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Letní změny na poličském náměstí
Během prázdninových měsíců se několik domů na
poličském náměstí proměnilo a vylepšilo. Novou fasádu získala budova České spořitelny. Dům, kde sídlí
Cukrárna Černý a Mlynář, láká k návštěvě růžovou
fasádou. Opravy proběhly i na budově městského
úřadu, kde upoutá nová výkladní skříň Galerie Vysočina a restaurován byl krásný kamenný portál u vrat
galerie, který byl doposud zatřen omítkou.
Vedení města Poličky si velmi cení toho, že k pozitivním změnám na poličském náměstí přispívá
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Připomínkujte jízdní
řád

i soukromý sektor. Pěkný pohled je z náměstí do
ulice Komenského, která se objevuje v novém kabátě
po rozsáhlé rekonstrukci. Město Polička se snaží
Firma OREDO s.r.o. uvádí na svých stránkách
reagovat i na připomínky občanů na vzhled náměstí, www.oredo.cz návrh nového autobusového jízdjednou z novinek je odstranění nových odpadkových
ního řádu. Občané mají možnost se nejpozději do
košů od morového sloupu a jejich přemístění do jiné
10. 9. 2011 vyjádřit k tomuto návrhu. Své vyjádřečásti náměstí. Tato změna by měla vylepšit celkový
ní zasílejte na e-mail Městského úřadu v Poličce
pohled na naši významnou památku, jíž morový – urad@policka.org. Návrhy občanů budou poté
sloup je.
společně zaslány firmě OREDO s.r.o.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Nový tajemník
MěÚ v Poličce

Nová fasáda cukrárny

Opravené domy městského úřadu

Již více než měsíc působí ve funkci nového
tajemníka Městského úřadu v Poličce JUDr. Bohuslav Břeň. JUDr. Břeň se funkce ujal na základě
výsledku výběrového řízení, které proběhlo na
jaře letošního roku. Nový tajemník chce ve své
funkci zužitkovat dosavadní zkušenosti z působení v orgánech veřejné správy, kde posledních deset
let pracoval.
A jaké jsou další cíle a plány pana tajemníka?
„Rád bych svojí prací přispěl k otevření se Městského úřadu v Poličce veřejnosti a aplikoval
zásady dobré správní praxe v chodu úřadu. Jsem
velmi rád, že se po dlouhé době do Poličky pracovně vracím a rád budu pro město a jeho obyvatele
pracovat.“
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Uvítání poličského
faráře
Spořitelna a morový sloup

Ulice Komenského

„KRIMISTOP“ v Poličce
Majetková trestná činnost tvoří dlouhodobě nejvýznamnější součást veškeré kriminality. Jednou
z častých příčin je bohužel naše vlastní lhostejnost
k ochraně majetku. Svůj majetek zabezpečujeme
minimálně a spoléháme na jiné, že jej ochrání.
Projekt KRIMISTOP je přímou reakcí na tento problém. Jedná se o přímé vtažení majitele věci do její
ochrany. Existuje možnost zvýšit pravděpodobnost
identifikace majetku po jeho případném odcizení.
Jednou z možností je projekt KRIMISTOP, který
se touto formou snažíme představit a vytvořit
podmínky pro jeho realizaci v našem městě. Jedná
se o projekt celostátní, připravovaný s vědomím
a podporou orgánů Policie ČR a Ministerstva vnitra
ČR. Současně je nutné upozornit, že se jedná o projekt komerční. Jeho výhody jsou však nesporné.
Aplikace KRIMISTOP přináší nový přístup
k ochraně majetku. Dosud používané způsoby za-

bezpečení majetku mechanickými nebo elektronickými systémy jsou stále velice důležité a nezbytné,
ale i přes jejich neustálý technický vývoj a využívání nejnovějších technologií nelze vyloučit jejich
překonání. V případě zajištění odcizeného nebo
ztraceného majetku vyvstává často neřešitelný
problém s jeho identifikací a se zjištěním oprávněného majitele. A právě v této fázi nastupuje systém
KRIMISTOP. Předměty, označené identifikačními
prvky a evidované v centrálním registru KRIMISTOP, lze rychle, jednoduše a spolehlivě identifikovat a navrátit majiteli. Identifikace je možná jak
podle výrobních identifikačních údajů, tak podle
přidaných identifikačních prvků. Nezáleží na tom,
je-li předmět odcizen nebo ztracen, vždy se výrazně zvyšuje šance na jeho navrácení. Aplikace identifikačních prvků na chráněné předměty je přitom
jednoduchá a rychlá.
(pokr. na str. 2)
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Zástupci vedení města Poličky oficiálně přivítali nového faráře poličské farnosti. Tím se od
1. 8. 2011 stal Mgr. Miloslav Brhel. Pan farář Brhel
je knězem tři roky a do Poličky přichází z Pardubic. Město Polička chce i nadále s církví úzce spolupracovat a intenzívně pokračovat v započaté rekonstrukci kostela sv. Jakuba. Vedení města přeje
panu faráři hodně úspěchů v práci pro poličskou
farnost a těší se na vzájemnou spolupráci.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Oprava Limberského rybníka v Pomezí

„KRIMISTOP“
v Poličce
(pokr. ze str. 1)
Ochranné funkce systému
KRIMISTOP jsou preventivní a identifikační,
nezajišťují fyzickou ochranu. Cílem je odrazení
zlodějů od pokusů krádeží. Předměty i prostory
vybavené ochrannými prvky jsou viditelně značeny výstražnými nálepkami, čímž dávají zlodějům
najevo, že se jim mají vyhnout. Značené a chráněné věci nejsou lehce prodejné a mohou být při
nelegálním držení velice nebezpečné – stávají se
prakticky bezcennými, a to již před jejich odcizením.
Městská policie Polička připravuje záměr na
zapojení do projektu. Pomocí čtecích zařízení
bude schopna identifikovat označený majetek
a registrací do databáze přímo na místě ověřit
majitele. Vlastní identifikace majetku, tedy nákup identifikačních prvků (čipů, nálepek, sprejů
a mikroteček) i registrace příslušného majetku
(věci – včetně např. psů) si může provést kdokoliv.
Nákup i identifikaci lze provést na webu projektu:
https://www.krimistop.com/wkkrimi/index
Na webu zájemce získá detailní informace
o celém projektu včetně postupu registrace nebo
nákupu identifikačních prvků a také o následném
označení kola, vozidla, domácí elektroniky, fotoaparátu a dalších cenností.
Do projektu se již zapojily městské policie Svitav,
Moravská Třebové a Litomyšle. V současné době
je možno zakoupit identifikační sady k očipování
jízdních kol v Informačním centru v Poličce.
Městská policie Polička
Převzato z tiskové zprávy koordinátora
prevence kriminality ve Svitavách,
PhDr. Ericha Stündla

Rekonstrukce
smuteční síně
Město Polička realizovalo během letního období
projekt přístavby a rozšíření stávající kapacity
smuteční síně v areálu Centrálního hřbitova v Poličce. V pátek 19. srpna byla smuteční síň předána
k užívání ve zkušebním provozu. Termín dokončení akce je dle smlouvy konec srpna 2011.
Cena za realizaci projektu – 1,3 mil. Kč.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Tržní řád nově
Rada města Poličky schválila na své schůzi dne
8. srpna 2011 tržní řád. Město Polička se snažilo co
nejrychleji a nejlépe reagovat na možnost pořádat
a organizovat farmářské trhy ve městě. Trhům
tedy nestojí již nic v cestě. Tržní řád vstoupil
v platnost 23. srpna 2011.
Celé znění tržního řádu lze najít na www.policka.org
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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V minulém roce na podzim byla zahájena
zásadní opravy technických zařízení na hrázi
a v minulých dnech dokončena významná oprava – výpustě a bezpečnostního splavu.
Limberského rybníka v Pomezí. O podrobnější
Šlo o akci poměrně velmi náročnou finančně
informace jsme požádali starostu města a hos- i technicky a proto bylo nezbytné získat dotaci.
podáře Rybářského sdružení Vysočina Polička
Bohužel, podle stávajících pravidel o ni nemohlo
Jaroslava Martinů.
požádat město Polička jako vlastník, tak se tohoto
„Jednalo se o velkou opravu rybníka, který pa- velmi náročného úkolu ujalo Rybářské sdružení
tří městu Polička. Vybudován byl kdysi v minu- Vysočina. Po dvouletém úsilí se mu to podařilo
losti, pak zanikl. Obnovy se dočkal v padesátých
a dotaci získalo, a to ve výši 80 % celkových
letech minulého století a sloužil jako proplacho- nákladů (5,4 mil. Kč). Za tyto peníze se udělala
vací nádrž poličské městské kanalizace. Za uply- zásadní rekonstrukce všech betonových prvků
nulých 60 let však velmi zastaral a už nesplňoval
v hrázi. To znamená, že původní dva objekty (výnutná bezpečnostní kritéria pro zachycování vod
pusť a bezpečnostní splav) se sdružily do jednoho,
z prudkých dešťů, bleskových povodní a velkého
který nyní splňuje veškeré bezpečnostní předpisy
množství tajícího sněhu. Proto bylo nutné provést
i pro dvěstěletou vodu.
Dodatečně se pak sdružení podařilo získat ještě
milion korun na odbahnění rybníka, který byl po
dvaceti letech od poslední zásadní rekonstrukci
v osmdesátých letech natolik zanesen hlínou, že
přestával plnit svou funkci. Eroze zemědělské
půdy a její splachování do vod je ostatně problém
všech vodních ploch v republice a bude se muset
řešit, což si vyžádá obrovské náklady.
Práce na opravě Limberského rybníka byly
zahájeny loni na podzim a letos v červnu dokončeny. Provedla je ve vysoké kvalitě firma, která
zvítězila ve výběrovém řízení. Dnes už je napuštěný a plní svou funkci nejen jako retenční nádrž,
ale i jako sportovní revír RS Vysočina Polička.
Myslím, že se dílo po všech stránkách náramně
povedlo, z čehož máme radost. Připomenu, že loni
na Václava jsme rybník vylovili a v listopadu byly
práce zahájeny. Odečteme-li čas, kdy se nedalo
stavět vzhledem k počasí, bylo dílo dokončeno za
pouhé čtyři měsíce.
Závěrem musím dodat, že toto je vzorová ukázka spolupráce města se společenskými organizacemi. Nikde přece není psané, že město musí být
vždycky v pozici plátce, aby panovala všeobecná
spokojenost jako v tomto případě. Výsledkem je,
že Polička si zhodnotila svůj majetek o téměř šest
milionů korun, přičemž na akci přispěla pouze
700 tis. Kč. Sdružení sehnalo dotaci ve výši 80 %
nákladů a zbytek doplatilo ze svého. Není to o tom,
aby bylo v rybníce hodně kaprů pro zdejší rybáře,
jak by to mohl někdo interpretovat. Nejdůležitější
Nově vybudované hrázní těleso, sloužící
je fakt, že rybník může zase řadu let bezproblémojako výpusť rybníka a současně jako
vě fungovat jako retenční nádrž.“
bezpečnostní splav pro dvěstěletou vodu.
Text a foto: L. Vrabec

Změna ohlašovacích
povinností
Vážení podnikatelé,
zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném
registru znečišťování a integrovaném systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí a o změně některých zákonů, v platném
znění došlo v oblasti ohlašovacích povinností
k určitým změnám (např. podle zákona o ovzduší,
o vodách, o odpadech, o obalech a evidenci integrovaného registru znečištění). Tímto zákonem
bylo mimo jiné nařízeno, že od 1. 1. 2012 musí
všechny podnikatelské subjekty, které budou
splňovat zákonnou povinnost (viz. § 39 odst.
2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech) podat hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011,
takto učinit pouze elektronicky prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Bližší informace naleznete na
adrese: www.ispop.cz. Případné dotazy můžete
vznést na linku 267 225 267 (v pracovních dnech
od 9 do 12 hodin) nebo písemně přes formulář
uvedený v kontaktech na adrese www.ispop.cz.
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP
Městského úřadu Polička
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Rekonstrukce se
zdařila
Ráda bych vyjádřila poděkování městu Poličce
za rozhodnutí přistoupit k celkové rekonstrukci
průčelí domu č.p. 160 na Palackého náměstí, kde
mimo zázemí MěÚ sídlí rovněž Galerie Vysočina
a informační centrum. Součástí několikatýdenních prací byla nejen oprava krásné členité fasády,
ale rovněž osazení nových dřevěných výkladů,
vybroušení a nátěr portálu a vstupních vrat. Poděkování proto náleží také všem stavebníkům
a řemeslníkům, kteří se na realizaci podíleli
a přispěli tak k výsledné podobě díla, jež je důstojnou prezentací smysluplného záměru a dobře
provedené práce. Za ocenění, byť v tomto případě
pouze verbální, rovněž stojí koordinace práce,
dobrá komunikace, ohleduplnost a vstřícnost,
díky kterým mohl provoz Galerie Vysočina a věřím, že i informačního centra, probíhat v podstatě
bez omezení. Ke zkrášlení náměstí samozřejmě
přispěla a přispívá celá řada dalších počinů ať už
městských, či soukromých, a nezbývá než Poličce
přát, aby všechny směřovaly k všestranné spokojenosti a prosperitě města.
Marcela Vraspírová,
Galerie Vysočina

Finanční arbitr – změna zákona
Povinnost splnit svou informační povinnost
vůči finančnímu arbitrovi dle zákona č. 180/2011
Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony, se rozšířil okruh povinných osob a vztahuje se jak na stávající podnikatele vykonávající činnost nabízení, poskytování
nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na
základě živnostenského oprávnění pro živnost vázanou s předmětem podnikání „Poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru“, tak i na
podnikatele podnikající dosud na základě živnostenského oprávnění pro ohlašovací živnost volnou
s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ v rámci oboru činnosti č. 47 „Zprostředkování

Události Městské
policie Polička

obchodu a služeb“ nebo v rámci oboru činnosti
č. 70 „Služby v oblasti administrativní správy
a služby organizačně hospodářské povahy“.
Uvedené podnikatelské subjekty jsou povinny
předmětnou informační povinnost splnit nejpozději do 1. 10. 2011 a po tomto termínu vždy
nejpozději ke dni vzniku svého živnostenského
oprávnění pro shora citovanou vázanou živnost.
Za nesplnění informační povinnosti může být
dle ustanovení § 23 uvedeného zákona uložena
pokuta až do výše 1.000.000 Kč, přičemž řízení
o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode
dne nesplnění povinnosti.
Více informací na www.finarbitr.cz.
Eva Zindulková
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Neobvyklý pohled se naskytl tomu, kdo procházel městským parkem před půlnocí 16. 7. Mohl
zde totiž zahlédnout čtyřčlennou partu mladistvých, kteří pod dohledem strážníka MP prováděli
úklid. Nepořádek, který byl po parku ve směru od
Tylova domu po Valech, vznikl totiž po této partě,
která se tímto náramně bavila. K jejich smůle byli
hlídkou MP přistiženi. Strážníci přistoupili k věci
jednoznačně. Mládežníci vyfasovali košťata a park
po svém řádění uklidili. Věc byla strážníky vyřešena na místě a mládež z Poličky mohla přemýšlet
o tom, zda není lepší prázdniny strávit příjemnějším způsobem.
Bez řidičského oprávnění se dne 19. 7. proháněl
ulicemi města padesátiletý muž z Poličky. V domnění, že mu věc projde, usedl za volant svého
vozidla a vjel do centra města. Strážníci, kteří
právě prováděli v dané lokalitě dohled nad dopravní situací, věc nenechali bez povšimnutí. Muž
byl s vozidlem zastaven v ul. Masarykova. Další
úkony hlídky MP byly jasné. Z důvodu podezření
ze spáchaného trestného činu byl muž převezen
na PČR Polička a zde předán dozorčí službě
k dalšímu řešení. Ortel v konečné fázi vynese
nepochybně soud.
Dne 4. 8. v dopoledních hodinách přijali strážníci nalezeného psa. Jednalo se o křížence bíločerné barvy, který se potuloval po Poličce. Pes neměl
známku, tudíž nelze identifikovat jeho majitele. Po
nezbytných úkonech byl pes převezen do městského útulku Města Litomyšl – Pohodlí. Do současné
doby se nepodařilo zjistit majitele. Městská policie
Polička přijme všechny informace důležité pro
nalezení majitele psa. Foto nalezeného zvířete se
nachází na internetových stránkách města Poličky
v sekci městská policie, nalezení psi. Předem tímto děkujeme za pomoc.
Lůžko na protialkoholní záchytné stanici obsadil dne 10. 8. v odpoledních hodinách klient, který tam byl eskortován hlídkou MP Polička. Svůj
pobyt si zde zajistil tím, že v poledních hodinách
uvedeného dne v opilosti verbálně napadal družku
a jejího syna v místě bydliště v Poličce. Protože se
takto nechoval poprvé, byla přítomna i Policie ČR
Polička, která má celý případ v šetření. Uvedený
muž, devětačtyřicetiletý občan Pomezí, před
eskortou do Hradce Králové při dechové zkoušce
nadýchal 2,94 promile alkoholu. Po nezbytném
vyšetření muže ve zdravotnickém zařízení byl
následně odvezen do protialkoholní záchytné
stanice, kde rozhodně nebyl poprvé.
Městská policie Polička

Blahopřání úspěšné atletce
Velké blahopřání k atletickým výkonům patří
poličské sportovkyni Terezce Vytlačilové a také jejímu trenérovi Mgr. Jaroslavu Kacálkovi. Terezka
ve dnech 6. - 10. července úspěšně reprezentovala
Českou republiku, město Poličku a Atletiku Polička na Mistrovství světa v atletice do 17 let ve francouzském Lille, kde vybojovala mezi 34 nejlepšími

vícebojařkami světa ve svých 15 letech výkonem
4898 bodů 14. místo.
Mezi další letošní úspěchy mladé sportovkyně patří bronzová medaile na MČR v halovém
víceboji, zde soutěžila vedle takových jmen jako
je Roman Šebrle či Katka Cachová. Ve dnech
27. - 29. května vybojovala na MČR ve vícebojích
titul mistryně České republiky v sedmiboji dorostenek v novém krajském rekordu výkonem 4943
bodů, když zvítězila ve čtyřech ze sedmi disciplín!
Další úspěchy přišly na MČR dorostu, juniorů
a juniorek na dráze ve dnech 18. - 19. června, kde
vyhrála titul mistryně České republiky.
K vynikajícím sportovním výkonům poblahopřál Terezce i starosta města Jaroslav Martinů
společně s místostarostkou Marií Kučerovou.
Přejeme Terezce Vytlačilové mnoho dalších úspěchů nejen ve sportu, ale i v osobním životě a ať jí
oštěp darovaný Barborou Špotákovou přináší jen
samé skvělé výkony a rekordy.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Slavnosti lovu na Svojanově
O víkendu 24. – 25. září proběhne na hradě
Svojanově zcela nová kulturní akce – Slavnosti
lovu. Připomene oblíbenou zábavu majitelů hradu
v 19. století. Do počátku 19. století hrad Svojanov
vkročil jako romantická zřícenina, kde jedinou zachovanou a užívanou stavbou byla vstupní budova,
sloužící jako kanceláře a byty pro úředníky správy
velkostatku. Po roce 1800 byl v duchu dobových
tendencí, kdy se šlechta ráda vracela k minulosti,
tedy k dobám své největší moci, znovu dostavěn
a zastřešen původní hradní palác. Byl upraven
k obytným účelům a vznikl tak malý pohodlný
zámeček uprostřed starých zřícenin. Po požáru
v roce 1842 byl spolu se vstupní budovou upraven
v empírovém stylu. Nesloužil k trvalému bydlení,
ale jako místo občasných pobytů svých majitelů.

Jezdili sem za zábavou a pořádali hony v okolních hlubokých hvozdech. Zámeček byl vyzdoben
četnými loveckými trofejemi. Do této doby hrad
vrací v současné době probíhající rekonstrukce.
Chcete-li zažít tradiční panský hon, navštivte
hrad o víkendu 24. – 25. září. Uvidíte nejen skutečné lovčí se psy a ukázkami výcviku, ale i sokolníka, trubače, ukázky šermu nebo večerní ohnivé
vystoupení.
V září je hrad Svojanov otevřen denně kromě
pondělí od 9 do 17 hodin. V provozu jsou již oba
vnitřní prohlídkové okruhy. Novinkou trasy A je
historická expozice dokumentující stavební vývoj a majitele hradu, novinkou trasy B je spodní
sklepení, dříve nikdy nepřístupné a v minulosti
sloužící také jako vězení.

UZÁVĚRKA

příštího čísla Jitřenky:
20. září
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

Z lůna matky
Země
...je název výstavní instalace ozvučených soch,
kterou pro vás, milí čtenáři a taktéž pro vaše přátele a známé, připravila Galerie Vysočina Polička
spolu s autorkou Andreou Moravcovou. Součástí
tohoto ojedinělého zážitku bude rovněž premiérové předvedení nového hudebního alba Rea Maro
- Kde je čas.
Sochy se na vaši návštěvu budou těšit od 6. září
2011 a v prostorách Galerie Vysočina setrvají tak
dlouho, dokud budou vábit váš zrak či sluch.
Rádi vás uvítáme v otvírací době po - pá 9-12,
13-17 hodin; so 9-12 hodin; po předchozí domluvě možno i mimo dobu otvírací. Pro zpříjemnění
prvních školních dnů jsou srdečně zvány i školní
výpravy.
S přátelským pozváním a přáním všeho dobrého
Marcela Vraspírová

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

Na táboře filmových hvězd

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady
města Poličky konané dne 8. srpna 2011
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Stavební úpravy
autobusového nádraží v Poličce“ ve složení: Ing. Antonín Mihulka, Jaroslav Martinů, Jiří Mach.
RM schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce
hřbitova u sv. Michaela v Poličce – II. etapa“, společnost Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Vysoké Mýto, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Vysoké Mýto, na
akci „Rekonstrukce hřbitova u sv. Michaela v Poličce
– II. etapa“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo se společností PÁSEK – stavební firma spol.
s.r.o., Polička na akci „Revitalizace bytového domu
Polička, Sídliště Hegerova č.p. 969, 974 – 976“, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele elektrické energie pro
město Polička, jeho příspěvkové organizace a společnosti, ve kterých má město Polička majetkový
podíl, společnost V – Elektra, s.r.o., Velké Meziříčí,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele zemního plynu pro město Polička, jeho příspěvkové organizace a společnosti, ve kterých má město Polička majetkový podíl,
společnost Východočeská plynárenská, a.s., Hradec
Králové, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2011.
RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města
Poličky za rok 2010.
RM schvaluje použití neprodejného zboží pro účely propagace hradu Svojanov.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu Pardubického kraje č. 2011/41735 na restaurování kříže
s korpusem Krista v Poličce – Modřeci.
RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení
nabídek za účelem výběru nejvýhodnějšího dodavatele na akci „Zpracování lesního hospodářského
plánu pro LHC Lesy města Polička“ v tomto složení:
Ing. Marta Mastná, Ing. Václav Bros, Ing. Radek
Krejčí, Radek Háp a Mgr. Aleš Mlynář.
RM schvaluje tržní řád.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátu starosty města.

Třetí červencový týden zavítala do Poličky desetičlenná skupina Američanů z Oklahomy. Jejich misí
byl English Camp Polička 2011. O letošním táboře,
už osmém v pořadí, se něco dozvíte z odpovědí na
otázky, které mi v průběhu tábora pokládali různí
lidé. Upravil jsem je tak, aby měl článek jednotnou
formu.

Jardo, byl jsi letos vedoucí organizační skupiny,
která tábor připravovala. Šlo vůbec udělat něco
jinak, nebo Tábor s Američany ze setrvačnosti navázal na minulé roky? Co bylo letos nového?
Na konci loňského léta táboru reálně hrozilo, že se
letos nebude pořádat. Museli jsme se vypořádat se
třemi ztrátami. Předně odcházel farář Honza Dus,
který sedm let řídil přípravu tábora za českou stranu.
I leader americké strany – Kerry Ebbert – nemohl
letos přijet. Do Ameriky se vrátili i Jamie a Jeremy
Aultovi, kteří plánovali program. Nový farář Jiří
Tengler se stěhoval do Poličky až v únoru, kdy už
musely být přípravy v plném proudu. Takže jsme
se s několika českými dobrovolníky rozhodli, že na
sebe vezmeme zodpovědnost za plánování nového
tábora, za Jirkou Tenglerem jsme zajeli do Zábřeha
a snažili se ho přesvědčit, aby nám letos v červenci
na týden půjčil svůj nový kostel.

filmovou hvězdou. Marnotratný život ho o vše připravil a on se pak s obavami vracel domů, kde ho ovšem
otec přijal s otevřenou náručí. Každý den scénka
rozvíjela motiv (třeba odvaha, kreativita, vděčnost),
na který navazoval program na stanovištích. Naší
postavě Little Brother jsme založili fanouškovskou
stránku na Facebooku a celý příběh jsme virtuálně
vytvářeli i na internetu včetně fotografií a videí. Doporučuji se mrknout na facebookové stránky tábora,
kde všechno najdete a určitě se zasmějete.
Co se ti na letošním táboře líbilo nejvíce?
Ta spolupráce a společenství Čechů i Američanů,
dětí i dospělých dobrovolníků. Ono se vždycky těžko vysvětluje těm, kteří se do tábora nezapojí, jaké
pocity při něm účastníci zažívají. Probíhá tam silná
mezikulturní i mezigenerační výměna, zaštítěná
něčím, co Američané nazývají Spirit of Love. Asi by
tomu nejvíc odpovídal český překlad Společenství
lásky, což zní nebezpečně sentimentálně, ale když
to prožíváte, je to super. Zkrátka prostředí kostela
a přítomnost lidí, kteří se na táboře sejdou, z nás
letos vytvořily Velkou šťastnou rodinu. Společně
jsme se hrozně bavili a obohacovali. Po táboře se pak
dostavila u některých z nás silná kocovina.
Co Američané?
Malý, ale skvěle fungující tým. Všichni jsme po
třech letech s nedočkavostí přivítali Kati Salmons,
která dříve učila v Poličce dva roky angličtinu. Přijeli staří známí jako Jacque, Paula, Bob a Barb, i několik nových tváří. Manželé Hrachovcovi se poprvé
podívali do země, odkud pochází jejich pradědeček.
A byli nadšení z pohostinnosti místních lidí a z krásy
Poličky i české krajiny.

Říkáš, že reálně hrozilo, že tábor nebude. Ty sám
jsi měl někdy v průběhu příprav pocit, že je s táborem konec?
My jsme samozřejmě nepřestali doufat, že tábor
bude. Ale já osobně jsem měl obavu, co na to řekne
nový farář. Protože jsme nechtěli dělat celou tu akci
bez něho. Stejně tak jsem se bál, jestli dokážeme
přijít s dobrými nápady, aby byl program zajímavý
pro děti a nemuseli jsme se za něj stydět. Češi tvořili
většinu programu vůbec poprvé a pro mě nebyla jednoduchá pozice nahrazovat Honzu Duse.
A povedlo se?
Jsem hrozně rád, že se Jirka Tengler zapojil do
přípravy tábora a pozoroval, o čem náš tábor vlastně
je. Výsledkem, domnívám se, je oboustranné nadšení a otevřená cesta k tomu, aby se tábor uskutečnil
i za rok. Jsem vděčný všem, kteří nám opět pomáhali s technickým zabezpečením všeho. A co se týče
programu, jsem hrdý na české dobrovolníky, kteří za
spolupráce s Kati Salmons nastavili laťku, která se
bude těžko překonávat.
Co se bude těžko překonávat?
Hlavně ty nápady. Tématem letoška byly Moviestars – Filmové hvězdy. S dětmi jsme natáčeli na
jednom stanovišti krátké filmy v angličtině – pohádky, horrory, fiktivní dokumenty a další. Bylo to velké
riziko, kdyby se nám nepodařilo natáčení a stříhání
v tak krátkém čase stihnout. Nakonec to byl absolutní úspěch a všechny naše filmy jsou k vidění na Youtube. Čeho si vážím, že nám organizátoři Poličského
kulturního léta umožnili prezentovat filmy v Centru
Bohuslava Martinů. A nejvíc mě těší, jak moc si natáčení a následnou filmovou projekci s předáváním
Oscarů užily děti i dobrovolníci na táboře.
Velkou radost jsem měl i z ranních scének, ve kterých jsme sledovali příběh syna, který opustil svou
rodinu a ranč v Oklahomě, aby se stal v Hollywoodu
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Chceš něco říct na závěr?
Jestli někdo nadává na to, v jakém stavu je svět
nebo česká politika, jestli se přestal dívat na zprávy v televizi, protože se akorát při jejich sledování
rozčílí, tak takový člověk by se měl přijít podívat na
tábor. Děti, studenti, dospělí i relativně staří lidé se
kamarádí a je to přátelství upřímné, ne z prospěchu.
Rozpočet, který dáme dohromady, nepřekročíme.
Dokonce nezpronevěříme žádné peníze. Chápu, že
mluvím tak pozitivně, až to možná unavuje. Ale
my všichni a Polička jako taková bychom měli být
upřímně rádi za osmiletou tradici Tábora s Američany.
Podpora podobných komunitních projektů má
smysl a přináší naplnění všem, kteří se jich účastní. A co je nejdůležitější - jsou otevřené komukoliv.
I když po letošním roce mám pocit, že náš kostel už
pomalu nemá kapacitu na více dětí a dobrovolníků.
Účastníci English Campu

Kalendář akcí

Kam
v Českomoravském
pomezí

město Polička, září 2011

Tylův dům
Sobota 3. září ve 20.00 hodin,
velký sál Tylova domu
KONCERT MARIE ROTTROVÉ
a skupiny NEŘEŽ
Ke svému letošnímu významnému jubileu,
se rozhodla stálice české popmusic Marie
Rottrová ukončit aktivní kariéru a vyráží
na své poslední koncerty v podobě turné
po Čechách a Slovensku.
Vstupné: 200-350 Kč v předprodeji
Pátek 16. září od 19.00 do 22.00 hodin,
velký sál Tylova domu
ZAHÁJENÍ KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Na své nové žáky se těší taneční mistři
z Taneční školy ELLIS Svitavy
Nepřístupno veřejnosti
Úterý 20. září v 10.30 hodin,
velký sál Tylova domu
A. S. Puškin: EVŽEN ONĚGIN
Silný milostný příběh o pomíjivosti, o životě a smrti.
Divadlo Anfas Praha
Určeno pro střední školy a učiliště
Vstupné:45Kč
Úterý 20. září v 19.00 hodin,
velký sál Tylova domu
A. S. Puškin: EVŽEN ONĚGIN
Známý román popisuje Evžena Oněgina,
jako představitele petrohradské mládeže,
který je již znuděn stylem života svým

a svých vrstevníků. Už se mu nelíbí stálé
oslavy, krátké milostné vztahy, povrchní
život.
Divadlo Anfas Praha
Divadelní abonentní cyklus PODZIM
2011
Prodej zbylých vstupenek: : 120, 140,
160Kč
St 21. září v 19.00 hodin,
velký sál Tylova domu
TRAVESTI SHOW SCREAMERS
Slavná šestice mužů, kteří v průběhu vystoupení ztvárňují zpěvačky i zpěváky jak
české, tak zahraniční populární hudby, zde
uvede nový program s názvem V říši divů.
Vstupné: 250, 280, 300 Kč

LITOMYŠL
3. 9. od 20.00 hod. - litomyšlské hospody
Hrajeme v Litomyšli
V některých litomyšlských hospodách
a barech bude znít živá muzika různých
stylů.
15. – 18. 9. - na různých místech města
Mladá Smetanova Litomyšl
Prezentace mladých interpretů vážné
hudby, houslový recitál P. Šporcla.
17. 9. od 8.00 – 17.00 hod. - Smetanovo náměstí
Řemeslný jarmark
Doprovodný hudební program.

Čtvrtek 22. září v 16.30 hodin,
malý sál Tylova domu
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
Pátek 23. září od 19.00 do 22.00 hodin,
velký sál Tylova domu
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Nepřístupno veřejnosti
Pátek 30. září od 19.00 do 22.00 hodin,
velký sál Tylova domu
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Nepřístupno veřejnosti

Kino Polička
Úterý 6. září v 19.00 hodin
V PEŘINĚ
V uvolněné atmosféře, kdy všichni tančili
rock´n´roll a po ulicích jezdily růžové
cadillacy, ožijí dobré i zlé sny, které se
ukrývají v našich peřinách. Hudební
dobrodružství pak vyvrcholí přímo v magickém polštářovém světě snů.
Hudební rodinná komedie, 103 minut,
přístupný
Vstupné: 70 Kč

Úterý 13. září v 19.00 hodin
JANA EYROVÁ
Román Ch. Brontëové se od samého začátku svého vzniku řadí mezi nejoblíbenější
knihy světové beletrie. Cílem týmu, který
se postavil za verzi roku 2011, bylo oslovit
současné návštěvníky kin a zároveň vzdát
hold původnímu knižnímu dílu.
Romantické drama, 120 minut, titulky,
přístupný od 12 let
Vstupné: 60 Kč

Pátek 9. září v 18.00 hodin
ŠMOULOVÉ
Rodinná komedie uvádí na plátna kin
všem dobře známé modré hrdiny - Šmouly.
Animovaná komedie, 102 minut, přístupný
Vstupné: 70 Kč

Sobota, neděle 17. a 18. září v 19.00 hodin
MUŽI V NADĚJI
Muži v naději pojednávají o nevěře a jejím
blahodárném vlivu na manželství a veškeré ostatní milostné vztahy.
Komedie, 115 minut, do 12 let nevhodné
Vstupné: 80 Kč

INZERUJTE V JITŘENCE
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

Čtvrtek 22. září v 19.00 hodin
VIDITELNÝ SVĚT
Film se zabývá sledování a voyeurstvím
coby fenomény současného světa,
v němž jsou lidé natolik izolovaní, že se
snaží seznamovat s jinými lidmi, byť
by ta seznámení byla virtuální. Působivý thriller, ve kterém Ivan Trojan
podává další ze svých mimořádných
výkonů, z něhož vám jistě půjde mráz
po zádech.
Psychologické drama, 104 minut, přístupný od 12 let
Vstupné: 60 Kč
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

SVITAVY
2. – 4. 9. - různá místa ve městě
Svitavské letní slavnosti
2. 9. ve 20.00 hod.
Koncert: Anna K & band - náměstí Míru
3. 9. ve 13.00 hod. 19. Slavnost dechových
hudeb - dolní část náměstí Míru
18.00 hod. Vernisáž 2. ročníku Řezbářského memoriálu A. Petruse - Svitavský
stadion
16.00 hod. Jiřinkový ples - zahrada Farního úřadu na Školní ulici
20.00 hod. Pouťová česko-slovenská diskotéka - Lánská zahrada
4. 9. od 9.00 hod. Pouť ke sv. Jiljí – historický program s jarmarkem - náměstí
Miru
v 19.00 hod. Slavnostní koncert k Pouti ke
sv. Jiljí - kostel sv. Jiljí na hřbitově
9. 9. od 19.00 hod. - Fabrika
Koncert: Czech virtuosi
Brněnský komorní orchestr s mladou
americkou houslistkou Esther Yoo.
Diriguje Caspar Richter.
28. 9. od 14.00 hod. - náměstí Míru (u školy)
Slavnosti vína
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
16. – 20. 9. - různá místa ve městě
Dny česko-německé kultury
Festival kultury – vystoupení kapel, tanečních souborů atd.
VYSOKÉ MÝTO
10. 9. - náměstí Přemysla Otakara II.
Mezinárodní partnerské dny
Koncerty: 14.00 hod. J. Ledecký, 18.00
hod. Spirituál kvintet, 20.00 hod. Petra
Janů
24. 9. od 20.00 hod. - Městský klub
Charlie Straight
Mother´s Angels
Koncerty kapel v klubové scéně.
Od 9. 9. - Městská galerie
Salon malířů Vysokomýtska
Mgr. Jan Matouš,
VV Českomoravské pomezí
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Divadelní abonentní cyklus Tylova domu

Zákrejsova Polička
Vážení přátelé divadla!
Rádi bychom vás informovali o připravovaném termínu konání 1. ročníku nesoutěžní
přehlídky divadelních amatérských souborů.
Je koncipována jako přehlídka dospělých i dětských amatérských divadelních souborů.
Termínově je naplánována na 15. – 19. října
2011.
Místem konání a pořadatelem je Tylův dům
v Poličce.
Svůj název „Zákrejsova Polička“ si vysloužila
na počest známého poličského rodáka Františka
Zákrejse, který se narodil v poličském Liboháji
v roce 1839. Během práce v Poličce se velice
aktivně podílel na tamním společenském životě. Hrával v ochotnickém divadle a od prosince
1866 do listopadu 1867 (a krátce i v roce 1872)
byl ředitelem i pokladníkem družstva divadelních ochotníků.
K nejznámější divadelní hře, kterou napsal
patří určitě dramatická truchlohra Anežka, která se poprvé hrála r. 1868.
Posláním akce je umožnit setkání tvůrčích
osobností a divadelních souborů, prezentaci
a konfrontaci výsledků jejich práce, zprostředkovávat poznání a inspiraci.
Jejími hlavními cíli jsou podpora zájmu zabývat se divadelní tvorbou pro děti i dospělé
s náležitou vážností a odpovědností a kultivace
této oblasti divadelní činnosti a v neposlední
řadě přivést do Poličky řadu kvalitních amatérských souborů.
Program bude sestaven na základě zaslaných
přihlášek jednotlivých souborů. S celkovým
programem a dalšími informacemi vás seznámíme v říjnovém čísle Jitřenky.
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ZÁŘÍ
A. S. Puškin: EVŽEN ONĚGIN
Román ve verších „Evžen Oněgin“ patří
mezi základní kameny literatury v dějinách lidstva. A. S. Puškin napsal silný
milostný příběh, román o pomíjivosti,
o životě a smrti.
hrají: P. Mikeska, I. Theimer, S. Milková,
O. Suchánková
Divadlo Anfas

hrají: I. Smečková-Bencová, P. Tomicová,
P. Štorková, D. Hřebíček, J. Zapletal,
M. Zavičár, Z. Valchařová-Poulová,
J. Tvrdík, Z. Petrák, E. Kratochvílová,
J. Čepelka, J. Tvrdík.
Klicperovo divadlo Hradec Králové
BONUSOVÁ HRA
Jevan-Brandon Thomas:
CHARLEYOVA TETA
Rozpustilá komedie o dvou oxfordských
studentech, Charliem a Jackem, kteří
se chystají pozvat dívky svého srdce na
milostnou schůzku…
Ochotnický spolek Tyl Polička

ŘÍJEN
Dan Gordon: CENA ZA NĚŽNOST
Hra stejně jako film zdařile osciluje na
hranici komedie a melodramu, předvádí
téměř 30 let vztahu dvou žen, matky
a dcery.
hrají: J. Janěková, J. Čvančarová, A. Pyško, M. Holubcová, J. Kačer, D. Choděrová
Divadlo Palace

Ceny abonentních vstupenek:
I. cenové pásmo
740 Kč (1. – 6. řada)
II. cenové pásmo
660 Kč (7. -11. řada)
III. cenové pásmo
580 Kč (12.,13. řada
+ čelní balkón)

LISTOPAD
Eric Assous: PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
Díky hereckému obsazení, brilantním
dialogům a situačním zvratům nabízí
komedie nevšední divadelní zážitek.
hrají: S. Skopal, M. Zahálka, V. Vydra/
J. Čenský, Skopalová/J. Boušková, E. Janoušková, S. Postlerová/E. Režnarová
Agentura Harlekýn
LEDEN
David Drábek: JEDLÍCI ČOKOLÁDY
Příběh tří sester, co se stavějí na vlastní
nohy po smrti otce, který se v šedesáti
zabil v autoškole.

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM:
Abonentní průkaz si můžete zakoupit, vyměnit, popřípadě zamluvit v kanceláři Tylova domu
v Poličce od 29. srpna do 19. září 2011 (pondělí
a středa 8.00-17.00 hodin, úterý a čtvrtek 8.0015.30 hodin – polední přestávka 11.30-12.00
hodin).
Stálým abonentům rezervujeme jejich místa do
15. září 2011.
Po tomto termínu budou nevyzvednuté průkazky
postoupeny dalším zájemcům.

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

Jazykové kurzy a zájmové kroužky v Tylově domě
Tylův dům v Poličce otevírá ve školním roce 2011
– 2012 tyto jazykové kurzy a zájmové kroužky

úterý 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 18. října 2011
Francouzský jazyk - mírně pokročilí
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
úterý 17.45 – 19.15 hod.,
začátek 18. října 2011
Francouzský jazyk - pokročilí
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
St 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 19. října 2011
Francouzský jazyk - konverzace
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
St 17.45 – 19.15 hod.,
začátek 19. října 2011
Italský jazyk - začátečníci
Lektorka: PharmDr. Danuše Horáčková
St 16.30 – 18.00 hod.,
začátek 19. října 2011
Italský jazyk - mírně pokročilí
Lektorka: PharmDr. Danuše Horáčková
úterý 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 18. října 2011
Ruský jazyk - „osvěžení“ - pokročilí
Lektorka: Mgr. Romana Jelínková
úterý 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 1. listopadu 2011
Španělský jazyk - začátečníci
Lektorka: Mgr. Renata Uhlířová
úterý 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 18. října 2011
Španělský jazyk – mírně pokročilí
Lektorka: Mgr. Renata Uhlířová
úterý 17.45 – 19.15 hod.,
začátek 18. října 2011
Španělský jazyk – pokročilí
Lektorka: Mgr. Renata Uhlířová
St 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 19. října 2011
Španělský jazyk – konverzace
Lektorka: Mgr. Renata Uhlířová
St 17.45 – 19.15 hod.,
začátek 19. října 2011

Jazykové kurzy:
Anglický jazyk - začátečníci
Lektorka: Ing. Barbora Krištofová
čtvrtek 16.00 – 17.15 hod.,
začátek 20. října 2011
Anglický jazyk - mírně pokročilí
Lektorka: Ing. Barbora Krištofová
čtvrtek 19.00 – 20.15 hod.,
začátek 20. října 2011
Anglický jazyk - středně pokročilí
Lektorka: Ing. Barbora Krištofová
čtvrtek 17.30 –18.45 hod.,
začátek 20. října 2011
Anglický jazyk – pokročilí
Lektorka: Mgr. Veronika Šimonová
- se zaměřením na konverzaci
den a hodina – bude upřesněno
na začátku září
Anglický jazyk - konverzace
Lektor: Mgr. Veronika Šimonová
den a hodina – bude upřesněno
na začátku září
Německý jazyk – začátečníci
Lektorka: Mgr. Marie Muzikářová
pondělí 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 17. října 2011
Německý jazyk - mírně pokročilí
Lektorka: Mgr. Marie Muzikářová
pondělí 17.45 – 19.15 hod.,
začátek 17. října 2011
Německý jazyk - pokročilí
Lektorka: PhDr. Zorka Plšková
St 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 19. října 2011
Německý jazyk - konverzace
Lektorka: PhDr. Zorka Plšková
St 17.45 – 19.15 hod.,
začátek 19. října 2011
Francouzský jazyk - začátečníci
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková

Poličské kulturní léto – kultura naruby!
Projekt Poličské kulturní léto byl představen
jeho organizátor jako v podstatě multi-žánrový
letní festival konaný pod širým nebem, zahrnující v sobě různé druhy kulturního vyžití od hudby,
přes film až po divadlo, trvající dva měsíce.
Součástí tohoto projektu byl i festival Colour
Meeting – festival zajímavé a dobré hudby s obsáhlým doprovodným programem v jedinečném
prostředí u poličských hradeb.
Mělo se tedy jednat o organizovanou kulturní
akci v rámci pravidel slušnosti. Nějak se to ale
organizátorům zvrtlo a v noci z 22. na 23. července 2011 se tento festival stal pro okolí doslova
utrpením. Nehorázný hluk z reproduktorů včetně dunění basů linoucí se přes Synský rybník
směrem k nábřeží utichl konečně až před druhou
hodinou ranní.
Zcela určitě tak byl tímto jednáním porušen
Zákon ČR č. 285/ 2000 Sb., ze dne 14. července
2000, o ochraně veřejného zdraví, konkrétně
pak ustanovení §30, §31 odst. 1), §32 a §34
odst. 2).
Nejedná se však o první případ, vloni a pravděpodobně při stejné akci, byla situace naprosto
stejná.
Je léto, chápu, že se lidé chtějí bavit. Jsou ale
i ti druzí, kteří na podobné „veselení“ nemají
chuť, náladu a chtějí nebo potřebují odpočívat.
Pojďte se tedy chovat kulturně, ohleduplně
a taktně - při podobné příležitosti a po 22.00
hodině ztište reprodukci do přijatelných hlukových mezí.

Na závěr se ptám, jak je možné, že nikdo z pořadatelů akce a potažmo i z radnice nezakročil
při tak závažném porušení nočního klidu? Vždyť
jasné podmínky a pravidla mají i daleko větší
kulturní akce, i pořadatelé za Madonnin koncert
v Praze za překročení hlukové hranice po dvaadvacáté hodině dostali pokutu! Jaká opatření
tedy přijme radnice pro následující akce?
Za obyvatele domu č.p. 386 z nábřeží Svobody
R. ČERNÝ
Vážený pane Černý,
v této věci jsem Vás již písemně kontaktoval
a znovu opakuji, že rozumím a chápu Vaše rozhořčení. Každým rokem požadujeme a pořadatelé se zavazují respektovat obecně, jak nazýváte,
pravidla slušnosti.
Bohužel vím a nejen od Vás, že úroveň hluku
byla opět velká. S tímto problémem se potýkáme
i při jiných akcích, jako např. taneční zábavy
na hasičské zahradě. Vždy se snažíme před
konáním těchto akcí svolat schůzku a znova
apelovat na dodržování závazných pravidel. Je
pravdou a mrzí mě, že před letošním ročníkem
se více nezdůraznila nutnost dodržovat mimo
jiné i úroveň hlučnosti, ke které se automaticky
pořadatel zavazuje při povolení akce. V případě
konání dalších ročníků bude nezbytné trvat na
dodržování daných podmínek.
Jaroslav Martinů,
starosta města

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

Kurzy budou obsahovat 25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách (1 vyučovací hodina = 45 min.).
Při minimálním počtu 10 účastníků je cena
50 Kč za vyučovací hodinu.
Pokud se bude otvírat kurz s nižším počtem
účastníků, než je minimální počet, bude se cena
zvyšovat.
Zájmové kroužky:
Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci
- 1,5 až 2,5 let – dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková
St 9.00 – 10.00 hod.,
začátek 5. října 2011
cena 560 Kč/14 lekcí
na 1. školní pololetí
Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí
- 2,5 až 3 roky – dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková
St 10.00 – 11.00 hod.,
začátek 5. října 2011
cena 560 Kč/14 lekcí
na 1. školní pololetí
Mažoretky - začátečnice
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
V POLOVINĚ ZÁŘÍ
Jógový klub
Lektorka: Marie Hrstková
St 17.30 – 19.30 hod.,
začátek 5. října 2011
cena 1.200 Kč/15 dvouhodinových lekcí
na 1. školní pololetí
Cvičení pro zdraví a krásu
– pro ženy a dívky od 16 let
Lektorka: Dagmar Melšová
St 17.30 – 18.30 hod.,
začátek 5. října 2011
cena 600 Kč/15 lekcí
na 1. školní pololetí
Zumba – pro ženy a muže od 14 do 99 let
Lektorka: Ivana Voglová
úterý 17.00 – 18.00 hod.,
začátek 4. října 2011
cena 640 Kč/16 lekcí
na 1. školní pololetí
Aerobic – pro ženy a muže od 14 do 99 let
Lektorka: Ivana Voglová
úterý 18.15 – 19.15 hod.,
začátek 4. října 2011
cena 640 Kč/16 lekcí
na 1. školní pololetí
Výtvarný kurz pro dospělé
Lektorka: Mgr. Petra Palcová
den, hodina a cena budou
upřesněny v září
Kurz snižování nadváhy
Lektorka: Bc. Irena Rensová
pondělí 17.30 – 19.30 hod.,
začátek 3. října 2011
cena 500 Kč/12 lekcí
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno
minimálním počtem účastníků.
Podmínky pro přihlášení do jazykových
kurzů a zájmových kroužků:
Zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě
od 29. srpna do 15. září 2011 v úředních dnech.
Je nutné vyplnit přihlášku, jejíž součástí je
nevratná záloha 200 Kč, která se platí v hotovosti.
Doplatek nebo plná cena bude hrazena převodem
na účet.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička,
tel. 461 725 204, mob.: 736 75 26 29,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa - 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.
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Šťastný letní Colour Meeting

Babí léto s Českou
inspirací
HRADEC KRÁLOVÉ
2. - 3. 9. Slavnosti Královny Elišky
Město již tradičně oslaví příjezd Královny Elišky Rejčky (Velké náměstí, Žižkovy sady, Šimkovy
sady)
www.slavnostikralovnyelisky.cz, www.hradeckralove.org

Čtvrtek ráno, důležitý den, kdy jsme měli postavit a nachystat většinu areálu a začít dýchat
v rytmu nadcházejícího festivalu. Čekaly nás
poslední přípravy, vyladění maličkostí a detailů,
které činí Colour Meeting tolik jedinečným. Z nebe padala neuvěřitelná kvanta vody, vítr se snažil
útočit silou vichřice a letní červencový den se
horko těžko snažil pokořit hranici patnácti stupňů. To nikomu z organizátorů nepřidá…

Čtvrteční noc neklidná, plná očekávání, s čím
přijde počasí ráno… oblačnost protrhaná, situace nejistá. Ale neprší! Tráva u hradeb vydržela
nápor čtvrtečního deště a nerozblátila se. Roste
pódium, staví se aparatura a deset lidí nosí
prostorný stan po areálu a hledá nejlepší místo
pro kuchyň. Aspoň, že už nefouká, byli bychom
i s budoucí kuchyní v rybníku. Kuchyň nakonec
zaujme strategické místo vedle stánku zvukařů,
blízko u pódia – holky moderátorky rychle zareagují: bašta u bašty. Těm, kdo přijdou, chceme
dělat chutě nejen kulturní nabídkou. Krájíme zeleninu, mícháme pomazánky, kluci ve vedlejším
stanu točí první piva. Svítí!
Přicházejí první návštěvníci, pro jistotu mají
holínky… naštěstí nejsou potřeba. Poličští hiphopeři startují další Colour Meeting. Všechny stany
stojí, z kuchyně to voní, bar nabízí pro každého
něco a čajovna je útočištěm pro labužníky. Svítí!
Biorchestr všechny skvěle naladil, Ty Syčáci byli
luxusní, Pavel Váša má rád slaný štrúdl. Phil
Shoenfelt nezklamal, ba naopak. Po Pub Animals
se nikomu nechtělo domů.
Vracím se v sobotu okolo deváté a s obdivem
vařím kávu hrstce statečných, kteří hlídali bary
a kuchyň. Jedeme na zběsilý nákup pro čerstvou
zeleninu a suroviny na saláty a pomazánky. Je
vedro, řešíme, že oblékneme sukně… božské! Nedokážu popsat sobotní náladu a atmosféru, byla
totiž ještě o špetku lepší, než v pátek… výtečná
hudba, zábavná divadla, mnoho nových tváří,
spokojeně řádící děti a zaplněný areál potvrzoval
jediné: takhle to má být!
Děkujeme, že jste přišli a doufáme, že se vám
Colour Meeting 2011 líbil! Díky za podporu
města Poličky a Pardubického kraje, díky sousedům, kteří vydrželi o něco hlučnější víkend.
Díky strážníkům městské policie za azyl pro auto
s cennými nástroji! Díky těm, kteří přiložili ruku
k dílu. A vlastně díky, že ve čtvrtek tolik pršelo,
o to lepší pocit jsme měli, když vylezlo slunce,
které přilákalo návštěvníky a přispělo k lepší
pohodě. Za rok v létě se zase s chutí sejdeme
v parku, přijďte za námi…
L. Navrátilová,
foto: E. Janečková

CHEB
10. 9. Babí léto na Chebském hradě
Populární folkový festival se opět vrací do
Chebu (FAJNBEAT, BOKOMARA, SLÁVEK
JANOUŠEK A LUBOŠ VONDRÁK, ŽALMAN
A SPOL. a další).
www.tic.cheb.cz
JINDŘICHŮV HRADEC
23. - 25. 9. Hudební slavnosti Adama Michny
z Otradovic
17. ročník, série koncertů, slavnostní bohoslužba, procházka městem s hudebním doprovodem,
„michnovské taneční“.
www.jh.cz
Ráno se mě redaktor pardubického rozhlasu
při rozhovoru o festivalu v živém vstupu nesměle zeptal: „Proč jste změnili termín a posunuli
Colour Meeting na červenec?“ Moje odpověď
byla vzhledem k situaci za oknem dost váhavá
– hlavně kvůli počasí, venkovní festival v parku u poličských hradeb za poslední tři roky
schytal na konci června vždycky to nejhorší
počasí. Komu by se chtělo ven, když prší, je zima,
a u rybníka o to větší? Jen pár odvážlivých
obléklo děti i sebe do slušivých pláštěnek a guLITOMYŠL
máků a vydalo se navštívit Colour Meeting, i za
15. - 18. 9. Festival Mladá Smetanova Litomyšl
ty jsme byli vděční. Při pomyšlení, že se letos siSoučástí festivalu i soutěž pro děti základních
tuace bude opakovat, jen s měsíčním zpožděním,
škol Hledej B. S. aneb Smetana je nejlepší.
mi bylo úzko. Tolik práce, nadšení a úsilí, které
www.litomysl.cz
nakonec může zmařit rozmařilost počasí. Inu,
tomu poručit nejde.
POLIČKA
Odpoledne jsem vyrazila podpořit skupinu sta24. – 25. 9. Slavnosti lovu na hradě Svojanově
Zcela nová akce s loveckou tématikou připo- tečných stavěčů do parku. Promoklí a zmrzlí se
neúnavě navzdory větru snažili postavit alespoň
mene oblíbenou tradici majitelů hradu Svojanova
základní stany. Podmínky šílené, tipovala bych
nejen v 19. století - šerm, trubači, sokolníci, lovčí
listopad! Kolemjdoucí nevěřícně zírali – vy to
se psy, ohnivé večerní vystoupení.
chcete vážně dělat? Nikdo nepřijde…
www.svojanov.cz

KUTNÁ HORA
16. – 18. 9. Kutnohorský varhanní festival na
konci léta
Nultý ročník festivalu, doprovodný program:
přednáška na téma „historie kutnohorského
varhanářství“ a komentovaná prohlídka varhan
v kostele sv. Jana Nepomuckého.
www.guide.kh.cz

Jazykové kurzy
v knihovně

TELČ
24. 9. Svatováclavské časy v Telči
Náměstí Zachariáše z Hradce, dopoledne
pohádka pro děti a skupina historických tanců
Calyculus. Odpoledne přijede sv. Václav s družinou, opět skupina historických tanců Calyculus,
společenstvo Libertas Třebíč a cimbálová muzika
Rathan. Po celý den řemeslný trh, večer „telčské
vinobraní“ v mázhausu ZUŠ.
www.telc.eu

Pro školní rok 2011/2012 připravujeme tyto
jazykové kurzy:
Angličtina pro začátečníky
lektor: Dorota Madejska-Stansbury
Angličtina pro mírně pokročilé
lektor: Dorota Madejska-Stansbury
Ruština pro začátečníky
lektor: Elena Kozáková
Italština pro začátečníky
lektor: Richard Trübeneker
Španělština pro začátečníky
lektor: Richard Trübeneker
Japonština pro začátečníky:
lektor: Romana Zelendová
Polština pro začátečníky
lektor: Dorota Madejska-Stansbury

TŘEBOŇ
3. 9. Houbařské slavnosti
Bohatý „houboprogram“, který oslaví nejen
houby, ale celý podzim, večer kostýmovaná
prohlídka města a program „Třeboňské hrané
pověsti“.
www.itrebon.cz
Mnohem více tipů na výlet naleznete na webových stránkách www.ceskainspirace.cz

Kurzy začínají poslední týden v září 2011, rozsah
kurzů je 50 hodin (2x25 hodin). Cena: 2500 Kč, japonština: 1000 Kč.
Nabízíme také jazykové kurzy pro firmy, překlady, tlumočení.
Přihlásit se je možné v knihovně, nebo na emailu info@knihovna.policka.org

Divadelní klub
září 2011 viz kulturní kalendář
a www.divadelniklub.cz
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Více informací na www.knihovna.policka.org,
emailu, nebo telefonním čísle 604 440 383.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Kulturní
kalendář
KAM DNES ?
V POLIČCE...

Čas
21.30
14.00
20.00
20.00
5. 9.
9.30
6. 9.
9.00
16.00
19.00
19.00
7. 9.
9.30
14.00
17.00
8. 9.
9.00
18.00
10. 9. 14.00
13. 9. 9.00
16.00
19.00
19.00
14. 9. 9.30
13.30

Název akce - popis
Letní kino Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street
Tvořivá dílna Divadelní masky
Koncert Marie Rottrové a skupiny Neřež
Koncert Xavier Baumaxa
Fitmatami aneb cvičení pro rodiče s dětmi
Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
Pohádkové malování
V peřině - hudební komedie v rozverném letním stylu Mamma Mia
Zapomenuté transporty do Polska
Fit po porodu
Společné muzicírování
Fitness cvičení pro ženy
Drobci(tvořivé dopoledne pro rodiče s dětmi)
Šmoulové - rodinná komedie, která uvádí na plátna známé modré hrdiny
Vernisáž 64. Uměleckého salonu v Poličce - 3 z 15 ateliérů FaVU v Brně
Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
Pohádkové malování
Jana Eyrová - známý příběh opakovaně inspiruje generace čtenářů
Zapomenuté transporty do Běloruska
Fit po porodu
Výlet Bystré

17.00
15. 9. 9.00
14.00
16. 9. 19.00
20.00
17. 9. 8.00
9.00
19.00
celý den
18. 9. 16.00
19.00
19. 9. 9.30
20. 9. 9.00
10.30
19.00
19.00
21. 9. 9.30
14.00
17.00
19.00
19.00
22. 9. 9.00
16.30
18.00
19.00
20.00
23. 9. 19.00
19.00
20.00
24. 9. 14.00

Fitness cvičení pro ženy
Drobci(tvořivé dopoledne pro rodiče s dětmi)
Malování mandaly
Zahájení kurzu tance a společenské výchovy
Hudební večírek - Volant, Punk �oid, Mentálně narušená moucha
Zájezd do Chocně na výstavu hub a do Mlýna
Vikingové - 1.výboj
Muži v naději - po Ženách v pokušení nová komedie Jiřího Vejdělka
Cesty za uměním - Jindřichův Hradec
Divadlo Amore Mio
Muži v naději - může být nevěra základem šťatného manželství?
Fitmatami aneb cvičení pro rodiče s dětmi
Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
Evžen Oněgin - školní představení pro střední školy a učiliště
Evžen Oněgin - silný milostný příběh, román o pomíjivosti, o životě a smrti
Zapomenuté transporty do Estonska
Fit po porodu
Zamykání atria
Fitness cvičení pro ženy
Travesti show Screamers - s novým programem „V říši divů“
Setkání s Jiřím Stránským
Drobci(tvořivé dopoledne pro rodiče s dětmi)
Zasedání Městské zastupitelstva
Pojďme na Martinů - Fresky Piera della Francesca
Viditelný svět - nikdy nevíte, kdo se zrovna dívá
Klubové kino - Sin Nombre
Kurz tance a společenské výchovy
Tvořivý večer pro ženy
Jazzové setkání - Martin Bruner Trio
Tvořivá dílna Pohyblivé kloubové loutky

#

2. 9.
3. 9.

Místo konání
zahrada Centra Bohuslava Martinů
zahrada Centra Bohuslava Martinů
Tylův dům
zahrada Centra Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
CBM
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion, společenská místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Městská galerie v barokní radnici
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
CBM
Centrum Bohuslava Martinů
Bystré Domov pro seniory,
Domov na zámku
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion, pracovní místnost
Tylův dům
Divadelní klub
Choceň
SVČ MOZAIKA
Tylův dům
zájezd
zahrada Centra Bohuslava Martinů
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Tylův dům
CBM
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
CBM
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
zahrada Centra Bohuslava Martinů

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

září 2011

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
KINO Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Pontopolis
www.pontopolis.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
KINO Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
KINO Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Pontopolis
www.pontopolis.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DST
www.divadelniklub.cz
Ekocentrum Skřítek Polička
www.ekocentrumskritek.cz
SVČ MOZAIKA POLIČKA
www.mozaika-policka.cz
KINO Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
KINO Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Pontopolis
www.pontopolis.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna, Pontopolis www.knihovna.policka.org
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Město Polička
www.policka.org
o. s. Náš Martinů http://www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
KINO Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DST
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DST
www.divadelniklub.cz
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz

Kulturní
kalendář
KAM DNES ?
V POLIČCE...

Čas
9.30
9.00
16.00
19.00
28. 9. 9.00
9.30
17.00
29. 9. 9.00
14.00
20.00
30. 9. 9.30
19.00
20.00
1. 10. celý den
4. 10. 18.00
8. 10. 14.00
14.00
26. 9.
27. 9.

30. 4.
9. 5.
14. 5.
14. 5.
4. 6.
5. 8.
1. 9.
1. 9.
1. 9.
10. 9.
8. 10.

Název akce - popis
Fitmatami aneb cvičení pro rodiče s dětmi
Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
Pohádkové malování
Zapomenuté transporty do Lotyšska + debata s režisérem Lukášem Přibylem
Pátrání se Scherlockem Holmesem- dávný přítel
Fit po porodu
Fitness cvičení pro ženy
Drobci (tvořivé dopoledne pro rodiče s dětmi)
Narozeninové zpívání
Klubové kino - Tahle země není pro starý
Zdravé vaření pro celou rodinu
Kurz tance a společenské výchovy
Allskool jungle night: 460 km / 285,83 miles away
Jeníková špacírka - výlet po stopách malíře Jana Zrzavého
Harry Potter a Relikvie smrti 2-poslední dobrodružství ságy o Harry Potterovi
Den seniorů
Vernisáž výstavy Marka Rejenta Zoozoom

Název akce - popis
4. 9. Kolekce obrazů z pokladnice České spořitelny - obrazy krajinářů
Vysočiny z pobočky České spořitelny v Poličce
25. 9. Kolovrátek života - drobná tematická výstava o zvyklostech
a pověrách spojených s životem člověka
24. 9. Výstava Divadlo žije!
24. 9. Divadlo žije! - výstava, která vás zavede do kouzelného světa divadla
30. 9. Výstava fotoklubu Svitavy
24. 9. Amatérská výstava fotogra�í O. Kleina, S. Tumové, B. Tocháčka a K. Štursové
30. 9. Příběh dětí - kresby dětí z terezínského ghetta
30. 9. Stěna pro jedno dílo - fotogra�e Karolíny Štursové
8. 10. Na stárnutí není čas - výstava prací poličských seniorů
10. 11. 64. Umělecký salon v Poličce
6. 11. Marek Rejent - Zoozoom

září 2011

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
CBM
SVČ MOZAIKA
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion, jídelna
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
zájezd
Tylův dům
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Pontopolis
www.pontopolis.cz
SVČ MOZAIKA POLIČKA
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
DST
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DST
www.divadelniklub.cz
o.s. Náš Martinů http://www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
KINO Tylův dům
www.tyluvdum.cz
TD,Město Polička
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

Místo konání

Pořadatel akce

Městská galerie v barokní radnici

Městské muzeum a galerie Polička

Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Městská knihovna
bar v prostoru CBM
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
sálek B. Martinů TD
Městská galerie v barokní radnici
Centrum Bohuslava Martinů

Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
Pontopolis
www.pontopolis.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
DPS Penzion a TD
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

Kontakt, informace, rezervace
www.cbmpolicka.cz

Slavnosti lovu
na Svojanově
24. – 25. září

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

#

Uvidíte nejen skutečné lovčí se
psy a ukázkami výcviku,
ale i sokolníka, trubače,
ukázky šermu nebo večerní
ohnivé vystoupení.

Program Centra Bohuslava Martinů
PROGRAM
CENTRA
BOHUSLAVA
MARTINŮ
NA MĚSÍC ZÁŘÍ připravilo
Městské muzeum a galerie Polička, Městská knihovna Polička, Pontopolis o. s., Náš Martinů o. s., MaTami o. s. a poličští
ochotníci…
VERNISÁŽ
64. Umělecký salon v Poličce s podtitulem 3 z 15 ateliérů FaVU v Brně
V letošním roce se uskuteční v pořadí již 64.
Umělecký salon. Letošní ročník je připraven
ve spolupráci s Fakultou výtvarných umění
Vysokého učení technického v Brně. Po několika letech spolupráce s Akademií výtvarných
umění v Praze, je letošní výstava zaměřena na
brněnské studenty a představí práce tří ateliérů - grafického designu, produktového designu
a ateliéru papír a kniha. Vernisáž se uskuteční
v sobotu 10. září ve 14 hodin v galerijních
expozicích v radnici. Výstava je k vidění do
10. listopadu 2011.
DIVADLO ŽIJE!
14. května - 24. září 2011 - ve výstavních
sálech Centra Bohuslava Martinů
V září máte poslední příležitost zavítat na výstavu Divadlo žije!. Neváhejte a nechte se vlákat
do kouzelného světa divadla Bohuslava Martinů.
Součástí výstavy je divadelní herna pro děti
i dospělé, kde se prostřednictvím tvořivých
aktivit seznámí se zákulisím divadla i vším, co
je spojené s činohrou, loutkoherectvím a scénografií. Vyzkouší si rozmanité kostýmy a ocitnou
se v roli kulisáka, osvětlovače, scénografa nebo
herce na jevišti a nahlédnou tak pod pokličku
divadelního umění. Část výstavy je věnovaná
také dlouholeté tradici ochotnického divadla
v Poličce, neboť v sále, kde je výstava instalována, se divadlo skutečně hrálo a malý Martinů
sem chodil se svým otcem na divadelní zkoušky
a představení.
KOLOVRÁTEK ŽIVOTA
- drobná tématická výstava o zvyklostech a pověrách spojených se životem
člověka
9. května - 25. září 2011 - ve třídě Bohuslava Martinů
Výstava představí malým i velkým návštěvníkům průběh života člověka od jeho narození
až do smrti. Ve školních lavicích třídy Bohuslava Martinů se vrátí o století zpátky a dozvědí se,
jaké tradice byly spojené s příchodem dítěte na
svět, co obnášely křtiny, zásnuby nebo svatba,
ale také, jak lidé prožívali odchod svých nejbližších ze světa. Výstava odhalí, k čemu sloužil povian, májka, čepení nebo karkulka a představí
zajímavé předměty ze sbírek muzea, které byly
ještě v nedávné minulosti úzce provázány s životem člověka v jeho všedních i svátečních dnech.
STĚNA PRO JEDNO DÍLO v září představí své fotografie Karolína Štursová. Výběr
z tvorby je k vidění od 1. do 30. září 2011.
Vstup volný.
Cesty za uměním - POSLEDNÍ VOLNÁ
MÍSTA
Městské muzeum a galerie Polička pořádá
v sobotu 17. září 2011 Cesty za uměním s názvem: „Jindřichův Hradec: Románská
renesance – kuriozita či fikce?“ Jindřichův Hradec je symbolem renesance a pánů
z Růže. Zámek tvoří rozlehlý komplex budov
kolem tří nádvoří a zahrady. V interiéru zámku
jsou pokoje s renesančními kazetovými stropy

a freskami, ale i část portrétního cyklu českých
panovníků (předlohami byly renesanční obrazy
na Pražském hradě). V zahradě na ostrohu byl
vystavěn altán „Rondel“ spojený s umělou jeskyní a zámkem přízemními arkádami. V rozlehlém
komplexu hradu a zámku se skrývají nevelké
sloupy, unikající pozornosti běžných návštěvníků. Přesto se jim svého času dostalo nebývalé
publicity, neboť jde o doklady tzv. románské renesance – jevu, o kterém se můžete více dozvědět na www.cbmpolicka.cz (akce), nebo přímo
na muzejním zájezdu.
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
Marek Rejent - Zoozoom
Sochařský projekt Zoozoom je další z mnoha
autorových výtvarných prací, které se tematicky obracejí ke kraji Českomoravské vysočiny.
Tentokrát jde, jak název napovídá o zaostření
a zaměření pozornosti převážně na zvířecí
obyvatele tohoto malebného, ale taky drsného
a nepoddajného kraje, skrývajícího mnohá
překvapení a vizuální zážitky. Na jedné straně
jakési panoptikum hospodářských zvířátek
s jejich otiskem v podobě a vlastnostech lidí,
nazvané „Vesnický Pantheon“, naproti tomu svět
tvorů divokých a neochočených, skutečné odhalení „pravdy“ o poměrech v lesích, lukách i jinde.
Džungle jménem Vysočina plná barev a zvuků.
Vernisáž se uskuteční v sobotu 8. října ve
14 hodin v Centru Bohuslava Martinů.
NÁŠ MARTINŮ o. s.:
POJĎME NA MARTINŮ
- Další pořad hudebního cyklu
o životě a díle Bohuslava Martinů bude věnován orchestrální
skladbě Fresky Piera della
Francesca, kterou skladatel napsal v Nice roku 1955. Přednáška bude výjimečná v tom, že se
budeme moci seznámit také s výtvarným dílem,
které Martinů k napsání skladby inspirovalo.
Proslulé fresky v chrámu sv. Františka v Arezzu
představí ak. malíř Jiří Štourač, který byl v r.
1994 v Arezzu na čtyřměsíčním stipendijním
pobytu, nicméně který je i obdivovatelem slavného poličského rodáka, což z něho činí osobu
nadmíru povolanou.
Přednáška se koná ve čtvrtek 22. září
2011 od 18.00 hod. v přednáškovém sále
Centra Bohuslava Martinů. Pořádá o. s. Náš
Martinů. Vstupné 30 Kč.
JENÍKOVA ŠPACÍRKA
V sobotu 1. října se koná zájezd do
Okrouhlice na druhý ročník turistického
pochodu Vysočinou po stopách malíře
Jana Zrzavého. Speciální trasu po místech,
která Zrzavý zvěčnil na svých obrazech, připravilo občanské sdružení Za záchranu rodného
domu Jana Zrzavého v Okrouhlici ve spolupráci
s Klubem českých turistů Havlíčkův Brod. Nenáročná trasa dlouhá 12 km začíná v 8.30 hod.
u budovy okrouhlické školy, kde se malíř narodil
a kde je nainstalovaná výstava o jeho přátelství
s Bohuslavem Martinů. Končí v 13.00 hod. opět
v Okrouhlici u Sokolovny, kde bude pro návštěvníky připraveno drobné občerstvení a proběhne
vyhodnocení soutěže o nejoriginálnější hůl
– špacírku. Čas a místo odjezdu autobusu z Poličky bude upřesněno na webu CBM.
Zájemci se mohou na zájezd hlásit na
pokladně Centra Bohuslava Martinů,
cena je 200 Kč na osobu.
Zpáteční cesta z Okrouhlice povede přes Krucemburk, kde je možné navštívit malířův hrob
a pamětní síň Jana Zrzavého v informačním
centru.

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

Setkání se
spisovatelem
Pontopolis o.s. společně s Městskou knihovnou
v Poličce a CBM pořádá Setkání se spisovatelem
Jiřím Stránským
Středa 21. září 2011 od 19.00 v Centru
Bohuslava Martinů
Spisovatel, scenárista, novinář
a překladatel, který vešel do širšího povědomí zásluhou televizního
seriálu Zdivočelá země a filmu
Bumerang, se setká se svými čtenáři v Poličce.
Jiří Stránský se narodil roku
1931 v protikomunisticky a protifašisticky zaměřené rodině. Ze
studií na gymnáziu byl těsně před maturitou z politických důvodů vyloučen. Živil se pak manuálně
až do odvodu do lidové armády k PTP útvarům.
V lednu roku 1953 byl zatčen a obviněn z velezrady.
Za tento vykonstruovaný zločin byl komunistickou justicí odsouzen na osm let vězení. Ve vězení
prošel několik pracovních táborů včetně jáchymovských uranových dolů. Po propuštění se živil
jako kopáč, později externě spolupracoval jako
asistent s filmovým studiem Barrandov. V prosinci 1973 byl ale znovu zatčen a následujícího roku
odsouzen pro údajné nedovolené machinace na tři
a půl roku do vězení (podmíněně byl propuštěn
v polovině trestu). Po roce 1989 byl vedoucím zahraničního oddělení Českého literárního fondu.
Stránského tvorba vychází ze zkušenosti člověka, který byl za komunistického režimu dvakrát ve
vězení. Napsal řadu próz (Perlorodky, Zdivočelá
země, Aukce, Přelet, Tichá pošta) a scénářů (Tábor Černého delfína, Bumerang, Kousek nebe…).
Je rovněž spoluautorem dokumentu Ztráta paměti.
Píše rozhlasové hry, fejetony a překládá z angličtiny. V posledních letech vydal knihy Srdcerváč,
Stařec a smrt či Oblouk. Vedle apelu na individuální vědomí a svědomí těsně svázané s historickými událostmi silně zaznívá téma svobody.
Na své bolestné zážitky se přitom nedívá s hořkostí, ale mnohdy s úsměvem. O svém životě
v lágrech řekl: „Bez humoru by se to tam ale vůbec
nedalo přežít, a navíc jsme byli v době našeho
věznění hodně mladí...”
Foto: P. Vácha

Z činnosti DPS
Penzion Polička
Letní prázdninové měsíce se snaží senioři prožívat
co nejvíce v přírodě. I letos na ně čekalo posezení na
přehradě s muzikou a s pěveckým souborem Poupata. Grilovalo se, zpívalo a došlo i na překvapení. Tím
byla návštěva dvou koní, které senioři znají již ze setkání v atriu Penzionu. Věrným přítelem při setkání
na zábavě v Lačnově byl déšť nebo spíše deštíček. To
ale nikomu nevadilo, protože venkovní taneční parket i posezení bylo pod střechou, jen na ty procházky
po okolí se moc nechtělo. Při letních atriových hrátkách se už senioři museli před sluníčkem schovat
do stínu, kde procházeli dráhu s míčkem na lžíci,
shazovali míčem věž, lovili rybičky, strefovali se na
terč… a samozřejmě na programu bylo i grilování.
Kavárnička byla tentokrát příležitostí na setkání
s Vančurou a jeho Rozmarným létem. Při čtení této
knihy se senioři i zasmáli, hlavně při představě, že
by mezi sebou měli mluvit češtinou, jakou je kniha
napsána. Některá slova se natolik líbila, že si je někteří opakovali ještě druhý den.
Šikovné ručičky vytvářely batikované obrazy,
kašírovaly misky, vytvářely papírové koláže. V keramické dílně se dokončovaly provázkové kachle
a květináče. To vše, a ještě něco navíc, si můžete
prohlédnout od 1. 9. na výstavě v Tylově domě. Ani
tentokrát nechybělo narozeninové zpívání, plné známých písniček a dobré muziky.
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Program RC MaTami

Hry bez katastru
Dne 16. července 2011 se uskutečnil 39. ročník
Her bez katastru v Kunčicích. Zúčastnilo se sedmadvacet družstev z různých okresů.
Vítězem se stala Dolní Dobrouč. Družstvo Poličky ve složení Petr Filip, Veronika Filipová, Matěj
Skřipský, Pavel Šembera a Monika Šemberová
vybojovalo krásné páté místo. Příznivci zábavných soutěží se mohou těšit na jubilejní čtyřicátý
ročník, který se uskuteční v únoru 2012 v Přívratu,
a to i za účasti družstva z Poličky.
Ráda bych poděkovala městu Poličce za poskytnutí finančního příspěvku na potisk dresů s logem
města a úhradu startovného. Za vstřícný přístup
a podporu děkuji především místostarostce paní
Marii Kučerové.
Více informací naleznete na www.hbk.cz.
Za celý poličský tým Monika Šemberová

Vážení příznivci rodinného centra MaTami.
Prázdniny utekly jako voda a je zde opět školní
rok. A s ním se vrací i naše pravidelné aktivity
(viz. programová nabídka uvedená níže). Kromě
toho chystáme nové přednášky, semináře i celé
projekty. V našich právě se inovujících prostorách
rádi přivítáme nejen známé tváře, ale i ty úplně
nové. Těšíme se na vás.

krásné slunce, které nám i v nadcházejících podzimních měsících bude vesele zářit v pokojíčku.
Povede: Lenka Kunčíková
Tvořivý večer pro ženy
Arteterapeutický večer pro ženy nejen na MD
23. 9. 2011 (pátek) od 19.00
Přijďte uvolnit své pocity potlačované každodenními povinnostmi a stereotypem, můžeme
společně hledat cestu seberealizace. Využijeme
různé výtvarné techniky a společně zažijeme zajímavý večer.
Přihlašujte se přes sms na tel: 777 619 234.
Počet míst omezen. (Přednostní právo členů pro
přihlášení končí týden před konáním akce, poté
dle pořadníku.)
Povede: Majka Mitášová (arteterapeut)

Pravidelný program
Fitmatami aneb cvičení pro rodiče s dětmi
Pro maminky s dětmi
každé pondělí 9.30 – 11.30
Máte doma děťátko, které vás plně zaměstnává
a času na vlastní cvičení se už nedostává? Připravili jsme pravidelné speciální fitness lekce určené
pro všechny aktivní rodiče, které se chtějí udržet
v kondici a strávit smysluplný čas se svými dětmi.
Cvičit budeme střídavě s dětmi a bez nich, a to
především formou her.
Povede: Mgr. Dana Matejsková

Pohádkové malování s Martinou pro maminky
na téma Vzpomínka na prázdniny
Výtvarná dílna pro maminky.
27. 9. 2011 (úterý) od 16.00 hod.
Maminky si budou moci ušít jednoduché kalhotky pro svá dítka do školy, školky i družiny a nebo
jen tak „na doma“. Budeme šít z bavlněných látek,
které budou k dispozici. Můžete si ale přinést
i svou oblíbenou látku. Přibližná spotřeba př. vel.
62 d 42 x š 70 cm, vel. 110 d 60 x š 110 cm. O dítka
bude postaráno v dětském koutku. Přijďte si oddychnout od běžných starostí.
Povede: Martina Mihulková

DROBEČCI (od 0 do 1 roku, děti nechodící)
Pro maminky s miminky
každé úterý 9.00 – 12.00
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Povede: Mgr. Hana Dalíková
Fit po porodu
Pro maminky s miminky po porodu po ukončeném šestinedělí, ale i pro ženy, které miminko
plánují.
každou středu 9.30-11.30
Pravidelné kondiční cvičení za účelem protažení
celého těla, posílení oslabených svalů, podpoření
laktace a zlepšení celkového držení těla.
Povede: Soňa Kováčová, DiS.

Řádková inzerce
Prodám dům v historické části města
Poličky na podnikání a bydlení ul. Pálená č.p. 145.
Tel.: 604 796 811.
•
Pronajmu byt 1+1 v Poličce, ul. Dukelská. Tel.:
604 263 361.
•
Koupím pozemek k výstavbě RD nebo RD se
zahradou v Poličce, Pomezí, Kamenci nebo Modřeci.
Tel.: 731 563 465, email: spekman@seznam.cz
•
Oznamujeme možnost sběru ovoce na 50%
destilát z těchto druhů: jablka, hrušky, švestky.
Sběrné místo Polička - U Liboháje 64 (nad fotbalovým hřištěm). Zahájení ve středu 7. 9. 2011 v 15.00
- 17.00 hod. Provozní doba: pondělí, středa 15.00
- 17.00 hod., sobota 10.00 - 13.00 hod., do odvolání.
Kontakt 737 940 432.
•
Zaškolíme 2 nové poradce pro oblast wellness, fitness. 605 877 699.
•
Nové výživové poradenské centrum
příjme a zaškolí poradce pro zdravý životní styl.
739 024 903.
•
Hledáme dvě podnikavé ženy z Poličky
nebo okolí. Práce v oblasti wellness, zaučíme. Tel.:
774 226 113
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel.: 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel.: 731 506 249, 464 620 162
po 19. hodině.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan Fajmon, tel.: 603 782 573.

12

Fitness cvičení pro ženy
každou středu 17.00-18.00
Pravidelné fitness lekce, které zapojují rovnoměrně celý svalový aparát. Tím umožní začátečníkům i pokročilým zvyšovat kondici a rozvíjet
aerobní zdatnost organismu.
Povede: Mgr. Dana Matejsková.
DROBCI (od 1 do 3 let, děti chodící)
Pro rodiče (prarodiče, tety, strýce…) s dětmi
každý čtvrtek 9.00 – 12.00
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
společně nové říkanky a písničky.
Povede: Mgr. Míša Vomáčková

Zdravé vaření pro celou rodinu
Ukázkový jídelníček pro období podzimu – příprava pokrmů z podzimního ovoce a zeleniny.
30. 9. 2011 (pátek) od 9.30 do 13.30
Pozdní léto se zhoupne velice rychle do podzimu, který nám někdy dává zabrat náladovostí
počasí. I strava se s nástupem podzimu musí
trochu upravit.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
Cena:
Pravidelné aktivity:
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
Tvořivý večer pro ženy:
50 Kč (cena pro členy 40 Kč)
Fitness cvičení pro ženy
30 Kč
Informace o členství získáte od lektorek aktivit.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství
najdete na webových stránkách
www.matami.webnode.cz nebo na Facebooku

Ostatní přednášky, semináře a dílny
Pohádkové malování s Majkou pro dětina téma
Vzpomínka na prázdniny
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi od 4-7 let
6. 9. 2011 (úterý) od 16.00 hod.
Děti si namalují akvarelem společné dílo, vzpomínkový strom. Toto setkání bude zaměřeno na
kolektivní spolupráci dětí potřebnou pro hladký
vstup dětí do školek i škol po prázdninách. Přijďte
poznat a podpořit své děti v novém kolektivu
a strávit společně příjemný čas.
Povede: Majka Mitášová

Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

3. - 4. 9.

Pohádkové malování s Lenkou na téma Vzpomínka na prázdniny
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi od 2- 4 let
13. 9. 2011 (úterý) od 16.00 hod.
Vyrobíme si Sluneční dekoraci – společně si zavzpomínáme na prázdniny, kde jsme byli, co jsme
viděli a zažili a jako vzpomínku na ně si vyrobíme

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

10. - 11. 9.
17. - 18. 9.
24. - 25. 9.
28. 9.
1. - 2. 10.

MUDr. Kočí Jiřina,
Dolní Újezd 838, 461 631 126
MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 61 4
MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670

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

Poličské kulturní léto
Redlová, americké country, retro
legendární české komedie Pelíšky. Organizátoři se
Pelíšky a fotky z Karibiku
převlékli do retro oblečení a napjatě čekali na pří… to a mnohem víc potkalo návštěvníky filmově- chozí diváky – počasí bylo velmi chladné a schy-divadelně-hudebního festivalu Poličské kulturní
lovalo se k dešti, i přes to se ale promítání konalo
léto během srpna.
venku v atriu Centra Bohuslava Martinů. „Určitě
Lucie je sice dcerou Vlasty Redla, ale jak uvedla
to stálo za to,“ říká jedna z návštěvnic letního kina.
v jednom z rozhovorů, jde si vlastní cestou. A to „Rozesmály mě plastové lžičky, které jsme dostali
nejen hudebně, ale i životem. „Od mých dvou let
u vstupu. Pak se nám hodily do hřejivého punče,
se mnou nebydlel a ani jsme se moc nevídali. Byl
který se prodával na baru.“
spíš takový otec v povzdálí, takže mě necepoval
ani v muzice ani v ničem jiném.“ Před dvěma lety
vydala své první sólové album, které upozornilo
na její výrazný hudební talent. Písničkářská tvorba Lucie Redlové je křehká, jemná a melodická.
Někdy vystupuje v doprovodu kapely Garde, někdy
– jako například 6. srpna v Poličce – vystupuje sólo
s kytarou a mandolínou. „Koncert v Poličce byl
luxusní! Diváci poslouchali jak pěny. Moc děkuji
za pozvání,“ nechala se slyšet Redlová.
6. srpen byl ve znamení dvou vystoupení
– zahrála ještě skupina Lazy Pigs, složená ze tří
v Čechách žijících Američanů. Mají dlouholetou
historii: potkali se kolem roku 1992 při hraní na
Karlově mostě. Od té doby vystupovali mnohokrát po celé Evropě. „Hrajeme písničky ve stylu
hillbilly music, což je americká odnož country,“
říká Dalton Stansbury, který už několik let žije
v Poličce. „Písničky z dílny Lazy Pigs hrají naši
přátelé po celém světe – song Jimmyho Bozemana můžete slyšet třeba v Berlíně, a potom tu
stejnou melodii v New Yorku nebo v Chorvatsku.“
Sestavu Stansbury (banjo), Bozeman (kytara) při
koncertě doplnil ještě Andrew Pitts na kontrabas.
Spokojenost po vystoupení zářila nejen z muzikantů, ale i z posluchačů, kteří si vyžádali hned
několik přídavků.
Dalším hudebním zážitkem byl koncert Ivančického dixielandu. Sami o sobě tvrdí, že jsou parta
„časem prověřených muzikantů“, kteří „hrají tím
lépe, čím víc lidí je poslouchá“. V jejich energické
hudbě se snoubí moravské víno a neworleanský
jazz, který rozproudil poličský vzduch 12. srpna.
Početný band přijel v sestavě trombon, trumpety,
klarinet, tenor saxofon, piano, banjo, baskytara
a zpěv. „Můžeme hrát maximálně dvě hodinky,
víc nevydržíme, všichni jsou strašně staří,“ vtipkoval před koncertem vedoucí kapely Jiří Nagy.
Únava však na muzikantech nebyla znát a jejich
energická hudba se po městě rozléhala do pozdLucie Redlová
ního večera.
Kromě hudby došlo při Kulturním létě i na vizuální zážitky – v srpnu se konalo sedm letních kin,
V prostoru zmíněného baru je během celého
ze kterých je třeba zmínit například promítání
srpna i září k vidění Amatérská výstava fotografií,
kde můžete vidět díla mladých začínajících fotografů z našeho města – Ondřeje Kleina, Simony
Tumové, Karolíny Štursové a Břetislava Tocháčka.
Fotografiím byl věnovaný i 18. srpen, kdy se konala diashow známého poličského cestovatele Pavla
Joneše. Veselý večer měl téma Jak jsem jel někam
a dojel úplně jinam – o cestě velikou lodí kamsi
po Karibiku. Novinkou byl živý přenos besedy na
internetu.
Srpnem Poličské kulturní léto však úplně
nekončí. První zářijovou sobotu se bude konat
koncert skvělého písničkáře, kytaristy, showmana
a provokatéra Xaviera Baumaxy. Kromě toho se
můžete ještě těšit na poslední letní kino, divadelní
představení pod širým nebem a tvořivé výtvarné
dílny, na které vás srdečně zveme!
-pkl-

Horor/muzikál/drama, USA/Velká Británie,
2007, 116 min.
Nespravedlivě odsouzený holič Benjamin Barker se vrací z vězení s jedinou myšlenkou: pomstít
svou rodinu. Změní si identitu a začne znovu
provozovat svou bývalou živnost… Krvavá lázeň
Tima Burtona, ve které září Johny Depp. Vstupné
40 Kč.
Tvořivá dílna DIVADELNÍ MASKY
– sobota 3. 9. 14.00 – 16.00 hod.
V průběhu odpoledne si z papíru a pestrobarevných ústřižků látek vyrobíte masku, v které můžete na okamžik vstoupit do role své oblíbené pohádkové postavy. Vstupné 30 Kč zahrnuje návštěvu
výstavy i veškeré výtvarné potřeby a pomůcky.
Koncert XAVIER BAUMAXA
– sobota 3. 9. ve 20.00 hod.
Kulturní léto zakončí jeden z nejvýraznějších
českých písničkářů současnosti, showman, performer i provokatér. Chytlavé melodie se brzy
zaryjí do paměti a nikdy se neoposlouchají. Texty
pobaví a šokují. Xavier Baumaxa je prostě případ
poetického magora, kterému je svaté máloco.
Vstupné 100,- / 80 Kč.
Divadlo AMORE MIO
– neděle 18. 9. v 16.00 hod.
Příběh o lásce a o tom, jak je důležité jít za svou
hvězdou. Komediální pouliční představení plné
zpěvu a pohybu čerpá inspiraci (nejen) z tradice
Commedie dell´arte. Vstupné 40 Kč.
Tvořivá dílna POHYBLIVÉ KLOUBOVÉ LOUTKY
– sobota 24. 9. 14.00 – 16.00 hod.
Z pestrobarevných papírů si vyrobíte pohyblivé
loutky v podobě slona, papouška, krokodýla, tučňáka nebo lachtana, s kterými si můžete zahrát
divadlo nebo si je jako ozdobu zavěsit nad svou
postel. Vstupné 30 Kč zahrnuje návštěvu výstavy
i veškeré výtvarné potřeby a pomůcky.
Výstava DIVADLO ŽIJE! – 14. 5. – 24. 9.
Výstava Vás zavede do kouzelného světa divadla.
Součástí instalace je herna pro děti i dospělé, kde
se prostřednictvím tvořivých aktivit seznámí se
zákulisím divadla i vším, co je spojené s činohrou,
loutkoherectvím a scénografií. Vyzkouší si rozmanité kostýmy a ocitnou se v roli kulisáka, osvětlovače, scénografa nebo herce na jevišti a nahlédnou
tak pod pokličku divadelního umění.

POLIČSKÉ KULTURNÍ LÉTO
– PROGRAM – ZÁŘÍ
Akce se konají pod širým nebem v atriu Centra
Bohuslava Martinů v Poličce, za špatného počasí
je zajištěn náhradní prostor vevnitř.

Lazy Pigs

Letní kino SWEENEY TODD:
Ďábelský holič z Fleet Street
– pátek 2. 9. ve 21.30 hod.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Zapomenuté transporty

Nové možnosti
vzdělávání pedagogů
V rámci projektu „Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí“ proběhnou již v říjnu
tyto vzdělávací programy
Tvořivé techniky a použití
přírodních materiálů
nejen ve výtvarné výchově
– VÁNOCE
Inspiromat nápadů pro tvoření s dětmi formou tvořivých
dílen s velkým množstvím předem připravených námětů. Vzájemné předávání
inspirativních nápadů účastníků mezi sebou s konečnou relaxací v příjemné atmosféře.
Termín: 26. říjen 2011
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
zdarma pro všechny pedagogické pracovníky v regionu Poličska
Lektor:
Vápeníková Jitka, SVČ Mozaika,
736 761 281
Přihlášky: možnost vytištění na www.zsnalukach.cz,
podepsané přihlášky zasílejte nejpozději
do 5. 10. 2012 na adresu: Chroustovská Irena, SVČ Mozaika Polička, nám.
B. Martinů 85, 57201
Info:
www.zsnalukach.cz
Efektivní využití PC
při přípravě na výuku
– multimedia
Cílem vzdělávacího programu
je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ICT,
jejich prohloubení a doplnění
z předchozích školení.
Termín: říjen 2011 (bude upřesněno na www.zsnalukach.cz)
Místo:
ZŠ na Lukách, Polička
Cena:
zdarma pro všechny pedagogické pracovníky v regionu Poličska
Lektor:
Mgr. Lenka Beniačová, Mgr. Lenka Žežulková
Přihlášky: možnost vytištění na www.zsnalukach.cz,
podepsané přihlášky zasílejte na adresu:
Chroustovská Irena, SVČ Mozaika Polička, nám. B. Martinů 85, 57201
Info:
www.zsnalukach.cz
Motivace a příprava
učitelů pro výuku
anglického jazyka
Prohloubení znalostí a dovedností vyučujících AJ, motivace
k používání různých metod ve
výuce.
Termín: říjen 2011 (bude upřesněno na www.zsnalukach.cz.)
Místo:
Masarykova ZŠ Polička
Cena:
zdarma pro všechny pedagogické pracovníky v regionu Poličska
Lektor:
Mgr. Eva Kohutová, Mgr. Petra Vinařová,
Přihlášky: možnost vytištění na www.zsnalukach.cz,
podepsané přihlášky zasílejte na adresu:
Chroustovská Irena, SVČ Mozaika Polička, nám. B. Martinů 85, 57201
Info:
www.zsnalukach.cz
Připravované vzdělávací programy jsou vhodné
pro kteréhokoliv pedagogického pracovníka.

Projekt je financován z operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního
rozpočtu ČR.
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Zveme vás na sérii dokumentů, které můžete
v září každé úterý vidět v Centru Bohuslava Martinů
vždy od 19 hodin. Dokumentární cyklus Zapomenuté transporty (4 x 90 minut), který vznikl ze 400
hodin filmového záznamu, předkládá Lukáš Přibyl
divákům po deseti letech práce.
Když se řekne holokaust a dokument, většině lidí
se vybaví vytetovaná čísla na rukou, záběry dětí
v pruhovaných vězeňských uniformách v Osvětimi,
Hitlerovy proslovy nebo buldozery shrnující hromady mrtvol. Nic z toho čtyřdílný filmový cyklus
Zapomenuté transporty režiséra Lukáše Přibyla
neukazuje. Jeho filmy rozkrývají nejrůznější „modely přežití“ v extrémních podmínkách, z pohledu
mužů, žen, rodin nebo jednotlivců, deportovaných
do táborů a ghett v Lotyšsku, Bělorusku, Estonsku
a Polsku, jejichž názvy na rozdíl od Osvětimi nebo
Terezína nikdo neslyšel.
Snímky nenabízejí povrchní a zjednodušující pohled na holokaust a nestaví lidi do role pouhých komentátorů dějinných událostí. Svědci hovoří pouze
o místech, která poznali, osobách, s nimiž se setkali,
a událostech, které osobně prožili. Dohromady se
tyto soukromé zážitky a dojmy skládají do nového,
překvapivého obrazu holokaustu.
Každý ze čtyř filmů popisuje jeden cíl deportačních transportů. Film o Estonsku, odkud se vrátily
jen ženy, vypráví fascinující příběh skupiny dívek,
které díky mladistvé naivitě a neustálé vzájemné
pomoci, dokázaly projít holokaustem, aniž ho „vzaly
na vědomí“. Ve filmu z Běloruska, ze sedmi tisíc
z Čech deportovaných Židů přežilo dvacet dva mužů.
Většina díky odporu a boji se zbraní v ruce. Lotyšsko
líčí snahu o normální život rodin v ghettu v Rize, kde
děti musely chodit do školy kolem šibenice a konfrontuje jej s vnuceným, bezohledným egoismem
mužů v nedalekém vyhlazovacím táboře. Dokument
o východním Polsku se soustředí na psychiku lidí na
útěku, kteří se museli pořád skrývat, neustále předstírat, ze dne na den měnit identitu. Zapomenuté
transporty do Polska jsou tak vyprávěním o osamělosti a identitě jednotlivců, zatímco Lotyšsko je
příběhem rodin, Estonsko žen a Bělorusko mužů.
Úterý 6. září od 19.00 hodin
Zapomenuté transporty do Polska
„Dali mě do vězení Toloncház. Potřetí. Ten důstojník se mě zeptal, jestli jsem tam už někdy byl. Samozřejmě jsem řekl, že ne, protože jako Kurt Hübner
jsem tam ještě nebyl…” Film, bořící představy o dokumentech o holokaustu, se zabývá lidskou identitou a jejími proměnami. Pojednává o rozhodnutích,
která museli dělat lidé prchající z nacistických ghett,
pracovních a vyhlazovacích táborů v okolí Lublina
v Polsku. Aby se přizpůsobili a přežili, neustále
na útěku, v ilegalitě a přetvářce, dokázali uplatnit
nezměrnou míru vynalézavosti, humoru a optimismu. Ze čtrnácti tisíc českých a moravských Židů
deportovaných do zapomenutých míst jako Sawin
nebo Zamošč v distriktu Lublin v Polsku se konce
války dočkalo pouhých padesát. Od riskantní hry
na hluchoněmého prosťáčka, přes povstání a ozbrojený odpor, až po jímavý příběh zapovězené lásky
hrstka přeživších sdílí, zpravidla zcela poprvé, svou
minulost.

i německých důstojnících, kteří se Židům snažili
pomáhat, o partyzánském pohrdání smrtí, stejně
jako o nepotlačitelné vůli žít. V místech, kde lidský
život měl cenu kulky, měli nejmenší šanci Židé, kteří
přijeli transporty ze Západu. Mnozí se poddali beznaději, další však o přežití zoufale bojovali.
Úterý 20. září od 19.00 hodin
Zapomenuté transporty do Estonska
5. září 1942 přijíždí do malé vesničky Raasiku
v Estonsku transport českých Židů. Několik desítek
mladých žen a dívek je esesmany odděleno od rodin
a převezeno do koncentračního tábora. Brzy se mezi
nimi vytvoří pouta pevnější než přátelství. Přestože
se jejich situace neustále zhoršuje, odmítají si to
připustit, věří v návrat domů a shledání s rodinami.
I když se jim naskytne možnost, útěk nepřipadá
v úvahu, protože dívky jsou varovány, že jejich rodiny by za to zaplatily životem. Ty, které se o to přesto
pokusí, nedopadnou dobře, třeba jako Inge v ohromujícím příběhu táborových Romea a Julie, lásky
velitele koncentračního tábora a krásné Židovky.
Dívky se začnou chovat jako jeden velký organismus, všemu čelí kolektivně. Díky svému přátelství,
neustálé vzájemné podpoře a pomoci, mládí a jisté
naivitě se mladým ženám daří až do konce války
ignorovat všechnu smrt, která je obklopuje a doufat
ve shledání s rodiči. Ale 5. září 1945, na ozdravném
pobytu ve Švédsku, potkají na večírku kněze…
Úterý 27. září od 19 hodin
Host - po filmu následuje debata s režisérem dokumentů Lukášem Přibylem.
Zapomenuté transporty do Lotyšska
V lednu roku 1942 opustily Terezín dva první
transporty směřující na východ. Když po několikadenní cestě čeští Židé vstoupili do plotem oddělené
části lotyšské Rigy, uviděli sněhem zaváté město duchů, s otevřenými dveřmi prázdných domů vrzajícími ve větru, zmrzlým jídlem na plotnách a šaty poházenými po zemi. Jako kdyby všichni obyvatelé místo
opustili ve velkém spěchu. Až později se ze tmy zpoza
ostnatého drátu vynořili mladí muži, kteří přes plot
házeli kameny zabalené v papíru. Na vzkazech stálo:
„Všichni budete zavražděni, jako naše rodiny, my
jsme poslední přeživší.“ Film sleduje osudy řady jednotlivců ode dne jejich příjezdu do Rigy až do konce
války. Příběh dětí, které cestou do improvizované
školy míjely šibenici s oběšenci, osudových lásek
mladých lidí, kteří věrni heslu „carpe diem“ téměř
doslova tančili na hrobech, zrady…

Úterý 13. září od 19.00 hodin
Zapomenuté transporty do Běloruska
Bělorusko mezi lety 1941 a 1944 připomínalo apokalyptickou krajinu s nocemi ozářenými plameny
ze stovek vypalovaných vesnic a půdou prosycenou
krví bezpočtu obětí. Rozvaliny válkou zcela zničených měst lemovali oběšenci, prašné cesty křižovaly
pojízdné plynové komory, přezdívané „dušehubky“
a v hlubokých lesích se přemnožili „obrovští vlci, vlci
lidojedi“, živící se masem zavražděných z masových
hrobů. Film představuje absurditu války, nečernobílost situací a omezené možnosti volby lidí v pasti
dějin. Obsahuje příběhy nezměrné brutality, ale
i neokázalého hrdinství a přátelství. Dozvíme se
o psychopatech, kteří vraždili „pro uklidnění“, ale

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

Vstupné 30 Kč
VÝSTAVA – září 2011 v Centru Bohuslava
Martinů
„Příběh dětí” – kresby dětí z terezínského ghetta
Sbírka dětských kreseb z ghetta Terezín je naprosto ojedinělou a nejrozsáhlejší sbírkou dětské
kresby na světě. Čítá na 4 500 prací židovských dětí,
které prošly během druhé světové války terezínským
ghettem. Všechny kresby obsažené ve sbírce vznikly
v krátkém období necelých dvou let (1942–1944)
v hodinách kreslení organizovaných absolventkou Bauhausu, Friedl Dicker-Brandeisovou.
Dochované dětské kresby z Terezína, které od konce
války tvoří součást sbírek Židovského muzea v Praze,
jsou tak nejen autentickým dokladem tragického
pronásledování Židů, jehož oběťmi se staly zcela bez
výběru také děti, ale i unikátním souborem mnohdy
jediných památek po těch, jejichž jména by jinak
zůstala zcela zapomenuta.
Výstava je rozdělena do osmi tématických celků,
které popisují historii židovských obyvatel Protektorátu Čechy a Morava za holocaustu, s důrazem na
život v Terezíně, a to především tak, jak byl vnímán
dětskýma očima.
Pořádá Pontopolis. o. s. za podpory Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, Centra Bohuslava
Martinů a města Poličky a ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.

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

VIKINGOVÉ – 1. VÝBOJ
Dne 8. června 793 dochází k vyplenění anglického kláštera Lindifarne.
Tento den je pokládán za začátek
vikinských výbojů, tedy za začátek
tzv. doby vikinské.
Staňte se na den odvážnými severskými bojovníky a bojovnicemi, kteří se vydávají na nebezpečnou cestu
s nejistým koncem. Ocitnete se ve
víru událostí, které měnily dějiny
i mapu světa.
- venkovní dobrodružná hra
- pro děti z 1.- 3. třídy
- úvod do celoroční hry v ZK Vikingové, ale určeno pro všechny děti
(i nečleny kroužku)
Termín: sobota 17. 9. 2011
Čas:
9.00 – 12.00
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
35 Kč, s členskou kartou 30 Kč, svačinka v ceně
Přihlášky: do čtvrtka 15. 9. 2011, s platbou
předem
Sebou:
láhev s pitím, oblečení ven
Info:
Hana Havlíčková
Možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz

PÁTRÁNÍ SE SHERLOCKEM
HOLMESEM - DÁVNÝ PŘÍTEL
Vyplatí se věřit dávným přátelům? Co
když se mezitím stali někým jiným?
- detektivní hra s tajuplnou zápletkou
- pro děti z 1. – 4. třídy
Termín: středa 28. 9. 2011
Čas:
9.00 – 15.00
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
100 Kč, s členskou kartou 80 Kč, jídlo
a pitný režim zajištěn
Přihlášky: do pátku 23. 9. 2011, s platbou předem
Info:
Hana Havlíčková
Možnost přihlášení na akci na www. mozaika-policka.cz
ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM
ROCE 2011– 2012
Seznam zájmových kroužků na nový školní rok
2011 – 2012 najdete na www.mozaika-policka.cz,
kde se můžete do kroužku přihlásit přímo z vaše
počítače.
Na říjen připravujeme:
V rámci projektu Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí proběhne v SVČ Mozaika
Polička první vzdělávací program:

Tvořivé techniky a použití přírodních
materiálů nejen ve výtvarné výchově
VÁNOCE Inspiromat nápadů pro tvoření
s dětmi formou tvořivých dílen
s velkým množstvím předem
připravených námětů. Vzájemné
předávání inspirativních nápadů
účastníků mezi sebou s konečnou
relaxací v příjemné atmosféře.
Termín: 26. říjen 2011
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
Zdarma pro všechny pedagogické
pracovníky v regionu Poličska.
Projekt je financován z operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Lektor:
Vápeníková Jitka, SVČ Mozaika,
736 761 281
Přihlášky: možnost vytištění na www.zsnalukach.cz, podepsané přihlášky
zasílejte nejpozději do 5. 10. na
adresu: Chroustovská Irena, SVČ
Mozaika Polička, nám. B. Martinů
85, 57201
Přihlášky: na www.zsnalukach.cz
Info:
www.zsnalukach.cz
Drakiáda 16. říjen
Dílny pro děti

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Vzpomínáme
Dne 1. června 2011 tomu
byly 4 roky, kdy nás opustila naše milovaná maminka
paní Eva Kovářová.
S láskou vzpomínají děti.

Vzpomínka na knihaře
pana Bohumíra Šárku
V srpnu uplynulo 25 roků
od úmrtí pana B. Šárky. Narodil se r. 1914 v Jaroměři,
ale dětství prožil v Poličce.
Knihařem se vyučil v Kroměříži a po návratu do Poličky
pracoval jako mistr v kartonážní dílně u Ripplů. Nejvíce času ale věnoval práci na vazbě matrik a dokumentů pro
úřady, školy, a též vazbě knih a časopisů pro
lidi a do městské knihovny. Vyráběl také fotoalba a pasparty na obrazy i pro známé malíře, např. V. Šindlera, J. V. Sílu, Fr. Bukáčka
a další malíře z Vysočiny.
Vzpomeňte s námi na skvělého pracovitého
člověka a zručného uměleckého knihaře Bohumíra Šárku.
Vzpomíná manželka Růžena Šárková
a dcery Jaroslava a Věra
V měsíci srpnu by oslavil
88. narozeniny pan Bohuslav
Hejzlar, zubní technik a dentista. Současně v červenci
jsme vzpomínali druhého výročí jeho úmrtí. Ač čas plyne,
my nikdy nezapomínáme...
Manželka, dcera
s manželem a vnučka
Dne 22. září uplyne 30
roků, kdy nás po zákeřné
nemoci ve svých 46 letech
opustil náš drahý a milovaný
manžel a tatínek, pan Josef
Doležal.
S láskou a bolestí vzpomínají
manželka, syn a dcera
s rodinami a ostatní
příbuzní
Kdo žije v našich srdcích,
nikdy neumírá...
Dne 29. září uplyne 5 let,
kdy nás náhle opustil náš
drahý manžel, tatínek, dědeček, pan Bohuslav Cacek.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka, dcera Jana
s rodinou a syn Luboš

Blahopřejeme
Dne 31. srpna oslaví naše
maminka a babička paní
Anna Křivková své 70. narozeniny. Touto cestou jí
přejeme hodně zdraví do
dalších let.
Přeje celá rodina
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Zájezd na mykologickou výstavu
Ekocentrum Skřítek Polička
pro vás připravilo na sobotu
17. září 2011 zájezd na mykologickou výstavu do Chocně
a do Mlýna v Písečné. Letošní
mykologická výstava se koná již
po 25. a patří mezi nejznámější
a největší výstavy hub v České republice. V závislosti na příznivosti přírody můžete očekávat,
že uvidíte 350 – 500 druhů živých hub v krásné
instalaci v sále Orlického zámku, samozřejmě
všechny houby jsou s popisky. Výstava hub je doplněna výstavou bylin.

Po zhlédnutí výstavy je naplánovaná návštěva
kulturní památky Mlýn v Písečné u Žamberka,
který na vlastní náklady opravili manželé Maárovi. V Mlýně se nachází zachovalá čtyřpatrová
mlýnice s původním vybavením – násypný koš,
loupačka, korýtkový výtah, spádové sešupy
a mnoho dalšího vybavení, Francisova turbína,
ukázka mlynářského bydlení a hospodářského nářadí. Jde o zcela mimořádnou autentickou sbírku
a manželé Maárovi jsou milými průvodci.
Odjezd z parkoviště pod Tylovým domem
v Poličce v sobotu 17. 9. v 8.00 hod., (prohlídka
výstavy 9 – 11 hod., mlýn 12 – 14 hod.). Návrat do
Poličky mezi 15 – 16 hodinou.
Přihlášky či informace na tel. č.: 731 563 819,
e-mail: ekocentrumskritek@seznam.cz. Za závazné se považuje přihláška se zaplacením zálohy
50 Kč (záloha se vrací pouze při odhlášení do
12. 9. nebo při zajištění náhradníka). Přihlášky
se přijímají podle došlého pořadí, takže kdo se
dříve přihlásí, ten pojede. Zálohu můžete složit
do 12. 9. v Ekocentru Skřítek, v IC Polička nebo
v DPS Penzionu.
Náklady na dopravu a vstupné budou hrazeny
z finančního příspěvku SFŽP, MŽP a PK.
Srdečně všechny zveme!
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

Významní Poličáci na Vltavě
Týden ranních úvah věnoval Bob Fliedr 23. až
27. května posluchačům Vltavy ve svých pětiminutovkách pěti významným občanům spjatých,
ať už v minulosti či současnosti, s Poličkou. Jsou
k dispozici na internetu stanice Český rozhlas 3 Vltava – www.nabozenstvi.rozhlas.cz ve dvou verzích
– hlasové i textové.
V Jitřence se svolením autora a stanice Vltava
přinášíme 2. díl Ranních úvah Boba Fliedra, abychom stejně jako on připomněli posluchačům naše
významné Poličáky. Příště děkan Jaroslav Daněk.
Josef Václav Justin Michl
„V prvních dnech června 1893
stála jsem poprvé nad Březinami.
Hluboce dole, na břehu Svratky,
viděla jsem nápadně bílý čtverec
zdí. Byl mi označen jako hřbitov,
a jedna z mých průvodkyň podotkla: »Je tam pohřben i jeden
český spisovatel, pan Drašar, má tam desku.«
Přiznávám, že jsem nikdy předtím neslyšela jména toho; ba, když jsem došla na hřbitov a zhlédla
mezi samými jahodovými květy vlastní jméno
spisovatelovo – Josef V. Justin Michl – nepamatovala jsem se ani na jméno to. Vypravovali, že
tento bývalý katolický kněz žil mezi zdejším lidem,
působil v jeho prospěch, sbíral úsloví, ale upadl
v rodišti svém, Poličce, i u zámožnějších, hlavně
katolických obyvatelů tohoto okolí v hluboké opovržení, jsa spolu označován za pomateného.“
Takovými slovy popisuje své první setkání s Josefem Václavem Justinem Michlem spisovatelka
Tereza Nováková. Michlův příběh ji zaujal natolik,
že o něm napsala román. Pojmenovala ho – podle
Michlovy přezdívky – Drašar.
V čem tkví gravitační síla Drašarova literárním
a pedagogickým úsilím naplňovaného a v posledku
tragického osudu? Možná ve střetu citlivé, Bohem
obdarované a pro vztahy stvořené bytosti, s nepřiměřenou tvrdostí paragrafů a držitelů moci.
Michl vyrůstal v prostředí stálých finančních starostí a soudních sporů. Vstup do piaristického řádu
ho měl hmotně zabezpečit. Zdálo se mu přitom,
že jako vlastenec bude moci právě v renomované
řeholní společnosti pomoci české národní věci. Po
studiích působil v Praze, kde prožil asi nejšťastnější
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

léta života. Psal pojednání z oblasti filologie, školství, dějepisu a vlastivědy. Dva roky byl kmenovým
autorem jednoho z nejvýznamnějších tuzemských
časopisů té doby České včely. Postupně ale rostly
Michlovy neshody s představenými řádu, kteří
s nelibostí hleděli na jeho vlasteneckou činnost.
Přeložení z Prahy mu mělo omezit dosavadní
kontakty a ztížit literární práci, což se podařilo.
Michl téměř přestal psát a omezoval se hlavně na
učitelskou činnost. Často měnil působiště. Slaný,
České Budějovice, Beroun, Rychnov nad Kněžnou,
Mikulov, Stará Voda na Moravě – to byly zastávky
Michlovy trpké pouti po kolejích a školách řádu,
jehož předpisy ho stále více svazovaly. Postupem
času v něm zrálo rozhodnutí řád opustit a oženit se,
ale zároveň ho děsila představa existenční nejistoty.
Bylo mu navíc proti mysli dát vale stávajícím zákonům, a proto pozorně sledoval všechny náznaky
toho, že by piaristický řád mohl být zrušen. Upínal
se k revolučnímu roku 1848, který ho však zklamal,
a tak o dva roky později odešel od piaristů a vrátil
se do rodného kraje. Ne ovšem do Poličky, do nedalekých Březin, kde učil na evangelické škole. Velmi
stál o to, aby mohl svůj přestup k evangelické víře,
kterou nazýval vírou otců, stvrdit i právně, ale
nikdy se mu to nepovedlo. Úřady byly proti, čímž
mu znemožnily i sňatek. Poslední roky života prožil v hmotné bídě, mnohými považován za blázna.
Z jeho vztahu k venkovské dívce Josefě Maděrové
se narodily čtyři děti – Justýnka, Vilém, Josef
a jako pohrobek dcera Vincencie. Jejich táta zemřel
jako dvaapadesátiletý roku 1862.
Některé Michlovy názory, s nimiž v polovině
19. století narážel, znějí dnes prorocky. Třeba
jeho doporučení, že by bylo důkazem křesťanské
snášenlivosti, kdyby se v nově vystavěném kostele
v Poličce střídavě konaly katolické a evangelické
bohoslužby. Literární vědci zase například oceňují,
že Michl jako vůbec první v jednom ze svých spisů
podal životopisné údaje Josefa Kajetána Tyla a Karla Hynka Máchy, s nímž se osobně znal.
V Poličce stojí dodnes Michlův rodný dům s pamětní deskou. Je to hned pod svatojakubským kostelem, pár kroků od obydlí výjimečného purkmistra
Josefa Smoly, o kterém jsme si povídali včera.
Bob Flieder, reprofoto A. Klein

555* opravdu multižánrový
V prvních ročnících – a to už je dávno – účastníci
festivalu bývali přítomni na všech koncertech a akcích třídenního maratónu. Dnes už si návštěvníci
vybírají. Příznivci rocku či metalu přijíždějí uvidět
a poslechnout si své oblíbené kapely i zdaleka, stejně
jako se těší na swingový big band či dechovku skupina věrných a oddaných tomuto žánru.
Vlastní festival zahájil Big band Svitavy pod vedením kapelníka Oty Vaise. Znám jeho kapelu od
samých počátků a musím říct, že výsledkem jeho

příklad Modrou planetu či Zachraňte koně. Heavy
Metal Titanicu reprezentoval Georgi „Džoro“ Enčev
kytarou a zpěvem; neznalí věci si poslech Titanicu
v pozdní hodině spojili s katastrofou. Dřívější Nahoru po schodišti dolů band je nyní Schodištěm. Těsně
předtím skupina koncertovala na Trutnov Open Air.
Texty jejich skladeb, namátkou: Hozená do gala, Ze
zvyku, Holky se mnou nechtěj spát, Dokonalá kost,
Prázdný cimry ukazují, že nejen hudbou hovoří
k posluchači.

přes půlnoc a tak jen nespavci ve dvě v noci fandili
našemu POPRASKDu s jeho Čističkou. Aktuální hra
s mnoha peprnými a dobře mířenými šlehy přesně
vystihuje naše současné aktuality. Musím s povzdechnutím konstatovat, že jedna vesnická čistička
by nestačila.
Nedělní závěrečný koncert ve svatojakubském
chrámu mohl nést název pasticcio. Šlo totiž o výběr
skladeb různých autorů, ale i různých žánrů ve výborném podání zpěvačky Emy Hubáčkové, organis-

Big Band Svitavy

Qupa Fea – Káča

Závěrečný koncert

Vincent Richards

Rybím okem
vedení je výborná muzika, kterou orchestr hraje.
Přestože pouze první skladba byla zahrána ještě za
sucha a ostatní slyšeli posluchači schováni v průjezdech domů, byl orchestr odměňován dálkově silným
potleskem. Nad Poličkou se vzápětí snesl nejen
prudký déšť, ale i vichr. Když jsme drželi stanovou
konstrukci nad mixážním pultem, vypadali jsme
jako pasažéři tramvaje, ale když už to s námi mlátilo,
připadal jsem si jako v rychlíku Moskva - Petrohrad.
To Josef IX. a Ultrablue už měli štěstí, stejně jako
my. Těžko spočítat, kolika kapelami tento hudební
harcovník Josef prošel. Kdo čekal na jeho pěkné
Modrý přání, dočkal se.
Bez věžní hudby by nebylo festivalu. Hudba zarámována do trubkového lešení, zněla podvečerem
hezky a neměla tentokrát za soupeře Grippeny jako
v minulém roce. Když jim přestalo svítit světlo, hráli
i bez něj a po poslední skladbě Charpentierovy
skladby Te Deum, známé především jako znělka
Eurovize zazněl veliký potlesk z přilehlých ulic.
Rockeři a metalisti přijeli na svůj Kamelot, Titanic
a Schodiště. V diskografii Kamelotu najdeme na-

Šermířsko-divadelní skupina Skandalia má ve
svém repertoáru gotiku, třicetiletou válku, baroko,
western či piráty a další produkce. K poličským
hradbám přijeli s kozáckou etudou o hospodské
rvačce a bojovali v těžkých úborech, medvědí kůži
nevyjímaje, aby se nakonec ukázalo, že kdo má
stejně chlupaté nohy, patří do rodiny a proč tedy
bojovat?
Od hradeb jsme se v sobotním odpoledni přesunuli k pódiu na náměstí, kde rocková skupina Quapa
Fea se zpívající a neúnavně poskakující Káča osvěžovala své posluchače. Po nich Dub.O.Net s dominujícím Jamajčanem Vincentem Richardsem, obstarávajícím vokály a texty, hráli dnes už málem klasické
reggae, míšené s world music a elektronikou. Nejen
reggae, ale i africké rytmy zaznívaly z pódia. Bylo co
poslouchat.
Zdeněk Větrovec je brněnský písničkář, pohybující se svojí tvorbou na pomezí folku, šansonu, také
jazzu i flamenca. Vlastní hudbu doprovází na španělskou kytaru. Slyšeli jsme jak satirické popěvky,
tak i křehké balady. Jeho koncert by vynikl ještě více
v intimním prostředí ztemnělého sálu.
Basista Walter Bartoš hrál dříve v Decibelech, teď
vede svůj band. Vedle převzatých věcí se orientuje
na vlastní skladby, z nichž nejznámější je Černý triko, inspirovaná stylem Black Sabbath a Deep Purple
a Prázdný rám. To už se přiblížilo půl desáté a velké
davy lidí směřovaly k nábřeží a do parku, aby mohly
vidět působivý a bezmála čtvrthodinu trvající krásně zaranžovaný ohňostroj.
Funková a popová skupina Monkey Business má
mnoho příznivců. Hodně hraných skladeb kapely
patří k repertoáru našich soukromých rozhlasových
stanic. Mnoho známých osobností s touto skupinou
vystupuje a objevuje se na jejich deskách. Posluchače *555 rozhodně potěšili.
V pozdních hodinách se na podiu objevila skupina
Deep Purple Revival Brno. Je zaměřena na tvorbu
britské hardrockové legendy Deep Purple. Repertoár tvoří nejúspěšnější skladby Deep Purple z období
1968-1984. Je zajímavé že existuje od roku 1984.
Díky svému repertoáru, ale i dobrému počasí měla
hodně posluchačů. Jejich produkce se protáhla silně

Skandalia

Čistička
ty Martina Strejce a houslisty Petra Strejce. Závěr
patřil virtuózní Toccatě a fuze d moll J. S. Bacha, po
níž odměnili posluchači všechny interprety dlouhotrvajícím potleskem ve stoje.
V příjemném odpoledni jsme znovu uvítali litomyšlskou dechovku Bekras. Příznivci tohoto žánru,
a bylo jich hodně, si spolu se zpěváky notovali
a mnozí vzpomínali, že se dříve na těchto místech
při dechovce tancovalo. Dlužno dodat, že to náměstí
slušelo, všechny domy jsou opraveny a každý den
festivalu bylo už ráno pečlivě uklizeno. Po jeho stranách bylo mnoho stánků s pestrým sortimentem.
Dobrého jídla i dobrého pití byl dostatek.
Úplný závěr festivalu patřil dětem. U hradeb
se shromáždili rodiče a děti a přihlíželi pohádce
O chytré kmotře lišce. Dvojice herců plně děti zaujala. Byly vtaženy do hry a když pan mistr řezník zdůvodňoval své počínání, děti volaly: „To je obráceně!“
A pan řezník řekl: „Máte pravdu, omlouvám se, je to,
jak říkáte.“ To se ovšem dá u nás zažít jen v pohádce.
Ta však, stejně jako festival, skončila dobře.
A. Klein, foto P. Klein
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Benefice s Jiřím
Stivínem

Obrazy klientů charity putují do Německa

Mobilní „symbol“ Oblastní
charity Polička, bílý devítimístný Mercedes Benz, který každý
den brázdí svitavským okresem,
aby svezl klienty do Denního
stacionáře a AC dílen, bude brzy
zrušen. Zestárnul. Jeho rezem prokvetlý zevnějšek
je tím posledním důvodem pro dva roky avizovanou
výměnu.
Svozový vůz byl devět let intenzivně každý pracovní den využíván ke svozu dospělých lidí s postižením do zařízení a zpět domů. Svozový obvod je
do 20 km od Poličky a auto tak denně najezdí cca 80
kilometrů. Současný vůz funguje od roku 2002. Za
tu dobu najel přes 300 000 km a dostal se na práh
své životnosti. Jeho výměna je nezbytná.
Ale také velmi drahá. Od roku 2010 odkládáme
část výtěžku Tříkrálové sbírky právě na tento účel.
Dne 22. října 2011 proběhne v Tylově domě Polička
benefiční koncert Jiřího Stivína & Co Jazz Quartetu,
jehož výtěžek a příspěvky sponzorů budou rovněž
věnovány na nákup nového devítimístného auta
s úpravou pro přepravu vozíčkářů. Oslovujeme
dárce, oslovujeme nadace.
Charita je nestátní organizací primárně poskytující sociální služby. V investicích, kterými nákup
svozového vozidla pro klienty nesporně je, jsme zcela závislí na prostředcích, které se nám podaří vlastní aktivitou zajistit. Snažíme se být aktivní a věříme,
že tato aktivita bude mít odezvu. Doufáme, že příští
rok, při oslavách 20. výročí založení poličské Charity, pokřtíme nové svozové auto v pořadí č. 3, aby
mohlo dál brázdit okresem a svážet lidi, kteří naše
služby potřebují a sami cestovat nemohou.
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička

Mezinárodní putovní výstava
obrazů vytvořených výtvarně
nadanými klienty s mentálním postižením se stěhuje do
Německa. Kolekci, sestavenou
z obrazů malovaných v umělecké
dílně „Prádelna“ v charitním zařízení v německém
Eisingeru, doplnily obrazy dvou autorů z Oblastní
charity Polička: Jakuba Burdy a Zlatky Berkovcové.
A dle ohlasů svým zahraničním kolegům úspěšně
sekundovaly.
Putovní výstava nazvaná Barevné doteky začala
právě před rokem v Poličce. Během roku zavítala do
devíti měst: Poličky, Pardubic, Olomouce, Přelouče,
Chrudimi, Svitav, Moravské Třebové, Letohradu
a Litomyšle. Jejím úkolem bylo odhalit veřejnosti
potenciál, který v sobě mohou lidé s postižením
skrývat. Ohlasy byly veskrze kladné a při vernisážích jsme často zaznamenávali dotazy, zda bude
možné si obrazy zakoupit. Nedivili jsme se. Umíme
si představit, že emotivní, barevně laděná a povětšinou abstraktní díla, by se dokázala stát ozdobným
doplňkem leckteré domácnosti.
Nyní se výstava dostává do druhé fáze. Protože je
mezinárodní – autoři obrazů pocházejí z Německa,

Kardiaci zvou
Svaz postižených civilizačními chorobami, Kardio klub Svitavy pořádá pro členy kardio klubu
celodenní výlet za poznáním MORAVSKÉHO
SLOVÁCKA.
Odjezd autobusem v sobotu 10. září z Poličky
z autobus. nádraží v 6.00 hod., ze svitavského autobus. nádraží v 6.30 hod.
Trasa: Strážnice, skanzen moravského slovácka. Petrov, Baťův vodní kanál. Plže - NKP. Zámek
Milotice.
Bobová dráha v Němčičkách a pěší výstup modrou vinařskou stezkou na rozhlednu na Kraví hoře.
Délka pěší vycházky 5 km. Přihlášky: Polička
Eva Navrátilová mob. 728 248 578, Svitavy Zdena
Chvojsiková, mob. 737 941 571. Návrat v pozdních
večerních hodinách.
Druhá zářijová vycházka 24. září: Hornické stezky 2. část. - HAVÍŘSKÁ ROZHLEDNA na Strážním
vrchu.
Trasa: Víska u Dědřichova, Havířská rozhledna,
Koclířov. Délka vycházky 7 km. Sraz účastníků na
autobusovém nádraží ve Svitavách v 8.00 hod., na
vlakovém nádraží v 8.10 hod.
Jan Pokorný

Poděkování
Děkuji panu doktoru Jaroslavu Hamanovi ml.
za obětavou péči, ochotu, pomoc, velice lidský
přístup a oporu při domácí léčbě v posledních
týdnech života mého těžce nemocného manžela
pana Josefa Bednáře.
Manželka Zdeňka Bednářová
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Holandska a České republiky, bude se přesouvat
k našim partnerům do Německa. Prvním místem,
kde bude od října nabídnuta veřejnosti k vidění, je
německý Würtzburg.
Výstava byla pouze jednou částí mezinárodní
spolupráce charit Pardubického kraje s německými
kolegy. Paralelně s ní probíhají přednáškové, konferenční a vzdělávací činnosti, ke které se připojili
i naši charitní kolegové ze Slovenska. Jedno takové
setkání se uskuteční v říjnu v Litomyšli.
Štěpánka Dvořáková, Oblastní charita Polička

Galerie Kabinet Střítež se chystá
ke třetí výstavě
Galerie Kabinet Střítež pokračuje ve svém tématickém zaměření na umělce, kteří se svou prací
věnují k tématu vesnice, života na vsi a v blízkosti
přírody. Dalším takovým umělcem je třicátník
MgA. Jan Karpíšek absolvent ateliéru malby na
FaVU v Brně. Karpíškovi obrazy jsou působivé
svou přímostí. Oslovují tématy i použitými materiály. Tento talentovaný umělec se pohybuje od
kresby a malby až k performance. Do vytváření
svých nejnovějších obrazů zapojuje svá včelstva.
Jan Karpíšek si dokáže vážit darů matky přírody,
je nejen malířem, kterého příroda inspiruje, ale
i jejím společníkem při vytváření permakulturního prostoru své zahrady. Je členem umělecké
skupiny Svitava. Má za sebou řadu samostatných
i skupinových výstav. Umístil se na druhém místě
v konfrontaci mladých umělců Artkontakt Brno
2004. V roce 2003 získal cenu děkana FaVU v Brně. Spolu s Lukášem Hladíkem ilustroval knihu
geologa Václava Cílka Orfeus — Kniha podzemních
řek. V Galerii Kabinet Střítež nám představí malby z nedávného i aktuálního období, kdy pracuje
s tématem času, prostoru, s procesy v přírodě,
s malbou přírodními pigmenty a vlastními spirituálními vhledy.
Doporučujeme vám navštívit současnou výstavu
Martina Poláka a Lukáše Jasanského „VTIPY“,
která potrvá do 8. 9. Nenechte si ujít jejich specifický humor vycházející z žánru takzvaného „fotografického vtipu“. Jejich vernisáže se zúčastnilo zhru-

ba 80 návštěvníků z Poličky, Stříteže a okolí i Prahy,
kteří měli možnost zažít intenzivní performance
s hrou na housle Tomáše Vtípila a divadelní vystoupení pro děti i dospělé herce Antonína Novotného
a jeho kufrového ansamble. Částka 1320 Kč z dobrovolného vstupného, které bylo vybráno během
výstavy Jindřicha Štreita, byla věnována jako
příspěvek k uskutečnění Dětského dne ve Stříteži.
Výstavu navštívilo kolem 250 návštěvníků.
Slavnostní zahájení výstavy Jana Karpíška se
uskuteční v neděli 11. 9. 2011 od 17.30h. Autor bude
osobně přítomen a promluví ke své tvorbě.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří přiložili
ruku k dílu. Děkujeme Vinotéce Pod hradbami za
skvělé víno, po kterém se opakovaně jen zaprášilo.
S pozdravem a pozváním k návštěvě Galerie
Kabinet Střítež,
dobrovolná organizátorka
a kurátorka galerie,
MgA. Veronika Bromová
Otevřeno pondělí 17-19 hod. a čtvrtek 17-19 hod.,
nebo po předchozí domluvě na mobilu 602 315 215,
e-mail: verbrom@gmail.com.
Stránky Galerie Kabinet Střítež, můžete navštívit také na Facebooku. Galerie sídlí v Klubu občanů
Stříteže, Střítež 42, naproti památníku padlým
v I. světové válce. Dobrovolné vstupné získané
během výstav bude věnováno na provoz Galerie
Kabinet Střítež.

Z deníku staromilce
Pondělí, 22. 8. Zřejmě ještě pod vlivem dvoudenního spánkového deficitu, zdál se mně nad
ránem dost divnej sen…
Dramaturg „555“: K Vašim službám, starosto.
Starosta: Máš to?
Dramaturg: Jasně.
Starosta: Víš, je mojí velkou prioritou, aby byli
lidi spokojení. Nebo tak alespoň vypadali.
Dramaturg: Velká pravda.
Starosta: Myslel jsem, že jim stačily bagry
a ten brajgl kolem. A že teď budou v pohodě. Ale
ne. Zase někteří plivou jedovatou slinu.
Dramaturg: Říkám, že je vyděsíme k smrti
a pak budou v poho.
Starosta: Dík za podnět, až bude klid, dáme
doušek u pítka. Tak to spusť!
Já: Budím se hrůzou. Za mocného metalového
řevu valí se na mě TITANIC...
Proběhl dvacátý ročník multižánrového festivalu
Polička 555. Show Poličské skejtování se, díky zvukaři, mohla zúčastnit téměř celá Polička. Občanské
sdružení Pontopolis připravilo Colour Meeting. Ke
konci se chýlilo Poličské kulturní léto. Pod záštitou
evangelické komunity se konal tradiční Tábor s Američany. Katolická farnost uvítala nového pastýře. Ve
Stříteži byla otevřena Galerie Kabinet. Zmínky se
objevily v celostátních médiích. O dobrou propagaci
se ostatně snažili všichni organizátoři letních akcí.
Nechme stranou podivuhodnosti na Facebooku,
hodně mrzí otřesný leták ke včerejšímu výtečnému
chrámovému koncertu.
Z městského hradu Svojanova přicházely dobré
zprávy o nadšených návštěvnících. Starosta gratuloval nejstarší občance, přijímal úspěšné sportovce
a vlastnoručně řešil dopravní kolaps. Téměř v utajení se konal závěrečný koncert pěvecké sekce ZUŠ.
Někteří rodiče během prázdnin hledali řešení otázky „kam s ním“ (uměníchtivým děckem)? O kauzu se
nejedná. Pokračovala rekonstrukce hradeb a záplatování ulic. Dokončena byla generální oprava ulice
Komenského. Od morového sloupu byly odstraněny
odpadkové koše. Z centra zmizela těžká mechaniza-

ce a mobilní WC. Z osy vychýlený kandelábr zůstal.
Jedna kavárna byla otevřena nově, jedna opakovaně.
Na bulváru vyrostla restaurační zahrádka. Zbytek
bulváru dál sloužil jako cyklostezka. Městská rada
schválila – sic! - tržní řád. Městskou policii čekají
těžké časy. Vietnamští obchodníci se s obdivuhodnou energií zapojili do festivalového Staročeského
jarmarku. Nemocné a starší občany potrápily drsné
výkyvy počasí. Většina lékařů si vybírala zaslouženou dovolenou. Ve zvýšené míře se vyskytovaly
vosy. Kromě střetu s TITANICEM nedošlo k závažnější havárii. Poličské (nejen kulturní) léto budiž
pochváleno!
- kaz -

Experimentem
k poznání
Gymnázium v Poličce otevírá brány k rychlejšímu a efektivnějšímu zavádění moderních experimentálních systémů do škol celého Pardubického
kraje. V rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost obdržela škola dotaci
na projekt „Experimentem k poznání“, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zahájen
1. 7. 2011 a potrvá 18 měsíců.
Možnosti moderních laboratorních experimentálních systémů si lze představit na jednoduchém
příkladu měření teploty vzduchu. Systém se
zapojeným teplotním čidlem sám zaznamenává
změny teploty během dne a žáci se tak místo
zdlouhavého měření jednotlivých hodnot mohou
více věnovat zpracování a vysvětlování získaných
dat. Experimentální systém toho však umí ještě
mnohem více. Kromě bohatých možností zpracování naměřených dat a jejich převodu do počítače
mohou žáci ve zmíněném příkladu po připojení
dalších čidel snadno zkoumat, jak souvisí teplota
vzduchu s tlakem, vlhkostí, slunečním svitem
nebo například zeměpisnou polohou, kterou měří
GPS čidlo. Projekt „Experimentem k poznání“
podporuje zavádění takových pomůcek do výuky
chemie, fyziky, biologie a zeměpisu.
Moderní laboratorní experimentální systémy
nejsou zatím na školách v naší republice příliš
rozšířeny, přestože patří k prvním aplikacím ICT
ve výuce a prokazatelně u žáků zvyšují schopnost
správného pochopení a interpretace přírodních
jevů a procesů. Zmíněný projekt si klade za svůj
hlavní cíl zaplnit právě tuto mezeru.
Tým sestavený z vyučujících poličského gymnázia nejdříve vytvoří metodické materiály,
které umožní zavedení těchto nových výukových
pomůcek do každodenní výuky. V následující
fázi projektu budou s možnostmi využití experimentálních systémů seznámeni i další učitelé
základních a středních škol v našem kraji a to
formou praktických školení, která pro ně budou
pořádána.
za realizační tým projektu
Mgr. Veronika Jílková

Pozvánka DPS
Penzion
7. 9. Společné muzicírování – přijďte si vyzkoušet hru na bubny a další rytmické nástroje, zazpívat si známé písničky, zkusit hru na tělo. Začátek
ve 14.00 hod. ve společenské místnosti.
14. 9. Výlet Bystré – letošní poslední výlet.
Prohlédneme si prostory nového Domova pro seniory a navštívíme Domov na zámku Bystré, kde
si prohlédneme terapeutické dílny a navštívíme
kavárnu. Zájemci se nahlásí na recepci Penzionu
do 13. 9. a uhradí 60 Kč za dopravu. Odjezd od
Penzionu ve 13.30 hod.
15. 9. Malování mandaly – chvilka s pastelkami,
při které příjemně relaxujete tělo a mysl. Začínáme ve 14.00 hod. ve společenské místnosti.
21. 9. Zamykání atria – čeká na vás poslední
letošní grilování. Budeme zpívat, poslouchat známé písničky a kdo bude chtít, může si i zatancovat.
Vybíráme 25 Kč na občerstvení (uzenina, chleba,
hořčice, pivo). Zájemci se nahlásí na recepci Penzionu do úterý 20. 9.
29. 9. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod. v jídelně DPS Penzion.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Vzhůru za krásami Číny!
V neděli 10. 7. 2011 mohli kolemjdoucí opět po roce
spatřit skupinku lidí shromažďujících se na nábřeží
u semaforu. Setkali jsme se zde se společným a zcela
jednoznačným cílem vydat se na týden plný zábavy,
dobrodružství a nečekaných situací. Tentokrát nás
vítala milá letuška se sladkým občerstvením a žádala si naše letenky do Číny. Ti, kdo je postrádali,
pozbyli nároku na první třídu, ale i tak nebyli zklamáni. Brzy po odbavení jsme nastoupili do luxusních
letadel, tedy dvou mikrobusů. Oba piloti byli příjemní a během jízdy s námi prohodili několik vřelých
slov. Obloha byla jasná, téměř bez větru, tudíž jsme
neměli problém s letem ani s přistáním.

Opravdu si chcete
vzít půjčku?
Pokud po vás někdo z rodiny
či známých žádá, abyste si vzali
kvůli němu půjčku, která ale samozřejmě bude psána na vás (vy
budete dlužníky), vždy si vše před
podpisem důkladně rozmyslete
a přečtěte. Dotyčný vám sice může slíbit, že bude
splátky platit,,za vás“, ale pokud slib nedodrží, tak
dlužníkem jste vy a věřitelé budou chtít peníze po
vás.
Víte, proč po vás dotyčný chce, abyste si místo
něho vzali půjčku? Může to být proto, že jemu samotnému již nikdo půjčit nechce. To znamená, že
dluhů má již několik. Řekl vám opravdu vše o své
situaci? Řekl kolik, a komu dluží? Nic nezamlčel?
Lze mu plně důvěřovat? Naše zkušenost je taková,
že bohužel NE!
Lidé, kteří se ocitli v dluhové pasti, vám neřeknou
celou pravdu. I když se jedná o vaše nejbližší – rodiče, děti, sourozence… Tím, že si kvůli nim vezmete
půjčku, nebo jim půjčíte ze svých úspor – JIM NEPOMŮŽETE! Může se stát, že v dluzích nebudou
pouze oni, ale nakonec i vy.
Lidé a obzvlášť ti nejbližší by si pomáhat samozřejmě měli, ale ne každá pomoc je vhodná a účelná.
Takže, než se k tomuto kroku rozhodnete, důkladně
si vše promyslete a zvažte, proč na vás dotyčný tolik
naléhá s půjčkou. Další důležitá otázka zní – „Budu
schopen tu půjčku splácet až do úplného konce?!“
(V tom horším případě i bez přispění vašeho známého?)
Eliška Pelikovská, vedoucí Občanské poradny,
Oblastní charita Polička
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Mířili jsme do starodávné čínské vesničky, kde
se snoubí dohromady japonská a čínská kultura
ještě s mnoha dalšími tradicemi oblasti Východní
Asie. Poněvadž o této vesničce ví jen málo lidí
a místní obyvatelé se bojí rozsáhlého turistického
ruchu, neboť žádnou podobnou nikde nenajdete,
raději pomlčím o jejím názvu. My jsme si tuto
oblast vybrali na základě doporučení jednoho
zběhlého cestovatele, jelikož se nám líbilo, že nemusíme podnikat daleké cesty mezi Japonskem,
Čínou a dalšími státy, abychom podlehli kráse
japonských kimon nebo ochutnali čínské jídlo. Na
místo čínské vesnice jsme se však museli dopravit

malý kousek pěšky, o zavazadla se nám postaral
náš milý Tranzit.
Po příchodu do místa tábořiště se mladší členové
chtěli okamžitě rozprchnout do svých pokojů. To
jim však překazili podomní čínští obchodníci, kteří
nám všem se slovy: „sluťí, pěkná cholka, krásní
chlapes,“ nasadili na hlavy čínské klobouky. Definitivně jsme byli přijati mezi místní obyvatele. Ale
ani to nestačilo místním úřadům. Všichni členové
zájezdu si museli vyběhat povolení k pobytu. Jak
všichni zjistili, tak ani zde to nebylo jednoduché,
přestávky na oběd a častá neochota úředníků otrávily mnohým z nás život, ale od ničeho nás neodradily. Jakmile jsme byli do země přijati i oficiálně,
nezbývalo nám nic jiného, než si zde užít krásný
týden plný dobrodružství. A že jich bylo!
Večer jsme byli všichni pozváni do čajovny a nadešel čas na to, aby všichni účastníci předvedli, co
si vzali s sebou za oblečení, aby zapadli mezi místní
obyvatele. Při přehlídce kimon a županů přecházel
zrak. Mohli jsme být se sebou spokojeni, byli jsme
připraveni na vše. Čajovna všechny ohromila.
Útulný interiér hýřil barvami a spoustou polštářků.
Každý se usadil dle libosti a ochutnával všechny
možné čaje při hraní deskových her, v nichž se
během dalších dnů pořádaly i turnaje (např. Macháček se těšil velké oblibě).
Než jsme se nadáli, dny velmi rychle plynuly, ale
my jsme stíhali spoustu věcí. Jednou se někteří
z nás proměnili v hazardní sázkaře, kteří ze svých
blízkých volili nejlepšího v aktivitách jako Aportýno, Zákonomaz nebo Fazolis, jindy jsme se setkali
s rybáři, jež se snažili nelegálně prodat ryby a jiné
živočichy na černém trhu, i když policie se nikdy nenacházela daleko a vybírala vysoké pokuty a úplatky byly povoleny. Neuniklo nám ani čínské divadlo,
kde všechny ohromil zejména Gay Ša v růžovém
kimonu, v původním znění Geisha (zde bylo vidět,
jak jsou divadelníci nápadití a ze zadaných kritérií
dokázali vytvořit to, co zrovna potřebovali).

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

Nemohli jsme se však stále bavit, proto jsme se
stali i ochránci pevností, které jsme museli bránit
před nájezdy nepřátel. Mnohé pevnosti byly opravdu
impozantní a zdály se být opravdu neproniknutelné,
i když nepřátelé použili všechnu svou mazanost
a lest a dokázali proniknout dovnitř a ukrást starodávný poklad. Tím však nájezdy nekončily, poněvadž
okolo nás se začaly dít zvláštní věci, ztrácelo se vybavení mnoha z nás. V jistou chvíli se situace vyhrotila
dokonce tak, že někteří členové výpravy obviňovali
jiné, ale jak se ukázalo, vina byla na straně kočovných kmenů ze severních zemí. Kdosi pak dostal
nápad. Musíme vystavět ochrannou zeď! Idea Velké
čínské zdi byla na světě. Přes počáteční rozpaky
a neshody mezi staviteli se dílo zdařilo a kmeny byly
nuceny stáhnout se zpět a vrátit ukradené věci, což
urovnalo vztahy mezi účastníky.
Jako zdatní turisté jsme se vydali také na pochod
přes poušť Gobi, který nás dovedl do příjemné oázy,
kde jsme se osvěžili, odpočinuli a vydali se zpět do
výchozího místa. Zde nás jako každý den čekalo
hojné občerstvení. Čínská i japonská kuchyně
byla opravdu znamenitá a mnozí z nás vyzkoušeli
i čínské hůlky. Byli jsme zasvěceni také do skládání
origami a propašovali jsme zásilky na poštu během
hádky znepřátelených japonských a čínských rodin,
které na sebe nevybíravě pokřikovaly. Poslední den
nás čekala velkolepá olympiáda, při níž jsme odhalili mnoho talentů a adeptů do české reprezentace
např. ve stání na kůlu, v chození bludištěm pozadu
se zrcátkem nebo v bojovém umění sumo.
Naše výprava se pomalu chýlila ke konci a místní
obyvatelé se s námi chtěli náležitě rozloučit, proto
pro nás připravili velkolepou slavnost s obrovským
ohněm. Nechybělo ani velké množství jídla a kvalitní zábava, kterou jsme si náležitě užili. Nikomu
z nás se další den nechtělo domů, bylo toho ještě
tolik, co jsme mohli zažít, ale vše jednou končí.
Tentokrát jsme nasedli do jednoho většího letadla
a vrátili se zpět do Poličky na nábřeží. Nezbývá nám
nic jiného, než do příštího roku vzpomínat, co jsme
společně letos na táboře zažili, a příští rok se zase
setkáme na našem tábořišti v hojném počtu, plní
energie a touhy užít si další dobrodružství.
Aťka (Vlasta Kubíková)

Dobrých cestovatelů však není nikdy dost,
proto bychom rádi opět rozšířili svoje řady, a to
především o dívky ve věku 6 – 10 let (samozřejmě jsou vítáni i ostatní lidé rozličného věku
i pohlaví).
Pokud jsi tedy akční, hledáš zábavu nejrůznějšího druhu, nebojíš se zkoušet nové věci, nechceš
dělat jen jednotvárnou činnost a chceš si vyzkoušet vše dle svého gusta, přijď mezi nás! Skauting
je příležitost pro všechny navázat nová přátelství,
zažít nezapomenutelné zážitky a dostat se na
místa, kam se jinak nepodíváš.
Přijď se tedy – sama/sám nebo s rodiči, kamarádkou, kamarádem – podívat na naši schůzku
16. 9. od 16 do 17 hod. do skautské klubovny na
Parkánech a my Ti povíme, jak to u nás funguje.
Pokud by se Ti to však nehodilo, máme schůzky
každý další pátek od 14.45 do 16.45 hod..

Klub zdraví zve na setkání v září
Se začátkem školního roku jsou spojeny obvyklé starosti i očekávání rodičů, žáků i učitelů.
Kupodivu, čím je vzdělání dostupnější, tím méně
radosti někteří účastníci prožívají. Nechápu to, já
jsem se do školy od první třídy těšila, po poznání
jsem upřímně dychtila. Je fakt, že mě to časem
a v některých předmětech také opouštělo, hlavně na vysoké škole, kde bylo nutno „nabiflovat“,“
nadrtit“, zkrátka vstřebat v krátkém čase velké
objemy poznatků a ještě je umět u zkoušky patřičně zreprodukovat. Tehdy mi už nikdo nedělal
snídaně ani svačiny a energetický deficit z vynechaných jídel udělal někdy své dílo zkázy v mých
mozkových buňkách. Málo naplat, mozek žije
v glukózovo-kyslíkovém opojení a nemá-li dost,
klidně vypne některé části v nejméně vhodnou
chvíli…
Aby k tomu nedocházelo, je nutno si vypěstovat
správné návyky už v dětství. Klub zdraví podává
pravici zájemcům o tuto praxi v přednášce Aleše
Kociána „Školákům svačinky jako od maminky“
a nebude to jen pro ty, kteří mají v rodině prvňáčky. Setkání se uskuteční 14. 9. od 17.30 v horní
místnosti SVČ Mozaika a těm, kteří vystoupají
všechny schody, nabídneme kromě mluveného
slova a zpěvu (coby antistresového prvku) hlavně ochutnávkové variace na téma školní svačina
v retrospektivě, abychom porovnali, odkud jsme
vyšli a kam směřujeme. Chceme vám dát dobrou
motivaci a k tomu poslouží i sešitek s povídáním
a recepty, který připravuje Aleš. S ním se společně zamyslíme nad duchovně laděným tématem
„Školákům do kabely“ a v bonusové části ochutnáme neobvyklé ovoce.
Jako povzbuzení všem školákům, rodičům
i učitelům chci vzkázat, že důležité je umět se

radovat ze všech příležitostí, které nám každý den
přinese a případné výhry i prohry se naučit správně vyhodnotit. Jen vděčnost přináší opravdovou
radost. A tak se Senecou děkujme za uplynulé
prázdniny: „Všem lidem prospívá dopřát čas od
času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž
životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene
každý smutek.“ S J. A. Komenským dáme radu
učitelům: „Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy
nejdou.“ A u Konfucia je moudro pro všechny, kteří se cítí být žáky bez ohledu na věk: „Učte se, jako
byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit,
a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“
Přejeme vám úspěšný start v novém školním
roce. Těšíme se na vás druhou středu v září a do
té doby neztrácejte optimismus a buďte zdrávi,
Za tým Klubu zdraví
Hanka Ščigelová

Výuka - počítače
pro seniory v DPS
Od 6. 10. 2011 začínáme další volné pokračování
kurzu výuky základních prací na počítačích v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.
Kurz je určen pouze pro seniory. Je zaměřen
na běžné a jednoduché využití možností počítačů v každodenní praxi. Jde o to, aby se senioři
seznámili s počítačem a naučili se zvládnout jeho
základní obsluhu. Například jak vhodně najít
různé informace prostřednictvím internetu, jak
si založit svou e-mailovou schránku a spoustu
dalších užitečných informací, které se hodí pro
jejich běžný život. Rozhodně není třeba mít z toho
strach, mohou přijít i ti, co ještě na počítačích nic
nedělali a mají zájem se s nimi naučit pracovat.
Zájemci o výuku se mohou informovat, případně přihlásit, ihned po vyjití Jitřenky. Výuka
bude probíhat každý čtvrtek od 6. 10. 2011 do
15. 12. 2011, vždy po hodině v rozmezí od 8.00 do
14.00 hod. Na přednášce jsou vždy dva zájemci,
které vede jeden vyučující. Kurz obsahuje deset
výukových hodin a stojí celkem 550 Kč/os. Počet
uchazečů je omezený, proto se bude brát zřetel na
pořadí přihlášek.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná (tel.
461 753 126) nebo Pavel Brandejs (tel. 461 753 121)
osobně nebo po telefonu.

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
„PENZION“, DOMOV DŮCHODCŮ
A TYLŮV DŮM
vás srdečně zvou na výstavu
prací poličských seniorů

Na stárnutí není čas
Výstava se koná k příležitosti
Mezinárodního dne seniorů.
Tylův dům, hudební sál
B. Martinů od 1. 9. – 8. 10. 2011

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Školství v Pardubickém kraji vracíme ke zdravým kořenům
Pardubice - Naši žáci a studenti podle průzkumů
zaostávají za svými vrstevníky z vyspělých zemí
především ve schopnosti uplatnit nabyté vědomosti v praxi. Důvodů je celá řada. Mimo jiné jsou to
roztříštěnost oborů v našem středním školství či
dlouhodobé přehlížení potřeb trhu práce. Za současnými problémy je třeba vidět také podcenění
dopadů nepříznivého demografického vývoje v naší zemi a klesající úroveň vzdělání ve všeobecně
vzdělávacích oborech.
Na situaci ve školství se díváme
racionálně
Současná krajská vláda se do řešení těchto problémů pustila s velkou odpovědností a rozvahou,
a to ve spolupráci s řediteli škol, zástupci místních
samospráv, zaměstnavateli a dalšími organizacemi. Snahou všech optimalizačních kroků je zlepšit
úroveň a kvalitu škol, podpořit technické školy
a učňovské školství, snížit oborovou roztříštěnost škol, dosáhnout úspory provozních nákladů,
zlepšit vybavenost škol učebními pomůckami
a mzdovými úsporami navyšovat platy pedagogů
stávajících škol. Po nelehkém období, kdy změnám
nebyla nakloněna část veřejnosti a kdy k racionálnímu pohledu na věc mnohdy nepomohla ani
média, se ze škol ozývají první pozitivní signály.
K optimalizaci sítě středních škol již pod tíhou nezpochybnitelných argumentů sáhly všechny kraje
a vyzval k ní rovněž ministr školství.
Změny proběhly také na Orlickoústecku
a Svitavsku
V roce 2009 bylo převedeno Gymnázium Králíky na zřizovatele Město Králíky (k 30. 6. 2009),
v roce 2010 byly převedeny Domy dětí a mládeže
a Základní umělecké školy na obce (k 31. 12. 2010),
bylo sloučeno Středisko praktického vyučování

Žamberk se Střední odbornou školou obchodu,
řemesel a služeb (k 1. 9. 2010), byl schválen útlum
ekonomických oborů (Ekonomika a podnikání)
ve středních odborných školách od školního roku
2011/2012 (snížení počtu otevíraných tříd v kraji
o 10), schválen byl rovněž útlum Technických lyceí
ve středních odborných školách od školního roku
2011/2012 (snížení počtu otevíraných tříd v kraji
o 3) a sloučena byla Základní škola při nemocnici Ústí nad Orlicí se Speciální základní školou
v Ústí nad Orlicí (k 31. 12. 2010). V letošním
roce pak byly
sloučeny Střední škola zahradnická Litomyšl a Vyšší odborná škola a Střední
odborná škola technická, Litomyšl, (k 1. 4. 2011),
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
technických oborů, Česká Třebová, Skalka 1692
a Vyšší odborná škola a Střední odborná škola
Gustava Habrmana, Česká Třebová, Habrmanova 1540, (k 1. 7. 2011), Střední zemědělská škola,
Lanškroun, Dolní Třešňovec 17 a Školní statek
zemědělské školy Lanškroun (k 1. 7. 2011), Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000
a Střední škola cestovního ruchu Choceň (k 1.8.
2011), sloučena byla Základní škola speciální Bystré se Speciální základní školou Polička, Jiráskova
825 (k 1. 7. 2011).
Vedle změn v oborové nabídce se již kraj dohodl
s řediteli středních odborných škol a zástupci
místních samospráv na útlumu ekonomických
oborů a v případě vyšších odborných škol, kterým
v roce 2016 skončí akreditace, na jejich užší spolupráci s univerzitami. Deklarujeme, že žák studium
dokončí tam, kde jej zahájil.
Jakkoli jde o nepopulární kroky, slučování škol
je jedinou cestou k tomu, abychom udrželi oborovou nabídku v kraji a případně pomohli vzniku
nových oborů, které si žádá pracovní trh. Chceme
tu ekonomicky silné a oborově vyhraněné střední
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Chceme zvýšit zájem mladých lidí
o technické obory
Snažíme se zvýšit zájem mladých lidí o technické obory vzdělání, po jejichž absolventech je velká
poptávka na trhu práce. Z tohoto důvodu jsme zavedli systém stipendií v oborech, které si trh práce
žádá nejvíce – tedy oborech blízkých stavebnictví,
kovoobrábění, potravinářství (Řezník – Uzenář) či
v oboru Kominík. Při hodnocení klademe největší
důraz na úspěšnost žáků v praktických dovednostech.
Rozšiřujeme nabídku o nové obory
Od nového školního roku se v kraji rozšiřuje nabídka o několik nových oborů vzdělání – Mechanik
strojů a zařízení (se zaměřením Mechanik plastikářských strojů), Montér vodovodů a kanalizací
a obsluha vodárenských zařízení, Požární ochrana,
Průmyslová ekologie a Chemik. Již druhým rokem
budou otevírány obory Vodař a Kominík. Jsme
potěšeni, že zájem o tyto obory roste. Pardubický
kraj vydává každoročně brožuru s nabídkou oborů,
podle kterých mohou děti a jejich rodiče vybírat
školu s ohledem k budoucímu povolání. Proškolováni jsou také výchovní poradci, aby dokázali
žákům odpovídajícím způsobem poradit.

Vracíme gymnáziím prestiž
Prioritou Pardubického kraje je též zvýšit prestiž
gymnázií a zajistit jejich další existenci. Pardubický kraj letos poprvé analyzoval zkušenosti s jednotnými přijímacími zkouškami na střední školy
s maturitními obory. Pilotní ročník měl za úkol
především zmapovat úroveň žáků základních škol
a prověřit organizaci zkoušek. Díky tomu, že byly
přijímací zkoušky jednotné, jsou i jejich výstupy
hodnotným materiálem a vodítkem pro další po-stup. Na základě zjištěných negativ budou ve školním roce 2012 - 2013 stanovena jednotná pravidla
pro druhé a další kola přijímacích zkoušek.
Investujeme do škol a školských zařízení
finále. V mužské kategorii vyhrál Robert Thiele, na
Rozpočet Pardubického kraje na rok 2011 pro
2. a 3. místě pak Viking a Mika Hadestrand a hned
oblast školství byl schválen ve výši 311 812 tis. Kč,
za nimi na 4. pozici se umístil Jaroslav Knettig
z toho výdaje na investice jsou ve výši 25 mil. Kč.
z Lezníku. Mika Hadestrand ze Švédska se nechal
V průběhu roku dochází ke snížení rozpočtu o 3 %
slyšet, že by ho zajímalo, čím ty mladý v Poličce – s ohledem na hospodaření a celkovou finanční
krmíme:-). V ženách pak 1. Anna Monika Gailite, situaci kraje.
2. Anna Vacková a 3. Renata Škrabalová. Juniory
V letošním roce byly do odvětví školství převeopět ovládl Vojta Valena, za ním Čenda Bacík
deny mimořádné finanční prostředky (7,265 mil.
a Matěj Bartoš. Za mládež si odnesl prvenství Petr
Kč) z prodeje majetku (jedná se o nevyužívané
Matouš, druhý Roman Totušek a na třetím místě
nemovitosti uvolněné z důvodu organizačních
Vítek Hromádko - a zase ti Poličáci. Za děti pak Max
změn ve školství).
Thiele, Matěj Štefka a Charlota Kleinová.
Odpoledne se stihl ještě závod tight slalomu, kde
Nejvýznamnější investiční akce v kraji
v mužích zazářil Jaroslav Knettig a to na druhé
Mezi nejvýznamnější investiční akce realizovapozici. Před Jardu vklouzl pouze Viking Hadestrad
né Pardubickým krajem ve školách v tomto roce
a naopak na záda mu dýchal Robert Thiele. 5. pak
patří výstavba sportovního areálu Dašická v ParZdeněk Mach, 6. Standa Nožka a 11. Jakub Knettig. dubicích, stavební úpravy v SPŠ chemické v areV ženské kategorii 1. Anna Vacková, 2. Anna Moni- álu Poděbradská v Pardubicích a ve Střední škole
ka Gailite a 3. Renata Škrabalová. Junioři opět jako
potravinářství a služeb, Pardubice, rekonstrukce
podle kopíráku, Vojta Valena, Čenda Bacík a třetí
školní kuchyně a jídelny na Gymnáziu, Dašická,
Matěj Bartoš. V mládeži 1. Petr Matouš, 2. Vítek
Pardubice, přístavba šaten a rekonstrukce DomoHromádko a 3. Jan Šmerek za děti pak první
va mládeže ve Vysokém Mýtě spolufinancované
Matěj Štefka, druhý Max Thiele a třetí Terezka
městem Vysoké Mýto, rekonstrukce sociálního
Podlahová.
zařízení na Gymnáziu, Mozartova, Pardubice, reRád bych zmínil všechnu omladinu, která po- konstrukce střech Integrované střední školy Moprvé stála na skejtu tento rok a rovnou se vrhla
ravská Třebová a přístavba bezbariérového výtahu
do závodění za SK8 Polička. Jsou to Anna Tehza, v Odborném učilišti a Praktické škole Žamberk.
Tomáš Petrák, Ondřej Dostál, Míra Pajr, Charlota
Během letošních letních prázdnin kraj investoKleinová, Ilona Langrová a v neposlední řadě nej- val do zkvalitnění podmínek sloučených škol a na
mladší závodník Jan Vázler. Mimochodem holky už
další rekonstrukce cca 120 mil. Kč.
se u mě sháněly po jeho telefonním čísle ;). Všem
Ing. Jana Pernicová
gratulujeme!
členka Rady Pardubického kraje
Děkujeme závodníkům za účast, divákům
zodpovědná za školství, kulturu a
a sponzorům za podporu a jako pořadatelé doupamátkovou péči
fáme, že se v pivním nebi, jak Poličku v zahraničí
přezdívají, sejdeme zase napřesrok.
Více na www.pardubickykraj.cz
Jiří Trávníček
www.janapernicova.cz

Švédové opět obsadili Poličku?
Ne tak docela! Při skejtových slalomových závodech v Poličce dne 12 a 13. 8. jsme viděli skvělé
výkony a to hlavně v nedospělých kategoriích.
Počasí v sobotu bylo proti skejtování, ale i tak
se povedlo odjet slalom hybrid v kategoriích dětí,
mládeže, juniorů, žen i mužů. V kategorii dětí
na prvním místě dojel Max Thiele (Německo) na
druhém pak Charlota Kleinová (SK8 Polička) a na
třetím místě Matěj Štefka (Hradec Králové). Ta
holka jim to ještě ukáže ;-). V kategorii mládeže to
dopadlo takto: 1. Petr Matouš, 2. Vítek Hromádko
a 3. Roman Totušek - to vše Poličáci jako poleno. Za
juniory pak na prvním místě Vojta Valena, 2. Čenda
Bacík (Praha) a 3. Matěj Bartoš (Prachatice). Dále
ženy Renata Škrabalová (SK8 Polička), Anna Monika Gailite (Lotyšsko) a na třetím místě Anna Vacková (Havl. Brod). V mužské kategorii na prvním
místě Robert Thiele (Německo) hned za ním Tomáš
Fiala (Brno) a na třetí pozici Viking Hadestrand
(Švédsko). Tímhle ale nekončíme na 4. místě Jaroslav Knettig, 7. Jakub Knettig, 8. Zdeněk Mach
a na desátém místě Standa Nožka. Poslední čtyři
zmiňovaní jezdí za SK8 Polička.
Počasí se během dne neumoudřilo a tak nedovolilo v závodu super giant slalomu sjet celý kopec
až ke sjezdovce. Po přeměření bylo zjištěno, že by
délka trati byla nádherných 506m a závodníci by
dosahovali až 60km rychlosti. Bohužel závodníci
i pořadatelé si museli nechat zajít chuť. Třeba další
rok tuhle poličskou asfaltovou sjezdovku pokoříme.
Druhý den již předpověď počasí zněla lépe a předvedli to i poličští kapři v Synském rybníku. Stihly se
tak odjet dva závody a to ve všech kategoriích. Pořadatelé připravili pro závodníky v prvním závodě
straight parallel slalomu malou obměnu. Slalom
nebyl rovný, jak jsme zvyklí, ale jemně zvlněný a to
zrcadlově proti sobě. Zajímavá podívaná byla až do

školy s optimálním technickým vybavením, kde
žáky vyučují kvalitní pedagogové.

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

Mistrovství světa sedmnáctiletých v atletice
s poličskou účastí
Ve dnech 6. až 10. června 2011 se uskutečnilo ve
francouzském Lille již 7. IAAF World Youth Championships, kterého se zúčastnila skromná výprava
osmi dívek a tří chlapců, kteří splnili náročná nominační kritéria Českého atletického svazu, která
jsou mnohem přísnější, než jsou požadovaná IAAF,
proto například slovenská výprava byla početnější
než naše. Mezi jedenáctkou statečných byla ten-

kusy byly opravdu již „ztuhlé“ přemírou vůle, obav
a snahy. Po delší pauze přišla koule, která měla
být parádní disciplínou, to se v rozhazování také
ukazovalo, kdy 4 kg koule pravidelně dopadala na
vzdálenost 11,40 m, ale rozvleklá soutěž a bouřlivá
atmosféra byly nad síly Terezky, proto při zahájení
soutěže to bylo již o metr méně, ale nakonec to
prodloužila na 10,88 m. Den pak zakončila během

ce. Soutěž započala dálkou a výkon 524 cm nebyl
maximem, ale byl velmi dobrým vstupem. V následujícím oštěpu se již plně projevilo to, co chybělo
první den. Výkon 46,16 m byl novým osobním rekordem a stačil by na první světovou desítku i mezi
oštěpařkami specialistkami. To znamenalo posun
o deset míst a přiblížení k plánovanému umístění
do 15. místa. To děvče nakonec potvrdilo v po-

tokrát zastoupena i poličská atletika nejmladší
účastnící, teprve patnáctiletou Terezkou Vytlačilovou v nejnáročnější atletické disciplíně sedmiboji.
Cesta započala odletem 4. 6. z letiště v Ruzyni
v 8.45 směr Brusel, odkud výprava dále pokračovala autobusem do Lille. Zde se plně projevila francouzská povaha, neboť dvě hodiny výpravu marně
vozil autobus po městě a nemohl nalézt správné
ubytování, ale nikdo si z toho hlavu nedělal. Tak
to bylo po celou dobu, bohužel to nejvíce postihlo
právě nás, neboť na dva tréninky jsme neodjeli,
protože nedojel autobus, vrhy a hody jsme zase
nemohli zkusit, neboť na rozcvičovací stadion nedopravili vrhačské náčiní. Ovšem každého musela
uchvátit francouzská bezprostřednost a výborná
strava.
Terezka vstoupila do soutěže v pátek 8. 6. rozběhem na 100 m př., kde po výborném startu se snad
zalekla vedení v rozběhu, a tak zůstala „kousek“
za svými možnostmi, časem 15,18 s, ale kotel cca
15 tisíc diváků by jistě zlomil i zkušenější borce. Do
následující výšky vstupovala s velkými obavami,
neboť základ byl 145 cm a to je nedaleko jejího maxima. Přestože byla připravena skočit 154 cm, tak
velký závod a obava z nejslabší disciplíny udělaly
své, po vynikajícím skoku na 148 cm již nedokázala 151 cm skočit technicky dobře a opravné po-

na 200 m, zde bohužel musela bez pauzy okamžitě
z koule na start, přestože jsem u vrchní rozhodčí
protestoval, protože dle pravidel IAAF nebyla dodržena 40 min pauza, kterou jsme již po celém dnu
na stadionu oba potřebovali. Dosažený čas 26,83
s nepatří mezi ty nejlepší. Resumé po prvním dnu
30. místo z 34. nejlepších vícebojařek z celého
světa bylo neutěšené a hlavně zbytečná ztráta
130 bodů mrzela, ale závod nekončil.
Po důkladném rozboru a technické přípravě
vstoupila v sobotu do druhého dne jiná závodni-

sledním běhu na 800 m časem 2:25,10, kdy přeci
měla asi dát do běhu poslední zbytky sil a běžet
o 3 s lépe, ale konečné 14. místo na světě se ziskem
4898 bodů je nesporně velkým úspěchem. Pokud
vezmeme v potaz podmínky pro přípravu v Poličce,
tak je to jistě „zázrak“.
V neděli proběhlo před cca 25 tisíci diváků krásné slavnostní zakončení a v pondělí 11. 6. návrat
domů opět autobusem do Bruselu a dále letadlem
do Prahy.
Jaroslav Kacálek

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Volejbalové dozvuky
Odjezd mezi Benátky a Terst
Poličská volejbalová výprava se ve dnech
17. - 26. 6. 2011 zúčastnila kempu v italském
Lignanu.
Starší žákyně a juniorky plny očekávání a obtěžkány kufry, vyrazily vstříc přípravě na rozpáleném italském písku.
Celkem 40 odvážných předvádělo svůj um
dvakrát denně, a to dopoledne a večer. Tréninkové jednotky byly náročné, ale ne nezvladatelné. Zpestřením byl i trojkový turnaj. Zajímavá
byla i vycházka do okolí a večerní promenády,
chutnala i pravá pizza. K duhu přišla trošku
chladnější mořská voda i místní bazén.
Po počáteční únavě jsme nastolené tempo
vydržely. Těžce jsme se loučily s pohodovou atmosférou, viděly jsme na sobě i zlepšení.
Závěr sezóny
Družstva přípravky, minipřípravky a přehazované letos ukončila sezónu poslední červnové
pondělí na volejbalových kurtech. K vidění
byla celá řada kreací s míčem jak plážová, tak
antuková - zajímavé mače s rodiči, dle pravidel
barevného minivolejbalu. Závěrečné buřty všem
chutnaly.

Letos jsme se pohodlně vešly do chatek, kde
první dvě hodinky probíhala pečlivá asanace
a deratizace.
Trenéři objednali nádherné počasí, a tak se
nemusela rušit ani jedna tréninková jednotka.
Děvčata se během tréninků proměnila díky potu
a antuce v neidentifikovatelné postavičky. Přemíra snahy někdy znamenala odřená kolena, ale
makalo se. Přístupu dívek nelze nic vytknout.

Co nás nejvíce sužovalo? Tak především počet
kohoutů, kokrhajících již ve dvě ráno, se od loňského roku zvýšil na tři. A komáří kolonie, čítající jistě šestimístné číslo, která kousala a kousala.
Asi nová generace – repelenty nepomáhaly.
Letošním hitem byla stolní hra Česko, děvčata
budou velmi dobře připravená pro nadcházející
školní rok.
Nejmenší děvčata na sebe upozornila především svou láskou ke zvířatům. Během vycházky
stačila napojit a nakrmit koně, kravky, srnku,
čapí rodinku, ovečky a kozenky, zachránit ubohou žabku. Vybrat všechny jedlé houby ze zdelovského lesa a ještě umně naaranžovat mechy.
Přípravka se neustále brouzdala v Divoké Orlici, kde bylo vody po kotníky. Mladší žákyně od
prvního dne snídaly, odpočívaly a spaly v nových
modročerných dresech. Ušetřily tak celou řadu
oblečení.
Kadetky ve dne v noci navazovaly přátelské
vztahy s místními ogary.
Zpestřením celého týdenního snažení byla
návštěva plaveckého bazénu v Rychnově nad
Kněžnou.

Čestické soustředění

-har-

Zdolání Piku Karla Marxe 6 723 m

Naše nejmladší děvčata v lese
Turnaj mládeže
Tradiční mládežnický turnaj tentokráte obsadilo osm družstev. Bojovalo se ve dvou výkonnostních skupinách. Hrál se klasický šestkový
volejbal a plážový volejbal.
Vítězkami se stalo družstvo starších žákyň
místního Spartaku, na druhém místě skončili
překvapivě chlapci 8. ročníku Masarykovy základní školy.
Poličský blok
Trošku netradičně, o týden později 2. 7., byl
uspořádán turnaj neregistrovaných 4+2. I přesto se sešlo šest družstev. Barvy Poličky hájila
Zběř, Trumberové, Sebranka a My. Přespolní
brali tentokráte první dvě místa. Kamenec
skončil druhý, když ve finále nestačil na svitavské Vosy.
My dosáhli historické třetí umístění. Nejlepší
blokař Víťa Fila toho nejvíc naskákal a zablokoval a nejužitečnější hráčkou se stala svitavská
Hanka Pachovská.
Beach volejbal dvojic
Tento turnaj byl rozehrán 16. 7. a byl to zkušební plážový počinek. Sedm družstev v příjemném volejbalovém počasí změřilo své síly.
Nakonec se z prvního místa radovali Nešikové
(Petr Harašta a Lucka Nešická), druzí Deklíci
a třetí Lenka s Frantou (Červenočerní).
Čestické soustředění
Volejbalistky zavítaly i tentokráte na letní
soustředění opět do Čestic. Družstva přehazované, přípravky, mladší žákyně a kadetky
obtěžkány kufry, batohy a igelitkami nastoupila
13. srpna do zlatovánského autobusu a vyrazila
vstříc týdennímu dobrodružství.
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Po řadě problémů s tádžickou ambasádou ve
Vídni a po všech starostech se sháněním prakticky nesehnatelných informací o místní dopravě
či možnosti koupení plynových bomb se nám do
Tádžikistánu příliš nechtělo. Ale nakonec vše
předčilo naše očekávání.
Tádžikistán – tato hornatá země je nejmenší
a také nejchudší ze středoasijských zemí bývalé
SSSR, kde ještě v devadesátých letech zuřila
občanská válka, která si vyžádala přes 60 000
životů. Celý východ země tvoří Pamír s takovými
horolezeckými lákadly jako jsou sedmitisícovky
Pik Ismoil Somoni (Pik Komunisma, 7 495 m), Pik
Korženěvské (7 105 m) nebo Pik Lenina (7 134 m).
Nás však zlákaly mnohem méně navštěvované
oblasti na hranici s Afgánistánem, kde jsme během jednoho měsíce poznali nejen krásu zdejších
hor, ale i neuvěřitelnou pohostinnost a vstřícnost
místních lidí.
Po třídenním leteckém „výletu“ Vídeň – Berlín
– Riga – Dušanbe přistáváme asi v půl čtvrté ráno
v hlavním městě Dušanbe. Hned po příletu jsme
šokováni nesnesitelným vedrem, přes den máme
na hodinkách stále kolem 45 °C a ani v noci teplota
neklesá moc pod třicítku. Daří se nám sehnat plynové bomby, hned druhý den ráno tedy vyrážíme
směr Pamír. Samotná cesta osmimístným džípem
s pohonem na všechna 4 kola je dobrodružným
zážitkem. 526 km z Dušanbe do Khorogu, hlavního města autonomní oblasti Horní Badachšán,
zabere autem 18 hodin. Průměrná rychlost nevystupuje nad 40 km/hod. Po cestě míjíme dopravní
značky s panáčkem s odlétávající utrženou nohou
od miny. Hranice mezi Afgánistánem a Tádžikistánem je stále na některých místech zaminovaná, romantické procházky mimo silnici se tedy
příliš nedoporučují.
K výstupu jsme si vybrali Pik Karla Marxe
(6 723 m), nejvyšší horu Iskhashimsko-Shakhdarského hřebene v nejjižnější části Pamíru. K výběru
přispěla nejvíce vidina výhledů: na jihu sedmitisícovky Hindúkuše, na jihovýchodě Karákorám
a na sever celý zbytek Pamíru. Výstup jsme pojali
opět nalehko a alpským stylem (stále nahoru bez
stavění výškových táborů a vracení se kvůli aklimatizaci). Po dvanácti dnech dřiny, čekání na
počasí a pro mě nekončícího hladu vystupujeme
20. července na vrchol. Jedny z nejvyšších pohoří
světa máme jako na dlani.

Po zbytek pobytu plánujeme trekovat v další
části hřebene, kam se chceme přesunout autem.
Ale v Tádžikistánu se dopředu plánovat nedá nic.
Auta jednoduše žádná nejedou. Následující dny
jsme tedy nuceni „trekovat“ po prašné silnici vesničkami v údolí Wakhan. Řeka Pjanž zde odděluje
tádžické a afgánské území osídlené na obou stranách muslimským národem Wakhanců mluvícím
svým vlastním jazykem. Na každém kroku nás
někdo zve k sobě domů na čaj, na něco k snědku,
na kus řeči nebo nás nechá u sebe přespat a ještě
nám poděkuje za to, že jsme k němu přišli. Předchází nás například třináctiletá holka, která se
s námi dává do řeči. Ptá se, co potřebujeme. My
že jen koupit chleba a něco k tomu. Dívka nás tedy
dovede k sobě domů, kde nás její rodiče nadšeně
přivítají, dají nám najíst, napít, pozvou nás druhý
den na snídani a nabalí nám ještě na cestu chleba.
Představte si, jak byste se asi tvářili, kdyby k vám
domů vaše třináctiletá dcera dovedla dva otrhané,
hladové a špinavé cizí lidi. Nevím, kde se takové
vlastnosti v těchto lidech berou. Díky za to, že tyto
končiny nejsou masově navštěvovány i za to, že
ještě žijí takoví lidé. Nikde jinde jsme zatím nic
podobného nezažili. Ti lidé žijí tak, aby měli co jíst,
a ještě se s vámi o to málo, co mají, podělí. To byl
pro nás snad ještě větší zážitek než samotná hora.
Budete-li mít čas a chuť, přijďte si s námi v listopadu prohlédnout nějaké fotky a popovídat si
o horách, lidech a zážitcích v Tádžikistánu do
Divadelního klubu. Termín upřesníme v říjnovém
vydání Jitřenky.
Horám a lidem zdar!
Petr Mazal

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Cyklo Ski klub Polička – Mistři republiky 24 hod. MTB!
Tým ve složení Martin Šafář, František Groulík,
Jiří Škorpík a Petr Vlček zazářil na mistrovství ČR.
Cesta za titulem nebyla vůbec jednoduchá.
Valašská 24 hodinovka - závod horských kol se
představila těžkou blátivou tratí, na které museli
všichni zúčastnění bojovat kromě soupeřů i sami
se sebou.
Déšť „zpracovával“ 25. června 2011 trať již
několik hodin před startem a neustal ani po odstartování závodu. Zvolit udržitelné tempo, které
by vedlo k úspěchu a vyvarovat se pádů, které by
mohly zásadně ovlivnit průběh závodu, je v takovýchto podmínkách velmi náročné. Náš tým začal s rozvahou a v úvodních fázích se pohyboval
okolo 4. místa celkového pořadí. V odpoledních
hodinách nastalo částečné zlepšení počasí. Bylo
to však jenom přechodné. Následovala další
sprcha deště a citelné ochlazení. To už se ale naši
propracovávali na přední pozice.
Před setměním byl poličský tým již na první
pozici. Trať, která byla obtížná ve dne, bylo třeba

šanci odpočívat. Závodní stroje se měnily po
projetí každého kola v „bahnivé koule“. Udržet
je v provozuschopném stavu bylo stále obtížnější.
Přes těžkou noc do nového dne, ještě vydržet do
poledne, nepolevit v nasazení, pozornosti.
V poledne 26. června 2011 se to stává skutečností. Vítězství! Vydřené, blátivé, bolestivé, ale
úžasné! Na druhý a třetí tým v pořadí najeli naši
borci 4 kola, na čtvrtý a pátý 5 kol! Vítězství těžké,
ale s přehledem…
Nejrychlejší kolo v závodě Petr Vlček v čase
22:26,768. Okruh 9 km, převýšení okruhu 320 m.
Tento úspěch se podařil i díky poradenství
a sponzorskému zajištění Otakara Klepárníka.
Za perfektní reprezentaci Poličky děkujeme
všem závodníkům a celému realizačnímu týmu.
Věříme, že tento další úspěch bude motivovat
všechny kategorie našich spoluobčanů k pohybu
na kole i na lyžích nejen po naší Vysočině.
V. Gracias

Harmonogram kurzů plavecké školy

Zprávy oddílu
ledního hokeje
V těchto dnech vrcholí příprava na nadcházející sezonu 2011-12, jejíž začátek se nezadržitelně
blíží. To platí jak pro výbor oddílu LH, tak i pro
samotné hráče, kteří pomalu končí přípravu na
suchu a přecházejí již na ledovou plochu (příprava
proběhne pravděpodobně od poloviny září na ZS
v Litomyšli).
V červnu jsme příznivce a fanoušky informovali
o změnách v soutěžích žáků a mužů. Vše bylo v tu
dobu ve stádiu spekulací a dohadů. Dnes je již vše
jasné a soutěže budou vypadat takto.
Žáci se nejdříve utkají dvoukolově s nám již
dobře známými mužstvy Pardubického kraje, jako
je Litomyšl, Mor. Třebová, Lanškroun a další. Po
této základní části bude soutěž pokračovat v podobě play-off s krajem Vysočina. Přesněji, týmy
na 1. – 4. místě z každého kraje budou hrát mezi sebou a týmy umístěné v základní části na 5. – 9. místě taktéž. Naši žáci se tedy mohou těšit ve druhé
části soutěže na mužstva jako Havlíčkův Brod,
Hlinsko, Chotěboř, Jihlava, Ledeč nad Sázavou,
Pelhřimov, Třebíč, Velké Meziříčí a nebo Žďár nad
Sázavou. S kým přesně změří své síly, bude záležet
jak na umístění Spartaku, tak na umístění soupeře.
K další velké změně, která byla očekávána, došlo
u mužstva mužů. V měsíci červnu proběhla v Pardubicích schůzka všech oddílů jak z krajského
přeboru, tak z krajské II. ligy. Již na konci minulé
sezony se spekulovalo o tom, že pro nový ročník
2011-12 dojde ke sloučení obou soutěží. Po mnoha
návrzích a snad i dohadech bylo rozhodnuto takto.
Soutěž je pro tento ročník sloučena. To znamená,
že soupeřem Spartaku Polička bude Mor. Třebová,
Litomyšl, Světlá nad Sázavou, Choceň. Č. Třebová,
Skuteč a nově příchozí oddíl ZH Pardubice. Bohužel ze soutěže odstoupila Semechnice, Čestice
a pochopitelně Choceň „B“.
Základní část proběhne dvoukolově. Následné play-off budou hrát mužstva umístěná na
1. – 6. místě, kde se vítěz může účastnit baráže
o II. NHL. Mužstva na 7. – 11. místě budou pokračovat dále v soutěži. Utkají se znovu dvoukolově
mezi sebou a tato druhá část je nazvána „O POHÁR VLADIMÍRA MARTINCE“. To znamená, že
vítěz obsadí celkové 7. místo a získá pohár věnovaný naším bývalým dlouholetým reprezentantem.
Na závěr znovu upozorňujeme na „ŠKOLU
BRUSLENÍ“ pro naše nejmenší děti (chlapce
i dívky), která začne s provozem zimního stadionu. Více informací podá pan Grubhoffer tel.
737 611 474 nebo pan Erbes tel. 723 119 672.
Výbor oddílu LH
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zvládat za tmy. Bojovat s narůstající únavou, kontrolovat soupeře, snažit se o nepolevující tempo za
všech okolností…
Ani servisní tým ve složení Miloš Šafář, Štefan
Vlček, Zdeněk Vomáčka a Mirek Kmošek neměl

Plavecká škola vás zve k návštěvě těchto kurzů
září 2011
Pondělí:
16.00 - 17.00 hod. přípravka ORKA
Zdeněk Jandík
16.00 - 17.00 hod. Delfínek 6-8 let,
Lukáš Kmošek
17.00 - 18.00 hod. zdokonalovací
kurz st. žáci
Lukáš Kmošek
17.00 - 18.00 hod. plavecký
oddíl A+B ORKA
Zdeněk Jandík
Úterý:
15.30 - 16.30 hod. plavání hrou - Kapříci
Zita Nešťáková
16.30 – 18.00 hod. pl. oddíl
Zďár nad Sázavou 3 dráhy
19.00 – 20.00 hod. Aquaerobic
Gabriela Svobodová
Středa:
12.00 – 12.30 hod. plavání kojenců
a batolat malý bazén - Medúzky
12.30 – 13.00 hod. plavání kojenců
a batolat malý bazén - Medúzky
Zita Nešťáková
13.00 – 13.30 hod. plavání kojenců
a batolat malý bazén - Pulečci
Jitka Kmošková
13.30 – 14.00 hod. plavání kojenců
a batolat malý bazén - Pulečci
Jitka Kmošková
14.00 – 14.30 hod. plavání kojenců
a batol. mal. b.–Medúzky
Jitka Kmošková
14.45 – 15.45 hod. cvičení a pl.
pro těhotné-Aquagravidibic
Zdena Šemberová
15.45 -16.30 hod. veřejnost pro děti
od 1,5 - 3 let – Vodníčci – velký b.
Zdena Šemberová
15.45 -16.30 hod. rodiče s dětmi
od 3 let – želvičk - velký b.
Martina Jiráňová
16.30 - 17.00hod. veřejnost pro děti
od 1,5 - 2roky - Vodníčci - malý b.
Zdena Šemberová
17.00 – 17.30 hod. plavání kojenců
a batolat malý b. - Medúzky
Zdena Šemberová
16.30 – 17.30 hod. Delfínek 5-6 let.
Martina Jiráňová
16.15 – 17.30 hod. plavecký oddíl Orka
Zděněk Jandík
17.30 – 19.00 hod. veřejnost 2 dráhy
plavčík

17.30 – 19.00 hod. pl. odd.
Žďár nad Sázavou 2 dráhy, 1 dráha
19.00 – 20.00 hod. kondiční
plavání veřejnost
Pátek:
16.00 – 17.30 hod. pl. oddíl
Žďár nad Sázavou 4 dráhy
18.30 – 20.00 hod. pl. oddíl
Žďár nad Sázavou 1 dráha
18.30 – 20.00 hod. kondiční
plavání 3 dráhy

plavčík
plavčík

plavčík

Pulečci 6 – 12 měsíců, Medúzky 1 – 1,5 roku,
Vodníčci 1,5 – 3 roky, Želvičky 3 – 5 let, Kapříci
4 – 7 let, Delfínci 5 – 8 let, Plavecký oddíl ORKA
zahajujeme 12. 9. 2011

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

Důležité upozornění: aquaerobic, cvičení
a plavání pro těhotné a kondiční plavání je dle
HARMONOGRAMU PRO VEŘEJNOST ZÁŘÍ 2011

Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
může zakoupit permanentku na pět až patnáct
vstupů. Platnost permanentky je l rok od zakoupení. Srdečně zveme začátečníky i pokročilé, přijďte
mezi nás, vyberte si z naší nabídky. Těšíme se na
každého.
Využijte rodinné pasy při návštěvě bazénu, sauny, plavání kojenců a zimního stadionu.
Informace podá vedoucí plaveckého bazénu Jitka Kmošková, tel.: 461 725 631, 461 722 284, mob.:
737 867 342.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem.
Důležité upozornění: Rodiče, příbuzní a známí
mohou ve výjimečných případech v době trvání
kurzů na bazén pouze ve sportovním oblečení,
z hygienických důvodů se musí osprchovat!
Musí mít ZAPLACENÉ VSTUPNÉ dle platného
ceníku.

Tenis

Kamenecké podání

23. 7. turnaj dorostu v Poličce. Turnaje se zúčastnilo 27 kluků a 11 dívek. Mezi děvčaty uhrála
Lucka Jílková jedno kolo ve dvouhře. Mezi chlapci Erik Vápeník a Michal Kadidlo také uhráli
jedno kolo ve dvouhře a spolu také jedno kolo
ve čtyřhře. Hráli ještě Radek Vytlačil a Štěpán
Švanda, ale bez úspěchu, i když ve čtyřhře velice
zabojovali a nebyli daleko od úspěchu.
23. 7. turnaj mladších žáků v Ústí nad Orlicí. Zdenda Jílek a Adam Jelínek vyhráli jeden
zápas ve dvouhře a spolu ve čtyřhře zabojovali
a skončili na 2. místě. Hráli také Fanda Nykodým
a Radim Hnát, ale bez úspěchu.
30. 7. turnaj mladších žáků v Litomyšli. Opět
hrála stejná sestava jako v ÚO a tentokrát byly
výsledky lepší. Ve dvouhře vyhráli jeden zápas
Adam a Fanda a Zdenda obsadil 3. místo. Radim měl smůlu na los a v prvním kole prohrál
s celkovým vítězem dvouhry. Ve čtyřhře došlo
k rozdělení našich hráčů, Zdenda hrál s Lukášem
Nekvindou ze Svitav a Adam s Bořkem Hájkem
z Pardubic. Oběma se dařilo a nakonec hráli
proti sobě ve finále. V něm se více dařilo dvojici
Jílek, Nekvinda.
30. 7. turnaj mladších žákyň v Hlinsku. V něm
se představila Bára Quittová, která se konečně
dočkala výhry v prvním kole.
30. 7. Sobota 30. 7. byla dnem, kdy se na tenisových dvorcích v Poličce, konalo Mistrovství
Pardubického kraje neregistrovaných tenistů.
Tento turnaj je vždy pro naše dvorce takovým
vyvrcholením letní sezony, co se týká počtu
účastníků a co do významnosti turnaje. Nejinak
tomu bylo i tentokrát. Bohužel, co se moc nepodařilo, bylo počasí. Turnaj se nakonec odehrál,
ale hrálo se v zimě a větru a také za neustálého
mrholení. Takže podmínky nebyly nic moc. O to
větší uznání patří všem hráčům a hráčkám, kteří
i v těchto špatných podmínkách bojovali o co
nejlepší umístění v celkové klasifikaci. Turnaj
se hrál ve všech vypsaných kategoriích. Tedy
ve dvouhře mužů za účasti 21 hráčů, ve čtyřhře
mužů za účasti 9 dvojic a ve čtyřhře žen za účasti
7 dvojic.
Ve dvouhře mužů se hrálo klasickým vyřazovacím způsobem do 9 gamů. Jedno semifinále
a finále muselo být zkráceno pouze na jeden set
z časových důvodů.
Konečné pořadí dvouher domácích:
3. místo Vláďa Vltavský
17. - 21. Jiří Drápela
Čtyřhra mužů se hrála ve dvou skupinách na
jeden set a bojovalo se o co nejlepší umístění pro
nasazení do čtvrtfinále. Po řadě pěkných zápasů
se do finále probojovaly dvojice Šedivý, Rybišár
a Beneš, Šlór. Po velice vyrovnaném a dramatickém souboji se nakonec radovala prvně jmenovaná dvojice v poměru 7:5.
Konečné pořadí čtyřhry domácích:
3. místo Vláďa Vltavský – Pavel Svoboda
5. - 8. Pavel Blažek – Zdeněk Jílek
Čtyřhra žen se také hrála ve dvou skupinách. Ve
čtyřčlenné se hrálo na jeden set a ve tříčlenné do
devíti gamů. Z každé skupiny postoupily dvě dvo-

jice do semifinále a zbylé tři dvojice hrály útěchu
o konečné umístění.
Nejlepší formu si na turnaj přivezly hráčky
Zlatka Chlupová a čerstvá maminka Mirka Chalupová, které ani jednou neprohrály a ve finále
porazily domácí hráčky v poměru 6:3.
Konečné pořadí čtyřhry žen:
2. místo Lída Teplá – Alena Pazlarová
3. místo Andrea Jílková – Alena Blažková
9. místo Jana Střílková – Petra Hamanová
3. 8. turnaj dorostu v Litomyšli. Náš hráč Erik
Vápeník se vydal na turnaj do sousedního města
a přivezl si 3. místo ve čtyřhře, kterou hrál s Tomášem Mareškou z Č. Třebové.
6. 8. turnaj baby a minitenistů v Poličce.
Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 44 dětí ve
věku 5 - 9 let. Mezi nimi i domácí naděje Adélka
Bartoňová, Jiřík Toman, Přemek Mitáš, Eliška
Nunvářová, Klárka Quittová, Šárka Uhlířová,
Esterka Navrátilová a Kačka Kotvová, která jako
jediná pronikla na stupně vítězů a skončila v minitenisu na 3. místě.
6. 8. turnaj dorostenek v Hlinsku. Pokusit se
o nějaké vítězství jela naše starší žačka Lucka
Jílková a ve dvouhře se jí to jednou podařilo.
6. 8. turnaj mladších žáků na Seči. Zkusit
štěstí do jiné lokality se vydal Adam Jelínek.
A tento pokus se vyplatil, protože si přivezl
1. místo ve čtyřhře, kterou hrál s Jardou Vackem
z Pardubic.
13. 8. V sobotu 13. 8. se uskutečnil po dlouhé
době turnaj ve dvouhrách. Za pěkné účasti 17
hráčů, byly vytvořeny čtyři skupiny a z každé
první dva hráči postoupili do závěrečných bojů
o celkové vítězství. Hráči na třetích a čtvrtých
místech pokračovali v pavouku útěchy. Ta se
stala kořistí Pavla Stříteského. V hlavní části se
do finále prokousali dva největší favorité turnaje
Martin Kubát a Michal Šilhánek. Finále bylo vyrovnané a po většinu času to vypadalo na triumf
Michala, ale Martin opět předvedl svoji buldočí
povahu a vůlí po vítězství zápas nakonec otočil
a vyhrál v poměru 7:5.
Konečné pořadí domácích:
3. Vláďa Vltavský a Erik Vápeník
5. – 8. Zdeněk Jílek a Vápeník Dušan

Dne 20. 8. se konal na antukových hřištích areálu Pod
Lípou v Kamenci 12. ročník volejbalového turnaje Kamenecké
podání, kterého se zúčatnilo
osm družstev.
Zajímavostí je, že poprvé v historii dojelo více
přespolních než místních týmů. Doufáme, že příští ročník bude poměr alespoň vyrovnaný. Ani letos
se, bohužel, turnaj neobešel bez zranění - tentokráte výronu kotníku.
Vyhrála Jelita, před Jitrnicemi (obě z Adamova),
Kamencem a Promilemi (Hradec Králové). Pátá
skončila Zběř (Polička) nasledovaná Antikem
Svitavy, Blanskem a Bechyní.
Náš dík patří sponzorům: MIRO Borová, Bartosh s.r.o. - reklama, Kovoslužba Bulva, Elektro
Franc, Ravensburger a Tiskárna Polička.
Za TJ Spartak Polička - ASPV volejbal
J. K. Dvořák

Turisté v září
Akce odboru Polička
Sobota 10. září – Lanškrounská kopa. Účast na 43. ročníku
oblíbeného turistického pochodu
v Lanškrouně. Pěší trasy 5, 10, 15,
25 až 100 km, cyklo od 20 do 110
km. Individuální účast
Pátek – neděle 16. -18. září – Novohradské hory.
Společný zájezd turistů z Poličky, Svitav a Moravské Třebové do oblasti Novohradských hor.
Neděle 18. září – Cyklovýlet na Andrlův Chlum
Cyklovýlet po ty, kteří se neúčastní zájezdu a mají
zájem se projet na kole. Sraz v 8.00 hod u divadla,
trasa asi 80 km. Vedoucí akce: Mil. Štefka
Středa 28. září – Václavská vycházka
Odpolední vycházka po naučné stezce kolem Poličky s opékáním uzenin a posezením na přehradě.
Odchod ve 13.00 hod od Tylova domu. Vedoucí akce:
Zdena Mihulková
Sobota 8. října – Slováckými vinohrady
Autobusový zájezd do oblasti Mutěnic na oblíbený
pochod přes vinohrady. Vedoucí akce: Jiří Andrle
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.
policka. cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

KČT J. G. Jarkovského
pořádá v sobotu 8. 10. 2011 autobusový zájezd na
35. ročník tradičního pochodu Slováckými vinohrady. Cena zájezdu je 200 Kč pro členy KČT a 220 Kč
pro nečleny. Přihlášky a platby přijímá paní Jarmila
Lajžnerová v prodejně oděvů na Palackého nám. Odjezd autobusu je v 6.30 hodin z autobusové zastávky
Polička, u mostu. Odjezd z Mutěnic podle individuální dohody účastníků. Bližší informace podá Ivan
13. 8. turnaj mladších žáků v Hlinsku. Z polič- Kropáček, tel. 731 714 752.
ských startoval Adam Jelínek a ve dvouhře jeden
O dalších akcích našeho klubu více na www.kctzápas vyhrál a ve čtyřhře skončil se spoluhráčem -jgj.banda.cz nebo ve vývěsce naproti městské
Bořkem Hájkem z Pardubic na druhém místě.
knihovně.
20. 8. turnaj mladšího žactva v Poličce. Turnaj
konečně proběhl za krásného počasí a za stejně
krásné účasti 43 dětí z celé republiky. Dařilo se
i našim hráčům. Mezi děvčaty se začíná prosazovat Bára Quittová a její dvě výhry ve dvouhře
a jedna ve čtyřhře jsou toho důkazem. Mezi kluky
hrál Fanda Nykodým, svůj první turnaj si zkusil
také Martin Tutko. Oba se velice snažili, ale k poFBC Polička zve na zápasy našeho týmu a to
ražení svých soupeřů to nestačilo. Ve dvouhře
24. 9. od 8.00 - 15.00 hod. do sportovní haly Gymse nedařilo ani Zdendovi Jílkovi a tak jediným
názia Polička. Zápasy tam sehrají FBC Polička,
úspěšným ve dvouhrách byl jednou Adam Jelí- FbK Svitavy B, Orel Přelouč, FBC Trutnov, ASPV
nek. Ve čtyřhře už to bylo daleko lepší, protože
Holice. Diváci jsou všichni srdečně zváni a budeAdam se Zdendou obsadili 2. místo.
me rádi za podporu.
-zjL. Hameder

Pozvánka na florbal

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Plavecký bazén
Teplota vody v poličském bazénu je po celý
provozní den 27o C.
UPOZORNĚNÍ: Při překročení zaplaceného
času v bazénu a bazénku se doplácí dle platného
ceníku.
Plavání kojenců a batolat doma ve vaně od třetího měsíce věku dítěte probíhá dle domluvy s instruktorkou č. tel.: 737 867 342.
V ZÁŘÍ 2011: Plavání pro těhotné, aquagravidibic
a kondiční plavání probíhá dle ROZVRHU PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Kurzy pod vedením zkušených instruktorek a instruktora: zdokonalovací k., delfínek, plavání hrou,
plavání rodičů s dětmi v malém bazénku a velkém
bazénu., plavání kojenců a batolat od půl roku věku
dítěte, zahajujeme 12. 9. HURÁÁÁ!
Přihlášky obdržíte na plaveckém bazénu při úvodní přednášce, na kterou se můžete osobně nebo telefonicky objednat. (č. t. 461 725 631 nebo 737 867 342,
731 020 030, email: bazen@tespolicka), plaveckáskola@tespolicka.cz

1. čtvrtek
2. pátek
3. sobota
4. neděle
5. pondělí

6.00-20.00 h.
6.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
ZAVŘENO
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
6. úterý
6.00-7.30 h.,
14.00-16.30 h.,
16.30-18.00 h. jedna dráha,
18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. aquaerobic
7. St
6.00-7.30 h.,
9.00-10.00 h.,
12.00-14.45 h.,
14.45-15.45 aquagravidibic,
15.45-17.30 h.,
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
19.00-20.00 kondiční plavání
8. čtvrtek
6.00-7.30 h.,
10.00-12.00 h.,
9. pátek
6.00-7.30 h.,
12.00-16.00 h.,
17.30-18.30 h.,
18.30-20.00 h. kond. plavání tři dráhy
10. sobota
14.00-20.00 h.
11. neděle
ZAVŘENO
12. pondělí 6.00-7.30 h.,
12.00-13.30 h.,
14.30-16.00 h., 18.00-20.00 h.
13. úterý
6.00-7.30 h.,
14.00-15.30 h.,
16.30-18.00 h. jedna dráha,
18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. aquaerobic
14. St
6.00-7.30 h.,
9.00-10.00 h.,
14.45-15.45 aquagravidibic,
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
19.00-20.00 kondiční plavání
15. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.
16. pátek
6.00-7.30 h.,
12.00-16.00 h.,
17.30-18.30 h.,
18.30-20.00 h. kond. plavání tři dráhy
17. sobota
14.00-20.00 h.
18. neděle
ZAVŘENO
19. pondělí 6.00-7.30 h.,
12.00-13.30 h.,
14.30-16.00 h., 18.00-20.00 h.
20. úterý
6.00-7.30 h.,
14.00-15.30 h.,
16.30-18.00 h. jedna dráha,
18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. aquaerobic
21. St
6.00-7.30 h.,
9.00-10.00 h.,
14.45-15.45 aquagravidibic,
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
19.00-20.00 kondiční plavání
22. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.
23. pátek
6.00-7.30 h.,
12-16 h.,
17.30-18.30 h.,
18.30-20 h. kondiční plavání tři dráhy
24. sobota 14.00-20.00 h.
25. neděle ZAVŘENO
26. pondělí 6.00-7.30 h.,
12.00-13.30 h.,
14.30-16.00 h., 18.00-20.00 h.
27. úterý
6.00-7.30 h.,
14.00-15.30 h.,
16.30-18.00 h. jedna dráha,
18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. aquaerobic
28. St
14.00-19.00 h.,
19.00-20.00 kondiční plavání
29. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.
30. pátek
6.00-7.30 h.,
12-16 h.,
17.30-18.30 h.,
18.30-20 h. kondiční plavání tři dráhy

PROVOZ KOUPALIŠTĚ JE UKONČEN 31. 8. 2011
PROVOZ BAZÉNU ZAHÁJEN 1. 9. 2011. Těšíme
se na vás.
Informace jsou uvedeny na internetových stránkách: www.tespolicka.cz.
Aktuální změny o provozu plaveckého bazénu
jsou zveřejněny na vývěsní tabuli před plaveckém
bazénem.
PROVOZ SAUNY ZAHÁJEN 14. ZÁŘÍ
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA
PLAVECKÉM BAZÉNU:
Po, St, Pá: 10-12 h. a 14-20 h.
Čt, Pá: 14-20 h.
So: 14-17 h.
dle rozpisu uvedeného ve vývěsní tabuli před
plaveckým bazénem
VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE HRADÍ
U INSTRUKTORA.

Rekonstrukce
bazénu
V pondělí 15. srpna začala firma STREFA z Poličky rekonstruovat schodiště před plaveckým
bazénem. Původní rozpadající se schody dělníci
odstranili velmi brzo (pracovali dlouho do večera). Ve čtvrtek 18. srpna si návštěvníci bazénu
jistě všimli, že firma zahájila práce na základech
pro nové schodiště. Od září bude vstup do prostor bazénu po bezpečných schodech. Sousedům
z okolních domů, zaměstnancům bazénu a návštěvníkům kadeřnictví, kosmetiky a fitcentra
děkujeme za trpělivost a ohleduplnost při probíhající stavbě.
Jitka Kmošková

DLE HYGIENICKÉHO PŘEDPISU VYHLÁŠKY
MINISTERSTVA ZDRAVODNICTVÍ č. 135/2004
do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami
a děti do věku jednoho roku!!! Děti ve věku 1 až
3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách nebo
jednorázových plenkách do vody s přiléhavou
gumičkou kolem nohou!
DĚTI DO 10 LET VĚKU MAJÍ VSTUP POVOLEN POUZE S PLNOLETOU OSOBOU!

Ceník - plavecký
bazén
BAZÉN plavání
děti do 3 let
děti od 3 let do 15 let
ostatní
SAUNA
děti do 15 let
ostatní
Permanentky
5 vstupů
plavání
děti do 15 let
85 Kč/hod.
ostatní
185 Kč/hod.
sauna
děti do 15 let
175 Kč
ostatní
350 Kč

zdarma
20 Kč/hod.
40 Kč/hod.
35 Kč
75 Kč

10 vstupů

15 vstupů

160 Kč/hod.

210 Kč/hod.

350 Kč/hod.

500 Kč/hod.

330 Kč

450 Kč

700 Kč

900 Kč

UPOZORNĚNÍ: vstup na bazén je započítán od
převzetí do předání klíčku od kabinky.
Za překročení zaplacené doby uhradí návštěvník 10 Kč za každou započatou 1/4 hodinu.
Držiteli ZTP a ZTP/P a jejich průvodci se poskytne sleva poloviny vstupného.
NOVINKA: držitelům RODINNÝCH PASŮ poskytujeme slevy 5% z jednorázového vstupného
KURZY
Aquagravidibic
80 Kč/60 min.
Aquaerobic
60 Kč/60 min.
Batolata - malý bazének
100 Kč/30 min.
Rodiče s dětmi - velký bazén 100 Kč/45 min.
Plavání hrou
50 Kč/60 min.
Zdokonalovací plavání
50 Kč/60 min.
Delfínek
50 Kč/45 min.
Veřejnost pro děti od 1,5 do 3 let
Vodníčci velký bazén - dospělí

60 Kč/60 min

zapůjčené plav. pomůcky pro děti
Vodníčci velký bazén - dospělí
20 Kč jednorázově
PŘEDNÁŠKY
Úvodní přednášky, přednášky pro těhotné
20 Kč za osobu
Uvedené kursy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku
Půjčovné:
vysoušeče vlasů
rukávky/pár
vstup na balkon
plavecký pás

10 Kč
5 Kč/hod.
10 Kč/hod.
5 Kč/hod.

Půjčovné sauna:
ručník
prostěradlo

10 Kč
15 Kč

UPOZORNĚNÍ
– potvrzení pro zaměstnavatele a pojišťovny za
vstupenky nebo permanentky hlaste v pokladně
před zaplacením nebo využijte služeb v pracovní
době v kanceláři plaveckého bazénu.
Ceny jsou včetně 10% DPH a půjčovné je včetně
20% DPH. CENÍK PLATNÝ od 1. září 2011
Jitka Kmošková
vedoucí plaveckého bazénu Polička
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

