatím jedinou sociální službou,
která se této klientele v území Svitavska věnuje.
Pro veřejnost letos Otevřené dveře připravily
besedu na téma „Co se děje v psychiatrii?“ Ved-
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la ji osoba z nejpovolanějších, MUDr. Martin
Hollý, MBA, ředitel Psychiatrické nemocnice
Bohnice, psychiatr, sexuolog a psychoterapeut.
Poslechnout si ho tentokrát mohli lidé v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách.
Další osvěta směřovala ke studentům vybraných středních škol. Krajský koordinátor transformace psychiatrické péče Bc. Štěpán Plecháček,
vedoucí Otevřených dveří a sociální pracovnice
Mgr. Jana Dobrovolná a člověk s osobní zkušeností s duševní nemocí, připravili v měsíci říjnu
pro studenty středních škol v Poličce, Svitavách
a Litomyšli besedu.
„Hovořit s mladými lidmi o duševních nemocech vidím jako velmi vhodné. Jsou ve věku, kdy
se například schizoafektivní a psychotické poruchy nejčastěji projeví. A budovat v mládeži včas
pochopení pro lidi s jinakostí je pro ně, jejich
rodiny a celou naši společnost vždy prospěšné,“
řekla Dobrovolná a chválila zájem a aktivní účast
klientů.
Poslední a nejkonkrétnější formou vzdělávání
byl tradiční psychoedukační kurz pro lidi s duševním onemocněním – klienty Otevřených dveří
a jejich rodinné příslušníky. Těm se po celý první
říjnový víkend věnovali Bc. Blanka Novotná, vedoucí psychiatrická sestra z Centra duševního
zdraví pro Prahu 8, a Ing. Zdeněk Heřt, peer konzultant z Bony, o. p. s.
Týdny pro duševní zdraví pořádané poličskou
Charitou už tradičně finančně podpořila společnost Janssen Cilag, s. r. o.
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička

Novinky ze ZUŠ
Základní umělecká škola
v průběhu léta a podzimu prochází rozsáhlou rekonstrukcí,
která ani v měsíci říjnu nebyla
ještě zcela dokončena. Nicméně posledním prostorem, který
čeká na svoji finální podobu, je koncertní sálek.
Doufejme tedy, že se škola dočká svého vánočního dárku a do konce roku bude i tato důležitá část
školy v plném provozu. S tím souvisí poněkud náročnější organizace a omezený chod některých obvyklých aktivit, za což se omlouváme. Věříme, že
odměnou nám bude opravená budova s vyřešenou
vlhkostí v přízemí a vylepšeným prostorem pro
naše koncerty.
I přes tyto komplikace naši žáci připravili již
3. října program pro oslavy 20 let vzniku nové
podoby Poličské nemocnice, s. r. o. a Svazku obcí

AZASS. Děkuji za profesionální výkony žákům
E. Plecháčkové, T. Přívětivé, V. Ptáčkové, V. Pucharové, D. Švábové, S. Grubhofferovi a také jejich
pedagogům P. Boštíkové, A. Kladivové, I. Komárkové, T. Jandlovi, F. Tóthovi za vynikající přípravu.
Projekt Hrátky s uměním prozatím nemá odpovídající prostor k realizaci, proto prosíme všechny
zájemce, aby vyčkali, výuka bude zahájena okamžitě po dokončení sálu.
Z pravidelných aktivit se v měsíci listopadu
můžete těšit na koncert věnovaný výročí narození Bohuslava Martinů, který se uskuteční
29. 11. v 17 h v malém sále Tylova domu. Připravujeme pro vás hudbu z díla oslavence a jeho současníků, případně následovníků.
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy

Senioři Pardubického kraje
se sešli v Poličce
V úterý 25. 9. proběhlo výjezdní zasedání Seniorů Pardubického kraje v Poličce. 50 zástupců
spolků z Pardubic, Chrudimi, České Třebové, Litomyšle a Poličky přivítal předseda organizace seniorů z Poličky. Při procházce městem se delegáti
zastavili u sochy Bohuslava Martinů v městském
parku, kde se seznámili s některými událostmi
vzniku této sochy a její instalace v roce 1990 vytvořenou akademickým sochařem Milanem Knoblochem. Dále si návštěvníci prohlédli poličské
náměstí a v budově barokní radnice galerii obrazů
Hohenemské sbírky.
Ve velkém sále radnice přivítal hosty starosta
města Jaroslav Martinů společně s místostarostou Bc. Antonínem Kadlecem. Starosta města
seznámil přítomné s naším regionem a současným vývojem města. Největší snahou současného
vedení je podporovat bytovou výstavbu a ekonomickou činnost města tak, aby nedocházelo
k úbytku, ale naopak k přírůstku obyvatel.
Předseda městské organizace připomněl dobrou spolupráci s vedením města i se všemi kulturními zařízeními v Poličce. Zároveň upozornil
na několik jednání ohledně městské hromadné
dopravy pro starší občany s určitou slevou jízdného. Dále by bylo potřebné zabývat se možnostmi
zřízení klubového zařízení pro starší občany s vol-

ným přístupem. Při společném obědě proběhlo
jednání Seniorů krajské rady, kdy se účastníci
seznámili se závěry jednání ústředního orgánu
Seniorů ČR.
Poté následovala návštěva hradu Svojanov, kde
byli hosté seznámeni s historií hradu, jeho expozic a aktivit pro návštěvníky.
Účastníci výjezdního zasedání byli velmi spokojeni. Poděkování patří všem organizátorům
akce.
Jaroslav Koráb,
předseda Seniorů Městské organizace Polička

ZŠ Na Lukách
informuje
Bezpečnost dětí je naší prioritou
Základní škola Na Lukách v Poličce se zapojila do
mezinárodního projektu Nenech to být.
Nenech to být je organizace bojující proti šikaně
a vylučování z kolektivu na školách po světě. S podporou MŠMT a odborníků přináší efektivní způsob
odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Základní verze (online schránka důvěry) je všem
školám dostupná zdarma. První zásadní výhodou je
anonymita, ta dává možnost informovat o problému
i dětem, které by se v reálném světě bály cokoliv udělat. Nic jim nehrozí, a nejen proti šikaně tak bojují
stylem, který je pro ně naprosto přípustný. Žáci mohou přes webovou schránku nahlásit vše, o čem se
bojí mluvit, čeho byli svědky jako přihlížející i svoje
vlastní zkušenosti se šikanou. Odborníci jejich problémy efektivně řeší a informují zástupce školy.
Snažíme se žákům zajistit bezpečnost ve škole, ale
šikana je jeden z nejzávažnějších typů rizikového
chování mezi dětmi, proto této problematice věnujeme zvýšenou pozornost, abychom předešli rozsáhlejším problémům v kolektivu.
Škola a jídelna
Jídelna ZŠ Na Lukách se rozhodla pozměnit
výdejní prostory, kde se vydávají obědy a svačiny.
Odstraněním vrchního přepažení a zařazením nerezových prvků vzniká prostorově, světelně a ventilačně otevřenější a vřelejší dojem z návštěvy našeho
školního zařízení. Naše škola se také začlenila do
projektu Obědy pro děti. Tento program je pod záštitou MŠMT, podporovaný MPSV, a jeho podstatou je
zajištění pravidelného stravování dětem ze sociálně
nestabilního prostředí.
Také jsem si všiml několika žáků, kteří oproti výše
uvedeným vrstevníkům mají asi peněz na rozdávání.
Svou zakoupenou pizzou, kebabem s kofolou, apod.
dávají přednost rychlým, méně kulturním obědním
chvilkám. Je zároveň zajímavé, že se z drtivé většiny jedná o ty jedince, které spojuje skutečnost, že se
s nimi složitěji pracuje ve školním vyučovacím procesu. Další zamyšlení na toto téma nechám na povolanější… Neodpustím si připomenout různorodost
svačin, o které se můžete přesvědčit na stránkách
školy www.zsnalukach.cz. Tato čtrnáctikorunová
denní položka za svačinu je spolu s obědem a školní
výukou zárukou tolik diskutovaných návyků našich
dětských svěřenců. Tedy nechť všem chutná a výuka
není nudná…
Stanislav Nožka

Září ve Speciální MŠ a Zš v Poličce
Na prázdniny už zase jenom vzpomínáme a nový
školní rok je již v plném proudu. Žáci opět usedli
do školních lavic, aby si osvojovali nové vědomosti
a dovednosti. Jsou pro ně ale připravovány i takové aktivity, které je z lavic vytáhnou. 19. září se třídy speciální školy sešly na sportovišti Masarykovy
školy, kde byly pořádány atletické závody. Počasí
naštěstí ještě přálo. Závodilo se v pěti disciplínách:
hod granátem na cíl, skok do dálky, překážkový
a štafetový běh, hod oštěpem. Všichni závodníci se
velmi snažili, a tak byli po sportovních výkonech

odměněni medailí a sladkým překvapením. Tímto
bychom chtěli poděkovat ředitelce Základní školy
Masarykova Mgr. Lence Novotné za možnost využití sportovního areálu. Dalším zpestřením výuky
byla návštěva poličského dopravního hřiště s novými semafory, Květné zahrady se spoustou domácích zvířat, ale také výlet na místní přehradu nebo
Podzimní hrátky cestou po cyklostezce do Liboháje s různými úkoly.
Starší žáci vyrazili 20. září na dvoudenní pobyt
na Vranov, kde nechyběla projížďka na lodi po
Vranovské přehradě a sbírání českých granátů, rozesetých po jejím břehu. Podvečer dne patřil sportu. Žáci si se svými pedagogy zahráli různé míčové
hry na nedalekém hřišti. Druhý den se vydali po
turistické značce na krásný zámek Vranov nad
Dyjí. Po jeho prohlídce následoval výlet do Brna,
do zábavného vědeckého parku VIDA!, kde se
žáci zúčastnili programu „Mysli na smysly.“ Byl to
opravdu skvělý zážitek včetně nádherného počasí.
Bc. Monika Burešová
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Mezinárodní
soutěž „Mladí
fotografují
památky“

Studenti gymnázia vyučovali v Anglii

V roce 2007 bylo Sdružení historických sídel,
Čech, Moravy a Slezska osloveno hlavním pořadatelem – Radou Evropy, aby soutěž u nás zorganizovalo a převzalo nad ní záštitu. Sdružení se velmi rádo
ujalo této výzvy a výsledkem je deset úspěšných ročníků. Celá soutěž vrcholí předáváním cen a diplomů
u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel ve
Španělském sále na Pražském hradě, v roce 2019 to
bude 16. dubna.
Soutěž „Mladí fotografují památky“ je dnes jedna
z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví.
Soutěž je učena pro žáky a studenty základních
a středních škol, kteří do sekretariátu Sdružení zašlou fotografie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz).
Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho
kulturního dědictví, podpořit znalosti historických
budov a zahrad, venkovských a městských krajin
uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy.
Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí, ale spíše
zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout se námětům, které
přes svou možnou fotografickou zajímavost, neodpovídají takovému záměru.
Vítězové soutěže se mohou těšit na zajímavé odměny. Firma Zoner každoročně věnuje hodnotné ceny
pro účastníky.
Technické specifikace soutěže pro rok 2019:
Pro vkládání fotografií je uzávěrka 15. 3. 2019.
Vítězové Národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne
památek a sídel na Pražském hradě ve Španělském
sále dne 16. dubna 2019 a postupují do mezinárodní
soutěže.
Rada Evropy stanovila pro soutěž tato kritéria:
• Téma: Architektonické dědictví
• Účastníci: Mládež navštěvující školní zařízení
• Věkový limit: 21 let
• Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií
v České republice: 15. 3. 2019
V letošním roce musí účastníci opět vkládat fotografie přes internet na nové webové stránky Sdružení – www.historickasidla.cz.
Každý účastník může vložit maximálně 3 fotografie. Pozor, registrace a vložení jedné, dvou nebo tří
fotografií musí proběhnout najednou (není možné se
zaregistrovat, vložit jednu fotografii, odeslat, a následně za několik dnů vložit další fotografii).
Veškeré informace či dotazy vám zodpoví sekretariát SHS ČMS na tel: 224 213 166 nebo na internetové adrese info@shscms.cz.
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Studenti Gymnázia Polička sklidili uznání a obdiv na severním okraji Londýna za prezentaci výsledků dotazníkového šetření, jehož tématem byl
život jejich rodičů a prarodičů před rokem 1989.
Dvacet žáků kvinty, sexty, septimy, druhého
a třetího ročníku se na konci září zúčastnili výuky
na Highlands Secondary School v Enfieldu v rámci exkurze do Anglie. V pětičlenných skupinách
tam vystoupili ve čtyřech paralelních hodinách
dějepisu, které připravují anglické žáky na důležité zkoušky GCSE. Protože dějepis, podobně jako
ostatní předměty, jsou v rámci ročníku monote-

matické, letos jsou zaměřené na téma studené války. Naši studenti jim tak zprostředkovali pohled,
který v učebnicích určitě nemají.
Samotné dotazníkové šetření o životě za „železnou oponou“ proběhlo na začátku září a následně
bylo zpracováno třídou sexta. V anglickém jazyce pak byly prezentovány v běžné výuce v úterý
25. září, za což si od tamních vyučujících vysloužili uznání a neskrývané nadšení i od vedoucího
oddělení humanitních předmětů Toma Hursta.
Ve škole v Enfieldu na severu Londýna si naši reprezentanti vyzkoušeli nejen trému z výstupu v cizím jazyce před svými vrstevníky, ale poté měli
možnost si v uvolněné a přátelské atmosféře popovídat s žáky školy o všem, co je zajímalo.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří byli ochotni se dotazníkového šetření zúčastnit.
Umožnili jste studentům nejen nahlédnout do života během komunistické diktatury, ale i vyzkoušet si něco nového.
Jan Vavřín, Gymnázium Polička

Koncert Daniela Juna
Gymnázium Polička a Společnost Bohuslava Martinů pořádají ve středu 14. listopadu
v 17 h v aule gymnázia klavírní koncert MgA. Daniela Juna věnovaný 100. výročí vzniku Československa a Dni boje za svobodu a demokracii.
MgA. Daniel Jun je mladý, talentovaný klavírista. Studoval na Konzervatoři P. J. Vejvanovského
v Kroměříži a poté pokračoval na HF JAMU v Brně.
Účastnil se řady masterclassů s významnými českými i zahraničními pianisty. V současné době se
věnuje koncertní činnosti; od roku 2005 má na
svém kontě několik set koncertních vystoupení
v České republice i v zahraničí. Získal různá oce-

nění, např. v březnu 2010 se stal finalistou Mezinárodní klavírní soutěže Bedřicha Smetany v Plzni,
v dubnu 2014 získal 2. cenu „Notes In Harmony“
v italské Bettoně (provincie Perugia), v květnu
2014 získal 2. cenu „EUTERPE“, která se konala
v Coratu (provincie Bari, Itálie), v červnu 2015 získal 3. cenu „Youth Academy Award“ v Římě. Momentálně se plně věnuje koncertní činnosti a působí také jako soukromý lektor klavírní hry.
V úvodu koncertu zazpívá pěvecký sbor Juliettes. Daniel Jun zahraje skladby F. Liszta, F. Chopina a G. Gershwina.
E. Erbesová

Úspěšná spolupráce Poličky
a Agentury pro sociální začleňování
V pondělí 24. 9. proběhlo závěrečné jednání zástupců města Poličky, Agentury pro sociální začleňování a zástupkyně lokálního síťování v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně
právní ochrany dětí.
Účastníci si vyjádřili vzájemné poděkování za roční spolupráci, v rámci které se uskutečnilo 5 odborných setkání k problematice kvalitního a dostupného
bydlení pro všechny občany. Pro ověření vhodnosti
navržených intervencí proběhly skupinové rozhovory s lidmi, kteří shání bydlení v Poličce, i s těmi, kterým problémy s bydlením znepříjemňují život. Tým
profesionálů a zástupců města i dalších organizací
vytvořil v rámci strategického plánování dokument
Koncepce dostupného bydlení města Poličky, který
je dostupný na webových stránkách. „Město nám
dalo podmínky a šanci, aby tu vznikl živý materiál,“ hodnotí spolupráci s městem výzkumník Martin
Šmoldas. Na plnění a udržitelnost naplánovaných
17 opatření budou dvakrát ročně dohlížet zástupci 3
městských komisí.
Starosta města Jaroslav Martinů potvrdil záměr
zvýšit fyzickou i finanční dostupnost bytů k prodeji
i k pronájmu a zájem Poličky pomáhat mobilitě osob
na pracovním trhu právě nabídkou adekvátních
možností k bydlení pro jednotlivce i rodiny s dětmi
bez ohledu na věk či znevýhodnění. „V otázce byd-
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lení by měly platit zásady férovosti a dostupnosti,
jsem velmi rád, že jste v koncepci potvrdili některé mé myšlenky, mohu se odvolávat na vaši práci,“
hodnotí materiál starosta Poličky.
Pracovníci Agentury ocenili, že se zastupitelé města Poličky rozhodli jako první v Pardubickém kraji
na vlastní žádost zahájit spolupráci s Agenturou pro
sociální začleňování a tím umožnili vytvořit preventivní síť pro oblast bydlení, která umožní v budoucnu
řešit specifické problémy i nečekané životní situace
obyvatelům tohoto regionu.

Zprávy z Masarykovy ZŠ
Adaptační kurz
První kroky nově vzniklých
kolektivů šestek vedou každoročně na Budislav. I letos se zde
konal adaptační kurz 6. A, B,
C. Za velmi příznivého počasí
se kolektivy stmelovaly, poznávaly, sbližovaly a adaptovaly. Atmosféra, intenzivní a pestré programy zaměřené na sportovní
i relaxační činnost a na vzájemné seznamování se
dětem velmi líbily. Připraven byl i blok primární
prevence – Bolest jménem šikana.
V rámci získávání sociálních dovedností odjeli
na zážitkový den na Budislav i tři třídy sedmáků.
Program pro ně připravila pardubická společnost
Spofesta. I zde zavládla velká spokojenost. 7. ročníky čekaly soutěže a hry všeho druhu, sporty běžné i netradiční, bojové i vzdělávací.
Odborná setkávání s rodiči
Třetí série setkávání se povedla asi nejvíce. Velké poděkování patří oběma lektorkám
MUDr. Janě Šíchové a Mgr. Ivetě Markové, které
tato setkání připravily.
Pro rodiče prvňáčků byla připravena beseda
Jak zvládnout 1. třídu, které se zúčastnilo 42 rodičů. Opět byla tato beseda velmi zajímavá. Druhá
lektorka rozhýbala těla v programu Fyzioterapie
mladšího a staršího školního věku. I zde bylo 26
rodičů spokojeno.
Sportovní výsledky
Stalo se již tradicí, že sportovní soutěže zahajuje na začátku nového školního roku „oblíbený“
přespolní běh. Ve středu 19. 9. mohli mladí sportovci porovnat běžecké síly s ostatními školami
z obvodu v poličském lesoparku Liboháj. Ti nejlepší postoupili 21. 9. do boje na okresní úrovni,
kam se probojovala tři naše družstva z druhého
stupně a mnoho žáčků v kategorii jednotlivců ze
stupně prvního. I zde – v okresním kole – se naši
svěřenci neztratili a všechna tři družstva postoupila do krajského kola.
Dostala se ke slovu i královna sportu – atletika.
Naše škola se zúčastňuje dvou velkých akcí v tomto odvětví – Atletický čtyřboj a Pohár rozhlasu.
Letos se našim mladým atletům dařilo napříč
všemi kategoriemi, když se všechny naše týmy
probojovaly do okresního kola v Atletickém čtyřboji, kde naši starší žáci dokonce dosáhli na zlato a zajistili si tak postup do krajského kola. Zde
rovněž nenašli rovnocenného protivníka a mohli
tak 10. 10. v Opavě okusit, jak chutná republikové
finále.
Výběr našich žáků z druhého stupně mohl
porovnat své síly s ostatními školami z obvodu

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

3.–4. 11.

10.–11. 11.

17.–18. 11.
24.–25. 11.
1.–2. 12.

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
MDDr. Elčknerová Irena,
Polička, 1. Máje 606, 733 152 435
MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Růžová 195, 775 724 524

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin

Vzpomínáme

při turnajích v malé kopané, které se konaly na
sportovním hřišti ZŠ Na Lukách. Naši fotbalisti
8.–9. ročníků v konkurenci čtyř škol vybojovali prvenství a postup do okresního kola. Dařilo
se i našim fotbalistům z řad 6.–7. tříd, když vybojovali stříbrný kov. Tyto turnaje bereme jako
malou přípravu před nadcházející školskou futsalovou ligou, která se brzy rozehraje a těší se
velké oblibě.
Pasování
11. 10. v 10 hodin se halou Masarykovy ZŠ rozezněla fanfára a vstoupila královna se svým průvodem. Ve vzduchu bylo cítit napětí, děti z prvního
ročníku totiž čekaly na své pasování. Naštěstí na
to nebyly samy, podpořit je přišli žáci devátých
tříd. Oba ročníky mají společný projekt „Prvňáci
a deváťáci jsou kamarádi.“ Balkon byl plný rodičů,
babiček, dědečků a přátel prvňáčků. Také dorazili
předškoláci z MŠ. Každá ze tříd si nacvičila básničku a došlo i na očekávané pasování. I mládež
z 9. tříd přispěla svými písněmi, gymnastikou
a parkurem. Akce se vydařila a žáci i dospělí odcházeli spokojeni.
Čtenářský klub
Děti z druhých tříd pracující ve školním Čtenářském klubu připravily pro prvňáčky a třeťáky akci
Čteme kamarádům. V pátek 19. 10. jim přečetly
příběh o Maxipsu Fíkovi a představily další pohádkové knížky, které znají z vysílání Večerníčků.
Projekt Edison
Naše škola se zapojila do projektu Edison,
v rámci kterého přijelo do Poličky 5 stážistů. Ti
celý týden představovali žákům interaktivní formou prezentací svou rodnou zemi, zvyky, kulturu.
Jejich cílem bylo rozmluvit naše žáky, zapojit je
do komunikace v angličtině, prověřit jejich jazykovou vybavenost.
Žáci devátých ročníků se stážistům věnovali
i odpoledne, jejich volný čas vyplnily i výlety do
Litomyšle a na Svojanov. Motivací žáků byla hlavně konverzace s rodilými mluvčími a byla i dobrou
průpravou na blížící se zkoušky Cambridge Park.
Edison z pohledu 9. A
V týdnu od 7. do 12. 10. nás navštívili stážisté
z různých koutů světa. Program předčil naše očekávání, byli velmi milí a přátelští. První den řeč
trochu vázla, ale každým dnem se to zlepšovalo
a později jsme častokrát skončili u vtipných konverzací o životě v jejich zemi.
Každé odpoledne jsme s nimi trávili čas a absolvovali i dva výlety. První společná akce se konala
v pondělí. Navštívili jsme starostu, který byl mile
překvapen jejich návštěvou, poté jsme jim ukázali naše město. V úterý jsme navštívili světničku B. Martinů a pokochali jsme se výhledem na
Poličku.
První výlet mimo naše město se udál ve středu
a jeli jsme si prohlédnout hrad Svojanov. Už cesta
na hrad byla zábavná a malý autobus se otřásal
smíchy. Prohlídka zazněla v anglickém jazyce.
Měli jsme možnost se dozvědět mnoho nových
věcí a obdivovat výhled z hlásky. Po mnoha zdolaných schodech nám vyhládlo, a tak jsme se stavili
do místní restaurace.
Další den jsme zavítali do malebného města
Litomyšl. Prošli jsme si náměstí, potom jsme navštívili zámek. Postupně jsme zdolali mnoho památek, ke kterým jsme si připravili vlastní výklad
v angličtině.
Jako zlatý hřeb programu se jevil pátek, kdy
nám stážisté představili jejich země a tradice.
Loučení bylo těžké, neboť jsme si k nim vytvořili silné pouto. Věříme, že naše úroveň angličtiny
se za tento týden zvýšila. Na celý projekt budeme
vzpomínat s úsměvem na tváři.
-har-
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Dne 22. 11. by se náš drahý
manžel, tatínek, bratr a dědeček, pan Josef Bartoš, dožil 70. narozenin. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
Se vzpomínkou
manželka, dcera s rodinou,
syn s rodinou
22. 11. uplyne 6 let od náhlého odchodu pana Václava
Mlynáře. Děkujeme za tichou vzpomínku.
Manželka, děti, vnuci
a sestra Marie

Dne 26. 11. 2018 uplyne
13 let, co zemřel pan František Kincl.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, syn a dcera
s rodinou
Dne 28. 11. vzpomeneme
5. výročí úmrtí milovaného
tatínka, dědečka a pradědečka, pana Josefa Dostála.
Za vzpomínku děkuje
dcera Ema, vnoučata
a pravnoučata.
Dne 28. 11. uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná sestra, paní
Marie Vostřelová. Kdo jste ji
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
S láskou vzpomínají
sestry s rodinami.

Aktivní kardiaci
Plánované akce na listopad
Příznivce plavání zveme na zájezd do termálních lázní Velké Losiny, který se uskuteční v úterý
13. listopadu. Odjezd autobusu v 8.30 h. z Poličky
z autobusového nádraží, ze Svitav v 9.00 h. Cena
zájezdu je 200 Kč/os. Zájemci o výlet se mohou
přihlásit u paní Navrátilové.
Zhodnocení akcí v září a říjnu:
Vycházka do Kamence 22. září spojená s drakiádou se vydařila. Program nám zpestřila příjemná
hra na harmoniku a na kytaru. Vnoučata našich
členek si užila pouštění draka v krásném podzimním dnu. Tímto bychom rádi poděkovali p. Červenému za poskytnuté zázemí pro konání této akce.
Poděkování patří také městu Poličce a Pekárně
Borová za poskytnuté sponzorské dary.
V sobotu 13. října jsme uspořádali výlet do Janských Lázní, kde jsme navštívili stezku korunami
stromů, která se nachází v srdci majestátních lesů
Krkonošského národního parku. Při zpáteční cestě jsme ještě navštívili město Trutnov. Výlet se vydařil, počasí nám přálo.
Těšíme se na vás na dalších akcích.
Pavel Brokl,
předseda
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Úspěšná podzimní přívlač
V sobotu 13. října se v areálu Rybářského sdružení Vysočina Polička uskutečnil už 23. ročník
vždy hojně navštíveného závodu Podzimní přívlač.
Za krásného počasí se na startovní posty postavilo
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246 rybářů, mezi nimi i početná skupina přátel ze
Slovenska. Hospodář sdružení Jaroslav Martinů
k tomu řekl: „Za nejdůležitější faktor považuji
skutečnost, že ryby nezklamaly a úlovek téměř
2000 kusů je velmi dobrý podzimní výsledek.
Ulovily se i velké ryby, největší byl pstruh 66 cm.
Kromě toho závodníci ulovili stovky pěkných velkých ryb. Z celkem ulovených 2000 si jich ponechali zhruba 800. Přátelé a kamarádi, dovolte
mi vám všem poděkovat za účast a osobní přínos
k celkové pohodě. Dnešní den byl velkou oslavou
naší rybářské vášně a lidského přátelství. Děkuji
všem rozhodčím. Děkuji též za rychlé a bezchybné
zpracování výsledků závodu a též i za celkovou
přípravu této krásné akce.“
Konečné výsledky: 1. Jára Martinů, 2. Jan
Škranka, 3. Petr Řebíček, 4. Láďa Marek, 5. Martin Brezničák (SK), atd.
text L. Vrabec, foto E. Křivková

Václavská trofej po osmé
V pátek 28. září oslavili rybáři v Poličce Den české státnosti a svátek patrona české země svatého
Václava závodem, který po celou dobu své existence patří k nejoblíbenějším. A tak není divu, že se
letos jeho osmého ročníku zúčastnilo široké pole
zájemců z místa i dalekého okolí – na vylosovaných postech jich stanulo 174. Hospodář pořádající organizace – Rybářského sdružení Vysočina
Polička Jaroslav Martinů nám k tomu řekl:
„Je to první podzimní pstruhový závod a jako
vždy jsme měli obavy, aby se už dál nezvyšovala
teplota vody. To pstruzi nemají rádi a špatně berou.
Druhým důvodem k obavám je sucho, jaké nemá
pamětníka, takže do nádrže přitéká málo vody.
Naštěstí se v posledním týdnu ochladilo, teplota
vody klesla z 28 °C k 15 °C a přibylo v ní kyslíku,

což je pro braní pstruhů optimální. Dnes panuje
vysoký tlak, mírně fouká vítr, takže podmínky pro
lov jsou skvělé. Jediným problémem zůstává slabý
přítok vody.
Mezi závodníky panuje velká spokojenost, protože pstruzi opravdu berou. Pro vaši představu –
za první kolo, které trvalo 60 minut, bylo uloveno
602 ryb. To je na podzimní závod nevídané číslo,
tolik se jich nechytá ani na jaře. Byly chyceny desítky pstruhů mezi 50 až 70 cm, počasí je nádherné, panuje spokojenost a dobrá nálada. Dodám, že
závod byl původně zcela vyprodaný, mělo přijet
na 200 lidí, ale nakonec někteří z různých důvodů
nedorazili.
Revír jsme opět zarybnili na vysoké úrovni, k původní obsádce jsme přidali další 4 500
ryb, mezi nimi byli pstruzi až do 6 kg, také „zlatí“
a „červení“ duháci (my jim říkáme lososi). Myslím,
že kdo má o rybařině aspoň minimum znalostí, musí být počtem ryb ulovených v prvním kole
i celkem ohromen.“
Konečné výsledky:
kategorie vláčka: 1. Tomáš Herda, 2. Petr Bém,
3. Martin Jelínek atd.
kategorie muška: 1. Vladimír Škoda, 2. Michal
Nikl, 3. Miroslav Škoda atd.
junioři: 1. Adam Divoký, 2. Jaroslav Hanák,
3. Vojta Rejholec atd.
Celkem bylo uloveno 1560 ryb, největší byla štika 70 cm.
text L. Vrabec, foto E. Křivková

Zahraniční
stáž našich
žáků v Itálii
Naše škola úspěšně získala grant z programu
Erasmus+ na vzdělávací mobilitu žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. 20 žáků
z oborů kosmetické služby, sportovní a rekondiční
masér a kadeřník se v doprovodu 2 pedagogů zúčastní odborné stáže ve vybraných salonech v Miláně v rámci projektu Moderní trendy ve službách
a wellness.
Dlouhodobým cílem školy je poskytnout našim
žákům nadstandardní vzdělání v rámci oborů
vyučovaných na škole. K tomu je nezbytně nutné
znát nejnovější trendy a technologie a reagovat
na ně v oborech vyučovaných na škole. Možnost
mezinárodní spolupráce je obrovskou šancí a výzvou nejenom pro účastníky projektu, ale také pro
pedagogy, vedení školy i školu samotnou. Proto
jsme se rozhodli realizovat tento projekt. Cílovou
destinaci, Miláno, jsme si zvolili zejména proto, že
se jedná o hospodářsky nejvyspělejší italské město, iniciátora trendů obzvláště v oblasti módy, do
které spadají také kadeřnické a kosmetické služby.
Cíle, kterých bychom chtěli díky projektu dosáhnout, máme rozděleny na cíle krátkodobé a cíle
dlouhodobé:
Krátkodobé cíle:
• rozvinout odborné kompetence, znalosti a dovednosti účastníků projektu, k přesnému definování tohoto cíle nám jsou nápomocny principy ECVET, které jsme si v projektu zvolili
využívat. Společně se zahraničními partnery
jsme definovali výsledky učení, které účastníci po absolvování stáže rozvinou;
• prostřednictvím nových kompetencí účastníků projektu rozvinout znalosti ostatních žáků
a pedagogů školy;
• zlepšit jazykovou úroveň účastníků;
• navázat kontakty v regionu Lombardie, konkrétně ve městě módy Milánu;
• samostatnost, život v cizojazyčném prostředí.
Dlouhodobé cíle:
• prostřednictvím nových znalostí a dovedností aplikovat nové trendy, postupy do výuky
školy;
• upevnit a rozvinout dlouhodobá mezinárodní
partnerství s partnery, kteří působí v oblastech přitažlivých pro školu a její obory studia;
• organizace odborných seminářů na škole prostřednictvím zahraničních partnerů;
• zapojení do dalších projektů mobility.
Všech těchto cílů bychom chtěli dosáhnout
výjezdem jedné skupiny našich žáků do Milána.
Účastníky přijmou naši zahraniční partneři – salony Compagnia della Belezza – Afrodite a Adore.
Stáž proběhne od 1. 12. do 21. 12.
Všem účastníkům přejeme mnoho nových zážitků a získání zkušeností nutných k prohloubení
odbornosti v jejich profesním oboru.
Ing. Marcela Mrázová,
ředitelka Střední školy obchodní a služeb
SČMSD, Polička, s. r. o.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Žebříček veslování po sedmi letech
V žebříčku veslování po sedmi letech došlo k výrazným změnám hlavně v kategorii žen, viz příspěvek v předminulém vydání Jitřenky. Mezi muži
v hodnocení od srpna 2017 do srpna 2018 dosáhl
nejvýše sálový fotbalista Miroslav Vondra.
I když několik desítek borců opět útočilo na ty
nejlepší, tak již 3,5 roku trvá neporazitelnost první patnáctky.
V létě se podařilo po devítiměsíční přípravě pěkné zlepšení policistovi a všestrannému sportovci
Martinu Sílovi, a to z 94. až na 34. místo, z 203 na
353 opakování.
Výkon průměrně zdatného cvičence fitcentra je
125 opakování, průměrně zdatné cvičenky 52 opakování. Muži i ženy veslují se stejnou zátěží 40 kg.

V Jitřence je v žebříčku uvedena pouze elita,
tzn. ženy s výkonem od 70 opakování a muži od
200 opakování.
Během sedmileté doby existence soutěže, prošlo
náročným testem již 350 mužů a 90 žen.
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jméno, příjmení
Jiří Štěpánek
Tomáš Lněnička
Jindřich Jílek
Jarda Petr
Vojta Dubánek
Zdeněk Zavoral
Jarda Jirásek
Milan Tůma
Konstantin Ožinskij
Jakub Knettig
Zbyněk Žižka
Vlastík Novák
Jarda Trávníček
Petr Horníček
Stanislav Nožka
Vladimír Totušek
Milan Stelzl
Miroslav Vondra
Pavel Mlejn Mlynář
Patrik Lopour

Osobní rekord
4100
1613
1373
1164
812
684
672
636
611
581
573
563
561
506
493
481
467
454
442
439

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jméno, příjmení
Jana Navrátilová
Eva Petrová
Hana Javůrková
Silvia Vislocká
Lída Nožková
Markét Švandová
Majka Martinů
Pavla Hajská
Iva Novotná
Lenka Andrlíková

Osobní rekord
481
381
294
282
229
228
211
183
155
138

Další závodníci, kteří mají elitní výkony:
21. místo – Martin Kastner – 436 opakování,
22. Petr Štejdíř – 428, 23. Jarmil Cik – 422, 24. Josef Vomáčka – 416, 25. Jiří Bureš – 415, 26. Jiří
Krejčí – 407, 27. Robin Běhoun – 404, 28. Ondřej
Jung – 379, 29. Petr Slezák – 376, 30. Milan Komárek ml. – 363, 31. Jan Dubský – 362, 32. Vláďa
Němec – 356, 33. Láďa Pavelka – 356, 34. Martin
Síla – 353, 35. Libor Kolář – 353, 36. Vojta Měšťan – 352, 37. Ladislav Jílek – 352, 38. Petr Soukal – 346, 39. Zdeněk Hurych – 331, 40. Josef
Vrbas – 327, 41. Lukáš Čori – 326, 42. Vojtěch
Melša – 321, 43. Martin Votava – 321, 44. Libor
Kučera – 320, 45. Jarda Boháč – 313, 46. Emanuel
Petr – 312, 47. Milan Komárek st. – 312, 48. Honza
Harašta – 305, 49. Martin Dostál – 305, 50. Petr
Škaroupka – 302, 51. Petr Šinkovský – 286, 52. David Kilian – 281, 53. Petr Uher – 281, 54. Vojta
Hanyk – 280, 55. Ondra Pražan – 275, 56. David Müller – 274, 57. Karel Soukal – 271, 58. Petr
Čermák – 271, 59. Franta Zink – 266, 60. Tomáš
Slezák – 263, 61. Petr Humlíček – 261, 62. Vlastimil Kalášek – 259, 63. Zdeněk Roušar – 258,
64. Luboš Chládek – 257, 65. Jakub Mitáš – 254,
66. Michal Hladký – 241, 67. Michal Serafin –
251, 68. David Kilian ml. – 235, 69. Honza Jiruše – 234, 70. Milan Hermon – 232, 71. Luboš
Tauber – 231, 72. Jiří Havran – 229, 73. Jiří Dvořák – 229, 74. Ondra Pachovský – 227, 75. Antonín
Novotný – 226, 76. Honza Petr – 224, 77. Lukáš
Kopa – 223, 78. Lukáš Štaud – 222, 79. Radek
Horníček – 222, 80. David Beneš – 221, 81. Lukáš
Jurda – 218, 82. Martin Pavliš – 217, 83. Franta
Zbořil – 217, 84. Lukáš Karlík – 216, 85. Jan Putna – 211, 86. Matěj Skřipský – 210, 87. Ondra Štěpánek – 210, 88. Vladimír Ostatek – 208, 89. Josef
Stříteský – 206, 90. Daniel Ševčík – 205, 91. Libor
Říhák – 205, 92. Jirka Zrůst – 205, 93. Vladislav
Buber – 205, 94. Martin Hurný – 204, 95. Josef
Král – 203, 96. Tomáš Mareček – 203, 97. Štěpán
Staněk – 202, 98. Matěj Zach – 201
Další závodnice, které mají elitní výkony:
11. místo – Veronika Maršálková – 133 opakování, 12. Andy Roušarová – 128, 13. Sandra Štěpánková – 122, 14. Lenka Vejdělková – 116, 15. Jana
Kovářová – 115, 16. Marie Balášová – 113, 17. Jana
Maršálková – 102, 18. Milena Jančová – 94, 19. Daniela Vykypělová – 85, 20. Blanka Benešová – 84,
21. Jaroslava Trmačová – 84, 22. Lenka Poulová –
83, 23. Petra Neumeisterová – 81, 24. Iveta Vostrčilová – 79, 25. Michelle Hanyková – 78, 26. Zuzka Schwachová – 76, 27. Zdena Šimonová – 75,
28. Ivana Tobiášová – 74, 29. Jana Nyklová – 73,
30. Eva Štěpánková – 73.
-jš-

Bezplatné
rekvalifikace
Evropská unie v rámci projektu „Ještě chci pomáhat“ podporuje skupinu obyvatelstva, která je
znevýhodněna na trhu práce. Jedná se o lidi, kterým je více než 50 let, jsou v evidenci Úřadu práce
Pardubického kraje nebo jsou osobami se zdravotním postižením (OZP/OZZ).
Těmto osobám umožňuje bezplatnou rekvalifikaci a možnost nastoupit na dotované místo.
Možnosti rekvalifikací: pracovník v sociálních
službách, sanitář, asistent pedagoga, chůva pro
děti do zahájení školní docházky, pedikérka – manikérka, masérský kurz, obsluha vysokozdvižného
vozíku, počítačové kurzy, personalista, účetnictví… Případně další rekvalifikace dle vlastního
výběru.
Termíny zahájení kurzů: listopad 2018 – březen 2019, rezervujte si své místo co nejdříve.
Kontakt pro více informací: Pavlína Valentová,
tel. 775 500 622, valentova@jhs-centre.cz
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Snad už nikdy, jedině pod nátlakem
(Pokračování z minulého čísla)
Další kategorií byli masters a tito zasloužilí pánové už měli k dispozici celou délku trati. Jedná se
o nejen sk8em ale i časem ostřílené borce, kteří se
dokázali porvat s připravenou tratí opravdu náramně. Za Poličku byl přítomen jediný závodník, Petr
Klein, který skončil na dvacátém třetím místě z celkového startovního pole třiceti jedna jezdců. Určitě
stojí za zmínku plzeňský závodník Michal „Šroub“
Šubrt, který získal první místo v masters kategorii
a zároveň byl i jedním z organizačního týmu. Konkrétně jste ho mohli vidět na pozici startéra, a to
celé tři dny.
Další kategorií byli amatéři, kde se na bednu dostali opět dva Češi, a to na druhé pozici Daniel Jaroš a první Jakub Jirman. V kategorii žen jsme opět
měli zastoupení: Anna Tehza ve velké konkurenci
skončila na dvanáctém místě. Určitě stojí za zmínku
závodnice, která dojela na prvním místě. Narodila
se totiž ve stejnou dobu jako „slavíme osvobození“
zemědělskými pásovými stroji dovozem z Ruska.
Ano Lynn Kramer z USA oslavila již padesáté narozeniny, ale to jí vůbec nebrání zajíždět ty nejlepší
časy a navíc rychleji než většina mužů, a to i profesionálů. Navíc tato kategorie byla na řadě právě teď.
Mezi profíky jsme měli za Poličku dva závodníky,
kteří se umístili přibližně v polovině startovního
pole. Jako patnáctý dojel Stanislav Nožka a o něco
lépe na dvanáctém místě skončil Zdeněk Mach. Jediný závodník ze všech se dostal pod dvacet devět
vteřin. Tím byl Joe McLaren z USA, který byl i úřadujícím mistrem světa za rok 2017. Po odjetí druhého kola této kategorie se již závodní den chýlil ke
konci. Konec sk8ového pátku to však ještě zdaleka
nebyl. Od 20.00 h. byl pro všechny jezdce a organizátory připraven SKATE FEST pod Tylovým domem.
Tři živé kapely se podělily o svoje nejlepší fláky a došlo samozřejmě i na vyhlášení nejlepších jezdců dne.
Sice počasí zazlobilo a trochou toho deště rozehnalo
některé aktéry večerní produkce, i tak se do nočních
hodin mísily různé národnosti a jazyky, protože
setkat se sk8áky z celého světa nemůže zůstat bez
možnosti se pořádně pobavit. Jezdci i organizátoři
se postupně rozcházeli s očekáváním dalšího dne,
kdy měl přijít na řadu duální slalom.
Protože je vždy stěžejní, jaké počasí bude, bylo
už v sobotu ráno jasné, že se budeme pohybovat
na pokraji mokré varianty. To znamená, žádné
závody. Dříve než měl začít v 9.00 h. trénink, organizátoři vysoušeli některé části trati, které byly
po nočním dešti ještě stále mokré. Plynové hořáky
chrlily oheň proti vlhkému asfaltu a centimetr po
centimetru měnily jeho podobu na sjízdnou variantu. V 9.00 h. bylo vše připraveno a spustil se
trénink dětí a dorostu v hybrid slalomu. Tyto dvě
kategorie měly opět o něco zkrácenou trať, ale bylo
na některých z dětí vidět, že o to ani nestojí. Raději
by se popraly s celým slalomem. Šanci samozřejmě
dostanou, hned jak postoupí do vyšších kategorií.
Začneme zase od dětí, kde na devátém místě dojela Mařenka Maděrová, osmý Martin Falt, sedmá
Anička Šafránková. Čtvrté místo obsadil Tomáš
Mach, třetí pak Emily Martinů. Velký souboj se
však udál o první místo, kde lotyšský závodník byl
v prvním kole rychlejší než Lukáš Martinů. Lukáš
zabral a ve druhém kole zajel o vteřinu lepší čas. Lo-
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tyš však zajel také lepší čas, ale k jeho smůle shodil
jeden kužel. Ona trestná desetina času stačila na to,
aby se Lukáš Martinů stal podruhé mistrem světa.
Dorostenci byli v této slalomové disciplíně mnohem vyrovnanější. Karolína Machová se však světové konkurence nezalekla a dojela na skvělém třetím
místě. Petr Martinů jen potvrdil, že ho forma neopouští a s přehledem si dojel pro další mistrovský titul jako jeho mladší bratr Lukáš. Následoval převoz
obou nájezdů na vyšší startovní pozici, kde už se začaly houfovat zástupy závodníků z dalších kategorií.

obdoby. První kolo byl rychlejší Joe a zajel Janise
o 0,048 vteřiny. Druhé kolo bylo i tak v očekávání
velkého souboje. Janis vypjal všechny své síly a povedlo se mu být v cíli o 0,049 vteřiny rychleji než
Joe. Oba borci měli v obou kolech čisté dráhy a tak
čas rozhodl ve prospěch Janise Kuzminse z Lotyšska. Tyto dva světové jezdce od sebe o první a druhé
místo dělilo pouze 0,001 vteřiny. Zdravotník byl samozřejmě připraven na případné infarktové stavy.
Krásný souboj o první místo a radost v lotyšském
táboře ukončily druhý den klání.

Pokořit celou délku slalomu byla jako první přiNoc byla však mladá a čekalo nás opět u Divadelpravena kategorie juniorů. Kde si po vyřazovacím
ního klubu vyhlášení nejlepších jezdců dne a kulsouboji head to head dojel pro třetí místo Leonardo
turní vložka v podání třech živých kapel. Jedna
Fernandez ze Španělska. O první příčku se ve finá- z posledních dokonce roztancovala celé osazenstvo
lových jízdách porvali Matěj Štefka a Ondra Král. a s jejich interaktivním maskotem v podání tyranoMatěj byl o tři desetiny úspěšnější, tak patřilo první
saura Rexe, navodila tu pravou uvolněnou atmosfémísto po zásluze jemu.
ru. Zábava se postupně uklidnila okolo druhé hoV kategorii masters se do vyřazovacích soubojů
diny ranní a postavičky všech národností se začaly
nedostal Petr Klein, který ale i tak dojel na dobrém
pomalu ploužit městem směrem do postele. Mimočtrnáctém místě. Nakonec alespoň třetí místo zů- chodem je důležité zmínit, že jsme měli za celý den
stalo v Česku a zásluhou Štěpána Vojty putovalo do „z anusu kliku“ a nepadla ani jedna kapka. Díky.
Plzně. O druhé a první místo proběhl souboj mezi
Kompletní úklid na kopci u Širokého Dolu probídvěma americkými jezdci. Kde Scott Hostert byl
hal do nočních hodin a naopak Husova ulice v Poúspěšnější a svého krajana Vlada Popova nechal za
ličce musela být v neděli do 10.00 h. kompletně přisebou na druhém místě.
pravena na první závodníky. Organizátoři však vše
Kategorie amatérů byla plná očekávání, a to hlav- zvládli dokonce rychleji než se předpokládalo, a tak
ně okolo Jakuba Jirmana a Daniela Jaroše, kteří
zbyl čas i na kafíčko a dobrou buchtu z domácí proden před tím obsadili první a druhé místo. Sice se
dukce. Dámám u občerstvení děkujeme. Na dnešní
oba jmenovaní dostali z kvalifikace mezi osm nej- den byl naplánován tight slalom, a to v počtu padelepších ale jejich bujará zábava na páteční párty jim
sáti kuželů. Slalom byl rovný, jako když střelí, ale
dozajista zabránila v lepších výkonech. Třetí mís- i tak bylo vidět, že někteří závodníci mají s touto vato tak putovalo s Lukasem Mehlerem do Německa
riantou opravdu problém. Tréninky všech kategorií
a místo druhé s Danielem Peterssonem do Švédska. probíhaly již od 10.00 h. a závodníci horečně ladili
Lukáš Knobloch z Německa ukázal, že tento slalom
svoje prkna, aby se vůbec do slalomu vešli. S malým
je jeho parketa a skoro o vteřinu tak ujel švédskému
skluzem se okolo 12.00 h. hodiny pustili první do
závodníkovi.
posledního dne klání.
V ženách se přes kvalifikaci nedostala poličská
Jako vždy byla na řadě kategorie dětí. Deváté
závodnice Anna Tehza a neměla tak šanci poměřit
místo patřilo Mařence Maděrové, osmý byl pak
svoje síly s osmi nejlepšími. Třetí místo však po
Martin Falt a sedmá Anička Šafránková. Do čtveřivelkém boji putovalo opět do Plzně a to v podání
ce nejlepší pak postoupili Tomáš Mach, Emily MarKarolíny Vojtové, která se inspirovala u svého otce
tinů a Lukáš Martinů. Tomáš soupeřil s Emily o třev masters kategorii. Druhé místo pak vydřela Mare
tí místo. Emily byla o něco rychlejší, a tak si shrábla
Erika Belta z Lotyšska, jenž našla v Lynn Kramer
do kapsy třetí místo. Lukáš Martinů bojoval o první
z USA jedinou lepší soupeřku. Mare Erika má však
místo s Kārlisem Gustavsem Lauva z Lotyšska, ale
viditelně zaděláno na skvělou kariéru a postupem
nakonec mu podlehl o dvě desetiny. Lotyš si odnečasu její kondice určitě jen poroste. Všichni už
sl z nedělního dne vytoužené prvenství. Lukáš ale
dychtivě očekávali kategorii profesionálů, aby se
věděl, že za dvě první a jedno druhé místo mu v celmohli kochat výkony těch nejlepších z nejlepších.
kovém pořadí patří příčka nejvyšší. Úsměv na jeho
Zdeněk Mach a Stanislav Nožka nepostoupili
tváři už tak nemohlo nic pokazit.
z kvalifikace a jejich umístění ve světové konkurenV dorostencích se Karolína Machová nedostala
ci bylo na dvacátém a šestnáctém místě. Třetí místo
přes kvalifikaci a skončila na devátém místě. Petr
tak putovalo do Francie v podání Michela Duponta. Martinů naopak ukázal, že ani třetí den před sebe
To co se ale dělo v souboji o první místo mezi Joe
nikoho nepustí. Slavil tak třetí mistrovský titul a saMcLarenem a Janisem Kuzminsem, nemělo zatím
mozřejmě v celkovém pořadí za (pokr. na str. 24)
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Volejbalové zprávy

Snad už nikdy, jedině pod nátlakem
(pokr. ze str. 25) kategorii dorostu úplné vítězství.
Čeští junioři mezi čtyřmi nejrychlejšími zastoupení
neměli. Zato španělský jezdec Leonardo Fernandez
ukázal, že mu tahle disciplína sedí a dojel si suverénně pro první místo. Druhá skončila Alise Salicka
a třetí Elina Priediena obě závodnice z Lotyšska.
Veteráni na slunném asfaltu potili včerejší after
party a snažili se zajet nejlepší časy „stůj co stůj“
nebo spíš „jeď co jeď“. Petr Klein si usídlil v lepší
polovině startovního pole, a to na třináctém místě.
Třetí místo pak putovalo do Německa s Alexem Lu-

kterém Christopher Dupont již očekával svého soupeře o první místo. V postupu do finále byl nakonec
lepší Janis a mohla se tak odehrát francouzsko-lotyšská bitva o první místo. Nakonec Janis Kuzmins
ukázal, že si titul mistra světa zaslouží a Christopher Dupont se tak musel spokojit se stříbrnou pozicí. Joe McLaren však také nezaváhal a třetí místo
pro něho bylo jistou trofejí. A bylo dobojováno.
Organizátoři začali postupně likvidovat trať
a připravovat vše na vyhlášení vítězů. Po dekorování těch nejlepších už zbývalo udělat jen hromadnou

Sezóna volejbalu se rozběhla na plné obrátky.
Přípravka dívky
Poličku reprezentuje pět družstev, která byla po
domácí kvalifikaci rozdělena do výkonnostních
skupin. V prvním kole se dařilo A týmu, který drží
druhé místo. Polička B, C, D vybojovaly postup do
vyšší skupiny. Soutěž má před sebou ještě osm kol.
Přípravka chlapci
Kluci odehráli více utkání, oproti děvčatům. Polička A střídá A skupinu s B skupinou. Polička B se
představí ve druhé výkonnostní skupině. Celkově
Polička A 7. místo, Polička B 8. místo.
Mladší žákyně
Zbrusu nová družstva A, B nastupují v krajském
přeboru. A tým zatím nedokáže držet krok se špicí
soutěže, hraje B skupinu. B tým se naopak prokousává krůček po krůčku výše. Příští kolo sehrají
družstva na domácí půdě.

tzem. Americký souboj Vlad Popov a Scott Hostert
skončil úspěšněji pro Vlada, ale i tak první i druhé
místo putovalo za velkou louži.
V amatérské kategorii se oproti předešlým dnům
změnilo jen málo. Třetí pozici si odvezl Max Thiele
do Německa a druhé místo pak Daniel Petersson do
Švédska. První místo obhájil stejně jako v sobotu
německý závodník Lukáš Knobloch.
Hurá na ženy. Místo třetí putovalo v kategorii
žen do Lotyšksa a to v podání Endija Līga Rūja. Následný souboj o první místo ukázal sílu a odhodlaní,
které projevila Mare Ērika Belta z Lotyšska proti
Lynn Kramer z USA. Lotyška v obou kolech ostřílenou babču porazila a radovala se tak ze zaslouženého vítězství.
Kategorie profesionálů již byla připravena a všichni doufali, že se bude opakovat napjaté klání o první
místo mezi Joe McLarenem a Janisem Kuzminsem. Měl do toho však co mluvit ještě Christopher
Dupont z Francie, který v kvalifikaci zajížděl jedny
z nejlepších časů. Díky těmto časům se mu povedlo ve vyřazovacích bojích proti sobě postavit Joe
McLarena a Janise Kuzminse o postup do finále, ve

fotku a celou show rozpustit. Po třech dnech klání
zbylo na ulici Husova pouze sto podivných koleček
ve dvou barvách, které nejsou dozajista dílem člověka, protože tvoří dokonalou rovinu s rozestupy
přesně metr osmdesát. Logicky tato kresba nemůže
pocházet z naší planety. Až tam budete projíždět,
tak posuďte sami.
Přátelé, chtěli bychom poděkovat všem, kteří přispěli svojí volnou rukou k uspořádání tohoto závodu v tak rekordním čase. Váš volný čas vám nikdo
nenahradí a vaše ujištění, že do toho příští rok jdete
zase, nás jen utvrzuje v tom, že závody sk8 slalomu
v Poličce budou dál. Velké poděkování patří i všem
sponzorům, a to v čele s městem Polička a Pardubickým krajem, kde nám bylo přispěno jak finančně,
tak i vstřícnou úřední pomocí, kterou jsme vždy
s radostí uvítali.
I další sponzoři byli velmi štědří. A to jak z řad
firemních sponzorů, tak i jednotlivců. Ať už pomoc
materiální nebo finanční, obě jsou pro nás velkou
přidanou hodnotou. Umíme tyto prostředky proměnit ve sportovní akci, která má ve světě zvuk
a propaguje jak sk8, tak i naše město a okolí. Za vás
diváky jsme velmi vděčni, protože jste dokázali
udělat skvělou atmosféru, a to jak na kopci u Širokého Dolu, tak přímo v Poličce. Uznáváme, že to
byly tři dny hlučné večerní atmosféry a navíc někdy
i přes den. Nemohli jste si v klidu zajít ani koupit
rohlík, aby vás náhodou nesrazil rozjetý usměvavý
sk8ák. Ale i přesto, máme ohlasy, že si to Polička
užila. Všem ostatním můžu slíbit jedno „Snad už
nikdy, jedině pod nátlakem“.
-jt-

Mladší žáci
Kluci mají za sebou pouze úvodní kolo. Jejich bilance 50:50. Dvě výhry nad Svitavami a Letohradem a dvě prohry. Kluci se také v příštím turnaji
představí na domácím hřišti.
V září absolvovali přípravný turnaj v Lupenici,
kde vybojovali 2. místo.
Starší žákyně
Tato skupinka děvčat má odehráno nejvíce.
Dva přípravné turnaje. První ve Svitavách, kde
jsme smolně o 0,03 nepostoupily do finále, a tak
po rezignaci 9. místo bylo úspěchem (startovalo
16 týmů). Druhý turnaj ve Vídni byl příležitostí
utkat se s cizími týmy. Jak pro Rakušanky, tak
pro Němky jsme byly důstojnými soupeřkami. Ve
skupině jsme narazily na vítězky turnaje Volleybal 16 Vídeň, a tak 6. místo bylo naším maximem
(startovalo 15 týmů). Za oba turnaje je nutno holky
pochválit.
Krajská soutěž přinesla opět drama, bohužel
v náš neprospěch. Vše jsme měly ve svých rukách.
První turnaj ve Svitavách jsme s přehledem vyhrály. Druhý turnaj v Poličce jsme dřely, ale po
pomalejším a vyplašeném začátku jsme obsadily
4. místo. Tři sety, prohra 23:25… všechno mohlo
být jinak. Teď čeká děvčata kvalifikace Českého
poháru v Hradci Králové.
Muži
Muži v letošní sezóně prostě válí. Bez ztráty kytičky. Všichni soupeři přenechali body Poličákům.
Ti vedou tabulku s 10 výhrami.
-har-

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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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.
•
Od listopadu 2018 přijmu pracovníka,
brigádníka nebo OSVČ na práce drobné zednické, nátěry, pomocné práce, 731 506 249.
•
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Hledám domek nebo chalupu, oblast Svitavy, Polička a okolí 20 km, se zahradou nebo pozemky, klidně i horší stav. Děkuji 728 741 473
•
Hledám 5 žen do svého týmu, které mají
chuť pracovat s produkty pro krásu a zdraví, min.
1 hodinu denně, chtějí si vydělat 10 tis a více, a to
za opravdu krátkou dobu, chtějí pracovat z pohodlí
domova on-line nebo v živém světě. Model spolupráce je nový, netradiční, žádné běhání s balíčky
ani objednávání z katalogů. Vše vás ráda naučím.
Tel: 774 765 437
•
Pronájmu ideální ½ RD 3-1 v Poličce s možností budoucího odkupu. Dobrá dostupnost do
centra. Pronájem je možný ihned. Měsíční nájemné 10.000 Kč včetně plynu a vody. El. energie se
platí zvlášť (cca 800 Kč). Vratná kauce 15.000 Kč.
Tel. 603 883 206.
•
Pedikúra s podologickou praxí, prodej dárkových poukazů, přípravků pro nohy. Wondráková
Stanislava, Tyršova 166, Polička, tel.724 715 800,
www.swpedikura.cz.
•
Přijímám objednávky na kvalitní domácí
vánoční cukroví. Více na www.domacicukrarna.cz, tel: 724 225 497.
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Eliška Červená zakončuje sezónu
reprezentačním startem
Letošní atletická sezóna se nám pomalu chýlí
ke svému konci, nicméně pro Elišku Červenou to
znamená zahájení zimní přípravy na sezónu nadcházející.
Elišce Červené se skvěle vydařila i druhá polovina roku. Po úspěchu z mistrovství České republiky
ve víceboji v Kolíně (3. místo) se zúčastnila dalších
velkých atletických závodů.
Na začátku září se v Brně konaly Evropské atletické hry mládeže. Atletického mítinku se každoročně účastní přes 1500 žákovskych atletů z několika zemí Evropy. Eliška patřila k favoritkám
v obou disciplínách, ve kterých závodila. Ve skoku
vysokém se jí zadařilo. Výkon 163 cm znamenal
zisk stříbrné medaile. Ve skoku dalekém Eliška
předvedla povedené pokusy, ale skok s hodnotou
537 cm přinesl smolnou bramborovou medaili.
Vrcholem sezóny bylo zářijové mistrovství České republiky v Jablonci nad Nisou, kde Eliška změ-
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řila své síly s ostatními soupeřkami opět ve skoku
vysokém a ve skoku dalekém. Navázala na úspěch
z Brna a i přes chladné počasí překonala laťku ve
výšce 162 cm, čímž získala bronzovou medaili. Titul mistryně České republiky ve skoku dalekém
měla Eliška na dosah, bohužel ji překonala Ester
Bendová z Olympu Praha o pouhé 3 cm, a tak na ni
zbylo stříbro za výkon 553 cm.
Svými úspěchy si Eliška zajistila nominaci do
reprezentace České republiky na mezistátní utkání konané v maďarském Györu. Českou republiku
reprezentovala ve skoku dalekém, ve kterém se
předvedla výkonem 554 cm. Svými body za 4. místo přispěla k celkovému vítězství českého výběru.
Eliška Červená může bezpochyby označit svoji
letošní atletickou sezónu za nejúspěšnější ve své
dosavadní kariéře. K jejím největším letošním
úspěchům patří 2 zlaté, 1 stříbrná a 2 bronzové
medaile z mistrovství České republiky, 1 stříbrná medaile z Evropských atletických her mládeže
a dva reprezentační starty za Českou republiku
v zahraničí. V příštím roce bude pokračovat v kategorii starších žákyň. Hlavní pozornost bude věnována přípravě na mistrovství České republiky
ve víceboji a na Olympiádu dětí a mládeže, kde se
Eliška bude znovu snažit vybojovat zlatou medaili.
Na závěr bych chtěl poděkovat především trenérovi Milanovi Boučkovi za skvělou přípravu a velkou podporu při všech zmíněných závodech, dále
také oběma rodičům Zdeňkovi a Lence. Zvláštní
poděkování patří i ZŠ Na Lukách, která vychází
Elišce maximálně vstříc v její cestě k úspěchům.
-lč-

Turisté zvou

Zprávy oddílu ledního hokeje
Do nové sezony vstoupilo jako první v pátek
7. 9. mužstvo juniorů vítězstvím 5:1 v Moravské
Třebové. Druhý den muselo být utkání žáků na
domácím ledě přeloženo. Jako třetí odstartovalo
tento ročník mužstvo dorostu, když v Moravské
Třebové podlehlo domácímu celku 6:4. Co se týče
mužstva mužů, došlo ke změně v soutěži. Po loňském „rozebrání“ hráčů Spartaku mužstvy Č. Třebová, Choceň a Hlinsko byla snaha kádr doplnit. Po
jednání v Pardubicích, kde bylo nabídnuto 11 hráčů,
měl zájem jen jeden (ostatní Chrudim aj.). V Havl.
Brodě bylo řečeno, že nikomu v odchodu do Poličky
nebudou bránit, ale jejich spádová oblast je Světlá n. Sáz. a Chotěboř. Ve Žďáru n. Sáz. bylo hned
oznámeno, že žádní hráči nejsou. Největší překážkou pro hostování z jiných měst je velká vzdálenost.
Na 1. srpen byla proto svolána schůze „A“ mužstva,
kde 6 hráčů základní sestavy oznámilo ukončení
svojí činnosti. Proto na začátku září byla svolána
další schůzka, kde si zbytek mužstva včetně juniorů po dohodě s výborem odhlasoval odstoupení
z KP I a přihlášení okresního přeboru.
V sobotu 22. 9. proběhla na ZS akce „Pojď hrát
hokej“. Je to celorepubliková akce, která začala před dvěma lety a je zaměřena na nábor dětí
4-8 let do hokejového oddílu. Ještě skoro v letním
počasí dorazilo na ZS 10 dětí, z nichž 5 bylo zaregistrováno.
Ne 23. 9. Polička – Bystřice n. P. 5:3
První přátelské utkání odehrálo „A“ mužstvo
na domácím ledě s celkem Bystřice. Po první prohrané třetině 0:2 Spartak výsledek otočil a nakonec zaslouženě zvítězil 5:3. Odveta, která se hrála

Středa 7. listopadu – Údolím Svratky. Na poslední letošní středeční vycházku se
vydáme autobusem s odjezdem
v 10.35 h. z autobus. nádraží,
10.37 h. od divadla do Telecího
hor. zast. Odtud po značených
a neznačených cestách do údolí Svratky. Po ZT
půjdeme do Telecího a dále přes Kateřinky do Korouhve. Autobusem do Poličky. Trasa do 12 km, na
vycházku zve Jiří Andrle.

hned ve středu 26. 9. v Bystřici, už tak úspěšná
nebyla. Spartak nastoupil v nekompletní sestavě a podlehl 10:3. V dalším přátelském utkání na
domácím ledě v neděli 14. 10. hladce zvítězil nad
mužstvem Žamberka 15:1.
Junioři:
M. Třebová – Polička 
Č. Třebová – Polička 
Lanškroun – Polička 
Polička – Litomyšl 
Polička – M. Třebová 
Litomyšl – Polička 
Polička – Č. Třebová 
Polička – Lanškroun 

1: 5
6:4
9:1
0:4
4:1
12:7
7:4
5:2

Dorost:
M. Třebová – Polička 
Polička – Litomyšl 
Polička – Lanškroun 
Polička – M. Třebová 
Litomyšl – Polička 
Polička – Č. Třebová 

8:6
4:1
2:4
5:2
1:2
7:0

Ml. žáci:
Polička – Žďár n. Sáz. 
Skuteč – Polička 
Lanškroun – Polička 
Polička – Čáslav 
Polička – Skuteč 
M. Třebová – Polička 
Chotěboř – Polička 

1:6
8:6
7:3
17:2
2:6
8:2
19:4

Sobota 10. listopadu – Listopadová vycházka.
Odjezd z Poličky, autobus. stanice, v 8.35 h., od divadla v 8.37 h., příjezd do Březin, Drašarova lípa,
v 9.02h. V Březinách projdeme Literní stezku.
Poté půjdeme po silnici, neznačené cestě a žluté
značce přes Krásné do Spělkova. Ze Spělkova budeme pokračovat po cyklotrase č. 4106 přes Kutiny a Borovnici do Lačnova. Délka trasy celkem
– 12 km. Autobus z Lačnova do Poličky odjíždí
v 14.10 h. Vycházku je možné prodloužit do Sádku – délka celkem 15 km, případně do Poličky –
délka celkem 20 km. Vycházku vede Karel Müller.
16.–18. listopadu – Za posledním puchýřem. Na
47. ročník celostátního podzimního setkání turistů se vypravíme vlakem – tentokrát do Semil.
Akci vede Jiří Andrle.

výbor oddílu LH

Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Tenis
4. 8. turnaj mladšího žactva v Poličce. Mezi děvčaty obsadila Verča Uhlířová 3. místo ve dvouhře
a 2. místo ve čtyřhře. Nikča Petrásová a Žanda Navrátilová obsadily 3. místo ve čtyřhře.
25. 8. turnaj AAA. Losovaného turnaje ve čtyřhře
se zúčastnilo 20 hráčů. Konečné medailové pořadí:
1. Teplý Ivoš – Blažková Alena, 2. Haman Láďa –
Teplá Lída, 3. Buchta Martin – Báčová Dráža a Pavlové Navrátil a Kordovský.
27.–31. 8. se konalo tradiční závěrečné soustředění pro hráče, kteří hráli mistrovské zápasy. Tohoto
soustředění, které se koná za podpory města, se
zúčastnilo 25 dětí a poslední den předává úspěšným hráčům poháry starosta města pan Jaroslav
Martinů.

15. 9. turnaj dorostenek v Holicích. Šárka Uhlířová
vyhrála jeden zápas ve dvouhře.
15. 9. turnaj dorostenců v Poličce. Dan Fučík bojoval, ale na výhru nedosáhl.
15. 9. babytenisový turnaj ve Vysokém Mýtě. Marťa Chalupník zabojoval a obsadil 5. místo.
22. 9. turnaj starších žákyň ve Vysokém Mýtě. Velice vydařený turnaj. Verča Uhlířová vyhrála jeden
zápas ve dvouhře a ve čtyřhře získala 3. místo, Šárka Uhlířova obsadila 3. místo ve dvouhře a Kačka
Kotvová nenašla na turnaji přemožitelku a získala
1. místo a spolu se Šárkou ovládly také čtyřhru a získaly 1. místo.
V sobotu 6. 10. byla úspěšně uvedena do zimního
provozu nafukovací hala. Nabízíme veřejnosti zatím
nastálo nezamluvené hodiny k možnému obsazení.
Cena do 17 h je 220 Kč za 1 h, od 17 h je to 320 Kč.
V neděli je cena 280 Kč.
Pondělí 19–20 h, úterý 16–17 h a 18–19 h, pátek
13–14 h a 18–20 h, neděle 12–14 h, zájemci mohou
volat na tel. číslo 604 155 378 nebo 608 173 742.

Fotbalový turnaj

v mariáši
2. 9. předposlední kolo soutěže družstev seniorů.
Holice – Polička 2:7
body: Pazlarová Alena, Pazlarová – Blažková Alena
8. 9. turnaj starších žákyň vyšší kategorie B ve
Zlíně. Simča Válková vyhrála dva zápasy ve dvouhře.
9. 9. poslední kolo soutěže družstev seniorů.
Polička – Moravská Třebová 6:3
Body: Jílek Zdeněk, Hrubý Zdeněk, Cik Jarmil,
Pazlarová Alena, Jílek – Češka Roman, Hrubý – Cik
Družstvo obsadilo konečné 2. místo.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Oddíl kopané SK Polička pořádá dne 8. 12. (sobota) 8. ročník Fotbalového turnaje v MARIÁŠI
Turnaj se uskuteční v Hospodě na fotbalovém
stadionu. Maximální počet hráčů je 32.
Rezervace na tel. 737 257 395, nebo v Hospodě
na stadionu. Prezentace hráčů 13.15-13.45 hod.
Začátek turnaje ve 14.00 hodin.
Startovné: 150 Kč
Občerstvení zajištěno.
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Plavecký bazén
Veřejnost
1. čtvrtek
6.00-7.30, 14.30-20.00
2. pátek
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
3. sobota
14.00-20.00
4. neděle 13.00-19.00
5. pondělí 13.30-16.00, 18.00-20.00, 16.00-18.00
kurzy
6. úterý
6.00-7.30, 12.00-13.00, 14.00-16.00,
18.00-20.00, 16.00-18.00 kurzy
7. středa
6.00-7.30, 12.30-15.00 batolata, rodiče
s dětmi, 15.00-16.00 aquagravidibic,
16.00-17.15 Orka (2 dráhy), 16.0018.30 kondiční plavání (2 dráhy),
19.00-20.00 aquafitness
8. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-20.00
9. pátek
12.00-20.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
10. sobota 14.00-20.00
11. neděle 13.00-19.00
12. pondělí 13.30-16.00, 18.00-20.00, 16.00-18.00
kurzy
13. úterý
6.00-7.30, 12.00-13.00, 14.00-16.00,
18.00-20.00, 16.00-18.00 kurzy
14. středa 6.00-7.30, 12.30-15.00 batolata, rodiče
s dětmi, 15.00-16.00 aquagravidibic,
16.00-17.15 Orka (2 dráhy), 16.0018.30 kondiční plavání (2 dráhy),
19.00-20.00 aquafitness
15. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-20.00
16. pátek
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
17. sobota 14.00-20.00
18. neděle 13.00-19.00
19. pondělí 13.30-16.00, 18.00-20.00, 16.00-18.00
kurzy
20. úterý
6.00-7.30, 12.00-13.00, 14.00-16.00,
18.00-20.00, 16.00-18.00 kurzy
21. středa 6.00-7.30, 12.30-15.00 batolata, rodiče
s dětmi, 15.00-16.00 aquagravidibic,
16.00-17.15 Orka (2 dráhy), 16.0018.30 kondiční plavání (2 dráhy),
19.00-20.00 aquafitness
22. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-20.00
23. pátek
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
24. sobota 14.00-20.00
25. neděle 13.00-19.00
26. pondělí 13.30-16.00, 18.00-20.00, 16.00-18.00
kurzy
27. úterý
6.00-7.30, 12.00-13.00, 14.00-16.00,
18.00-20.00, 16.00-18.00 kurzy
28. středa 6.00-7.30, 12.30-15.00 batolata, rodiče
s dětmi, 15.00-16.00 aquagravidibic,
16.00-17.15 Orka (2 dráhy), 16.0018.30 kondiční plavání (2 dráhy),
19.00-20.00 aquafitness
29. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-20.00
30. pátek
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání

ník sauny si může půjčit osušku nebo prostěradlo
(poplatek dle platného ceníku).
Provozní doba fitcentra:
po, St, Pá
10.00–12.00 a 14.00–20.00 h
út, čt
14.00–20.00 h
so
14.00–19.00 h
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby
zapůjčené klíčky vraceli i s kladkami od zámku
a dodržovali zamykání skříněk dle vydaných čísel.
Dále žádáme návštěvníky fitcentra, aby dodržovali
konec otevírací doby bazénu a opustili šatnu bazénu nejpozději ve 20.00 h. Děkujeme.
Ubytování „Balaton“ u koupaliště
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. Venkovní ohniště
je vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení.
Ceník a foto najdete na webových stránkách www.
tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt na ubytování: Martina Navrátilová tel.
604 342 208.
Provoz zimního stadionu
Veřejné bruslení:
čtvrtek
17.30-19.00
sobota, neděle 14.00-15.30
Možnost zapůjčení bruslí. Sledujte www.tespolicka.cz. Kontakt: Miloš Grubhoffer 461 725 427,
605 246 743.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na
webových stránkách www.tespolicka.cz a www.
policka.org. Facebook: Plavecký bazén Polička
Kontakt:
• Mgr. Andrea Zachová 737 867 342
bazen@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631,
plbazen@tespolicka.cz
• Jolana Kozlová 731 020 030,
plaveckaskola@tespolicka.cz

Vyhrazujeme si právo na změnu provozní doby.
Prosím, sledujte www.tespolicka.cz a www.policka.org. Tobogán uzavíráme 30 min před koncem
provozní doby. V době kondičního plavání bude
tobogán uzavřen.
Tučně vyznačené časy jsou změny ve stávající provozní době bazénu.

Daňové doklady pro pojišťovny nebo zaměstnavatele za permanentky pro dospělé nebo děti hlaste v pokladně před zaplacením. Děkujeme.
Přijímáme poukázky Sodexo (dle platného ceníku www.tespolicka.cz) a Rodinné pasy (sleva 5 %).
Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny,
upozorňujeme vás na dodržování provozní doby
plaveckého bazénu včetně sprchování, a to nejdéle do 20.00 h. Z tohoto důvodu vás žádáme, aby
návštěvníci svoji činnost naplánovali a ukončili
tak, že odevzdají klíče od šatních skříněk nejdéle
ve 20.00 h. Po zavírací době není možné, aby se
návštěvníci nadále zdržovali v prostorách bazénu,
fitcentra a sauny. Teplota vody v poličském bazénu

Provoz sauny:
muži – středa a pátek: 16.00-20.00 h
ženy – čtvrtek:
16.00-20.00 h
ženy – sobota:
14.30-16.55 h
společná – sobota:
17.00-20.00 h
Sauna je vybavena ochlazovnou s bazénem
a sprchami se studenou vodou a odpočívárnou. Je
také možné zakoupit si pití dle nabídky. Návštěv-

je každý provozní den 28 °C a vířivky 35 °C. Vstup
na bazén je započítán od převzetí do předání klíčku od kabinky.
Zájemci o kurzy pro děti, volejte na tel.
č. 731 020 030, 461 725 631.
Ceník – plavecký bazén
Bazén plavání
děti do 3 let
děti od 3 let do 15 let
ostatní
Sauna
děti do 3 let
děti od 3 let do 15let
ostatní

zdarma
25 Kč/h.
50 Kč/h.
zdarma
40 Kč/h.
80 Kč/h.

Permanentky (5 vstupů, 10 vstupů, 15 vstupů)
Plavání
děti od 3 let do 15 let
100 Kč/h.
200 Kč/h.
300 Kč/h.
ostatní
215 Kč/h.
425 Kč/h.
640 Kč/h.
Sauna
děti od 3 let do 15 let
190 Kč/h.
365 Kč/h.
525 Kč/h.
ostatní
375 Kč/h.
725 Kč/h.
1.050 Kč/h.
Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení.
Upozornění platné v roce 2018: Využijte nabídky vaší pojišťovny na proplacení zakoupené permanentky na bazén nebo kurzy pro děti. Potvrzení
pro zaměstnavatele a pojišťovny za permanentky
hlaste v pokladně před zaplacením.
Platba – kurzy: permanentka na 15 vstupů platí
po dobu 4 měsíců.
Vstup na bazén je započítán od převzetí do předání klíčku od kabinky.
Návštěvník za překročení zaplacené doby uhradí 10 Kč za každou započatou ¼ hodinu.
Návštěvník fitcentra na plaveckém bazénu, který jde po cvičení plavat, uhradí 10 Kč za každou
započatou ¼ hodinu.
Návštěvník sauny na plaveckém bazénu, který
jde plavat před saunováním, uhradí 10 Kč za každou započatou ¼ hodinu.
držiteli ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci se
poskytne sleva poloviny vstupného (děti 13 Kč/h.,
ostatní 25 Kč/h.).
Přijímáme poukázky Sodexo (nedočerpané částky nevracíme).
Uvedené kurzy jsou pro širokou veřejnost na základě přihlášek.
Kurzy
Aquagravidibic
80 Kč/60 min
Aquafitness
80 Kč/60 min
Batolata – malý bazének
(vířivka)
110 Kč/30 min
Delfínek
60 Kč/60 min
Kosatka
60 Kč/60 min
Přednášky:
Úvodní přednášky – pro těhotné,
kurzy
20 Kč za osobu
Veřejné plavání rodičů s dětmi
2-3 roky velký bazén s vířivkou 80 Kč/45 min
Veřejné plavání rodičů s dětmi
1-2 roky velký bazén s vířivkou 60 Kč/30 min
Půjčovné:
vysoušeče vlasů
10 Kč
rukávky/pár
5 Kč/h.
ručník
10 Kč/h.
plavecký pás
5 Kč/h.
osuška
15 Kč/h.
Ceny jsou včetně 15% DPH a půjčovné je včetně
21% DPH.

Jitřenka - měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne
v měsíci. Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. Místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893. Korespondenční adresa: Pomezí 128, 569 71 (schůzku
je třeba předem dohodnout), tel. 603 526 243, e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Ing. N. Šauerová. Registrováno MK ČR pod
č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí města Poličky, podatelna MěÚ, e-mail: podatelna@policka.org. Příspěvky a inzerci do Jitřenky přijímá e-mailem šéfredaktor
(jitrenkapolicka@seznam.cz), písemně informační centrum a podatelna MěÚ ve lhůtě do uzávěrky příslušného vydání. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.
Graf. zpracování a tisk: Tiskárna Polička s. r. o., Haškova 446, Polička.
-jkd-
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

