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Hejtman navštívil dva podniky
na Poličsku
Ve středu 15. února navštívil hejtman Pardubického kraje Radko Martínek Poličku, kde se setkal
s řediteli dvou významných podniků ve městě. Prohlédl si haly firmy Ravensburger, kde vyrábějí puzzle
a společenské hry. Generální ředitel Aleš Hantsch
představil hejtmanovi Martínkovi obchodní aktivity
firmy ZŘUD – Masokombinát Polička, a. s.
Masokombinát je jedničkou na trhu ve
zpracování hovězího masa
Generální ředitel Aleš Hantsch představil obchodní aktivity firmy ZŘUD – Masokombinát Polička, a.
s., která je jedničkou na trhu ve zpracování hovězího masa. Uvedl, že třetinu produkce vyvážejí do
zahraničí. Maso dodávají do restauračního řetězce
McDonald, ale i do prodejen Makro, SPAR, Nestlé,
Vitana, AHOLD, COOP či Tesco. Nově se prosadili
také v Kauflandu. Uzeniny označené logem s českou
vlajkou spotřebitelům garantují, že jsou vyrobeny
z českých surovin.
„Pod vedením ředitele Hantsche se masokombinát
dostal na přední pozici mezi potravinářskými firmami v České republice, v Pardubickém kraji patří
dokonce k největším,“ potvrdil hejtman dominantní
pozici na českém trhu. Považuje za chvályhodné, že
usilují o zachování tradice českého zpracovatelského
průmyslu založené na vysoké kvalitě. „Děláme vše
pro to, aby nás nedostihla krize. Modernizujeme
provoz, máme vlastní porážku, takže nejsme závislí na dovozu masa. Prostřednictvím velkoobchodů
a marketů nabízíme čerstvé výsekové maso i uzeniny,“ dodal generální ředitel.
Masokombinát Polička je držitelem mnoha ocenění z českých i zahraničních soutěží a je i držitelem
certifikátů kvality. Po privatizaci firmy v roce 1992 se
akciová společnost stala součástí oborového uskupení ZŘUD. Ochranná známka označuje zkratku slov

zemědělství – řeznictví - uzenářství a distribuce
a odkazuje na tradici Západočeského uzenářského
družstva, které zaniklo v roce 1949. Dnes ZŘUD zahrnuje podniky v Poličce a Písku. Poličský podnik je
členem skupiny od roku 1996.
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Městská oslava
MDŽ
Skutečné jaro do Poličky přijde asi až později, ale již za několik dní zahřeje srdce poličským
ženám tradiční akce. I letos, pod záštitou města
Poličky a dalších politických a společenských subjektů, přijdou k celosvětovému svátku žen poblahopřát a ukázat své umění děti z Dětského domova,
ZUŠ B. Martinů a SVČ Mozaika. Tato tradiční
akce se uskuteční dne 8. března od 15.00 hodin
ve společenské místnosti restaurace Pivovar na
náměstí. Milé ženy, je to váš svátek, a proto jste co
nejsrdečněji zvány.
Za organizátory akce,
moderátor RSDr. Ivan Chudý

První miminko
roku 2012
Hračky z Poličky zná celý svět
Třicet milionů kusů hraček vyrobí ročně zaměstnanci poličské firmy Ravensburger Karton. Puzzle
a společenské hry z Poličky s nálepkou celosvětově
známé značky úspěšně konkurují čínským výrobkům. „Naším úkolem je vyrábět kvalitně a s nízkými náklady,“ vysvětlil jednatel společnosti Marcel
Hlouš při středeční návštěvě hejtmanovi Pardubického kraje Radko Martínkovi, v čem spočívá tajemství úspěchu.

Jméno prvního poličského občánka roku 2012
symbolizuje vítězství, kdo jiný by měl být první
než holčička se jménem Viktorie. Viktorie Roidlová
se narodila 2. 1. 2012 v Brně, míra a váha – 50 cm
a 3 130g. Starosta města Jaroslav Martinů společně
s místostarostkou Marií Kučerovou přivítali malou
Viktorii v pondělí 20. února a zároveň poblahopřáli
šťastné mamince a pyšné babičce, která při setkání
zastoupila tatínka.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Nezapomeňte!
Připomínáme, že do 31. března 2012 je splatný
místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a místní poplatek ze psů. Poplatky lze platit hotově v příjmové pokladně MěÚ Polička, bezhotovostně převodem na účet města nebo
složenkou na poště. Veškeré náležitosti jsou uvedeny
na složence, která vám byla začátkem ledna zaslána.
Upozorňujeme na skutečnost, že včas nezaplacené
nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, dle
§ 11 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Vyzýváme ty poplatníky, kteří měli v minulosti
změnu (v počtu osob, v adrese, v osvobození apod.)
a dosud neodevzdali dodatečné „přiznání“ k poplatku, aby tak neprodleně učinili.
Rovněž upozorňujeme nájemce městských pozemků (zahrádek), že do konce února měli mít uhrazeno nájemné za rok 2011.
MěÚ Polička – odbor finanční a plánovací

Hovořili spolu o struktuře společnosti, ekonomickém vývoji a nabídce pracovních míst. „Je potěšující,
že i díky vaší společnosti se nezaměstnanost na Poličsku drží pod celokrajským průměrem,“ vyzdvihl
hejtman politiku firmy, kde nachází práci až 600 lidí.
Hejtman si prošel výrobní haly a zajímal se o stavební záměry firmy, která v současné době usiluje
o rozšíření skladovacích prostor a plánuje výstavbu
multifunkční haly. „Sklady již kapacitně nevyhovují, proto se pouštíme do výstavby. Trh se vyvíjí
a naše společnost na tuto skutečnost musí rychle
reagovat,“ uvedl Marcel Hlouš, jehož přáním je,
aby Polička proslula výrobou hraček, nikoliv výrobou munice.
Společnost Ravensburg Karton v Poličce je jedinou pobočkou celosvětově známé firmy v České republice.

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

Zápis dětí do poličských
mateřských škol
a den otevřených dveří MŠ
se bude konat
v pondělí 19. 3. v době od 8 do 16 hod.
v jednotlivých MŠ.
Žádost o přijetí dítěte se podává pouze
na jedné MŠ!
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Změny v přijímacích zkouškách

Nový turistický
informační systém
Od ledna 2012 lze na nejvýznamnějších kulturních památkách a zařízeních ve městě najít
speciální nálepku s QR kódem.
Město Polička tímto nabízí zdokonalení svého informačního
systému. QR kódy najdete např. na budově radnice
a Centra Bohuslava Martinů, na morovém sloupu
ale i na budově městské knihovny či Tylova domu.
Nový mobilní turistický informační servis slouží
k zobrazení informací o památkách či jiných turisticky zajímavých objektech z Poličky a okolí na
mobilních zařízeních. Co je potřebné k jeho použití? Nutné je internetové připojení a instalovaná
čtečka QR kódu. Více informací najdete na internetových stránkách http://motis.policka.org.
A ještě tip na závěr. Pokud máte v provozu čtečku QR kódu, vyfoťte si výše uvedený QR kód a navštivte stránky z mobilního zařízení.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Prevence
kriminality

lání budou psát testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Uchazeče
o studium na osmiletých gymnáziích čeká pouze
test z obecných studijních předpokladů.
Nově bylo sjednoceno také přidělování bodů
za prospěch na základní škole na všech krajem
zřizovaných gymnáziích. U nich je bodová hranice nutná pro přijetí stanovena ze všech získaných bodů, tedy bodů za testy, za prospěch ze
základní školy a za další aktivity.
Obchodní akademie a ostatní střední školy
mají na rozdíl od gymnázií pevně stanoveno,
kolik bodů musí uchazeč získat přímo v testech,
aby mohl být přijat ke vzdělávání. Hodnocení
prospěchu ze základní školy a hodnocení dalších
aktivit stanovují samostatně ředitelé škol.
Přijímací zkoušky nanečisto v letošním roce
organizují samotné střední školy podle vlastního harmonogramu, většinou v průběhu března.
Podrobná fakta a kritéria hodnocení najdete
na www.pardubickykraj.cz/pro-verejnost a také
na internetových stránkách jednotlivých škol.

150 nebo 112?

Výzva k předkládání žádosti
o příspěvek na drobné projekty v rámci
prevence kriminality
Komise pro prevenci kriminality, pod záštitou
Rady města Poličky, vyzývá k předložení žádosti
o příspěvek na drobné projekty prevence kriminality (např. šikana na školách, užívání alkoholu
mládeží, užívání omamných a psychotropních látek, volnočasové aktivity, prevence v dopravě.)
Celková částka vyčleněná na tyto projekty činí
115 000 Kč. Výše příspěvku bude komise pro prevenci kriminality přidělovat podle množství přihlášených projektů, s přihlédnutím na jejich efektivnost v oblasti prevence. Není podmínkou, že
výše případného poskytnutého příspěvku pokryje
sto procent nákladu na projekt.
Adresa, na kterou je možno do 31. března zasílat
nebo osobně předat žádosti o příspěvek:
Městská policie, Palackého náměstí č. p. 160,
572 01 Polička
Komise pro prevenci kriminality

Novela tržního
řádu
Rada města Poličky se na své schůzi dne 16. 1.
2012 usnesla vydat nařízení města Poličky, které
mění nařízení města Poličky č. 2 (tržní řád) z roku
loňského v části zakázaných druhů prodávaného
zboží. Na tržním místě, které je v Poličce pod Tylovým domem, se nesmí nově prodávat živočišné
produkty.
Novela tržního řádu vznikla z důvodu ochrany
zdraví našich spoluobčanů, kdy kontrolou prodávaného masa bylo okresní veterinární správou
zjištěno, že prodávané maso nebylo uchováváno při
stanovených teplotách.
Nic nebrání prodejcům prodávat živočišné produkty (mezi které patří i zmiňované maso) na tržišti
každý čtvrtek, kdy se na Palackého nám. konají trhy
a kde je možné kontroly, včetně závěrů, provádět.
Zároveň děkuji panu MVDr. Václavu Jílkovi za
poskytnutí odborné konzultace při zpracování podkladu pro jednání rady.
Eva Zindulková
odbor obecní živnostenský úřad
MěÚ Polička
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Do 15. března mohou žáci devátých ročníků podávat přihlášky ke studiu na středních
školách. Pardubický kraj v letošním roce už po
druhé připravil jednotné přijímací zkoušky pro
všech 49 krajem zřizovaných středních škol
s maturitními obory vzdělání, přistoupil však
k některým změnám. Na rozdíl od loňského
roku letos organizuje jednotné přijímací zkoušky už celkem 8 krajů včetně sousedních Královehradeckého a Vysočiny a dalších pět krajů
nechává přijímačky na rozhodnutí ředitelů škol.
První kolo přijímacích zkoušek se uskuteční 23.
a 24. dubna.
„Po jednání s řediteli škol a dalšími odborníky
jsme v přijímacím řízení provedli některé úpravy,“ říká radní pro oblast školství Jana Pernicová.
„Hlavní změnou je pevná bodová hranice pro přijetí žáků v dalších kolech přijímacího řízení, aby
nemohlo docházet k tomu, že ředitelé v honbě za
vyšším počtem studentů přijmou i žáky, kteří
nesplňují studijní předpoklady,“ vysvětluje radní.
Dodavatelem testů bude opět společnost SCIO
a uchazeči o studium ve čtyřletých oborech vzdě-

155 Zdravotnická záchranná
služba - náhlé ohrožení života
nebo zdraví osob.

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se
stane svědkem nebo přímým účastníkem (v horším případě i postiženým) nějaké události, která
ohrožuje naše zdraví, život, majetek nebo bezpečnost. Nabízím vám několik rad, jak se zachovat
v okamžiku, kdy je třeba přivolat pomoc. V podvědomí se nám asi vybaví čísla 150, 155, 158, možná
i 112 a 156.
Jak si zapamatovat, které složce patří které
číslo?
Úplně jednoduše: poslední číslice u hasičů je
„0“ - představte si ji jako stočenou hadici k hašení.
Poslední číslice u záchranky je „5“ - lze si ji vybavit jako invalidní vozík. A konečně poslední číslice
u policie je „8“ - připomíná policejní pouta.
Ale jak si zapamatovat 112?
Na to existuje také velice jednoduchá pomůcka:
1+1=2.
Kdy a které číslo volat?
Pro co nejrychlejší vyřízení dané události doporučujeme volat na složku, která má k situaci nejblíže:
150 Hasiči - požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných
látek, technické havárie, vyprošťování osob, atd.

158 Policie ČR - krádež, násilí,
nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález podezřelého
předmětu, atd.
156 Městská (obecní) policie (pokud je v obci/
městě zřízena) - vandalismus, drobná kriminalita,
špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení
nočního klidu, atd.
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání - vždy při závažnějších mimořádných událostech, potřebujete-li pomoc více složek. Tato linka
je zvláštní i tím, že obsluhující operátoři hovoří
i běžnými světovými jazyky. Provozuje ji Hasičský
záchranný sbor ČR.
Na všechna čísla lze volat 24 hodin denně. Linky
jsou pro volajícího bezplatné a dá se na ně volat
i z mobilních telefonů bez kreditu a SIM karty. Pokud zavoláte na špatné číslo, nic se neděje. Jednotlivé složky si volání předají mezi sebou. Zlomyslné
volání na tísňové linky se může hodně prodražit.
Více informací naleznete na www.hzspa.cz.
Alena Cejpová
HZS Pardubického kraje

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
nabízí
pronájem nebytových prostor
v centru města
na ulici Riegrova v Poličce v přízemí domu č. p. 3 (předchozí využití jako cukrárna),
a to prodejní plochy o výměře 24 m 2 a vedlejších prostor (2 sklady, umývárna a WC) o výměře 19 m2.
Prostory jsou volné od 1. 3. 2012.
Bližší informace lze získat na majetkoprávním odboru MěÚ Polička, dveře č. 19, tel. 461723812.
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Příspěvky neziskovým organizacím
Pravidla pro poskytování finančních
příspěvků právnickým a fyzickým
osobám městem Polička v  roce 2012
V rozpočtu města Poličky je pro rok 2012 zařazena
částka 1 100 000 Kč určená k poskytnutí veřejné finanční podpory, tj. na finanční příspěvky (transfery)
neziskovým organizacím, jejichž zřizovatelem není
město Polička, zájmovým skupinám obyvatel a dále
fyzickým osobám.
Pro podávání žádostí o poskytnutí finančních příspěvků, jejich náležitostí a pro režim přidělování pro
rok 2012 jsou navrhována tato pravidla:
1. Částka k rozdělení
výbor / komise
a)
b)
c)
d)
e)

f)

výbor pro
výchovu
a vzdělávání
komise
sportovní
komise
kulturní
komise zdravotně sociální
komise dítě
a volný čas
zájmové
skupiny
a nezařazené
(přímo rada,
respektivě
zastupitelstvo
města)

CELKEM

1. kolo 2012 2. kolo 2012 celkem 2012
94 000

0

94 000

451 000

66 000

517 000

121 000

11 000

132 000

143 000

16 000

159 000

66 000

16 000

82 000

88 000

28 000

116 000

963 000

137 000

1 100 000

Finanční příspěvky do výše 20 000 Kč pro jednoho žadatele v jednom roce schvaluje rada města, finanční příspěvky ve výši nad 20 000 Kč pro jednoho
žadatele v jednom roce schvaluje na doporučení rady
města zastupitelstvo města. V  případě schválení se
uzavírá s žadatelem Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.
Pro 1. kolo se žádosti o finanční příspěvek předkládají do 31. 3. 2012, následuje projednání v komisích
města, ve výboru pro výchovu a vzdělávání, v radě
města a v zastupitelstvu města.
Pro 2. kolo se žádosti o finanční příspěvek předkládají do 15. 8. 2012, následuje projednání v komisích města, ve výboru pro výchovu a vzdělávání,
v radě města a v zastupitelstvu města. Upřednostňují se žádosti v případě naléhavých a neočekávaných potřeb.
3. Žádost
O finanční příspěvek mohou požádat všechny
neziskové organizace, občanská sdružení, spolky
a kluby (zájmové skupiny obyvatel) a fyzické osoby
působící na území města Poličky, které splní stanovené náležitosti a nemají závazky po lhůtě splatnosti
vůči městu Polička.
Žádost se podává výhradně na předepsaném formuláři a v plném rozsahu požadovaných údajů. U žádosti o příspěvek nad 20 000 Kč předkládá žadatel
kompletní celoroční položkový rozpočet příjmů a výdajů (výnosů a nákladů) s podrobným komentářem.
Formulář žádosti je k dispozici ve vestibulu budovy Městského úřadu Polička, Palackého náměstí 160,
v příjmové pokladně MěÚ a na internetové adrese
www.policka.org.

2. Harmonogram projednávání
a schvalování
Žádost se předkládá na adrese Městský úřad Polička, odbor finanční a plánovací – příjmová pokladna, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička.

Krajští radní
na Svojanově
V pátek 27. ledna došlo k významné události na
hradě Svojanově. Radní Pardubického kraje v čele
s hejtmanem Radko Martínkem si hrad vybrali
jako místo svého výjezdního zasedání. Zasedání
proběhlo za účasti představitelů města Poličky
v nově obnoveném loveckém salonku v severovýchodní baště. Radní si nenechali ujít prohlídku
vnitřních prostor hradu a většina z nich také přenocovala v hostinských pokojích hradní ubytovny. Velmi ocenili probíhající rekonstrukci hradu
a proměny jeho jednotlivých částí. Hrad Svojanov
je nejnavštěvovanějším z hradů a zámků v Pardubickém kraji a po náročné rekonstrukci se z něj
stává opravdová perla kraje.
Miloš Dempír

4. Vyúčtování finančního příspěvku
a) Věcné podmínky vyúčtování se blíže specifikují
ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, dle povahy
čerpání finančních prostředků.
b) Subjekt, který obdržel finanční příspěvek, je povinen předat finančnímu a plánovacímu odboru
městského úřadu jeho vyúčtování v termínu daném ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, nejpozději však do 15. 12. daného roku.
c) Subjekt prokazující čerpání finančního příspěvku je povinen účtovat o příspěvku a jeho čerpání
odděleně, tj. i označit nezaměnitelně a přímo na
originálech dokladů (faktur, paragonů, účetních
dokladů apod.), že náklad byl pořízen z finančního příspěvku poskytovatele. Originály dokladů
se předkládají k nahlédnutí při předání vyúčtování finančního příspěvku.
d) Vlastní vyúčtování poskytnutého finančního
příspěvku tvoří jednak kopie dokladů prokazujících obsah čerpání (např. faktura, paragon,
jiný dokument) a současně kopie dokladů o provedení úhrady (výdajové pokladní doklady nebo
bankovní výpisy, příjmové pokladní doklady).
Fyzická osoba, která nevede účetnictví, výdajové pokladní doklady a bankovní výpis nepředkládá.
e) Nevyužité finanční prostředky se vracejí na účet
města Poličky nejpozději do 15. 12. 2012.
5. Porušení rozpočtové kázně (nesprávné
čerpání finančního příspěvku)
a) porušení povinností stanovených smlouvou (podání vyúčtování a jeho rozsah)
b) porušení podmínek pro použití finančního příspěvku stanovených smlouvou (účel)
c) zadržení poskytnutých prostředků (nedodržení
termínu pro vrácení finančního příspěvku)
d) neprůkazné použití finančního příspěvku

Události Městské
policie Polička
Ojetých pneumatik od nákladního vozidla se chtěl
zbavit čtyřicetiletý muž z Poličky. Odložil je však na
zakázaném místě. V neděli 15. 1., v době, kdy je sběrný dvůr ve směru na obec Jedlová uzavřen, složil 5 ks
pneumatik u zavřené hlavní brány dvora v domnění,
že jej nikdo nespatří. Opak byl pravdou. V blízkosti
objektu sběrného dvora se nacházel svědek, který
si zapsal registrační značku vozidla, kterým byly
pneumatiky přivezeny. Pro strážníky již bylo snadné
dopátrat se pachatele přestupku. Muž se k věci doznal a pneumatiky od dvora odvezl. Strážníci s ním
vyřešili věc v blokovém řízení, v daném případě za
spáchaný přestupek proti veřejnému pořádku.
Dne 20. 1. v dopoledních hodinách prováděli
strážníci kontrolu veřejného pořádku v blízkosti
benzinové čerpací stanice v Poličce. Při té byl na ulici
Starohradská přistižen šestadvacetiletý muž z Poličky při řízení motorového vozidla. Strážníci o něm věděli, že má vysloven zákaz řízení motorových vozidel.
Muž byl na místě zadržen pro podezření ze spáchání
trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.
Jeho zálibu v řízení vozidel bude řešit soud, který mu
může uložit trest odnětí svobody až na tři léta a zákaz činnosti.
V nočních hodinách dne 5. 2. došlo v herně Queen
na Palackého náměstí k fyzickému konfliktu dvou
mužů. Ještě před utkáním se oba účastníci řádně
posilnili alkoholem. Poté se mezi automaty odehrál
souboj, který sledovali čtyři diváci. Po úderu do nosu
jednoho z nich byl zápas předčasně ukončen, aby
mohlo dojít k ošetření, které provedl přivolaný lékař rychlé záchranné služby Polička. Po lékařském
úkonu strážníci oba aktéry vyprovodili z pomyslného ringu a celou věc zdokumentovali. Věc je i nadále
v šetření a rozhodčím zápasu bude přestupková komise nebo soud.
Představa posezení u lahodného čaje s vůní ovoce a k tomu se zakousnout do teplé bagety je v tomto
mrazivém počasí velice lákavá. U dvou kamarádek,
šestnáctileté a sedmnáctileté, z Poličska byla tato
představa skoro realitou. Problém však nastal dne
7. 2. ve chvíli, kdy se dívky pokusily věc zrealizovat
v prodejně Penny market Polička a lákavé zboží bez
zaplacení odnášet z prodejny. Netušily, že neunikly
pozornosti přítomné ochranky, která si povšimla,
jak se plní obsah jejich kabelek ještě před pokladnou.
Celá představa byla rázem pryč a dívky musely zboží
vrátit. Strážníci vyhodnotili chování dívek jako přestupkové a na místě udělili blokové pokuty. Věc byla
dále předána odboru sociálních věcí, který si o volnočasových aktivitách obou dívek popovídá s jejich
rodiči. Co dodat? Snad jen, že krást se nemá.
Další manévr se zbožím v prodejně Penny market
provedl šestasedmdesátiletý muž rovněž z Poličska.
Dne 9. 2. v dopoledních hodinách „nakupoval“ do
kapsy své bundy. Detektiv prodejny vše viděl a za pokladnou muže zastavil. Ten, když si uvědomil, že je
zle, vytáhl lup z kapsy a ještě u pokladny jej odhodil
do jedné z polic. Strážníkům pak tvrdil, že nic nevzal
a ničeho se nedopustil. Protože věc strážníci nemohli
vyřešit na místě z důvodu odmítavého postoje muže,
celou věc po zdokumentování postoupili správnímu
orgánu k dořešení.
Městská policie Polička

Kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města a finanční a plánovací odbor MěÚ je oprávněn
zkontrolovat, zda je využití finančních prostředků
v souladu s účelem, na který byl finanční příspěvek
poskytnut. Při zjištění závažných nedostatků v čerpání příspěvku je příjemce povinen tyto prostředky
vrátit zpět do rozpočtu města.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Královská věnná
města v novém

Usnesení rady a zastupitelstva

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města
Dobrovolný svazek obcí Královská věnná měsPoličky konané dne 30. 1. 2012
ta již druhým rokem realizuje projekt „Královská
RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města
věnná města známá, ale nepoznaná…“ financovaný
Poličky na rok 2012.
z Evropské unie v rámci ROP NUTS II SeverovýRM schvaluje Dodatek č. 6/2012 k organizační
chod a zaměřený na propagaci svazku. Co přinesl
směrnici č. 3/2005 upravující poskytování náhrad
doposud nového? Navštivte nové webové stránky
pro zaměstnance OLH.
svazku www.vennamesta.cz. Poznáte nové logo, ale
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě
i plánované projekty, které svazek čekají, najdete tu
o dílo č. 27/2010 na akci „Revitalizace hradu Svoi přehledný kalendář akcí na celý rok. Návštěvníci
janov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ mezi
veletrhů cestovního ruchu v Brně, Bratislavě a Pra- městem Polička a firmou První litomyšlská stavebze měli možnost získat nově vytištěné propagační
ní, a. s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.
materiály – Kulturní kalendář akcí v roce 2012 a baRM pověřuje zpracováním dramaturgie festivalu
revnou, fotografiemi a informacemi nabitou brožuru „Polička*555“ ředitelku Tylova domu v Poličce paní
Brány královských věnných měst otevřené…, která
Alenu Báčovou a pana Lukáše Zrůsta. RM ukládá
podrobně seznamuje s tím „nej“, co nabízejí členská
dramaturgům festivalu průběžně informovat Radu
města sdružení. Chcete-li je získat, najdete je v infor- města o průběhu přípravných prací.
mačních centrech jednotlivých měst.
RM schvaluje upuštění od valorizace nájemného
Velká prezentace čeká Královská věnná měs- za nájem nebytových prostor ve vlastnictví města
ta na veletrhu Infotour a cykloturistika ve dnech
Poličky v r. 2012, dle důvodové zprávy.
16. - 17. března v královehradeckém Kongresovém
RM schvaluje odložení termínu konání veřejné
centru ALDIS. Nejen, že zde budou nové materiály
dražby na prodej domu č. p. 63 na stavební parcele
slavnostně pokřtěny, ale každé město se předsta- č. 103 včetně st.p. č. 103 o výměře 108 m2 v k.ú. Stříví zvlášť v samostatném stánku. Jednotné stánky
tež u Poličky ze dne 15. 2. 2012 do doby rozhodnutí
pořízené v rámci projektu měly svoji premiéru na
ZM, jak bude s nemovitostí, vzhledem k nesouhlasu
Martinském jarmarku v Novém Bydžově v listopa- občanů části obce Střítež s prodejem, vyjádřeného
du loňského roku. O překvapení jistě nebude nouze, na veřejné schůzi konané dne 21. 1. 2012, dále nalopřijdete-li, možná se setkáte s královnou Eliškou, ženo.
Krakonošem či sestrou Bohuslava Martinů Marií
RM souhlasí s bezúplatným převodem dětské koa řadou dalších historických postav.
lébky určené k vítání dětí obci Sádek.
A kontrolní otázka na závěr. Umíte vyjmenovat
všechna Královská věnná města? Malá nápověda,
Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města
celkem je jich devět!
Poličky konané dne 13. února 2012
RM bere na vědomí postup výběru dodavatele
Ing. N. Šauerová,
elektrické energie a zemního plynu pro objekty ve
členka výkonného výboru KVM
vlastnictví města Poličky na rok 2013, dle důvodové
zprávy.
RM doporučuje ZM schválit financování výměny
provzdušňovacích elementů v aktivační nádrži AN3
na čistírně odpadních vod z rozpočtu města Poličky
na rok 2013 v částce cca 800 tis. Kč vč. DPH s tím, že
výměna bude realizována v roce 2012.
RM doporučuje ZM schválit financování 1. etapy
rekonstrukce kanalizace v ulici Janáčkova v částce
cca 750 tis. Kč vč. DPH z rozpočtu města Poličky na
rok 2013 s tím, že akce bude realizována v roce 2012.
RM schvaluje vyřazení nepotřebných vodovodních přípojek, dle předloženého návrhu z majetku
města Poličky.
1. RM doporučuje ZM přijmout pevnou úrokovou
sazbu ve výši 3,62% p. a. u hypotečního úvěru na
dostavbu bytového domu B na Sídlišti Hegerova
s platností do 28. 2. 2022.
2. RM doporučuje ZM schválit uskutečnění mimořádné splátky ve výši 1 408 581,24 Kč u hypotečního úvěru na dostavbu bytového domu B na Síd-

lišti Hegerova, číslo smlouvy 720/07/LCD, dle
důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012.
RM se zabývala výší pohledávek po lhůtě splatnosti, dle důvodové zprávy a doporučuje ZM tuto
zprávu vzít na vědomí. Zároveň ukládá příslušným
odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýšenou pozornost.
RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým
osobám městem Polička v roce 2012.
RM schvaluje termín pro podání žádostí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Polička dne 19. 3. 2012 od 8 do 16
hodin.
RM bere na vědomí výsledky kontrol provedených
v období duben - prosinec 2011 ve školách a školských zařízeních zřízených městem Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě
o nájmu nebytových prostor smuteční obřadní síně
v Poličce ze dne 16. 12. 2002, dle důvodové zprávy.
Kompletní usnesení jsou k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty města.

TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA
HUDEBNÍ SKUTEČ

IX. ročník festivalu klasické hudby, opery, baletu, sborového zpěvu a dalších žánrů

4. března – 13. května 2012
Carmen – Netopýr – Louskáček – Václav Hudeček – Jiří Stivín - Filmová hudba –
Jazzová mše – Netopýr – Adiemus - a další …
Podrobné programy naleznete na stránkách: www.skutec.cz, www.festival-hudebni.skutec.cz
Vstupenky koupíte na internetu prostřednictvím http://vstupenky.skutec.cz a
na prodejních místech (TIC při Městském muzeu Skuteč denně tel.: 469 350 131
a odb. kultury MěÚ v omezených hodinách tel.: 469 326 486, 487), bližší info i na
tel.: 731 557 422/477.
Přijeďte, překvapí vás přijatelné ceny a komfortní divadelní prostředí.
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Další premiéra poličských ochotníků
Nedlouho po úspěšné premiéře hry Brandona
Thomase Charleyova teta, sehrané povětšinou
ochotníky Divadelního spolku Tyl, jsem se setkal
s několika protagonisty: Magdalenou Křenkovou,
Karlem Pávkem a Robertem Smolkem.
Nazdar herci, jak se cítíte po úspěšné premiéře?
Karel: Já se zaplaťpánbůh zatím necítím.
Robert: Jsem rád, že to máme za sebou a že jsem
toho půlku nezapomněl.
Magdalena: Musíme poděkovat vynikajícímu
publiku a všem ostatním hercům.
Robert: A hlavně nápovědám — paní Kleinové,
Morávkové a Trnkové!

Karle, jak se ti hrála zralá žena?
Karel: Po vstřebání textu už bylo vcelku snadné
se převtělit do této role. Stále jsem ale měl problém,
pochopit myšlení ženy, tedy myslet na spoustu věcí
naráz, zatímco chlap dokáže myslet jen na jednu…
Občas si teď sedám na prkénko po žensku a už se
těším na porod.

Jak dlouho jste se připravovali?
Magdalena: Od května čtené texty a od září začaly intenzivní zkoušky. Přes prázdniny jsme měli
„individuální studium“. Zkoušelo se v malém a velkém sále, podle možností.
Jaká byla docházka?
Robert: Podle situace na dálnici s větším či menším zpožděním…
Kdo se kromě herců podílel na realizaci tohoto
představení?
Karel: Režii měli na starosti dva divadelní bardi
a to Zdeněk Trnka a Láďa Vrabec. Scénu vytvářel
Zdeněk Trnka. Kostýmy nám zapůjčilo Klicperovo
divadlo.
Robert: O jejich úpravu a vytvoření některých
doplňků se zasloužila Irena Morávková.
Magdalena: Hudby se jako vždy zhostil pan
Klein. Osvětlení, pomoc při stavbě scény a jiné
technické vymoženosti vytvářeli Jirka Švec a Jindra Toman. Zázemí poskytla ředitelka Tylova
domu Alena Báčová.
Karel: Líčení zajistila děvčata ze Střední školy
obchodní a služeb SČMSD pod vedením Renaty
Lapáčkové. Těžké role inspice se úspěšně zhostili
Josef Kotva a Zdenička Pávková.

Polička na veletrzích
Město Polička se začátkem roku 2012, díky svému členství ve svazcích, které se zabývají cestovním ruchem, mohlo prezentovat bez požadavku
na dodatečné náklady a financování na několika
veletrzích cestovního ruchu. Prostřednictvím
svazků obcí Královská věnná města, Česká inspirace a Českomoravské pomezí mohli obdržet
poličské a společně vydané materiály návštěvníci
veletrhů Regiontour v Brně a Holiday World v Praze. Česká inspirace a Královská věnná města se
prezentovala též na veletrhu Slovakiatour v Bratislavě, obě sdružení se budou účastnit veletrhu Infotour v Hradci Králové ve dnech 16. – 17. března.
Česká inspirace lákala návštěvníky do členských měst díky novému kulturnímu kalendáři na
rok 2012. Velký ohlas sklidila soutěž, která byla
vyhlášena na veletrhu Holiday World v Praze. Soutěžit o zajímavé ceny může každý, více informací
na www.ceskainspirace.cz.
Ing. N. Šauerová

Kolik plánujete představení?
Magdalena: Celkem bychom měli odehrát v Poličce 6 představení pro veřejnost a pro školy a navíc jedno na postupové přehlídce Zlom vaz v České
Třebové. Uvažujeme i o nějakých zájezdech.
Chcete říci něco závěrem?
Magdalena: Myslím, že jsme si to všichni užili.
Robert: Jak na scéně, tak v zákulisí.
Karel: Už mě nic nenapadá, ale těšíme se na
příště…
Díky za rozhovor. Za všechny spokojené diváky
děkuji režisérům, hercům, nápovědkám, technikům, kosmetičkám, inspicientům, šičkám, vedení
Tylova domu a všem, kteří se jakkoliv podíleli.
Petr Erbes,
foto P. Klein

Mexikem za potomky Mayů
Ve čtvrtek 22. března v 19
Popocatepetl a Itzaccíhuatl. Zastavíme se v měshodin v Divadelním klubu po- tečku stříbra a přesuneme se do státu Oaxaca,
k Zapotéckým ruinám Monte Albánu a neopomeřádá Ekocentrum Skřítek další
zajímavou přednášku „Mexi- neme úžasné výtvory přírody, travertinová jezírka
kem do Lacadonské rezer- v oaxackých horách a nejmohutnější strom světa
vace za potomky Mayů“. – tisovec El Tule.
Chvilku strávíme na pohádkových, bohémy miBesedu povede Dana Eberlová,
která působí jako terapeutka. Doprovázet ji bude
lovaných plážích Pacifiku v Zipolite, mezi mangroPavel Chřestýš Blahůšek, který dlouhá léta studu- vy a obřími kokosy a krokodýly. Přesun do státu
je tradiční způsoby života přírodních národů. Při- Chiapas začneme projížďkou kaňonem El Sumicestují k nám z Ústí nad Labem. Na podzim v Po- dero a po té se přemístíme do hlavního města indiánského Mexika, San Cristobalu a na indiánské
ličce již vyprávěli o putování po Ekvádoru.
Tentokrát se s Danou vypravíme do hlavního
trhy. Dozvíme se, jak se dají strávit vánoce v praleměsta Mexico City, dávného „města bohů“ Teoti- se, v rezervaci Lacandonia mezi přímými potomky
huacánu, třídou mrtvých k pyramidám, povíme si
Mayů, kteří stále hovoří mayským jazykem a udrněco o zpracování typické plodiny agáve a dávno
žují tradiční způsob života. Vládou podporovaný
uctívaného obsidiánu, vystoupáme do 4000 vý- projekt zde podporuje ochranu přírody a rozvoj
šin na trek pod slavné legendou opředené sopky
eko-turismu, který pro místní slouží jako zdroj
příjmů.
Nevynecháme ani blízký komplex starých
mayských chrámů hluboko v džungli – Palenque
a podobně rozsáhlé centrum mayské civilizace
Chichén Itzá. Odpočívat budeme tentokrát na laskavých, turisty neobléhaných a stánky nezatížených, plážích Karibiku, poblíž dalšího historického centra Tulum, plného vyhřívajících se leguánů.
Naše pouť skončí městy Valladolid a Cancůn,
abychom z pohádkového polostrova Yucatán odletěli zpět do vlasti.
Celá přednáška bude doprovázena multimediální projekcí plnou fotek. Vstupné 40 Kč.
Za Ekocentrum Skřítek srdečně zve
Ing. Eva Janečková
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Ledové vzpomínání

Aby nebyl nikdo
sám…
Vážení důchodci z Poličky a okolí. Velmi krásně se
poslouchala slova jedné paní, která se vrátila z nemocnice zpět do Poličky a prohlásila „ Důchodci, vy
teda jedete….“ Ano, náš důchodcovský svaz, přesněji řečeno Městská organizace Svazu důchodců
v Poličce (dále jen MO SDCR), se v únoru rozrostla
již na 58 registrovaných členů. Jestli nepřibrzdíme,
tak další naše schůzky a akce snad budou muset být
v Tyláku, nebo dokonce na Zimním stadionu. Ale
teď již vážně. V únoru jsme si připravili a uskutečnili vynikající akci se zpěvem, kulturou i tancem.
Do společenské místnosti v restauraci Pivovar mezi
nás přišli milí hosté. Byl to především pan Radomír Borek z Litomyšle, předseda tamních důchodců,
který nás seznámil s činností jejich svazu, předal
bohaté zkušenosti a nabídl spolupráci. Mezi dalšími hosty jsme s radostí přivítali místostarostku
Poličky paní Marušku Kučerovou a vedoucí odboru
sociálních věcí paní Bc. Martinu Černíkovou. Právem se důchodci zajímali o nový systém sociálního
zabezpečení a jeho změny ve stáří a v nemoci. Bohatá diskuse a odpovědi uspokojily jejich potřeby
a zájem. Pak se už jen diskutovalo, zpívalo a tančilo.
Ohlasy byly opět velké. Děkuji všem organizátorům
a hostům za aktivitu. V měsíci březnu MO SDCR
připravuje poslední akci, jak se říká „pod střechou“.
Všichni se od dubna těšíme na společné vycházky
do přírody, na výlety a zájezdy, které jsou již pomalu, podle zájmů, našich možností a schopností,
připravovány. Ale již za několik dní, tedy 8. března,
se připojíme k městským oslavám MDŽ, které se
uskuteční od 15.00 hodin v restauraci Pivovar. Společně se zase uvidíme, pobavíme, zazpíváme a budeme se těšit na naše jarní a letní akce. Těšíme se
i na nové členy SDCR, kteří k nám jistě najdou cestu,
a společně naplníme heslo tohoto svazu: „ Aby nebyl
nikdo sám“.
Srdečně vás zveme.
Za výbor MO SDCR , RSDr. Ivan Chudý

měly výšku 30 cm a branky kovové se síťovinou.
Osvětlení (pokud již byla tma) tvořily lampy upevněné pouze na drátech, natažených nad ledovou
plochou. Stávalo se také, že občas nějaká nevydržela nápor a praskla. Kvalita ledu byla stejná jako
dnes. Mrazem popraskaný led a rýhy. Do Poličky na
Synský rybník přijížděla taková mužstva, jako třeba
LTC PRAHA a SPARTA PRAHA. Mezi další patřily
Pardubice, Jihlava, Havlíčkův Brod, Hlinsko a jiní.
V této době se stala jedna smutná událost. Na led přijel řidič s motocyklem tzv. „tříkolkou“. Na jeho pří-

Foto: archiv A. Klein

Na rybníku se bruslilo i letos. Ve snaze
obnovit tradici bruslení na přírodní ploše
ve středu města městská policie za pomoci
osob bez domova vytvořila tři velká
přírodní kluziště.

na každou stranu, aby si někdo nestěžoval, že je převaha v některém družstvu. „Zápasy“ byly mnohdy
brány s velkou vážností a měly svou prestiž. Ve své
podstatě ale nebylo důležité, kdo zvítězil, protože radost ze hry byla velká. Úroveň některých bruslařsky
vybavených „hráčů“ byla různorodá i vybavení po
stránce technické (brusle, hokejka, …) nebylo podstatné.
Při tomto vzpomínání bych chtěl přidat také historii hokejových utkání v jiné době a na jiné úrovni.
Kolem roku 1936 a dále se na rybníku sehrávala
utkání hokejistů Poličky. Mantinely byly ze dřeva,

jezd reagovali kluci seběhnutím ke stroji. V tu chvíli
praskl led a prolomil se. Až na jednoho nešťastníka
se podařilo topící se zachránit. Byl to osud.
Tyto příběhy jsem se dozvěděl od stále žijícího
hráče pana Miloslava Svobody, který na ta léta rád
vzpomíná. Kdo někdy bruslil na přírodním ledě, tak
ví, jaké to má kouzlo a poezii.
Petr Mach

Klub zdraví zve na březnové setkání

Hrátky na sněhu
18. února v odpoledních hodinách skauti a skautky z Poličky uspořádali hravé odpoledne Hrátky na
sněhu a se sněhem pro děti a nejen pro ně v parku
v Poličce. Příchozí děti i rodiče soutěžili v sáňkařském spřežení, využili jsme lepivý sníh, strefovalo
se koulemi na cíl, stavěly a bouraly se věžičky, rozstřelovala se koule ve vzduchu a na ledě se hrála
metaná s kastroly, něco jako curling a kuličky.
Parádně jsme si všichni zařádili, i sněhuláka
jsme si postavili a všichni účastníci získávali speciální kartičky, za které mohli získat zajímavou
odměnu. Počasí nám mimořádně přálo - ale byli
jsme připraveni na všechny varianty, na krutý
mráz i variantu bez sněhu.
Poděkování si zaslouží zejména Jan Stifter - Potápka, který akci řídil, ale stejně tak i všichni další
skauti a skautky na stanovištích. Tak za rok přijďte taky.
René Habrman - Blesk
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V průběhu takto dlouho trvajících mrazivých dnů
jsem si zavzpomínal, jak jsme jako kluci hrávali hokej na Synském rybníku v Poličce.
Po příchodu na ledovou plochu jsme si museli
vyhrnout hřiště, pokud to už neudělal někdo před
námi. K vyhrnování sněhu používal každý to, co měl
s sebou. Pomohly sáňky, lopaty nebo stačily i hokejky. Jako mantinely sloužil odhrnutý sníh a branky
byly na obou stranách dvě zimní boty nebo klacíky
zapíchnuté do sněhu. Mohlo se začít hrát. Nepsaným
pravidlem na začátku „mače“ bylo rozhození hokejek

Erteple, bandory, zemčata, krumple, branibory,
bamboly a kdovíjak ještě se krajově nazývá importovaný lilek brambor, původně domovem v jihoamerických Andách. Díky Kolumbovi či spíše touze španělské koruny expandovat do omylem nalezeného
Nového světa, si našly cestu i na naše stoly. Nebyla
úplně přímočará, vzhledem k jejich potměšilé lilkovitosti byly první pokusy nezkušených Evropanů
o jejich konzumaci provázeny otravami a chvíli trvalo, než metodou pokusu a omylu došli ke zjištění, že
lépe je pojídat podzemní hlízy. Pak zdomácněly i v jídelníčku obyčejných lidí a v době hladomorů v letech
1771-2 zachraňovaly Evropu před vylidněním díky
osvícenosti Marie Terezie. Dodnes sytí díky své
snadné přípravě a svému složení hladové žaludky
v celém světě a rok 2008 byl dokonce vyhlášen Mezinárodním dnem brambor.
Určitě si myslíte, že o bramborách víte skoro
všechno, ale přijďte do Klubu zdraví a my se vás
pokusíme překvapit tím, co jste o nich přece jen
vědět nemuseli. A hlavně se vám bude hodit sešitek
s recepty, které zčásti ochutnáte na setkání a ostatní
můžete nejen po zbytek března zkoušet na svých rodinných příslušnících. Zveme vás dne 14. 3. na přednášku „Brambory – a jejich story“, při které s námi
v horní místnosti SVČ Mozaika můžete od 17.30 hodin vzpomínat, ochutnávat, hodnotit i nově ocenit
tuto celosvětově rozšířenou plodinu, která může mít
mnoho podob i na našem stole. Předností brambor
je totiž jejich využití ve slané i sladké kuchyni a také
dobrá kombinovatelnost s dalšími potravinami. Doplněním přednášky bude bonusová část „Kořenícím
směsím na stopě cestou po Evropě“ a nadstavbou
okénko k zamyšlení v podání Aleše Kociána. Slibujeme dostatek mírumilovného zacházení, humor, zpěv

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

a možnost podělit se s druhými o své pěstitelské či
kuchařské zkušenosti. Chcete-li přispět do receptáře, napište Alešovi na alkocian@centrum.cz, předem
děkujeme.
Letošní zimu jsem to s bramborami nezvládla,
podcenila jsem, jak „mrazík cenil zoubky a lezl do
chaloupky“ a ty, které jsme do té doby nesnědli, se
díky mé bláhovosti staly mraženými na cestě mezi
sklepem a kuchyní. Naštěstí se jich urodilo tolik, že
se dají snadno nahradit nákupem nových hlíz. Finanční ztráta mi budiž cenným poučením.
Heslo na jednom bramborovém webu zní: Brambory jsou nejlepší a nejlevnější potravinový koncentrát na světě. A lidová slovesnost k tomu povzbudivě
dodává: „Neboj se Anynko, neboj se nouze, dyť já
mám brambory sázený v strouze.“ Určitě vám rovněž není neznámé přísloví o velikosti brambor v souvislosti s mozkovým výkonem soukromého zemědělce. Na tom všem něco je a zní to docela povzbudivě.
Tak se na jaře nebojte sázet do hlíny vašich zahrádek
hlízy své oblíbené odrůdy brambor, já mám nejraději
ty moučné.
Těším se na vás druhou březnovou středu a přeji
vám: buďte zdrávi!
Za tým Klubu zdraví Hanka Ščigelová

Uzávěrka

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

Kalendář akcí
Březen 2012

Tylův dům
Sobota 3. března od 14.00 do 18.00 hodin,
velký sál TD
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Kapela STOFKA z Jevíčka zve milovníky dechovky do TD na příjemně strávené sobotní odpoledne plné krásných
melodií a příjemné zábavy.
Vstupné: 50 Kč
Pondělí 5. března v 10.30 hodin, velký TD
ŽIVOT JE JEN NÁHODA
Přehlídku připravují obyvatelé Domova
na zámku Bystré, Domova na rozcestí
Svitavy, Domova u studánky z Anenské
Studánky, žáci a učitelé Základní školy
speciální Bystré a pracovníci a klienti Oblastní charity v Poličce. Akce je
připravena ve spolupráci s Tylovým domem.

Středa 7. března v 19.00 hodin, velký sál TD
Maurice Hennequin: PROLHANÁ
KETTY
Bláznivá situační komedie o ženě, která
raději lže, než by přiznala manželovi
pravdu.
V hlavní roli Mahulena Bočanová.
Hru uvádíme v rámci divadelní abonentní sezóny jaro 2012.
Prodej zbylých vstupenek v ceně: 160,
180, 200 Kč
Sobota 10. března v 19.00 hodin, velký sál TD
RADŮZA
Písničkářka a multiinstrumentalistka
výrazného talentu, inspirovaná hospodskými odrhovačkami, šansonem, folkem i atmosférou vlastních putování vystoupí se svým koncertním programem
v Poličce.
Vstupné: 200-260 Kč
Pátek 16. března v 19.00 hodin, velký sál TD
SLADKOVODNÍ GIGANTI
S JAKUBEM VÁGNEREM
Úspěšný rybář, cestovatel a dobrodruh
Jakub Vágner představí ve své show exotické úlovky.
Vstupné: 200 Kč
Pondělí 26. března v 8.15 a 10.00 hodin, velký sál TD
NA KOUZELNÉM PALOUČKU
A JŮ A HELE
V představení se střídají komické dialogy, písničky, pohádky a soutěže, kterých
se děti samy účastní.
Školní představení pro děti a žáky MŠ
a I. st. ZŠ
Vstupné: 40 Kč

Kino Polička
Pondělí 19. března v 18.00 hodin
MODRÝ TYGR
Dobrodružný, magický a humorný rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče do
světa fantazie. Středobodem všeho dění
je trochu zapomenutá, ale stále kouzelná botanická zahrada, ukrytá uprostřed
hlučícího města.
Rodinný, ČR, 90 minut, přístupný
Vstupné: 70 Kč
Úterý 27. března v 19.00 hodin
	ROZCHOD NADERA A SIMIN
Strhující manželské drama ze současného Iránu ukazuje, jak fatálně mohou být
lidské osudy a rodinné vztahy ovlivněny
společenskými předsudky a přísným
právním systémem.
Drama, Irán, 120 minut, Persky s českými titulky, přístupný
Vstupné: 60 Kč
Čtvrtek 29. března v 19.00 hodin
ČERNÁ VENUŠE
Píše se rok 1815 a anatom Georges Cuvier právě ukazuje v pařížské Královské
lékařské akademii vymodelované tělo
africké ženy Saartjie Baartmanové. Jeho
kategorický verdikt je doprovázen potleskem významných kolegů.
Historické drama, Francie, 159 minut,
titulky, přístupný od 15 let
Vstupné: 70 Kč

Angličtina pro
malé i velké
Občanské sdružení Pontopolis otevřelo nové jazykové kurzy.
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Pro předškolní děti od 4-6 let, výuka angličtiny
zábavnou formou.
Od ledna 2012 pravidelně každé úterý od 15h.
V Centru Bohuslava Martinů (prostory Matami
a Pontopolis), max. 8 účastníků.
Délka: 1 vyučovací hodina (45minut)
Cena: 40 Kč za 1 vyuč. hodinu
Lektorka: Dorota Madejska Stansbury,
			
Pavla Dvorská
Ve spolupráci s Matami, o.s.

Inspirace z měst
České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
16. - 17. 3. - Infotour a cykloturistika
Kongresové centrum Aldis,
13. ročník regionálního veletrhu
cestovního ruchu

CHEB
20. 3. Napalm Death - „BRUTAL ASSAULT
Tour“
Cheb, Kulturní centrum SVOBODA
V čele s britskou legendární kapelou: NAPALM DEATH (UK), jako support vystoupí:
HYPNOS (CZ), BRUTALLY DECEASED (CZ).
Po minulých veleúspěšných misích přijíždí
britská legenda NAPALM DEATH opět, aby
potěšila tisíce svých věrných fanoušků.
JINDŘICHŮV HRADEC
20. 3. - Koncert Brněnského kytarového
kvarteta
od 19.00 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny
Soubor se vyznačuje výbornou technickou
úrovní hráčů, souhrou a citlivým, promyšleným přednesem. Souhrn těchto kladů dovede vždy vdechnout život a jedinečnost každé
skladbě přednášeného repertoáru.
KUTNÁ HORA
31. 3. - Probouzení Kutné Hory
7. ročník slavnostního zahájení turistické sezóny na Horách Kutných, tentokrát o lidech
hříšných a činech ohavných ve stříbrném
městě! Formou hraných scének návštěvníky
seznámíme s těmi nejproslulejšími kriminálními případy Hor Kutných.
LITOMYŠL
Odkrývání dobře utajených houslí
aneb Miroslav Horníček: člověk, herec,
spisovatel, výtvarník
Státní zámek Litomyšl
Výstava, jejíž součástí jsou také filmové projekce a besedy potrvá do 31. 5.2012.
POLIČKA
Jarní očista Velikonoce přichystá…
v Centru Bohuslava Martinů v Poličce
Výstava ve třídě Bohuslava Martinů s jarní tematikou.
TELČ
31. 3. Vítání svátků jara
- s vystoupením horáckých folklorních souborů Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan Telč a s
předváděním tradičních řemesel od 14.00
hod. na náměstí Zachariáše z Hradce.
Zahájení výstavy Venkovské stavby na Moravském Horácku ve vstupní síni radnice po
skončení akce na náměstí cca v 15.30 hod.
TŘEBOŇ
16. - 18. 3. – Třeboň poetická
Divadlo J. K. Tyla
Jihočeská postupová přehlídka divadla poezie
a uměleckého přednesu na Wolkrův Prostějov.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz

ANGLIČTINA PRO MATURANTY
Pravidelně každou středu od 18 hodin v jazykové učebně sdružení Pontopolis (ulice Riegrova 52).
Příprava na maturitu: konverzační témata, gramatika, max. 8 účastníků.
Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)
Cena: 50 Kč za 1 vyučovací hodinu (45minut),
celkem 100 Kč
Lektorka: Dorota Madejska Stansbury
Kontakt: Petra Jílková, tel.: 739 568 896
Email: pontopolis@seznam.cz

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

Kam
v Českomoravském
pomezí
Litomyšl
Do 31. 5. - Státní zámek Litomyšl
Odkrývání dobře utajených houslí aneb
Miroslav Horníček :
člověk, herec, spisovatel, výtvarník
Výstava, jejíž součástí jsou filmové projekce a besedy.
24. 2. – 30.10. - Státní zámek Litomyšl
Byl jednou jeden domeček
Výstava domků a bytů pro panenky.
24. – 25. 3. - různá místa Litomyšle
Zahájení turistické sezóny
Svitavy
12. 3. od 19.00 hod. - Fabrika
Brněnský komorní orchestr Czech virtuosi s americkou houslistkou Esther Yoo,
diriguje C. Richter – Rak.
Zazní díla W. A. Mozarta
20. 3. od 19.00 hod. - Fabrika
Koncert: Robert Křesťan & Druhá tráva
Legenda folk, country a bluegrassové scény.
28. 3. od 19.00 hod. - Ottendorferův dům
Koncert: Kateřina Englichová
K. Englichová – harfa, V. Veverka - hoboj
Moravská Třebová
3. 3. - KD Boršov
DWD Fest
KD Boršov a Rádio DWD připravily rock´n´roll, rock, ska, drum“n“bass
… a to vše na jednom místě.
31. 3. - Zámek
Zahájení turistické sezóny na zámku
Zábavný program spojený s otevřením zámeckých expozic.
Vysoké Mýto
10. 3. od 20.00 hod. - Městský klub, klubová scéna
Koncert: Mňága a Žďorp
24. 3. od 20.00 hod. - Městský klub, klubová scéna
Koncert: Taxique
Koncert v rámci turné s novou deskou.
27. 3. od 19.30 hod. - Šemberovo divadlo
Koncert: Václav Neckář a Bacily

DROBEČCI
(pro rodiče s dětmi od 0 do 1 roku)
každé úterý 9.00-12.00 hod.
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Povede: Mgr. Hana Dalíková
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ - NOVĚ!
(Pontopolis, o. s. ve spolupráci s MaTami otevírá
jazykový kurz! Výuka probíhá v učebně o.s. Pontopolis v Riegrově 52)
každé úterý 15.00-15.45 hod.
Pro předškolní děti od 4 - 6 let, výuka angličtiny zábavnou formou max. 8 účastníků. Cena
40 Kč/1 vyuč. hodinu. Přihlásit se můžete na
mailové adrese pontopolis@seznam.cz.
Lektorka: Dorota Madejska Stansbury
FIT PO PORODU
(maminky s miminky po ukončeném šestinedělí
a pro ženy, které miminko plánují.)
každou středu 9.30-11.30 hod.
Pravidelné kondiční cvičení za účelem protažení
celého těla, posílení oslabených svalů, podpoření
laktace a zlepšení celkového držení těla.
Povede: Soňa Kováčová, Dis.
FITNESS CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY
každou středu 17.00-18.00 hod.
Speciální fitness lekce určené pro aktivní maminky, ženy a dívky, které se chtějí udržet v kondici.
Povede: Mgr. Dana Matejsková.
DROBCI I a II
(pro rodiče, prarodiče, tety, strýce… s dětmi
od 1 do 3 let)
každý čtvrtek a pátek 9.00-12.00 hod.
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
společně nové říkanky a písničky.
Povede: Lída Burešová, Mgr. Michaela Vomáčková

Mgr. Jan Matouš,
VV Českomoravské pomezí

Velikonoční
inspirace
V neděli 1. dubna od 13.00 do 17.00 hodin se
bude konat v prostorech Tylova domu tradiční
Velikonoční inspirace. V případě, že máte zájem
se této akce zúčastnit jako prodejce zboží s velikonoční tématikou, přihlaste se, prosím, na níže
uvedené adrese nejpozději do 21. března 2012.

Ostatní přednášky, semináře a dílny
POHÁDKOVÁ TVOŘENÍ S MARTINOU
PRO DOSPĚLÁKY
6. 3. 2012 (úterý) od 16 hod
K příležitosti Dne za práva žen (8. 3.) vás zveme
na výrobu originálního tepaného šperku z mědi.
Potřebný materiál bude k dispozici. Kapacita je
omezena na 10 lidí. Přihlašujte se, prosím, na
e-mailu: prihlasse.matami@seznam.cz (o děti
bude postaráno v dětském koutku).
Povede: Martine Mihulková

Nabízíme tyto prodejní plochy – stoly:
stůl malý 80 x  80 cm (0,64m2) = 70 Kč
stůl velký 120 x 80cm (0,96m2) = 100 Kč

ZDRAVÉ PŘEBALOVÁNÍ
8. 3. 2012 (čtvrtek) od 17 hod
Seznámení s moderními látkovými plenkami
(s jejich výhodami, použitím i sortimentem)
a tipy pro použití praktických doplňků pro dítě
i kojící maminku. Na přednášce bude možno zakoupit plenky, doplňky a tašky Envirosax. Máte-li
zájem o konkrétní produkt BKD, objednávejte,
prosím, s nejméně týdenním předstihem před
prezentací přes e-mail: zuza.detem@email.cz
Povede: Zuzana Otrubová

Bližší informace:
Marie Hrstková, tel.: 461 725 204,
mob.: 736 752 629, e-mail: kurzy@tyluvdum.cz

TVOŘIVÝ (ARTETERAPEUTICKÝ)
VEČER PRO ŽENY
9. 3. 2012 (pátek) od 18 hod

Navážení zboží a instalace jsou možné od 10.00
do 12.00 hodin.
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Pravidelný program
FITMATAMI aneb cvičení
pro maminky s dětmi různého věku
každé pondělí 9.30-11.30 hod.
Přijďte aktivně strávit volný čas se svými dětmi.
Cvičí se střídavě s dětmi a bez nich. Lekce zahrnují posilovací a protahovací cviky pro maminky.
Cvičení dětí je zaměřené na vnímavost a trénink
stability, hmatové a barevné vnímání.
Povede: Mgr. Dana Matejsková

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

Dílna je určena všem, kteří o sobě chtějí zjistit
něco víc. Přijďte s námi prožít příjemně tvořivý
večer. Přihlašujte se SMSkou na tel: 777 619 234.
Počet míst omezen.
Povede: Majka Mitášová (arteterapeut)
POHÁDKOVÁ MALOVÁNÍ S LENKOU
PRO DĚTI 2 - 4 LET
13. 3. 2012 (úterý) od 13 do 16 hod
Šmoulí odpoledne. Poslechneme si písničky
o šmoulech, třeba si i zatancujeme. Vyrobíme si
papírového stojacího šmoulu, nebude chybět ani
šmoulí občerstvení a domů si odneseme malinké
překvapení.
Povede: výtvarný tým
ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO CELOU RODINU
– Příprava bezlepkových knedlíků
16. 3. 2012 (pátek) od 9.30 do 11.30
Věřte nebo nevěřte, ale i bezlepkové knedlíky
můžou chutnat více než obvyklé bramborové.
A navíc dobře drží, nedrobí se a jsou nesrovnatelně lepší než jakékoli kupované pečivo. Přijďte
i s dětmi ochutnat…
Povede: Mgr. Dana Matejsková
Opět proběhne BAZÁREK!
23. 3. 2012 (pátek 9.00-17.00 hod.)
a 24. 3. 2012 (sobota 9.00-12.00 hod.)
Komisní prodej kojeneckého a dětského oblečení,
obuvi na období jaro/léto, oblečení pro těhotné
a hraček. Hledáme dobrovolníky na pomoc při
organizaci bazárku, v případě zájmu nás kontaktujte na matami@email.cz. Více informací
v příštím čísle Jitřenky a na našich webových
stránkách.
POZOR!!! 29. a 30. 3. budou zrušeny dopolední
aktivity Drobečků a Drobků. V prostorách bude
probíhat seminář PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
(bližší info na: jukl@knihovna.policka.org)
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena:
Pravidelné aktivity:
40 Kč (pro členy 30 Kč)
Tvořivý večer pro ženy: 50 Kč (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
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Kardiaci zvou
Kardio klub Svitavy zve příznivce na jarní vycházku do přírodních památek.
Sněženky ve Vysokém Lese a zbytky
buko-jedlového pralesa v Bukách
Sraz účastníků v sobotu 24. března v 8.00 hod.
na autobusovém nádraží ve Svitavách a v 8.30 hod.
v Poličce. Průvodcem nám bude Zdena Chvojsiková. Délka vycházky 6 km. Odjezd zpět z Lezníku ve
12.30 hod. Neseďte doma a přijďte mezi nás.
PODĚKOVÁNÍ. V sobotu 18. února se v Poličce
v rámci vycházky Kardio klubu uskutečnila zdravotní přednáška na téma: srdeční a cévní onemocnění. Odborná přednáška paní RNDr. Tomanové
nás velice zaujala zajímavou a velice poučnou tématikou.
Účastníci přednášky moc děkují a těší se na další setkání.
Jan Pokorný

Program Centra Bohuslava Martinů
Program Centra Bohuslava Martinů na měsíc BŘEZEN připravilo Městské muzeum
a galerie Polička, Městská knihovna Polička, Pontopolis o. s., MaTami o. s. a Náš Martinů o. s.
Výstavy jsou přístupné denně
mimo pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod. Na
akce konané v Centru Bohuslava Martinů lze uplatnit BONUS pro pravidelné návštěvníky.
DOBA MĚST A HRADŮ, HUSITSKÉ
VÁLKY
- dotyková výstava, která vám hravou formou přiblíží život ve středověku…
24. ledna - 22. dubna
Vydejte se s námi do středověku. Dozvíte se řadu
zajímavostí a na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se
žilo na hradě, v podhradí i na bitevním poli. Poznáte
tíhu brnění i půvab historického šatstva, neboť
pro malé i velké návštěvníky jsou zde připraveny
repliky dobových oděvů, klobouků, nářadí, náčiní
a mnohé další. Na zájemce o válečnou tematiku čeká
kolekce zbroje a zbraní. K dispozici jsou seříznuté
husí brky, horizontální tkalcovský stav, gotická
vitráž ze skleněných čtverců, výroba pečeti, stolní
hry a řada dalších zajímavých předmětů, které
byly lidem v minulosti k užitku či potěšení. Výstava
je vhodná pro výuku i volný čas a samozřejmě pro
návštěvníky všeho věku.
POJĎTE S NÁMI DO STŘEDOVĚKU - řemeslné odpoledne pro děti i rodiče se uskuteční v sobotu 10. března od 14.00 do 16.00 hod.
v Centru Bohuslava Martinů. V průběhu odpoledne se společně s námi vydáte do středověku, do
doby, kdy se zruční řemeslníci sdružovali do cechů,
které nejen hájily práva a zájmy svých členů, dohlížely na jakost a cenu výrobků, ale také se staraly o výchovu mladých učedníků. Do svého řemesla vás zasvětí zkušený brašnář, který pracuje s kůží, a s jehož
pomocí si vyrobíte kožený měšec nebo náramek zdobený ražbou. Své šikovné ruce vám předvede také
provazník a přadlena. S jejich pomocí si vyzkoušíte
spřádat ovčí vlnu, tkát na středověkém stavu nebo
vyrábět lněné provazy. Nahlédneme společně také
do klášterního skriptoria a naučíme se psát husím
brkem a zdobit iniciály.
Vstupné: 40 Kč/jednotlivec - cena zahrnuje návštěvu výstavy Doba měst a hradů, husitské války
i veškeré potřebné pomůcky a materiály. Děti do 6
let zdarma.
Jiří Šindler písmo - obraz
21. ledna - 8. dubna
Výtvarný život Jiřího Šindlera, poličského rodáka
(1922), je už od počátku spjat s knihou. První seznámení se světem výtvarného umění získal u svého
otce, učitele a krajináře Vladimíra Šindlera, který
ho seznamoval i se světem bibliofilie, krásných knih.
Později se věnoval studiu grafiky a ilustrace u prof.
A. Strnadela na pražské VŠUP, dále se například setkával s typografem O. Menhartem nebo knihařem
J. Vyskočilem.
Příběhy a obrazy - literární večer
s knihami ilustrovanými Jiřím Šindlerem se
uskuteční v úterý 27. března od 18 hodin v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. Literární
ukázky přednese Jan Jukl, originální ilustrace ze
sbírek Městského muzea a galerie Polička představí
David Junek.
Jarní očista velikonoce přichystá… výstava s jarní tematikou ve třídě Bohuslava Martinů
11. února - 8. dubna
Příprava na Velikonoce, jakožto nejdůležitějšího
svátku církevního roku, nebyla podceňována ani

v minulosti. V tomto období probíhal nejen důkladný úklid v domácnostech, ale lidé se intenzivněji
věnovali i očistě svého ducha. Činili tak zpytováním
svědomí, přemýšlením nad svými hříchy, modlitbou
a zpovědí v kostele. S předvelikonočním obdobím
byla spjata spousta zvyků a pověr. Lidé věřili zejména v očistnou sílu vody a ohně.
PTÁČCI - ZPĚVÁČCI - předvelikonoční
tvořivá dílna
Občanské sdružení Ruka pro život pro vás ve
spolupráci s muzeem připraví tvořivou předvelikonoční dílnu. Zavítejte proto v sobotu 24. března
od 14.00 do 16.00 hod. do Centra Bohuslava
Martinů, kde se společně pokusíme přivolat jarní
atmosféru. Chybět nebudou velikonoční výtvarné
hrátky pro děti i pro rodiče, při kterých si budete
moci sami vyrobit velikonoční ozdobu v podobě
ptáčků z různých materiálů. Součástí dílny bude
drobná výstava o. s. Ruka pro život, kde si můžete
zakoupit výrobky šikovných rukou a dekorace z nejrůznějších materiálů, které vytvořili právě klienti
občanského sdružení.
Vstupné: 40 Kč/jednotlivec - cena zahrnuje návštěvu výstavy Jarní očista Velikonoce přichystá…
i veškeré potřebné pomůcky a materiály. Děti do
6 let zdarma.
SKUTEČNÁ POMOC - panelová výstava,
která prezentuje aktivity společnosti Člověk
v tísni a představuje, jak tato humanitární organizace pomáhá lidem v krizových oblastech, poskytuje
pomoc obětem přírodních katastrof či válek, staví
školy a nemocnice, buduje zdroje pitné vody v suchých oblastech nebo dává osivo a nářadí chudým
rolníkům a podporuje i dodržování lidských práv
v nedemokratických režimech, například na Kubě,
v Bělorusku a Barmě.
Výstava je k vidění v přednáškovém sále
Centra Bohuslava Martinů od 1. do 31. 3.
Zapomenuté osudy – Josef Mach
- drobná výstavka vypovídající o osudu českého
pilota Josefa Macha je prodloužena do 31. 3.,
vestibul Centra Bohuslava Martinů, vstup
volný.
Stěna pro jedno dílo v březnu představí výběr z tvorby Petra Cacha. Vstup volný.
JARNÍ PRÁZDNINY V MUZEU - nabídka
pro děti i rodiče
Máte už program na jarní prázdniny? Nevíte co
s volnými dny? Přijďte za námi do muzea! Nemáte
dostatek času, a přesto chcete své děti zabavit? Přiveďte je mezi nás a my se o ně postaráme! Na středu 14. března od 14.00 do 16.00 hod. jsme pro
vás připravili hravé odpoledne ve třídě Bohuslava Martinů k výstavě JARNÍ OČISTA VELIKONOCE PŘICHYSTÁ…, kde si užijete plno
zábavy, ale současně se dozvíte, jak žili lidé před
více jak sto lety, jak pečovali o sebe i svůj zevnějšek. V průběhu odpoledne si vyrobíte voňavá mýdla
s různých tvarů, barev a vůní s příměsí bylinek, koření a dalších voňavých přísad - heřmánku, levandule,
podbělu, kokosu, kávy nebo skořice. Protože může
být mýdlo také vhodným dárkem, vyrobíte si malou
papírovou krabičku. A ten, kdo se bude chtít pocvičit
v ruční práci s jehlou a bavlnkou, vyšije si barevný
obrázek podle připravených vzorů nebo své fantazie.
Vstupné: 40 Kč/jednotlivec - cena zahrnuje návštěvu výstavy Jarní očista Velikonoce přichystá…
i veškeré potřebné pomůcky a materiály. Děti do
6 let zdarma.
BESEDA Dvakrát zachráněné dítě vypráví
svůj příběh
Beseda s úžasným vypravěčem a jeho životním
příběhem. Tomáš Graumann je jedním z posledních 669 dětí, zachráněných Nicholasem Wintonem

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

v roce 1939. „Narodil jsem se v Brně roku 1931 do
židovské rodiny. Otec byl obchodník s obuví. Rodiče
své židovství nepraktikovali a poměrně brzy se rozvedli. Maminka se znovu vdala za pana Hochberga.
Všichni jsme se přestěhovali na zámek v Těšanech
u Brna, bylo to krásné místo. Já i můj bratr Tony
jsme byli obklopeni služebnictvem a žilo se nám
velmi příjemně. Zdálo se, že to tak bude napořád...“
Setkání s panem Graumannem a jeho manželkou proběhne v pátek 16. března v 18.00
hodin v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce.
divadlo nejen pro děti - Jabloňová
panna
Přijďte s dětmi na loutkové divadlo na motivy pohádky K. J. Erbena Jabloňová panna. V pohádce
se potkáte s králem i princeznou, poveselíte se na
dvou svatbách a dozvíte se o královském rodinném
prokletí… a jak to všechno dopadne? Uvidíte sami!
Divadlo Loutky bez hranic vám přijede zahrát v neděli 18. března od 16.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů. Vstupné 40 Kč.
Přednáška Vliv myšlení člověka na
funkci vnitřních orgánů a jeho samotný život. Setkání a společné povídání s mistrem Reiki
Pavlem Votřelem vám přiblíží, co je to myšlenka
a co je možné si pod tímto slovem představit. Jakou
má sílu a jak lze tuto sílu využít ve prospěch zdravého způsobu života. Jak a odkud k nám informace
ve formě myšlenek přicházejí a jak se dá rozpoznat
pozitivní informace od negativních ještě dříve, než je
připustíme k sobě ve formě myšlenek. Na závěr bude
vedena meditace na harmonizaci vnitřního dítěte
a nalezení klidu a harmonie ve svém nitru. Beseda
se uskuteční v úterý 20. března od 18.00 hod.
v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů.
VÝZVA PRO VEŘEJNOST
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY 2012
13. ročník noční prohlídky města Poličky je naplánován na sobotní večer 2. června (19 - 24 hod.)
Pokud máte zájem zapojit se do večerního putování
městem, zašlete vyplněný formulář poštou, prostřednictvím e-mailu nebo doručte osobně nejpozději do 31. března koordinátorovi akce, kontakt:
Městské muzeum a galerie Polička, Centrum Bohuslava Martinů, Alena Jandlová, Tylova 114, Polička
572 01, tel.: 461 723 858, jandlova@muzeum.policka.org. Formulář naleznete na www.cbmpolicka.cz
v odkazu Akce a výstavy. Protože se akce koná
už 2. června, je nutné program večera otisknout již v květnové Jitřence a uzavřít tedy
nejpozději 18. dubna 2012.
Příjemným zpestřením budou noční prohlídky
rodné světničky Bohuslava Martinů, která prošla
v uplynulých letech proměnou a od letošní letní sezóny bude zase v plném provozu. O životě na věži vám
povypráví skladatelova sestra Marie Martinů a dokonce vám dá nalédnout do svého kufru plného vzpomínek. Tentokrát zůstanou dveře Centra Bohuslava Martinů zavřeny, ale těšit se můžete na nezvyklou
prohlídku barokní radnice a galerijních expozic.
Bonus pro pravidelné
návštěvníky
V průběhu letošního roku 2012 plánujeme bohatý
kulturní program pro děti i jejich rodiče a těšit se
můžete na řadu doprovodných akcí. Proto jsme pro
pravidelné návštěvníky připravili speciální BONUS. Stačí se pouze zaregistrovat v pokladně Centra Bohuslava Martinů v Poličce, kde zájemci obdrží
záznamový arch, kam se budou navštívené akce
zaznamenávat a každá čtvrtá návštěva bude zpřístupněna zdarma. Bonus se vztahuje na akce, které pořádá Městské muzeum a galerie Polička a na
přednášky, promítání, besedy a divadla připravené
v Centru Bohuslava Martinů městskou knihovnou
a občanskými sdruženími MaTami a Pontopolis.
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Divadelní klub
Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
ČTVRTEK 1. 3. od 20.00 KLUBOVÉ KINO
Milenci ze severního pólu
Drama/romantický, Španělsko/Francie,
1998, 112 min
Režie: Julio Medem
Hudba: Alberto Iglesias
Hrají: Najwa Nimri, Fele Martínez, Nancho
Novo, Maru Valdivielso, Ángela Castilla, Pep
Munné
Celý děj filmu je vlastně jeden velký kruh,
stejně jako řada věcí v něm. Otto a Ana se potkají ve škole poté, co Anin otec zemře a její
matka se vdá za Ottova otce. Ana věří, že Otto
je reinkarnací jejího otce, nicméně postupně
se do něj zamiluje. Jejich cesty se však po čase
rozdělí. Otto se stane pilotem na lince Španělsko - polární kruh. Ana se přestěhuje od matky a posléze za polární kruh, aby zapomněla
na svou minulost a uvědomila si, že jí chybí
Otto (CSFD 86%).
Vstupné: 40 Kč

ČTVRTEK 8. 3. – od 20.00 KLUBOVÉ KINO
Vynález zkázy
Dobrodružný/fantasy/Sci-Fi/rodinný, Československo, 1958, 78 min
Režie: Karel Zeman Hudba: Zdeněk Liška
Hrají: Arnošt Navrátil, Lubor Tokoš, František Šlégr, Miloslav Holub, Václav Kyzlink.
Přijďte zavzpomínat na své dětství a mládí
prostřednictvím filmu Karla Zemana Vynález
zkázy (CSFD 87%).
Vstupné: 40 Kč
ČTVRTEK 15. 3. – od 20.00
KLUBOVÉ KINO
Nebeské dny
Drama/romantický, USA, 1978, 94 min
Režie: Terrence Malick
Hudba: Ennio Morricone, Camille
Saint-Saëns
Hrají: Richard Gere, Brooke Adams, Sam
Shepard,...
Chicago, 1916. Mladý ocelářský dělník Billy (Richard Gere) utíká spolu s dospívající
sestrou Lindou a svojí dívkou Abby poté,
co ve rvačce zabije předáka. Trojice, jež se
vydává za sourozence, se přidá ke skupině
sezonních dělníků na texaském ranči, jehož
majitel (Sam Shepard) postupně podléhá
kouzlu Billyho dívky. Prchlivý mladík vidí
v rančerově citu k Abby příležitost skoncovat s nuzným životem, jeho pragmatické
rozhodnutí však nutně přináší následky.
Druhý snímek Terrence Malicka, po jehož
dokončení se nejtajuplnější z filmových režisérů na dvacet let odmlčel, bývá označován za kinematografické dílo s nejkrásnější
kamerou v dějinách filmu (CSFD 80%).
Vstupné: 40 Kč

PÁTEK 2. 3. od 20.00
SKA BEAT AND ROCK ´N´ ROLL
BITUMEN BEAT - http: //bandzone.cz/bitumen
2WINGS - http: //2wings.rock.cz/
SCHODIŠTĚ - www.schodiste.org
Vstupné: 150 Kč/100 KčS
SOBOTA 3. 3. od 19.00
IV. VEČER AKUSTICKÉ HUDBY
KELT GRASS BAND – celtic, irish, scotish,
bluegrass, folklór
A. M. ÚLET – folk-rock s prvky blues, jazzu,
folklóru
www.amulet.ic.cz
TRATIVOD – old time hillbily, bluegrass,
www.trativod.websnadno.cz
DOSTAVNÍK – bluegrass and acoustic music
www.dostavnikvysocina.cz
Vstupné: 80Kč

SOBOTA 17. 3. – od 21.00
Jungle Night „OUT - ON
n_e_w_e_r. e_n_d_i_n_g set“
djs: OUT - ON + kdo přijde, sluchátka i desky
maje, potom hraje
Vstupné: 50 Kč

STŘEDA 7. 3. od 20.00
Těsnohlídek - Zábranský - Vaníček
v Poličce
Večer ve společnosti současných českým literátů. Jan Těsnohlídek ml. představí svoji
básnickou sbírku Rakovina, David Zábranský novou prózu Edita Farkaš. Nepropásněte
setkání s literaturou na živo!
Vstupné: 30 Kč

Změna telefonních
čísel úřadu práce
Kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky v Poličce oznamuje změnu telefonních čísel na
pracovišti Nádražní 304.
Pro oblast dávek pro zdravotně postižené volejte
číslo 950 163 547 a pro oblast dávek hmotné nouze
číslo 950 163 548.
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ÚTERÝ 20. 3. – od 20.00
DIVADELNÍ VEČER - LiSTOVÁNÍ
Dobrý proti severáku
Staří dobří známí z projektu scénického
čtení v čele s Lukášem Hejlíkem zavítají do
Poličky se žhavou novinkou Dobrý proti
Severáku. Emmi chtěla přes internet zrušit
předplatné časopisu Like. Kvůli překlepu ale
její e-mail dostane Leo. Začne tak nezvyklá
korespondence, jakou lze vést jen s osobou
naprosto neznámou. Tenhle milostný balet
by se jistě líbil nejen romantikům, a to hned
z několika důvodů. Text je vtipný, což se cenní. E.mailové LiStOVáNí!
Vstupné: 100 Kč/80 KčS
STŘEDA 21. 3. – od 19.00
BESEDA - Ivan Klíma
Třetí březnová středa nabídne jedinečnou
příležitost k setkání s jedním z nejvýznamnějších spisovatelů současnosti - Ivanem Klí-

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

mou. Ať už vás zaujaly jeho básně, romány,
tvorba pro děti, autobiografické knihy Moje
šílené století nebo životní osud, neváhejte
vyrazit první jarní den vstříc besedování.
Vstupné: 30 Kč
ČTVRTEK 22. 3. – od 1900
Mexikem do Lacadonské rezervace
za potomky Mayů
Ekocentrum Skřítek pořádá další zajímavou
přednášku. Besedu povede Dana Eberlová,
která působí jako terapeutka. Doprovázet ji
bude Pavel Chřestýš Blahůšek, který dlouhá
léta studuje tradiční způsoby života přírodních národů. Více na str. 5.
Vstupné: 40 Kč
PÁTEK 23. 3. – od 20.00
JAZZOVÉ SETKÁNÍ
Petra Vlková Band - Beatles in jazz
…stylově vychází zejména z akustického
popu s přídechem jazzu. Profesionální muzikantské výkony, interpretační svoboda
hudebníků, díky níž je každé vystoupení
neopakovatelným diváckým zážitkem. Velké pozitivní naladění, které se velice snadno
přenáší do okolí. To všechno a ještě něco navíc vám přinese tato kapela.
Vstupné: 130 Kč/70 KčS
SOBOTA 24. 3.
POLIČSKÝ SKŘIVAN 2012 PRVNÍ KOLO
Kapely a začátek soutěže od 2. 3. na webu divadelního klubu.
Vstupné: 50 Kč
ČTVRTEK 29. 3. – od 19.00
FESTIVAL JEDEN SVĚT
Host: Jaromír Štětina
Kdo zabil Natašu?, Who Killed Natacha?
Mylène Sauloy, Francie, 64 min.
Groznyj, hlavní město Čečenska, 15. červenec 2009. Nataša Estemirová, novinářka
a lidsko-právní aktivistka ten den nedorazí
na plánovanou schůzku...
Čečenský sen, Chechen Dream, Petr Jančárek, 35 min.
V únoru 1995 se Člověk v tísni v čele s ředitelem společnosti Šimonem Pánkem vypravil
do Čečenska s humanitární pomocí...
PÁTEK 30. 3. – od 20.00
HUDEBNÍ VEČÍREK
LETY MIMO - www.letymimo.com
NICELAND - niceland.cz
100STUPNU - www.100c.cz
Vstupné: 100 Kč/80 KčS
SOBOTA 31. 3. – od 18.00
FESTIVAL JEDEN SVĚT
Pod sluncem tma, Solar Eclipse, Martin Mareček, Czech Republic, 83 min.
Film nabízí necenzurovaný vhled do úskalí
rozvojové pomoci hudební vystoupení kapely
ZRNÍ
kladenská kapela zpívají česky o nočním
městě, bezdomovcích, jabloních v sadě , o hrdinovi počítačové hry
Láska v hrobě, (Love in the Grave), David
Vondráček, Czech Republic, 74 min.
časosběrná lovestory dvou lidí bez přístřeší
Není úniku, (No Exit, No Entry), Mareille
Klein, Julie Kreuzer, Germany, 82 min.
Odsouzen za brutální znásilnění dvou mladých stopařek se po patnácti letech strávených za mřížemi vrací Karl domů…

Kulturní
kalendář
kam dnes?
v poličce… březen 2012

Čas Název akce - popis
Místo konání
20.00 Klubové kino - Milenci ze severního pólu
Divadelní klub
16.00 Kontrasty - vernisáž výstavy učitelů ZUŠ - výtvarníků
Tylův dům
17.00 Koncert učitelů ZUŠ
Tylův dům, velký sál
20.00 Koncert kapel - Bitumen beat, 2Wings, Schodiště
Divadelní klub
3. 3. 14.00 Odpoledne s dechovkou - Stofka
Tylův dům
19.00 IV.večer akustické hudby
Divadelní klub
5. 3. 10.30 Život je jen náhoda - pořad složený ze zpěvu, dramatizace písniček, scének
Tylův dům
6. 3. 16.00 Pohádkové malování (výtvarná dílna pro dospělé)
Centrum Bohuslava Martinů
7. 3. 19.00 Prolhaná Ketty - bláznivá komedie
Tylův dům
20.00 Těsnohlídek - Zábranský - Vaníček: literární večírek
Divadelní klub
8. 3. 17.00 Zdravé přebalování (přednáška)
Centrum Bohuslava Martinů
20.00 Vynález zkázy (Karel Zeman) - klubové kino
Divadelní klub
9. 3. 18.00 Zapadákovy - cestovatelská beseda s Pavlem Jonešem
čítárna knihovny
18.00 Tvořivý večer pro ženy- arteterapeutický večer
Centrum Bohuslava Martinů
10. 3. 14.00 16.00 Pojďte s námi do středověku - řemeslné odpoledne k výstavě Doba měst a hradů
Centrum Bohuslava Martinů
19.00 Koncert Radůzy
Tylův dům
12. 3. 15.30 Trénování paměti
DPS Penzion - společenská místnost
13. 3. 13.30 Keramická dílna
DPS Penzion - pracovní místnost
16.00 Pohádkové malování s Lenkou (výtvarná dílna pro děti 2-4 let))
Centrum Bohuslava Martinů
14. 3. 9.00 Malovaná středa - pro děti od 1. třídy, malování hlínou a čokoládou
SVČ Mozaika
14.00 Jarní prázdniny v muzeu - tvořivé odpoledne
		 k výstavě Jarní očista Velikonoce přichystá
Centrum Bohuslava Martinů
15. 3. 6.00 Lyžování - Dolní Morava
Dolní Morava
18.00 Zviřátka - diashow Pavla Joneše
Čítárna knihovny
20.00 Klubové kino - Nebeské dny
Divadelní klub
16. 3. 9.00 Morana - tvořivá dílna pro děti od 1. třídy
SVČ Mozaika
9.30 Zdravé vaření pro celou rodinu
Centrum Bohuslava Martinů
18.00 Dvakrát zachráněné dítě - beseda s Tomášem Graumannem,
		 jedním z posledních 669 dětí, zachráněných Nicholasem Wintonem v roce 1939
Centrum Bohuslava Martinů
19.00 Sladkovodní giganti s Jakubem Vágnerem
Tylův dům
17. 3. 21.00 Jungle night
Divadelní klub
18. 3. 16.00 Jabloňová pohádka
CBM
19. 3. 18.00 Modrý tygr - film pro děti, jejich rodiče a zvířata
KINO Tylův dům
20. 3. 14.00 Tanec pro jaro
DPS Penzion - jídelna
18.00 Přednáška - Vliv myšlení člověka na funkci vnitřních orgánů a jeho samotný život
Centrum Bohuslava Martinů
20.00 LiStOVáNí - Dobrý proti severáku - divadelní večírek
Divadelní klub
21. 3. 14.00 Ze života v Penzionu - video
DPS Penzion - společenská místnost
19.00 IVAN KLÍMA - beseda s předním českým novinářem a spisovatelem
Divadelní klub
22. 3. 19.00 Mexikem do Lacadonské rezervace za potomky Mayů
Divadelní klub
23. 3. 9.00 BAZÁREK
Centrum Bohuslava Martinů
20.00 Jazzové setkání - Petra Vlková band
Divadelní klub
24. 3. 9.00 BAZÁREK
Centrum Bohuslava Martinů
14.00 Ptáčci zpěváčci - předvelikonoční tvořivá dílna
Centrum Bohuslava Martinů
				
		 Poličský skřivan I. kolo - soutěž hudebních kapel
Divadelní klub
25. 3. 14.00 Vynášení Morany - akce pro všechny, kteří si rádi připomenou staré tradice
SVČ Mozaika

#

1. 3.
2. 3.

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

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DST
www.divadelniklub.cz
ZUŠ B. M. Polička, TD
www.tyluvdum.cz
ZUŠ B. M. Polička, TD
www.tyluvdum.cz
DST
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DST
www.divadelniklub.cz
Dom. na zámku a TD
www.tyluvdum.cz
MaTami o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
MaTami o. s.
www.matami.webnode.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
MaTami o. s.
www.matami.webnode.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o. s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Mgr. Vítězslav Fila
tel.: 731 508 282
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
DST
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami o. s.
www.matami.webnode.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DST
www.divadelniklub.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Divadelní klub
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Ekocentrum Skřítek Polička
www.ekocentrumskritek.cz
MaTami o. s.
www.matami.webnode.cz
DST
www.divadelniklub.cz
MaTami o. s.
www.matami.webnode.cz
Městské muzeum a galerie Polička,
o. s. Ruka pro život
www.cbmpolicka.cz
DST
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes?
v poličce… březen 2012

Čas Název akce - popis
Místo konání
8.15 Na kouzelném paloučku s hosty Jů a Hele
Tylův dům
10.00 Na kouzelném paloučku s hosty Jů a Hele
Tylův dům
27. 3. 17.30 Sebepoznávací seminář pro ženy
SVČ Mozaika
18.00 Příběhy a obrazy - literární večer s knihami ilustrovanými Jiřím Šindlerem
Centrum Bohuslava Martinů
				
19.00 Rozchodn Nadera a Simin - strhující příběh o lásce a odloučení
KINO Tylův dům
28. 3. 14.00 Člověče nezlob se
DPS Penzion - společenská místnost
16.00 Pedigová dílna pro děti - dílna pro kluky a holky od 1. třídy
SVČ MOZAIKA
29. 3. 14.00 Narozeninové zpívání
DPS Penzion - jídelna
18.00 Kurz kresby - kurz pro dospělé a mládež. Probuzení a rozvoj tvořivosti
SVČ Mozaika
18.00 filmový festival JEDEN SVĚT - ČEČENSKÝ VEČER (Kdo zabil Natašu?...)
Divadelní klub
19.00 Černá Venuše - vypráví o skutečném případu tzv. Hotentotské Venuše
KINO Tylův dům
30. 3. 18.00 filmový festival JEDEN SVĚT - VIZE A REALITA (Ti druzí, Přenašeč…)
Divadelní klub
20.00 Koncert kapel - Lety mimo, Niceland, 100C
Divadelní klub
31. 3. 18.00 filmový festival - JEDNOSVĚTOVÝ VEČER (Pod sluncem tma, koncert ZRNÍ…)
Divadelní klub
1. 4. 13.00 Velikonoční inspirace
Tylův dům
4. 4. 19.00 Cestou necestou s Miroslavem Donutilem
Tylův dům
5. 4.
9.00 Velikonoční šití - slepička, pro kluky a holky od 3. třídy
SVČ Mozaika
17.00 Jitky kytky -Jarní aranžování
SVČ Mozaika
6. 4. 9.00 Zločin – pátrání – dopadení aneb jak pracuje policie
SVČ Mozaika

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Dagmar Němcová
tel.: 723 083 280
Městská knihovna Polička,
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
tel.: 723 083 281
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Dagmar Němcová
tel.: 723 083 280
Pontopolis o. s.
www.pontopolis.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Pontopolis o. s.
www.pontopolis.cz
DST
www.divadelniklub.cz
Pontopolis o. s.
www.pontopolis.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

		
21. 1. - 23. 3.		
24. 1. - 22. 4.		
1. 2. - 31. 3.		
4. 2. - 3. 3.		
11. 2. - 8. 4.		
1. 3. - 30. 3.		
1. 3. - 31. 3.		
2. 3. - 30. 3.		
5. 3. - 30. 3.		

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Pontopolis o. s.
www.pontopolis.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
ZUŠ B. M. Polička ve spolupráci s Tylovým domem
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org

26. 3.

Název akce - popis
Výstava Jiřího Šindlera Od písma k obrazu
Doba měst a hradů, husitské války - dotyková výstava o životě ve středověku
Výstavka Zapomenuté osudy - Josef Mach prodloužena do 31. 3. 2012
Výstava fotografií Simony Tůmové
Jarní očista Velikonoce přichystá… výstava s jarní tematikou
Skuteční pomoc - výstava zachycující projekty společnosti Člověk v tísni
Stěna pro jedno dílo - Vít Cach
Kontrasty - vernisáž výstavy učitelů ZUŠ - výtvarníků
Dobrodružný svět Julese Vernea - výstava prací ZUŠ B. Martinů

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
vestibul knihovny
Centrum Bohuslava Martinů
CBM
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům, předsálí velkého sálu
vestibul Městské knihovny

Poličské rockoupání
15. ročník
18. a 19. května
Dramaturgie se blíží do finále a tak mohu
prozradit některé z již potvrzených kapel.
Poličské koupaliště tedy přivítá
Tři sestry, Root, UJD, Pub animals, Visací zámek,
Priessnitz, Tichou dohodu, Defucto, také divadlo
a spoustu dalších.
Pro příznivce elektronické hudby bude postaveno šapitó se spoustou DJ´s.

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

#

Divadelní spolek Tyl se těší na vaši návštěvu
a tímto také srdečně zve.

Z činnosti DPS Penzion
Venku sníh a mráz, ale v DPS Penzion teplo
a veselá, tvořivá, soutěžní nálada.
Senioři se žáky Speciální školy v Poličce hráli „Člověče nezlob se“. S pěveckým souborem
Poupata a panem Hladíkem zpívali oslavencům
a také nezapomněli trénovat svoji paměť.
Velkou událostí, na kterou se senioři pečlivě
připravovali, byl Námořnický bál.
Šikovné ručičky připravovaly výzdobu a batikovaly modrobílá trička. Účastníci plavby
sháněli námořnické převleky, připravovalo se
námořnické občerstvení, a když bylo vše hotovo, zvedla se kotva a vyplulo se. Na palubě se
tančilo, zpívalo, podával se žraločí mls a krabí
pochoutka.
K tanci a poslechu hrál pan Hladík, Otepka
a zpívala paní Andrlíková. I přes nepřízeň poča-

sí byla plavba klidná a naše výletní loď šťastně
zakotvila v domovském přístavu v Domě s pečovatelskou službou Penzion.

Vzpomínáme
Dne 4. 2. 2012 uplynulo
25 let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek a dědeček pan Arnošt Ferlík, bývalý
dentista v Poličce.
Všichni, kdo jste znali tohoto ušlechtilého a všestranného
člověka, vzpomínejte s námi.
Synové Jiří a Petr
s rodinami
Dne 8. února uplynulo 5 let,
kdy nás opustil náš drahý tatínek, dědeček, manžel a pradědeček pan František Trnka.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery
s rodinami
16. března by oslavila své
40. narozeniny paní Marie Kubínová. S láskou vzpomínají
děti, maminka a sestry
s rodinami.

Dne 25. března 2012 vzpomeneme 35. výročí úmrtí pana
Václava Luňáčka řidiče ČSAD.
Manželka s rodinou

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

MAT a PAT opět mezi námi
- dílna pro kluky a holky od 6 let
- tvořivá práce se dřevem - naučíme
se zacházet s pilkou, kladívkem, vrtačkou, šroubovákem, tavnou pistolí
Termín: středa 7. 3.
Čas:
16.00 - 19.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
25 Kč, 20 Kč s členskou kartou
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: 6. 3. 2012
Info:
Zdeňka Švecová
NÁUŠNICE Z MATTONKY
- výtvarná dílna pro děti od 3. třídy
- děti se naučí, že co je krásné, nemusí být nutně drahé. Samy si vyrobí
náušnice či jiné ozdoby z plastu
Termín: pondělí 12. 3.
Čas:  	
9.00 - 11.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
30 Kč, 20 Kč s členskou kartou
Lektorka: Hana Havlíčková
Přihláška: do 9. 3.
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352
MALOVANÁ STŘEDA
- dílnička pro děti od 1. třídy- malování čokoládou a hlínou
Ani netušíte, že malování může být
sladké. Namalujeme si několik obrázků dobrotou, která ve vás mnohokrát vyvolává pokušení. Hlínou si
namalujeme originální trička.
Termín: středa 14. 3.
Čas:  	
9.00 - 16.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč, 135 Kč s členskou kartou
(oběd a pitný režim zajištěn)
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 9. 3.
S sebou: tričko (nejlépe bílé nebo světlé barvy), pracovní oblečení
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
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MORANA
- tvořivá dílna pro děti od 1. třídy
- společně vyrobíme velkou Moranu,
která zahraje hlavní roli v nedělní akci
VYNÁŠENÍ MORANY. Každý si vyrobí
a odnese vlastní malou postavičku Morany.
Termín: pátek 16. 3.
Čas:  	
9.00 - 11.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
15 Kč, 10 Kč s členskou kartou
Lektorka: Hana Havlíčková
Přihláška: do 14. 3.
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352
VYNÁŠENÍ MORANY
KONEC ZIMY ANEB POJĎME
PŘIVÍTAT JARO
- akce pro všechny, kteří si rádi připomenou prastaré tradice
Jedná se o starý pohanský rituál vynášení zimy (Smrti, Morany) a vítání jara.
Účastníky čeká průvod v čele s Moranou
k Synskému rybníku, její obřadné zapálení a následné utopení v rybníce. Poté
si děti pentlemi ozdobí větvičky (májky)
a společně přivítáme jaro. Ačkoli je akce
určena široké veřejnosti, pro dodržení
tradic budou jejími hlavními aktéry děti,
které ponesou Moranu tam a májky zase
zpět.
Akci zpestří hudebním doprovodem muzikanti ze ZUŠ Bohuslava Martinů.
Termín: neděle 25. 3.
Čas:  	
14.00 - 15.00 hodin
Sraz:  	
před SVČ Mozaika
Cena:
zdarma
Přihláška: bez přihlášek
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352

LYŽOVÁNÍ - KOUTY NAD DESNOU
Termín: úterý 13. 3.
Čas odjezdu: 6.00 - Polička, parkoviště pod divadlem
6.30 - Litomyšl, autobusové nádraží
příjezd: na stejné místo asi v 19.00
hodin
Cena:
250 Kč (zahrnuje pouze dopravu)
Pro mladší účastníky je možnost objednat instruktora - 200 Kč/den.
Přihláška: do 9. 3.
Info:
změna místa vyhrazena podle sněhových podmínek
Mgr. Vítězslav Fila, tel.: 731 508 282

SEBEPOZNÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ŽENY
- probuzení své vnitřní ženy
- naladění se na vlastní intuici
- povzbuzení své tvořivosti
- nalezení své životní cesty prostřednictvím výtvarných technik, tance, divadelních praktik, uvolnění hlasu a další.
Termín: od 27. 3. do poloviny června (každé úterý)
Čas:
17.30 – 20.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
950 Kč
Lektorka: Dagmar Němcová (REIKY, práce s energií, výklad karet, sebepoznávací semináře, waldorfská pedagogika, malířka)
Přihlášky: do 20. 3. s platbou
S sebou: pohodlné oblečení
Info:
Dagmar Němcová, tel.: 723 083 280,
566 524 276

LYŽOVÁNÍ - DOLNÍ MORAVA
Termín: čtvrtek 15. 3.
Čas odjezdu: 6.00 – Polička, parkoviště pod divadlem
 	
6.30 - Litomyšl, autobusové nádraží
příjezd: na stejné místo asi v 19.00
hodin
Cena:
230 Kč (zahrnuje pouze dopravu)
Pro mladší účastníky je možnost objednat instruktora - 200 Kč/den.
Přihláška: do 9. 3.
Info:
změna místa vyhrazena podle sněhových podmínek
Mgr. Vítězslav Fila, tel.: 731 508 282

KURZ KRESBY 1
- kurz pro dospělé a mládež
Probuzení a rozvoj tvořivosti. Poznávání kreativních technik kresby, malby
a kombinovaných technik.
Termín: první lekce 27. 3. (celkem 10 lekcí každý
čtvrtek)
Čas:
18.00 - 21.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
2100 Kč (v ceně je lektorné a veškerý materiál)
Přihlášky: do 15. 3. s platbou předem
Lektorka: Dagmar Němcová
S sebou: pracovní oblečení

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

Info:

Dagmar Němcová, tel.: 723 083 280,
566 524 276

PEDIGOVÁ DÍLNA PRO DĚTI
- dílna pro kluky a holky od 1. třídy
- velikonoční ošatka
Termín: středa 28. 3.
Čas:
16.00 - 19.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
60 Kč, 55 Kč s členskou kartou
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 26. 3. 2012
Info:
Zdeňka Švecová
VELIKONOČNÍ ŠITÍ – SLEPIČKA
- pro kluky a holky od 3. třídy
Prázdninový den strávíme nejen šitím, ale i různými hrami a zábavou.
Termín: čtvrtek 5. 4. (prázdniny)
Čas:
9.00 - 15.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
140 Kč, 130 Kč s členskou kartou
(v ceně je materiál, oběd a pitný režim)
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: 2. 4.
Info:
Zdeňka Švecová,
tel.: 461 725 352
JITKY KYTKY – JARNÍ ARANŽOVÁNÍ
- dílna pro studenty a dospělé
- aranžování na stůl s živými květy
a přírodními doplňky
Termín: čtvrtek 5. 4.
Čas:
17.00 hod (pro pravidelné účastnice
v 18.00 hod)
Cena:
180 Kč (v ceně je veškerý materiál)
Místo:
SVČ Mozaika
S sebou: zahradnické nůžky, ostrý nožík
Přihlášky: do 29. 3. s platbou
Lektor:
Jitka Vápeníková
Info:
Jitka Vápeníková,
tel.: 461 725 352
ZLOČIN – PÁTRÁNÍ – DOPADENÍ
ANEB JAK PRACUJE POLICIE
- prohlídka obvodního oddělení Policie ČR v Poličce
- pro děti od 6 do 12 let
- chtěli byste vědět, jak to vypadá
a chodí na policejní stanici?
Ve spolupráci s policií v Poličce jsme
pro vás připravili zajímavou akci,
kdy nahlédnete do zákulisí policejní
práce. Čeká vás prohlídka kanceláří,
cely, policejního auta, zahoukáte si
majákem, zkusíte si mluvit do vysílačky, budete si moci vzít do ruky
zbraň a nasadit pouta
Termín: pátek 6. 4.
Čas:
9.00 – 12.00 hod
Cena:
30 Kč s členskou kartou 20 Kč
Sraz:  	
SVČ Mozaika
Ukončení: SVČ Mozaika
S sebou: malou svačinku a pití
Přihlášky: do 3. 4. s platbou
Vedoucí: Hana Havlíčková
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352
Ukázky a možnost přihlášení na akce
na www. mozaika-policka.cz
(pokr. na str. 15)

Do CBM za vzděláním i za zábavou
Když se řekne muzeum, mnozí z nás si představí
zašedlou a nudnou instituci, kde jsou v prosklených
vitrínách vyrovnané krásné a hodnotné předměty,
na stěnách pověšené obrazy, a dlouhý nezáživný
výklad průvodce. Je tomu tak i v poličském muzeu,
v dnešním Centru Bohuslava Martinů?
Městské muzeum a galerie Polička navštívilo
v loňském roce v budově Centra Bohuslava Martinů
více jak 25 000 lidí. Tito návštěvníci zavítali do stálých expozic, prohlédli si krátkodobé výstavy nebo
využili nabídky občanských sdružení MaTami, Pontopolis, Náš Martinů i Městské knihovny Polička,
které v centru pravidelně realizují své programy pro
širokou veřejnost. Jejich celoroční aktivity přivedly
do centra na 6 500 místních i přespolních návštěvníků. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve věži
kostela sv. Jakuba přivítala během sezóny 1 876 turistů, a to i přesto, že byla zahalena lešením a výklad
průvodců se mnohdy mísil se stavebním ruchem.
Hradební okruh se těšil návštěvnosti 2 944 osob.
Největší podíl - 69% z celkové roční návštěvnosti
expozic a výstav tvoří děti a studenti, 19% dospělí
a 12% důchodci. Z tohoto důvodu se snažíme prohloubit spolupráci se školami a rozšířit nabídku
vzdělávacích programů a speciálních výstavních
projektů, které mohou učitelé při své výuce využít
a zahrnout je do školních osnov. V minulém roce
nabídku využilo na 400 školních skupin z Poličky
i vzdálenějších měst a vesnic v okruhu 60 km. Tato
čísla dokazují zájem o tento způsob vzdělávání a pro
poličský muzejní kolektiv jsou další výzvou k realizaci nových programů.
Velkému zájmu se již řadu let těší výstava DOBA
MĚST A HRADŮ, HUSITSKÉ VÁLKY, kde se děti
názornou formou seznámí s životem lidí ve středověku. Na výstavě si prohlédnou repliky husitských
zbraní a na vlastní kůži si vyzkouší tíhu brnění,
drátěných košil i mečů, ale i krásné gotické šaty
a klobouky. Do klášterního skriptoria středověkých
mnichů přenese žáky dřevěný pulpit, u kterého
si vyzkouší psát husím brkem. Život obyčejných lidí
i zručných řemeslníků jim přiblíží výrobky skláře, hrnčíře nebo kováře. Z vlastní zkušenosti víme,
že nejvíce si zapamatujeme to, co si můžeme sami
vyzkoušet a to, co prožijeme. Ve škole se žáci učí
z učebnic, mohou si prohlédnout obrázky, historické filmy a dokumenty. Jedině v muzeu však uvidí
reálné předměty - historické exponáty nebo repliky,
které si mohou vzít do ruky a důkladně prohlédnout.
Již dva roky připravujeme ve třídě Bohuslava
Martinů drobné výstavní projekty, které děti zavedou o sto let zpátky, do doby, kdy do školních lavic
usedal malý Bohoušek Martinů. Jedná se o vzdělávací programy, které jsou věnované tradičním svátkům, lidovým obyčejům a často dětem představují
zapomenutá řemesla a přibližují, jak žili lidé v minulosti. JARNÍ OČISTA VELIKONOCE PŘICHYSTÁ je název právě probíhající výstavy o hygieně těla
i ducha, kde se děti dozví, jak se žilo bez elektrického proudu, automatických praček, a co všechno
musela hospodyně obstarat, když chtěla umýt nádobí anebo vykoupat své děti. Tyto výstavy se liší od
klasických instalací, spíše se jedná o poutavé příběhy našich předků, které jsou dětem představeny
prostřednictvím historických předmětů, jež lidem
dříve sloužili v jejich všedních i svátečních dnech.
Atmosféru doby vždy dotváří vůně koření nebo pečiva i postavy oděné v dobovém oblečení.
Nezapomínáme ani na významné poličské rodáky. V roce 2011 jsme zrealizovali vzdělávací program
k expozici Barevný svět Bohuslava Martinů, kterým
žáky provedla lektorka v roli skladatelovy sestry
Marie. Jako mávnutím kouzelného proutku se děti
společně s kouzelným kufrem plným vzpomínek
přesunuly z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud
do New Yorku a po skončení II. světové války zpět
přes oceán do Itálie a Švýcarska. Začátkem letošního roku jsme zahájili výstavu Jiřího Šindlera, který se celý život věnuje ilustraci, kaligrafii a písmu.
K této výtvarné výstavě jsme rovněž připravili vzdě-

lávací výtvarný program OD PÍSMA K OBRAZU,
který je navržen tak, aby žákům prostřednictvím
tvořivých úkolů a her přiblížil autorovy tvůrčí metody a postupy.
Aby muzejní lektoři mohli dětem přiblížit vybrána
témata, musí se na každý program důkladně připravovat a dále se vzdělávat. Nové znalosti čerpají nejen
samostudiem, ale i pod dohledem odborných pracovníku z jiných organizací, účastní se pracovních
setkání s muzejními lektory, kde si mohou vyměnit
své bohaté zkušenosti a v neposlední řadě čerpají
inspiraci na speciálních workshopech a seminářích
věnovaných muzejní a galerijní pedagogice.

Program Mozaiky
(pokr. ze str. 14)
TVOŘIVÉ VELIKONOCE V MOZAICE
- výtvarné a řemeslné dílny s jarní tématikou
Pro všechny tvořivé lidi (děti, rodiče, dospělé), kteří si chtějí vyrobit něco pěkného nebo jen strávit příjemné odpoledne
spolu s námi a inspirovat se
Termín: neděle 8. 4.
Čas:  	
13.30 - 17.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
platba jednotlivých dílen až na místě –
dle vašeho výběru
Přihláška: bez přihlášek
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352
NIZOZEMÍ A FLORIÁDE
- poznávací zájezd
Termín: 1. - 6. 7.
Cena:
5 490 Kč
V ceně: doprava autobusem, 3 x ubytování (vybaveno WC, sprchou, kuchyňkou),
potravinové balíčky.
Přesný program se dozvíte na www.mozaika-policka.cz
Přihlášky: do 15. 3.
Info:
Milan Matouš, tel.: 606 716 447

Městské muzeum a galerie Polička se svou širokou nabídkou a především vysokou úrovní a kvalitou vzdělávacích programů řadí na první pozice
mezi muzejní instituce v Pardubickém kraji. Dokazují to nejen výsledky návštěvnosti a zájem škol
z blízkého i vzdáleného okolí, které se do muzea se
svými žáky opakovaně vrací, ale především zaujetí
dětí, které do muzea častokrát přivedou svou rodinu
a rodičům s nadšením vyprávějí, co v muzeu prožily.
Návštěva muzea může být poutavá i poučná a muzeum se tak může stát pro vás i vaše děti místem
poznávání, zábavy a hry, při které se dozvíte mnoho
zajímavého o našem městě, jeho historii i o tom, jak
se v Poličce žilo před sto lety…
Nabídka vzdělávacích programů leden –
červen 2012
Doba měst a hradů, husitské války - dotyková výstava o tom, jak se žilo ve středověku…
Termín: 25. ledna - 20. dubna 2012
Jiří šindler - od písma k obrazu - výstava představí rozmanitou tvorbu ilustrátora, grafika
a kaligrafa Jiřího Šindlera…
Termín: 1. února - 6. dubna 2012
Jarní očista velikonoce přichystá - program dětem přiblíží, jaké prostředky a úkony lidé v minulosti užívali k očistě svých příbytků, těla
i ducha a jaké symboly svátky jara provázely…
Termín: 13. února - 8. dubna 2012
Adolf Born - výstava oblíbeného malíře, animátora, grafika, karikaturisty a ilustrátora Adolfa
Borna
Termín: 28. dubna - 2. září 2012
Tři ženy v Africe - výstava, která nás zavede do
Afriky a představí nám nejen život současných
domorodců, ale přenese nás také do doby, kdy
tento černý kontinent objevoval cestovatel
Emil Holub…
Termín: 14. května - 2. září 2012
Kdo si hraje, nezlobí! - výstava pro všechny, kteří
si rádi hrají…
Termín: 5. května – 2. září 2012
POHÁDKA VE ŠKOLE - výstava ve třídě Bohuslava Martinů pro ty, kteří mají rádi pohádky…
Termín: 24. dubna - 2. září 2012
BAREVNÝ SVĚT BOHUSLAVA MARTINŮ - doprovodný program k expozici o životě a díle
poličského rodáka Bohuslava Martinů
Termín: leden - červen 2012
KŘEHKÁ KRÁSA SKLA - vzdělávací program
k expozici Sklářství na Horácku
Termín: leden - červen 2012

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

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
- nabízíme možnost využití dopravního
hřiště i s vybavením pro veřejnost
K dispozici jsou - motokáry, kola, koloběžky, tříkolky a přilby.
Termín: 	 odpoledne od dubna do konce října
Cena:
200 Kč/hodina
Objednání: správce Jan Štefka:
tel.: 737 147 733
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
e-mail: svecova@mozaika-policka.cz
PŘIPRAVUJEME
Čarodějnický rej – akce pro rodiče s dětmi. Hry, soutěže, pálení ohně
Velikonoční Jitky kytky
Kurz REIKY I. a II.
NEZAPOMEŇTE SI ZAMLUVIT MÍSTO NA
LETNÍCH TÁBORECH. VEŠKERÉ INFORMACE
A MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ NALEZNETE NA
www.mozaika-policka.cz
ŽÁDOST
Máte-li doma staré čisté kachličky (např. po
rekonstrukci koupelny), doneste nám jich pár do
Mozaiky. Kachličky využijeme při práci s dětmi
i dospělými. Děkujeme.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

3. - 4. 3.
MUDr. František Zeman,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827
10. - 11. 3.
MUDr. Oldřich Zeman, Polička,
1. Máje 606, 733 152 435
17. - 18. 3.
MUDr. Marketa Adamcová,
Polička, Smetanova 55,
461 725 987
24. - 25. 3. MUDr. Silva Adamcová, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
31. 3. - 1. 4. MUDr. Stanislav Adamec,
Polička, Smetanova 55,
461 725 987
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Jeden svět: Polička 26. - 31. března
Mezinárodní festival dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět pořádaný společností Člověk v tísni, je v současnosti největším
lidskoprávním filmovým festivalem na světě.
Každoročně ho navštíví více než sto tisíc diváků
a divaček. Polovinu z nich tvoří publikum sítě regionálních festivalů, která se letos rozrostla na
40 českých a moravských měst.
Filmy Jednoho světa přinášejí ucelené informace týkající se celého spektra lidskoprávních,
zahraničně-politických a společenských témat.

a rekapituluje historické souvislosti dlouhotrvajícího konf liktu s imperiálním Ruskem.
VIZE A REALITA
pátek 30. března
Centrum Bohuslava Martinů od 18.00
hodin
PŘENAŠEČ
Maggie Betts, USA, 88 min.
Zambijská dívka Mutina Mweemba snila jako
dítě o tom, že se vdá za milujícího muže, společně s ním bude vychovávat děti a připraví jim
podmínky pro co nejlepší život. Když pak potkala Abarcona, myslela si, že se její sny začínají
plnit. Až po svatbě zjistila, že Abarcon žil v polygamním manželství a že ji nečeká vysněný láskyplný manželský život. Příliš pozdě na to, aby
se mohla vrátit. Než se stačila s novým prostředím sžít, do chodu rodiny zasáhla další hrozba
- AIDS. Nemoc vážně narušuje vztahy v rodině,
a když v této situaci Mutina otěhotní, její životní
situace se ještě více zkomplikuje.

Festival dokazuje, jak účinným informačním
médiem může být dokumentární film, pokud je
zasazen do širšího kontextu a podpořen formou
okamžité interakce diváků a režisérů, popřípadě odborníků na daná témata, kteří působí jako
debatéři.
VE ZNAMENÍ ČEČNY
čtvrtek 29. března
Divadelní klub od 18.00 hodin
Host: Jaromír Štětina
Autor celé řady publikací, které pojednávají
o cestách po Rusku a zemích východu. Spolupracovník Petry Procházkové, s níž jako novinář
prožil všechny ozbrojené konf likty, které v devadesátých letech na území bývalého Sovětského
svazu propukly. Jejich snaha o pravdivou dokumentaci Ruska vyústila v roce 2000 ve vyhoštění ze země. Dnes působí jako místopředseda
senátorského klubu TOP 09. Osobně znal hlavní
hrdinku hlavního filmu večera Natašu Estemirovou.
KDO ZABIL NATAŠU?
Mylène Sauloy, Francie, 64 min.
Strhující investigativní dokument rozplétá
souvislosti mezi vraždami známých kritiků režimů Vladimíra Putina v Rusku a loutkové vlády
Ramzana Kadyrova v Čečensku.
Groznyj, hlavní město Čečenska, 15. červenec
2009. Nataša Estemirová, novinářka a lidsko-právní aktivistka ten den nedorazí na plánovanou schůzku. Vzápětí přichází zpráva, že byla
unesena. Její tělo později najdou pohozené u silnice. Život nebojácné ženy ukončila kulka z pistole. Nataša Estemirová zaplatila nejvyšší cenu
za kritiku poměrů v Čečensku, hledání pravdy
a shromaždování důkazů o zločinech páchaných
brutálním aparátem prezidenta Ramzana Kadyrova, kterého do prezidentského křesla dosadil
Vladimír Putin. Snímek detailně popisuje umlčování disidentů, novinářů a lidsko-právních
aktivistů v současném Rusku a Čečensku.
ČEČENSKÝ SEN
Petr Jančárek, ČR, 35 min.
V únoru 1995 se Člověk v tísni vypravil do Čečenska s humanitární pomocí, která obsahovala
především chirurgické a jiné zdravotnické vybavení pro polní nemocnice. Film zachycuje stylem
„on the road“ celou cestu z Prahy až do nemocnic
v Šali a horském městečku Věděno. Ukazuje nejen obrovské nasazení a statečnost, ale informuje také o celkové situaci v Čečensku oněch dní

TI DRUZÍ
Willem Timmers/Ilja Kok, Netherlands/Ethiopia, 25 min.
Ničí turistický ruch poslední zbytky původních afrických kultur?
Na jihu východoafrické Etiopie, v povodí řeky
Omo, žijí lidé kmene Mursi. Jejich ženy jsou pověstné tím, že si do spodního rtu vkládají barevně zdobené talířky a do ušních boltců obrovské,
bohatě zdobené, náušnice. Každý rok přijíždějí
tyto domorodce s neobvyklými vnějšími znaky
obdivovat stovky západních turistů. Díky zájmu
turistů objevili Mursi kouzlo peněz a ve snaze
získat za pózování před objektivy co nejvíc, vylepšují své kostýmy a ozdoby tak, že z původní
autentičnosti jejich kultury zůstává stále méně…
KRÁLOVSTVÍ PANA EDHIHO
Amélie Saillez, Belgium, France, 82 min.
Fascinující příběh Abdula Edhiho a jeho ženy
Bilquis z pákistánského Karáčí, kteří v islámské
zemi vybudovali síť sociálně-zdravotnických zařízení. Pomáhají všem, bez ohledu na vyznání,
barvu pleti, národnost nebo kastu. S neutuchající energií se pouští dnes a denně do každodenního boje s větrnými mlýny v podobě předsudků
a strnulosti patriarchální pákistánské společnosti. Založili a provozují nonstop záchrannou
službu, na kterou je napojeno více než tři sta
zdravotnických zařízení.
JEDNOSVĚTOVÝ VEČER
sobota 31. března
Divadelní klub od 18.00 hodin
POD SLUNCEM TMA
Martin Mareček, Czech Republic, 83 min.
Film sleduje hlavní protagonisty během hektických dnů i černočerných nocí a nabízí necenzurovaný vhled do úskalí rozvojové pomoci.
Milan a Tomáš elektrifikovali areál školy a nemocnice v odlehlé zambijské krajině. Nabídli tak
osadě Masuku světlo i samostatnost. Po čtyřech
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letech se naposledy vrací, aby zjistili, proč některé části systému nefungují, opravili je a finálně předali.
Koncert kapely ZRNÍ
Jejich styl vychází ze současné rychlé, elektronické doby, která přináší zvuky strojů, aut,
měst, nové lidské pocity a situace, nové technické možnosti, ale i z lidové hudby, která tryská
z naší krajiny a ze zkušeností našich předků…

LÁSKA V HROBĚ
David Vondráček, Czech Republic, 74 min.
Dokument o bezdomovectví ukazuje, kam až
člověka může dovést nefunkční rodinné zázemí
či osobní tragédie.
Hrdiny časosběrné lovestory Davida Vondráčka jsou Jan a Jana, dva lidé bez přístřeší, kteří
našli domov na opuštěném evangelickém hřbitově v pražských Strašnicích. Hřbitovní zeď
a vzrostlé stromy představují fyzickou i metaforickou hranici dvou světů. Pro Janu hřbitov
s relativně komfortním bydlením v hrobce představuje bezpečí, ale i past, odkud se nedokáže
vymanit.
NENÍ ÚNIKU
Mareille Klein, Julie Kreuzer, Germany,
82 min.
Jak může vypadat davová hysterie maloměsta,
do něhož se vrátí násilník?
Když se Karl D. po patnácti letech strávených
za mřížemi vydává do malého bavorského městečka Heisenberg za svým bratrem Helmutem,
trochu tuší, jaký poprask svým příchodem vyvolá. Před bratrovým domem stojí desítky místních občanů s transparenty požadujícími Karlův
okamžitý odchod z města. Karl D. byl totiž na
základě zřejmých důkazů odsouzen za brutální
znásilnění dvou mladých stopařek a podle soudních psychologů není jisté, že svůj čin nezopakuje.
Více informací najdete na www.pontopolis.cz,
www.jedensvet.cz
VÝSTAVY
Víte, co se stane, když v Etiopii dlouho neprší?
Nebo jak daleko musí Afričané chodit pro vodu?
Jaké jsou skutečné hodnoty, když potřebujete
nakrmit svoji rodinu? Odpověď nastíní výstavy:
SKUTEČNÁ POMOC
1. – 31. 3. v Centru Bohuslava Martinů, Polička
Fotografie zachycují projekty společnosti Člověk v tísni v zahraničí.
www.skutecnapomoc.cz
VODA NAD ZLATO
13. 2. - 22. 3. v prostorech ESC, Zámecký pivovar/YMCA, Litomyšl
www.rozvojovka.cz
Děkujeme partnerům, kteří festival podporují:
Česká rozvojová agentura, Centrum Bohuslava Martinů, Divadelní klub, město Polička, Fabrika Svitavy, ESC Litomyšl
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16. ročník festivalu Polička Jazz 2012
Čtvrtek 5. 4., CBM Polička od 19.00 h
JAZZMAN MARTINŮ
Poslechový pořad věnovaný jazzu v díle Bohuslava
Martinů. Nejen jazzoví fanoušci budou možná překvapeni, kolik děl slavného poličského rodáka bylo
inspirováno jazzem. Pořad je součástí pravidelného
cyklu „Pojďme na Martinů“ pořádaného občanským
sdružením „Náš Martinů“ v Poličce.
Vstupné: 30 Kč
Úterý 10. 4., Fabrika Svitavy od 19.00 h
JANA KOUBKOVÁ QUARTET (CZ)
www.janakoubkova.cz
Jana Koubková - zpěv, Ondřej Kabrna - piano, Jan
Keller - kontrabas, Jan Červenka - bicí
Jana Koubková už více než tři desítky let patří
k předním osobnostem českého jazzu. Za tuto dobu
prošla mnoha stylovými seskupeními, od blues
a swingu přes bebop, latin, free až po world-ethno
a fusion. Spolupracovala s řadou významných hudebníků a orchestrů, úspěšně vystupovala prakticky po celém světě. Daří se jí i jako skladatelce písní
a filmové hudby. Má své pořady v rozhlase, publikuje,
píše fejetony, sloupky a poezii, věnuje se i výuce. Kaž-

Přijedou přední
hudebníci
První polovina dubna bude v Poličce opět patřit
milovníkům dobrého jazzu a pohody, kterou s sebou tato hudba přináší. V pořadí 16. ročník festivalu Polička Jazz proběhne od 5. do 18. 4. a přivede
tradičně řadu vynikajících umělců. Festival, jehož
historie začíná v roce 1996 ve švýcarském Meilenu,
tak jistě i letos potvrdí svou velmi dobrou pověst.
Pověst, kterou právem získal nejen mezi posluchači, ale i muzikanty a hudebními odborníky. O tom
svědčí mimo jiné i to, že významný pianista, skladatel a dirigent Kryštof Marek zkomponoval pro
poličský festival skladbu „Sinael Jazz Symphony“,
kterou v Poličce se svým orchestrem představí
v premiéře.
A na co dalšího se můžeme těšit? První koncert
festivalu ve svitavské Fabrice v úterý 10. 4. bude
patřit legendární Janě Koubkové. V pátek a v sobotu 13. a 14. 4. v Tylově domě vedle zmíněného
orchestru Kryštofa Marka vystoupí například zpěvačka Lenka Dusilová s pořadem Eternal Seekers,
který se podle odborníků stal jednou z největších
událostí hudební scény posledních let. Nevšedním zážitkem bude jistě i koncert Jana Spáleného
- zpěváka, virtuózního hráče, skladatele, textaře,
hudebního režiséra - a jeho legendární ASPM. Sobotní program pak uzavře Veronica Harcsa, výjimečná maďarská zpěvačka, nositelka řady hudebních ocenění.
Festival Polička Jazz však nejsou jen koncerty
v Tylově domě. Jeho tradiční součástí se stalo i netradiční divadlo: ve středu 18. 4. v Divadelním klubu uvede pražská Ypsilonka divadelně-hudební
koláž „Tmavomodrý svět“, pořad na motivy života
a písní geniálního skladatele Jaroslava Ježka. I letos se můžeme těšit na výstavu předního hudebního fotografa Patricka Marka, novinkou v programu je pak poslechový pořad „Jazzman Martinů“,
který na čtvrtek 5. 4. připravilo občanské sdružení „Náš Martinů“ v CBM.
Festival jistě i letos potěší všechny, kdo mají rádi
kvalitní a zároveň přívětivou hudbu i dobrou atmosféru, ta poličskému festivalu rozhodně nechybí. Přijměte pozvání na tuto kulturní událost, která svým významem nepochybně přesahuje běžné
kulturní dění našeho regionu!
(www.jazz.policka.org)
Jaroslav Mareš
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dé její vystoupení má punc originality, smysl a cit pro
dané prostředí.
Koncert zajišťuje Středisko kulturních služeb Svitavy.
Vstupné: 150 Kč (členové KPH 75 Kč), předprodej Fabrika tel. 461 535 220, 731 677 692
Pátek 13. 4. 2012, Tylův dům od 19.30 h
MARTIN BRUNNER TRIO (CZ)
www.martinbrunner.cz
Martin Brunner - piano, Rasťo Uhrík - kontrabas,
Martin Novák - bicí
Martin Brunner Trio je kapela v klasickém jazzovém obsazení, která se věnuje výhradně interpretaci
vlastních skladeb. Svou zajímavou a originální tvorbou se snaží reagovat na vývoj v současném jazzu
a moderní hudbě vůbec. Trio vzniklo na podzim roku
2007 na Konzervatoři Jaroslava Ježka a od té doby si
získalo významné místo na české hudební scéně. Je
pravidelným návštěvníkem mnoha jazzových klubů
i řady velkých festivalů. Kapelu zdobí zjevná radost
ze hry, koncerty jsou charakteristické lehkostí a dobrou pohodou pro muzikanty i posluchače.
ETERNAL SEEKERS (CZ)
www.eternalseekers.cz
Lenka Dusilová - zpěv, Beata Hlavenková - piano,
Clarinet Factory (Jindřich Pavliš, Luděk Boura, Vojtěch Nýdl a Petr Valášek - klarinety)
Setkání tří zástupců rozdílných hudebních světů,
zpěvačky Lenky Dusilové, pianistky Beaty Hlavenkové a kvarteta Clarinet Faktory pod názvem
Eternal Seekers se stalo jednou z největších událostí domácí hudební scény posledních let. Eternal
Seekers slučuje zvuk neortodoxního klarinetového
kvarteta, hráčskou i skladatelskou zkušenost přední jazzové pianistky a posluchačsky velmi vstřícný
vokál jedné z našich nejlepších zpěvaček. Texty jsou
především z pera básníka Bogdana Trojaka (ceny
Jiřího Ortena a Magnesia Litera). S Eternal Seekers
Lenka Dusilová znovu dokazuje, že je mimořádnou
zpěvačkou.
JAN SPÁLENÝ & ASPM (CZ)
www.janspaleny.cz
Jan Spálený - zpěv, klávesy, Michal Gera - trubka,
Radek Krampl - vibrafon, Filip Spálený - tuba, Filip
Jeníček - bicí
Dnes již legendární kapela ASPM se pohybuje virtuózně na pomezí žánrů blues, jazz, folk a jejich vzájemným dotýkáním si vytváří vlastní nezaměnitelný
výraz. Soubor působí na naší hudební scéně téměř
tři desítky let. Původně folkbluesové trio léty dospělo a koncem minulého tisíciletí vyzrálo do podoby
crossoverového kvintetu. Vedoucí osobností ASPM
je Jan Spálený - zpěvák a virtuózní hráč, skladatel,
textař, hudební režisér a dramaturg, otec jedné z živých podob českého blues. Každý další člen kapely je
svébytnou osobností, jejíž význam přesahuje nejen
ASPM, ale i hudební dění v této zemi.
Vstupné: sezení 200 Kč (předprodej 170 Kč),
stání 160 Kč (předprodej 130 Kč)
Předprodej: Informační centrum Polička
tel. 461 723 800 (13. 2. – 12. 4.)
on-line rezervace www.tyluvdum.cz
Sobota 14. 4., Tylův dům od 19.30 h
FILIP GONDOLÁN QUARTET (CZ)
www.filipgondolan.com
Filip Gondolán - zpěv, kytara, Lukáš Kytnar - kontrabas, Tomáš Jochman - klávesy, Oliver Lipenský bicí
Filip Gondolán je výjimečný originální multižánrový zpěvák, muzikant, skladatel a učitel zpěvu na
jazzovém oddělení Konzervatoře Jaroslava Ježka.
Má bohaté zkušenosti z účinkování v menších souborech i velkých big bandech, stejně jako z dvouletého hudebního angažmá v USA. Filip Gondolán vedle
svých skladeb aranžuje jazzové standardy a populár-
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ní hudbu. Repertoár jeho kapely je postaven především na jazzu, rhythm & blues a soulu.
KRYŠTOF MAREK ORCHESTRA (CZ)
www.krystofmarek.com
Kryštof Marek - dirigent, piano, Gabriela Plachá hoboj, anglický roh, David Fárek, Martin Plachý - saxofony, klarinety, Petr Valášek - basklarinet, Radek
Němec - trumpeta, křídlovka, Tomáš Secký - francouzský roh, Přemysl Tomšíček - trombón, Šimon
Marek - violoncello, Ilya Blackwedge - viola, Martin
Lehký - baskytara, Ivan Audes - bicí
Kryštof Marek přijíždí s premiérou projektu
SINAEL JAZZ SYMPHONY, kompozicí psanou
přímo pro poličský jazzový festival. Tento pianista,
skladatel, aranžér a dirigent má bohaté zkušenosti
z různých oblastí. Hrál v několika významných hudebních formacích, spolupracoval na mnoha divadelních a muzikálových projektech, vedle jazzu je
aktivní i na poli populární a tzv. soudobé vážné hudby. Nahrál mnoho jazzových alb, dirigoval muzikály,
operetní i baletní tituly. Poličský festival navštívil již
dvakrát se svým big bandem a nepochybně i letos
jeho vystoupení bude patřit k tomu nejlepšímu, co
dramaturgie festivalu nabízí.
VERONICA HARCSA QUINTET (HU)
http://harcsaveronika.hu
Veronica Harcsa - zpěv, Attila Blaho - piano, Zoltán Oláh - kontrabas, Bálint Majtény - bicí, Bálint
Gyémánt - kytara
Veronika Harcsa, absolventka Lisztovy hudební
akademie, působí na jazzové scéně od roku 2005.
Její debutové album zaznamenalo velký úspěch
v Japonsku, několik týdnů se drželo v první desítce hitparády Tower Records. Později se prosadila
i doma v Maďarsku, za druhé album získala platinovou desku a prestižní ocenění jazzové album roku.
Vystupuje na festivalech a v klubech po celém světě,
spolupracuje s renomovanými jazzovými interprety
a producenty, je nositelkou řady významných hudebních cen. Její koncerty jsou neopakovatelným zážitkem nejen pro jazzové fanoušky.
Vstupné: sezení 200 Kč (předprodej 170 Kč),
stání 160 Kč (předprodej 130 Kč)
Předprodej: Informační centrum Polička
tel. 461 723 800 (13. 2. - 13. 4.)
on-line rezervace www.tyluvdum.cz
Středa 18. 4., Divadelní klub od 19.00 h
TMAVOMODRÝ SVĚT (NARUBY) – DIVADLO
YPSILON PRAHA
www.ypsilonka.cz
Braňo Holiček- scénář a režie, Ondřej Cihlář - dramaturgie, Vratislav Šrámek - hudební nastudování,
účinkují: Sofia Adamová, Andrea Ballayová, Eva
Burešová, Jiří Bohm, Mikuláš Čížek, Josef Jelínek,
Barbora Kubátová, Marek Menšík, Richard Vokůrka
a Petr Vydarený
Divadelně-hudební koláž na motivy života a písní
geniálního skladatele Jaroslava Ježka, který během
svého nedlouhého života dokázal vytvořit fascinující hudební dílo. Co se mohlo Ježkovi honit hlavou,
když utíkal s Voskovcem a Werichem před nacismem z protektorátu do New Yorku? Jak se v Novém
světě uplatní, vrátí se vůbec jednou do milovaného
Československa?
Vstupné: 150 Kč (předprodej 120 Kč)
Předprodej: Informační centrum Polička
tel. 461 723 800 (13. 2. - 17. 4.)
Výstava fotografií
PATRICK MAREK: JAZZOVÁ CESTA 2011
Přední fotograf současné jazzové scény představuje kolekci portrétů hudebních osobností, které svým
objektivem zachytil v průběhu loňské sezóny.
Tylův dům 1. 4. – 30. 4.
Více o festivalu: www.jazz.policka.org

Začátek roku v ZUŠ
Nástup do začátku kalendářního roku se nese na
„zuškách“ ve znamení příprav na jejich soutěž vyhlašovanou MŠMT. V tomto roce soutěží hráči na dechové a bicí nástroje, zpěváci a tanečníci. V okresním
kole soutěže pro dechové nástroje, které se konalo
6. února ve Svitavách, nás úspěšně reprezentovali
tito žáci: Dorota Dvořáková (1. místo), Růžena Grubhofferová, Michaela Šimáková a Vendula Ptáčková
(2. místo). Do kraje postoupili Veronika Stodolová
(hra na flétnu u paní uč. Mazalové), Terezie Preclíková (hra na flétnu u pana uč. Mazala), Martin Sejkora
a Tadeáš Navrátil (hra na trubku u pana uč. Miroslava Jindry). Děkujeme všem za výborné výkony a držíme palce do dalších kol.
Do doby uzávěrky proběhlo i okresní kolo přehlídky tanečního oboru ZUŠ, které se konalo poprvé
v historii v Poličce. Ve velkém sále Tylova domu jsme
přivítali 23 choreografií ze šesti škol. Vystoupení
byla pestrá, od ukázek klasického baletu po muzikál.
Za naši školu dostaly mimořádná ocenění za inter-

Řádková inzerce

pretaci Kateřina Junková a Barbora Tomanová. Oběma děkujeme za velké nasazení. Poděkování patří
také všem vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě
žáků (Petr Palas, Hana Malíková, Vendula Pelzová
a Iva Kulíková) i na organizaci přehlídky. Náročné
technické zajištění přehlídky výborně zvládli oba
technici Tylova domu Jiří Švec a Jindřich Toman.
Děkujeme. V březnu soutěže pokračují krajskými
koly a budeme již také znát výsledky okresního kola
pěvecké části. O výsledcích budeme informovat
v příštím čísle Jitřenky.
Ve spolupráci s Tylovým domem pořádá naše
škola 2. března 2012 výstavu učitelů – výtvarníků
pod názvem Kontrasty. Po vernisáži, která bude
od 16 hodin v předsálí Tylova domu, bude od 17 hodin ve velkém sále následovat koncert učitelů – hudebníků. Výstavu bude možno si prohlédnout do
30. března. Srdečně zveme všechny zájemce.
Renata Pechancová, ředitelka školy

Otevření třídy přípravného stupně
Speciální základní škola Bystré otevírá ve školním
roce 2012/2013 třídu přípravného stupně základní
školy speciální na odloučeném pracovišti v Poličce,
ul. Jiráskova 825.
Přípravný stupeň základní školy speciální umožňuje přípravu na vzdělávání dětem se středně
těžkým, těžkým stupněm mentálního postižení,
postižením více vadami a autismem. Příprava na
vzdělávání v přípravném stupni respektuje vývojové
zvláštnosti těchto dětí v době před nástupem k povinnému vzdělávání.
O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy na
základě žádosti zákonného zástupce a písemného
doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně
pedagogického centra). Do přípravného stupně lze
zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let
věku, do zahájení povinné školní docházky. Vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální
trvá nejvýše tři školní roky.
Cílem vzdělávání v přípravném stupni je především: navázat na rodinnou výchovu, zajistit dostatek
podnětů k aktivnímu rozvoji a učení dítěte, usnadnit
dítěti jeho další životní vzdělávací cestu, maximálně
podporovat individuální rozvojové možnosti dítěte
a respektovat jeho individuální zvláštnosti.
Charakteristické je individualizované vyučování,
režim dne je rozdělen na pravidelné střídání výuky,
odpočinku a hry, dle potřeb jednotlivých dětí. Některé činnosti probíhají ve skupině a některé jako
individuální výuka. Vyučování se nerealizuje pouze

ve třídě, ale obsahuje také učení v blízkém okolí (vycházky, nákupy, divadelní představení atd.)
K organizačnímu zabezpečení je zajištěno prostorové a materiální vybavení třídy (prostor pro individuální práci s dítětem a část pro relaxaci), vhodný
nábytek a kompenzační pomůcky, snížený počet dětí
ve třídě (4 – 6). Ve třídě působí speciální pedagog,
asistent pedagoga, popřípadě osobní asistent.
Děti v přípravném stupni získávají osvědčení o absolvování příslušného ročníku. Po ukončení přípravy
na vzdělávání jsou děti zařazovány do nejvhodnější
formy vzdělávání vždy na základě vyšetření a doporučení poradenského zařízení a na základě rozhodnutí rodičů nebo zákonných zástupců.
Mgr. Dita Bomberová, ředitelka školy

Prodám byt 1 + kk, os. vlastnictví v Poličce.
Levně. Tel.: 732 917 901.
•
Prodám DB 3+1 (71,2m2) v Poličce v klidné
lokalitě na ulici B. Němcové. Cena: 900 000 Kč
(cena k jednání). Tel.: 739 413 789.
•
Prodám RD v Pomezí 5+1, 2x koupelna, 2x
WC, 2x komora, garáž. Cena do 2 mil. Tel: 603
593 110.
•
Vyměním družstevní byt 3+1 na sídlišti Hegerova ve stejné lokalitě za menší + doplatek. tel.:
777 050 815.
•
Prodám zděný byt 2+1 předělaný na 1+1
v zatepleném domě po rekonstrukci. Zůstane
z části zařízen. Lokalita „Starý Berlín” v Poličce.
737 635 032, 739 005 172.
•
Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví, byt
i dům po celkové rekonstrukci, dvě lodžie, 86 m2.
Sídliště Boženy Němcové, Polička. Cena dohodou.
Tel.: 731 458 841.
•
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, KOSMETIKA
- Zahálková Simona, Obchodní dům Ponas v přízemí, Tyršova 161, Polička. Tel: 720 563 634.
•
Provádím revizi komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR. Tel. 731 506 249,
464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel.: 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou.
Zvýšení životnosti střech! Tel.: 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň, tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček
- Milan Fajmon, tel.: 603 782 573.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Pozvánka DPS
Penzion
12. 3. Trénování paměti - seznámíme se s funkcí paměti a naučíme se některé techniky, jak si
pamatovat lépe. Akce se koná v rámci Národního
týdne trénování paměti. Začínáme v 15.30 hod. ve
společenské místnosti.
13. 3. Keramická dílna - 13.30 hod. pracovní
místnost
20. 3. Tanec pro jaro – tradiční taneční vítání
jara. Součástí bude i jarní koutek. Můžete přinést
něco, co vám připomíná jaro, třeba obrázek s jarní
kytičkou, ptáčkem… Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně DPS Penzion.
21. 3. Ze života v Penzionu – video od 14.00 hod.
ve společenské místnosti.
28. 3. Člověče nezlob se - 14.00 společenská
místnost
29. 3. Narozeninové zpívání 14.00 jídelna.

Nabídka bytu
v DPS „Penzion“
Nabízíme možnost přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Družstevní 970, Polička.
Uchazeč musí být ve starobním nebo invalidním
důchodu a splňovat podmínky dle pravidel pro
přidělování bytů v zařízení.
Umístění do těchto bytů je vhodné pro uchazeče, kteří potřebují pomoc při zajištění péče, jako je
např.: donáška nákupů, zajištění a podání stravy
včetně obědů, pomoc při přípravě jídla, s osobní
hygienou, při oblékání a svlékání, úklid domácnosti, apod. Jedná se o jednopokojový byt s kuchyňskou linkou, s vlastním sociálním zařízením
(WC se sprchovým koutem).
Bližší informace lze najít na buď internetových
stránkách DPS Penzion Polička: www.dpspolicka.
cz, nebo je poskytne telefonicky či osobně ředitel
P. Brandejs, tel. č. 461 753 111, 121.
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Dětský karneval pro hipoterapii
V pořadí už po šesté uspořádala Oblastní charita Polička dětský karneval, benefici,
z výtěžku které každoročně
pořídí svým klientům „něco navíc“. Letos se konal karneval
Na rozkvetlé louce, a i když venku mrzlo, až praštělo, sešlo se v sobotu 11. února ve spolkovém
domě Jordán 120 broučků, berušek, víl, květinek
a zvířátek. Pečlivě na ně dohlížela asi stovka rodičů, protože letos se účastnily skutečně hodně
malé děti.
Odpoledne skvěle moderované broučkem Standou Větrovským vyplnily hry. Soutěže a dovádění
při hudbě završilo získání „pokladu u včeliček“ –
drobného dárku pro každého. „Zdá se, že na náš
karneval letos zavítali spíš nejmenší děti v předškolním a mladším školním věku. A to je dobře,
protože jsme na ně mohli program lépe zacílit,
a doufám, že se na něm cítili dobře,“ řekla hlavní
organizátorka karnevalu Jana Kadidlová. Uvedla,
že je s průběhem i výsledkem spokojena. Pracuje
totiž jako asistentka osob s mentálním postižením v Denním stacionáři a výtěžek poslouží i klientům, o které sama pečuje. Navíc se tito klien-

ti, s pomocí asistentek, velkou měrou zasloužili
o krásnou výzdobu sálu.
Výdělek z karnevalu, tj. vstupného a doprovodných akcí, dosáhl 12 378 Kč. Tuto částku posílili
ještě sponzoři celkovou sumou 23 500 Kč. Takže
na hipoterapii pro klienty AC dílen a Denního stacionáře ve školním roce 2012/2013 peníze budou,
stejně jako vloni, kdy karneval zaplatil taneční
a pohybovou průpravu, která probíhá doposud.
Štěpánka Dvořáková

Letní tábory pořádané
Pionýrem Polička
Letní stanový tábor
Damašek u Pusté Rybné
1. 7. – 14. 7.
2 700 Kč
Pro členy i nečleny Pionýra
Vodácký putovní tábor
řeka Bóbr Polsko
21. 7. - 29. 7.
Vedoucí se zkouškami vodáckých instruktorů
– J. Vostřel a J. Krajíček
2 790 Kč
Pro členy i nečleny oddílu 9 – 18 let
Londýňané na Damašku
Damašek u Pusté Rybné
26. srpna – 1. září
Tábor s dětmi z Londýna
1 500 Kč
Pro členy Pionýra a pro účastníky předchozích táborů, max. 30 účastníků
Bližší info: www.softer.cz/pionyr

Školení finanční
gramotnosti
Společná diskusní setkávání
poskytovatelů sociálních služeb
s pracovníky sociálního odboru
města Poličky a správci farností
Poličska vyústila v konkrétní projekt. Ten byl zrealizován v roce
2011 v období od 31. 10. do 16. 12. přednáškami o finanční gramotnosti a dluhové problematice. Toto
vzdělávání bylo určeno pro žáky devátých tříd základních škol a žáky třetích ročníků středních škol
a odborných učilišť. Koncept přednášek vycházel
z praxe Občanské poradny a z její zkušenosti v řešení dluhové problematiky.
Celkem se projektu účastnilo 260 žáků z 13 tříd
v pěti školách. Zaznamenali jsme od žáků kladné
ohlasy. Informace, které jim byly předávány, byly
pro ně srozumitelné a přehledné. Hlavní účel naše
osvěta splnila, žáci si zapamatovali, že půjčky si brát
bez rozumného uvážení nemají. A to bylo i hlavním
důvodem našeho vzdělávání. Je důležité, aby se mladí lidé nezadlužovali a zamýšleli se nad tím, jestli je
půjčka pro ně v jejich situaci opravdu nezbytná.
„O tom, jestli si opravdu potřebujeme půjčit, by měl
přemýšlet každý z nás. Je důležité nepodepisovat to,
co si nepřečteme a čemu nerozumíme a zvážit, jestli
budeme schopni splácet svůj závazek i v budoucnu,“
řekla poradkyně Občanské poradny Jana Flídrová.
Spolupráce se školami dokazuje, že pedagogové
místních škol si společně s Městským úřadem v Poličce uvědomují společenskou nebezpečnost zadlužování obyvatel a důležitost učit mladé odpovědnému hospodaření s vlastními prostředky.
Eliška Pelikovská, vedoucí Občanské poradny
Oblastní charity Polička

Blahopřejeme
Dne 18. března oslaví naše
maminka a babička, paní
Milada Křenková, své 70. narozeniny. Do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
S láskou děti Dana, Jiří,
Robert a Richard s rodinami

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

Výroční členská
schůze rybářů
V sobotu 28. ledna se v Tylově domě konala výroční schůze členů Rybářského sdružení Vysočina
Polička. Hlavním bodem programu byla zpráva
o činnosti v minulém roce a výhled na rok 2012,
které přednesl hospodář Jaroslav Martinů.

„Přes celosvětovou krizi, která postihla i naši ekonomiku, můžeme minulý rok hodnotit jako úspěšný. Jsme si totiž dobře vědomi, že se nevyplácí žít
na dluh a podle toho se chováme. Do revírů jsme
vysadili 70 000 ryb o celkové váze 720 q v hodnotě
přes 5 mil. Kč. Za povolenky jsme získali téměř 3,5
mil. Kč, další peníze jsme vydělali vlastními aktivitami. Proto považuji za nutné poděkovat za obětavou práci všem, kteří se o výsledek bez nároku na
odměnu zasloužili při dopravě ryb a jejich krmení,
vypouštění rybníků a výlovech, organizaci závodů, plesu, propagaci sdružení na internetu, údržbě rybníků, výkonu funkcí rozhodčích, rybářské
stráže, sekání ledu, vánočním prodeji kaprů v Poličce, Svitavách, Bystřici nad Pernštejnem, Vendolí,
Jedlové, Květné, Vysokém Mýtě. Rovněž je nutno
poděkovat za každé dobré slovo, morální podporu,
slušné chování, účast na závodech a dodržování
našich pravidel. Naším největším bohatstvím zůstává poctivá práce a aktivita členů.“
V další části svého vystoupení J. Martinů připomněl rozvoj sdružení poté, co zdejší organizace
před 22 lety opustila řady Českého rybářského
svazu a začala hospodařit samostatně. Za tu dobu
sdružení vybudovalo, obnovilo, pronajalo si nebo
koupilo 15 rybníků a řadu z nich odbahnilo. Zvedlo
zarybnění z 20 na 720 metráků. S potěšením konstatoval, že už zaplatilo nezbytné půjčky a zakončilo minulý rok bez dluhů, se zůstatkem na účtu
1 168 000 Kč. Od roku 1990 vybudovalo dílo skromným odhadem za 60 až 70 mil. Kč.
Za hlavní témata letošního roku J. Martinů označil pokračovat v úspěšném zarybňování revírů
na úrovni 700 q, odbahnění loviště přehrady č. 1,
její včasné napuštění a obnovení obsádky, podání
žádosti o dotaci na vybudování výpusti a bezpečnostního splavu rybníka ve Stašově, pokračovat
v odbahňování rybníka v Lačnově, nezapadnout do
dluhů a udržet dobré mezilidské vztahy.
V diskusi se hovořilo o změnách v rybářském
zákonu, jarním startovacím zarybnění rybníků
a tekoucích vod, neustálém přílivu nových členů,
problémech souvisejících se sportovním rybolovem, pořádkem kolem vod, občasném porušování
rybářského řádu aj.
Závěrem členská schůze schválila usnesení orientované na splnění letošních hlavních témat.
Text a foto: L. Vrabec

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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21. 1. turnaj mladších žáků a starších žákyň
v Poličce. V obou kategoriích hrálo po 20 hráčích
a hráčkách. Mezi děvčaty startovala Eliška Hrubá,
která na svoji soupeřku nestačila. Mezi chlapci se
snažili o výhru Martin Tutko a Fanda Nykodým,
ale velké množství chyb jim tuto snahu zkomplikovalo. Jednu výhru zaznamenali Radim Hnát,

Turnaj v minitenisu v Poličce

- 10. místo, Eliška Nunvářová - 11. místo a Šárka
Uhlířová - 12. místo.
4. - 6. 2. se v Poličce konaly Oblastní přebory
dorostenek. Přebory jsou určeny pouze pro hráčky
Východočeského kraje a je to takové mistrovství
oblasti. Přeborů se zúčastnilo 24 hráček a mezi
nimi také Lucka Jílková, která je od letošní sezóny právě dorostenkou a tak to bude mít letos těžké,
protože v této kategorii hrají i 18 leté protihráčky.
Lucka přes docela dobrý výkon prohrála dvouhru
i čtyřhru.
5. 2. turnaj v minitenisu ve Vysokém Mýtě. Mezi
deseti startujícími byly i dvě naše hráčky, Klárka
Quittová obsadila 10. místo a Simča Válková skončila na 5. místě.
5. 2. se konaly také Oblastní přebory babytenistek v Pardubicích. Mezi patnácti startujícími byly
také naše hráčky.
11. 2. Sobota patřila v Poličce Mistrovství Pardubického kraje neregistrovaných hráčů. Hrály se
mužské a dámské čtyřhry.
Děvčat se přihlásilo do turnaje pět dvojic, a tak
byl systém jejich zápolení jednoduchý. Hrálo se
každý s každým na jeden set. Po odehrání všech
zápasů nakonec musela rozhodnout o pořadí na
prvních třech místech až minitabulka ze vzájemných zápasů, protože první tři měli stejný počet
bodů. Po tomto propočtu se z celkového vítězství
a titulu přebornic Pardubického kraje mohla radovat dvojice Lída Teplá a Alena Pazlarová st.
Konečné pořadí:
1. Teplá Lída - Pazlarová Alena st.
2. Šedivá Renata - Blažková Alena
3. Jílková Andrea - Chalupová Mirka
4. Hamanová Petra - Střílková Jana
5. Kločurková Tereza - Fehérová Blanka

Mistrovství Pardubického kraje
neregistrovaných
Adam Jelínek a Zdenda Jílek. Adam se Zdendou
potom zabojovali ve čtyřhře a získali 3. místo.
28. 1. V sobotu 28. 1. se konal v poličské nafukovací hale turnaj kategorie Medium. Při účasti
sedmi dvojic byl hrací systém jasný. Hrál každý
s každým na jeden set. V celém průběhu nebyla nouze o dramatické zápasy, o čemž vypovídá
i závěrečná tabulka. O pořadí na stupních vítězů
musela rozhodnout až minitabulka vzájemných
zápasů. První místo nakonec o jeden gam získala
bratrská dvojice Zbyněk a Radim Janíčkovi, kteří
jsou našimi nováčky a teprve se rozkoukávají, ale
jejich budoucnost je slibná.
Konečné pořadí domácích:
2. Vápeník Dušan - Kubát Martin
3. Scheib Láďa - Hrubý Zdeněk
4. Jílek Zdeněk - Bulva Leoš
28. 1. turnaj babytenistů v Litomyšli. Od 9
h hrálo 12 chlapců, mezi nimi zástupci našeho oddílu Daniel Fučík, který si vedl výborně a obsadil
4. místo a Jakub Andrlík, který je na začátku své
tenisové kariéry a teprve sbírá zkušenosti a obsadil 12. místo.
Od 14 h hrála děvčata a z našich hrály Adélka
Bartoňová, která získala 6. místo, Kačka Kotvová

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

Mužských dvojic se turnaje zúčastnilo devět
a hrálo se ve dvou skupinách o postup do čtvrtfinále. Hráčská účast čítala řadu kvalitních jmen, což
již dopředu dávalo záruku vysoké kvality turnaje
a zápasů. A prognózy se naplnily. Všechna čtvrtfinále byla velice dramatická a výsledkově vyrovnaná.
Jedni vítězové skupin se hodně nadřeli na postup v poměru 7:6 a druhým se po prohře 7:6 postoupit nepodařilo. Po sedmi hodinách se do závěrečného boje o titul probojovali dvojice Šlór, Beneš
a po nepřesvědčivých výkonech ve skupině, ale po
výrazném zlepšování se, i Kubát, Souček.
Nakonec titul zůstal po výsledku 6:3 doma.
Konečné pořadí:
1. Kubát Martin - Souček Pavel
2. Beneš Martin - Šlór Mirek
3. Vltavský Vláďa - Vápeník Dušan a Tauš Václav - Dvořák Marcel
5. - 8. Střílek Jirka - Bartoš Jan, Kašper Láďa
- Zimčík Filip, Pospíšil Martin - Šíma Jirka, Janíčkovi Zbyněk a Radim
9. Pelikán Tomáš - Bendl Jan
Všem účastníkům děkujeme a těšíme se zase
ahoj na dalších akcích v Poličce.
11. 2. turnaj mladších žáků v Kolíně. Adam
Jelínek vyrazil na návštěvu za příbuznými a při
té příležitosti se zúčastnil tohoto turnaje a dobře
udělal. Ve dvouhře obsadil 3. místo a jeden zápas
vyhrál i ve čtyřhře.
18. 2. turnaj v minitenisu v Poličce. Tohoto turnaje se zúčastnilo 16 dětí, z toho 11 chlapců a 5
děvčat, ročníky narození 2005 a 2006. Děti hrály
dohromady ve čtyřech skupinách a první dva z každé skupiny postoupily do čtvrtfinále. Mezi těmito
účastníky bylo také sedm domácích dětí. Nejvíce
se dařilo Simče Válkové, která obsadila 3. místo.
Další umístění našich borců: 5. místo - Přemek
Mitáš, 6. místo - Čerbák Jakub, 13. - 16. místo Zahradníček Dušan, Sedlatý Honzík, Štěpánková
Barča a Křivý Vašík. Všechny naše děti je třeba
pochválit za snahu a bojovnost, kterou předvedly.
Z. Jílek

Tereza Vytlačilová nejen mistryní republiky
Ve dnech 10. - 12. února 2012 v Praze v hale ve
Stromovce proběhlo Mistrovství České republiky v halových vícebojích a v loňském roce třetí
Tereza Vytlačilová nastupovala k tomuto závodu
v roli favoritky číslo jedna, neboť dva týdny před
tímto mistrovstvím na halovém pětiboji v Jab-

12,82 m se sice posunula na 2. místo, ale její
největší soupeřka Kateřina Klailová z Plzeňského sportovního gymnázia ji o 18 cm porazila
a zvýšila svůj náskok. Pak přišel skok daleký, se
kterým se celý leden tolik trápila, protože několik závodů neměla platný pokus. Deset dnů před

lonci jasně porazila 26 soupeřek z celé republiky
a vedla průběžné tabulky, ale každý závod je jiný,
navíc tíha role favoritky byla těžší než soupeřky,
ale Tereza ji zvládla na jedničku a v nejlepším
výkonu posledních pěti let jasně zvítězila a vybojovala tak premiérový halový titul.
Vlastní průběh víceboje byl více než dramatický až do předposlední disciplíny, kterou byla
dálka, neboť po běhu na 60 m překážek, kdy
opět vylepšila osobní rekord na 9,13 s, byla na
4. průběžném místě. V následné výšce, která je
dnes její největší slabinou, vyrovnáním osobního rekordu 157 cm udržela kontakt s největšími
soupeřkami, byť se na 151 cm opravdu zapotila.
Další disciplínou byl vrh koulí, kde měla zvítězit a dostat se do čela soutěže. Bohužel zde
zůstala daleko za svými možnostmi a výkonem

šampionátem jsme zcela změnili rozběh a doufali, že se právě zde dálka povede, což se podařilo
v novém osobním rekordu 523 cm, čímž se „konečně“ posunula do čela soutěže a už bylo jasné,
že titul v nejtěžší dámské sportovní disciplíně
se do Poličky poveze. Poslední disciplínou byl
běh na 800 m a odchovankyně poličské atletiky
systémem běhu start – cíl soupeřky postavila do
role pozorovatelů z velké dálky. V novém osobním rekordu 2:24,83 nadělila největší soupeřce
7 s, tj. 90 bodů, a konečným součtem 3 681 bodů
zvítězila s odstupem skoro 120 bodů.
Následná blahopřání z celé republiky opravdu
potěšila. Medailová umístění: 1. Tereza Vytlačilová 3 681 bodů, 2. Kateřina Klailová 3 563 bodů
a 3. Michaela Broumová (před 2 roky žákovská
mistryně republiky) 3 450 bodů.

Ve dnech 18. - 19. února se opět na stejné místo
vrátila na Mistrovství České republiky dorostu
a juniorů v individuálních disciplínách a přihlášena byla na 60 m překážek, na 400 m a na vrh
koulí. Jak se ukázalo, tak byla nejen přihlášená,
ale i dobře připravená, neboť na překážkách 2x
vylepšila osobní rekord až na finálových 9,02 s,
když ještě „nakopla“ druhou překážku tak, že kolínko ponese několik dnů modré znamínko, jinak
by to bylo pod 9 s. Konečné 5. místo bylo možná
lepší, než jsme čekali. V následném rozběhu na
400 m, což byl její 2. start v této disciplíně v životě, se vítězstvím v druhém rozběhu v čase 59,39
s dostala do role kandidátky na medaili, což ve
finále potvrdila 3. místem, když druhou příčku
držela více jak 350 m. Za čas 59,07 s se nemusí
stydět mnohý chlapec.
Ve vrhu koulí celou soutěž ze 4. místa soupeřky
sledovala a v poslední sérii tvrdě udeřila vrhem
13,64 m, kterým se rázem posunula na 2. místo
a zármutek se slzami v očích dvěma Katkám způsobila. Tím v rozmezí jednoho týdne kompletní
sbírku medailí z haly završila.
Velmi zdatně ji zde sekundovala další poličská
atletka Veronika Dlouhá, která mezi juniorkami
ve vrhu koulí (již o hmotnosti 4 kg) obsadila nečekaně pěkné 5. místo za výkon v novém osobním
rekordu 10,91 m, když ji tabulkově před MR patřilo
až 9. místo. Verča potvrdila, že je bojovnice a toto
místo ji patří po zásluze. Nebýt velké nervozity,
mohla být i o stupínek výš.
Jaroslav Kacálek
trenér
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Potápění opravdu
pro každého
Potápěčská škola PISCES DIVING WORLD a plavecký bazén
Polička vás zve 24. 3. 2012 od
9.30 do 11.30 hodin na potápěčskou exkurzi zdarma uvnitř plaveckého bazénu Polička.
Chcete si vyzkoušet dýchat pod vodou a stát se
na chvíli potápěčem? Ale ještě z různých důvodů
váháte? Právě pro vás jsme připravili potápěčskou
exkurzi neboli ponor na zkoušku.
Uvidíte, jaký je svět pod vodou, vyzkoušíte si,
jak „chutná“ stlačený vzduch anebo jaké to je být
oblečen v „potápěčském“. Mimo jiné okusíte, kolik celá výstroj váží a taky jak moc voda nadnáší.
Chcete, ale stále máte obavy, protože vás při ponoření bolí uši a nevíte jak na to?
Vůbec ničeho se nemusíte obávat, protože po
celou dobu u vás bude vyškolený instruktor, který
má obrovské zkušenosti s tím, jak překonat počáteční obavy, co dělat, aby ouška nebolela, a hlavně
jak všechna ta „hejblata“ ovládat.
Po absolvování exkurze máte možnost nastoupit
do kurzu přístrojového potápění a začít si užívat
podvodního světa…
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Na domácím turnaji fotbalových školiček první a čtvrtí
V neděli 5. 2. jsme se zúčastnili turnaje v Poličce,
na kterém se představila dvě naše mužstva (modří
a černobílí), která se ještě utkala s týmy FC Hlinsko, FC Chotěboř a SFK Vrchovina. Hrálo se systémem každý s každým 1 x 20 minut.
Tým modrých tvořili hráči, kteří sbírali zkušenosti i na předešlých turnajích, naproti tomu
v týmu černobílých hráli hráči, kteří byli na svém
vůbec prvním turnaji.

Vendula je Miss
sportaerobic ČR
1. ročník soutěže se uskutečnil 11. února v Brně
v prostorách univerzitního kampusu. Pořadatelství se výborně zhostila Jitka Exlová z Bystřice nad
Perštejnem, která pro dívky zajistila příjemné zázemí i hodnotné ceny. V hlavní kategorii Miss měla
i Polička své želízko v ohni.
První disciplína měla pod taktovkou lektorky
odhalit aerobikové schopnosti všech finalistek. Zde
Vendula nezaváhala a jako vítězka více jak 60 závodů
Aerobic Master Class a držitelka titulu Breo World
Individual Trophy jen potvrdila své kvality. Druhá disciplína, promenáda ve společenských šatech
s rozhovorem, měla prokázat komunikační schopnosti a pohotovost dívek. Sama Vendula na dotaz porotce, zda by zvolila červené či bíle víno, odpověděla,
že nejraději má zlatavý mok, a upřesnila, že v Poličce
máme i měšťanský pivovar. Poslední část byla promenáda v plavkách, která bývá často dívkami označována jako nejtěžší. Před diváky ani porotou už nelze nic skrýt a právě tato disciplína bývá rozhodující.
Na závěr celého dne bylo vyhlášeno 10 nejlepších
finalistek a rozděleny tituly vicemiss a miss. Na pomyslný trůn nakonec vystoupala čtyřiadvacetiletá
studentka vysoké školy pocházející z Poličky, Vendula Scheibová. Jak sama po finále řekla: „Vítězství
bylo opravdovým šokem a myslím, že nejenom pro
mě, jelikož ani moje rodina, která přijela povzbuzovat, nebyla schopna potlesku. Na soutěž jsem se
nijak speciálně nepřipravovala. Jako instruktorka
aerobiku, zumby a mnoha dalších forem jsem denně
v tělocvičně a do toho jsem se ještě vrátila k týmové
závodní činnosti v kategorii step. Celou soutěž jsem
si užívala a čas na nervozitu ani nebyl. Je to krásný
úspěch a věřím, že i moje rodina, přátelé a klientky
se z toho radují stejně jako já a jsou na mě pyšní.“
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Tým černobílých cestu turnajem zakončil s bilancí tří proher a jedním vítězstvím. Nestačil na
Poličku (modří), Hlinsko a Vrchovinu, ale porazil
Chotěboř. Právě v tomto utkání se podařilo našemu brankáři Adamu Spálenkovi dát vedoucí gól.
Když vykopával míč od vlastní brány, málokdo
v tu chvíli tušil, že za pár vteřin míč skončí v síti
Chotěboře. Hráčům Chotěboře se podařilo vyrovnat a námi lehce získané vedení smazat. Utkání
nakonec v náš prospěch rozhodl Martin Chalupník, který zajistil nejen 3 body, ale i pěkné čtvrté
místo.
Polička (černobílí) – Polička (modří)
0:2
Polička (černobílí) – SFK Vrchovina
0:5
Polička (černobílí) – Chotěboř
2:1
		 Branky: Adam Spálenka, Martin Chalupník
Polička (černobílí) – FC Hlinsko
0:3
Sestava: Brankář: Adam Spálenka
Obránci: Matěj Mitáš, Samuel Beneš, Kuba Jílek,
Sabina Bártová
Útočníci: Martin Chalupník, Tereza Karlíková,
Adéla Karlíková, Milan Hájek
Náš druhý tým Polička (modří) postupně překonal všechny nástrahy, které mu tento turnaj přichystal a dokráčel si neporažen do sladkého zlatého finále. Tým táhli především šestigólový Adam
Mach, osmigólový nejlepší střelec turnaje Jan Valouch a nejlepší brankář turnaje Adam Spálenka.
Vítězům gratulujeme.
Polička (černobílí) – Polička (modří)
0:2
		 Branky: Adam Mach, Jan Valouch
Polička (modří) - FC Hlinsko
2:1
		 Branky: Adam Mach 2

Polička (modří) - SFK Vrchovina
		 Branky: Adam Mach, Jan Valouch 2
Polička (modří) - FC Chotěboř
		 Branky: Jan Valouch 5, Adam Mach 2,
		 Tereza Šípová

3:1
8:0

Sestava: Brankář: Adam Spálenka
Obránci: Jan Vraspír, Tomáš Beneš, Jan
Valouch
Útočníci: Tereza Šípová, Bára Otcovská, Nikolas
Roun, Adam Mach
Děkujeme našim sponzorům za poskytnutí finančních a věcných darů: Fotbalový oddíl SK MK
Polička, Středisko volného času Mozaika, Ravensburger Polička, REK plus s.r.o Polička, rodině Hájkových, rodině Benešových, rodině Sumových.
Trenér Pavel Bureš

SK PRIMA Polička - sezona 2011
V minulém roce naši závodníci dosahovali velmi
dobrých výsledků v závodech horských kol, silničních a především v cyklokrose, kde naše barvy hájili
v kategoriích veteránů tři závodníci - Ondřej Semerád, Miloš Mayer a Jiří Prudil, kteří obhájili v soutěži
družstev první místo v Českém poháru a v soutěži
jednotlivců rovněž dosáhli vynikající výsledky. M.
Mayer obhájil celkové prvenství, kdy v pohárových
závodech celkem 10x dokázal zvítězit, 6x dojel druhý
a jedno třetí místo bylo nejhorším výsledkem. O. Semerád skončil celkově v Poháru na 4. místě, když se
čtyřikrát probojoval na stupně vítězů - vždy na třetí
místo. J. Prudil obsadil celkově rovněž 4. místo a 2x
v závodech stanul na třetím stupínku.
Mayer s Prudilem absolvovali ještě seriál závodů Oderský pohár, který Mayer celkově vyhrál (8x
1. místo, 2x 2. místo) a Prudil skončil na čtvrtém
místě (dvě třetí místa).
Poněkud smolněji dopadlo Mistrovství republiky,
které se vyznačovalo organizačními zmatky, a naši
závodníci si vybrali slabší den a dovezli díky M. Mayerovi jednu stříbrnou medaili. Ostatní závodníci
dojeli na 5. (Semerád) a 9. místě (Prudil).
Stejně dobrých výsledků dosahovali naši borci
na horských kolech a to především Jitka Hodáňová,
která se soustředila na seriál závodů Česká spořitelna. Celkově zde obsadila výborné šesté místo, když
závody objíždělo průběžně 126 žen. Jitku zdobí
celkem pět umístění na bedně (4x druhá a 1x třetí). K tomu přidala šest čtvrtých a po jednom pátém
a sedmém místě. Mimo horských kol také absolvovala tři závody silniční, když dva vyhrála a jednou
skončila třetí.
Na stupně vítězů v závodech horských kol se také
probojoval dvakrát František Groulík (1x první, 1x
druhý) a jedno třetí místo obsadil i Petr Vlček. Společně ale tito dva závodníci ještě s Martinem Šafářem a Jirkou Škorpíkem z Cyklo-ski klubu Polička
zvítězili v prestižním závodě na 24 hodin, který byl
zároveň jako mistrovství ČR.
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V silničních závodech F. Groulík rovněž dosahoval
skvělých výsledků. Třikrát startoval v seriálu Moravský pohár a vždy zvítězil. Stejně tak zvítězil v časovkách na Svojanov a Lucký vrch když na obou pokořil
letité traťové rekordy a přidal ještě druhé místo v závodě Mirva Tour. Další dvě druhá místa ze silničních
závodů přidali Petr Vlček a Miloš Mayer.
Příjemnou tečkou na závěr loňské sezony bylo ocenění v anketě Sportovec regionu za rok 2011, které si
v kategorii veteránů na slavnostním vyhlášení v Tylově divadle převzal Miloš Mayer společně s Jiřím
Boštíkem (cyklo Stratílek) a Vladimírem Novotným
(Jiskra Litomyšl).
Vedle závodní činnosti se ale SK PRIMA Polička
také úspěšně zhostila uspořádání jednoho ze závodů
Českého poháru masters v cyklokrosu, jehož součástí byly také závody pro děti. Tuto pořadatelskou činnost chceme v letošním roce rozšířit společně s Cyklo-ski klubem o seriál závodů Poličský pohár pro děti
a mládež. Tyto kategorie v našich klubech stále chybí
a tak zveme každého, koho jen trochu baví jezdit na
kole a chce si své schopnosti porovnat s ostatními
nejen na tyto závody, ale mohou se i přímo přihlásit
do Sportovního klubu (tel.: 774 071 772).
SK PRIMA POLIČKA

Sportovec roku
Letos již po čtvrté proběhl v Tylově domě slavnostní večer při příležitosti vyhlášení ankety
o nejúspěšnějšího sportovce regionu Svitavska.
Tradičně zcela zaplněný sál tleskal pětatřiceti
oceněným vítězům. Ceny předávali hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, krajská radní
Jana Pernicová, starostové okolních měst i zástupci sponzorů. Poličku zastupoval starosta Jaroslav Martinů a místostarostka Marie Kučerová.
Sportovci z Poličky byli i letos velmi úspěšní.
Byli oceněni téměř ve všech vyhlášených kategoriích.
Jednotlivci – dorost
Tereza Vytlačilová (atletika), Vojtěch Valena
(skate slalom)
Jednotlivci – žáci
Ondřej Švanda (šachy), Petr Matouš (skate
slalom), Milan LE VIET (atletika)
Kolektivy – dospělí
VPS Novabrik Polička
Kolektivy – dorost:
Štefanydes Polička (šachy)
Kolektivy – žáci:
SK Kometa Polička (hokejbal)
Cena za mimořádný sportovní výkon:
Bratři Michal a Petr Chmelovi, odchovanci
poličského hokejbalu, mistři světa z roku 2011
a zároveň členové reprezentačního družstva
České republiky.

Sportovní hvězdou Svitavského deníku zvolili
čtenáři, stejně jako vloni, travního lyžaře Lukáše
Koloucha. Zvláštní cenu Regionálního sdružení
sportů Svitavy si z Poličky odvezl Sbor dobrovolných hasičů Široký Důl.

V programu vystoupil mimo jiné i vítěz okresního kola projektu Šance pro talent Martin Kovář
z Poličky. Moderátor zval všechny oceněné k mikrofonu. Občas zazněly i docela zajímavé výroky. Za
všechny uveďme alespoň poznámku Jakuba Paulíčka z SDH Široký Důl, který hovořil i o skutečném zásahu u požáru. „Tím největším v minulém
roce byl oheň, u něhož se ukázalo, že místní rolnice pálila chvojí. Zachránili jsme majetek i rolnici“.
-ij-

Plavecká škola – rozvrh kurzů
Plavecká škola – rozvrh kurzů od 1. 3. 2012
Pondělí:
14.30 - 15.30 hod.
AQUAGRAVIDIBIC
16.00 - 17.00 hod.
přípravka ORKA
16.00 - 17.00 hod.
Delfínek 6-8 let,
17.00 - 18.00 hod.
zdok. kurz st. žáci
17.00 - 18.00 hod.
plav. oddíl A+B ORKA
16.30 - 18.00 hod.
pl. odd. Žďár n. S.

Zdena Šemberová
Zdeněk Jandík
Zdena Šemberová
Zdena Šemberová
Zdeněk Jandík
plavčice

Úterý:
15.00 - 15.30 h.
veřejnost pro děti od 1,5-3 let
Vodníčci velký b.
Zita Nešťáková
15.30 - 16.30 hod.
plavání hrou - Kapříci Zita Nešťáková
16.30 – 18.00 hod.
pl. oddíl Žďár n. S.,
2 dráhy veřejnost
plavčice
19.00 – 20.00 hod.
Aquaerobic
Gabriela Svobodová
Středa:
11.00 - 11.30
veřejnost pro děti od 1,5-3 let
Vodníčci velký b.
plavčice
12.30 - 13.00 hod.
kojenci a batolata, mal. baz.
Pulečci
Jitka Kmošková
13.00 – 13.30 hod.
kojenci a batolata, mal. baz.
Pulečci
Jitka Kmošková
13.30 – 14.00 hod.
kojenci a batolata, mal. baz.
Medúzky
Jitka Kmošková
14.00 - 14.30 hod.
kojenci a batolata, mal. baz.
Pulečci
Jolana Kozlová

14.30 – 15.00 hod.
kojenci a batolata, mal. baz.
Medúzky
Jolana Kozlová
15.00 – 15.30 hod.
kojenci a batolata, mal. baz.
Medúzky
Jolana Kozlová
15.30 - 16.15 hod.
rodiče s dětmi od 3 let
Želvičky- velký b.
Martina Jiráňová
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. pl.
oddíl Žďár n. S.,
2 dráhy veřejnost
plavčice
19.00 – 20.00 hod.
kondiční plavání
veřejnost
plavčice
Pátek:
16.00 – 17.30 hod.
pl. odd. Žďár n. S.

plavčice

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
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
může zakoupit permanentku na pět až patnáct
vstupů. Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení. Srdečně zveme začátečníky i pokročilé,
přijďte mezi nás, vyberte si z naší nabídky. Těšíme
se na každého.
Využijte rodinné pasy při návštěvě jednotlivých
vstupů na bazén, saunu, plavání kojenců a zimní
stadion. PLATNOST RP je do 5. 12. 2012
Informace podá vedoucí plaveckého bazénu Jitka Kmošková, tel. 461 725 631, 461 722 284,
737 867 342, e-mail: bazen@tespolicka.cz
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem.

90 let odboru
KČT Polička
V letošním roce slaví odbor Klubu českých turistů
Polička 90. výročí založení.
Odbor byl založen 22. února 1922. V krátké době
měl členskou základnu 60 turistů. Prvním předsedou byl lékárník K. Dudek, místopředsedou tehdejší
starosta p. A. Klimeš. Odbor se podílel nejen na turistické činnosti, ale i na údržbě a propagaci kulturních památek. V r. 1940 byla zahájena stavba chaty
na Luckém vrchu. Po dokončení byla chata slavnostně otevřena a předána předsedovi poličského
odboru p. Pražanovi, v r. 1950 sokolskému družstvu
Vzlet. Později byla převzata čsl. armádou a v ní byla
zřízena vojenská zotavovna.
Po osvobození byla vytvořena jednotná tělovýchovná organizace a odbor turistiky byl do ní začleněn. V té době všechny prameny o činnosti turistů
v Poličce končí.
V sedmdesátých letech začínají v našem městě
pracovat na základních školách turistické kroužky
a vzniká i turistický kroužek na dvanáctiletce. Členové turistických kroužků pod vedením paní učitelky Staňové a Šifnerové se začínají zapojovat do
„Turistických branných závodů mládeže“, kde dosahují velice dobrých výsledků, a to až po přeborníka
republiky.
Od r. 1975 se začíná formovat nová skupina zájemců o turistiku a při Spartaku Polička vzniká Odbor
turistiky, ke kterému se postupně připojují kroužek
z dvanáctiletky a oddíly mládeže. Tímto spojení
vzniká silný odbor turistiky v počtu 165 členů. Předsedou byl zvolen Vlad. Uhlíř. V letech 1977 - 2001 byl
předsedou odboru Jiří Andrle.
Po r. 1989 došlo k velkému snížení členské základny, v r. 1990 měl pouhých 36 členů, přestaly pracovat
oddíly mládeže.
V r. 1990 byla obnovena činnost Klubu českých turistů navazující na činnost z r. 1888.
Vzhledem k činnosti se poměrně rychle začal zvyšovat počet členů a pořádali jsme větší počet vycházek i vícedenních zájezdů. V roce 2001 byl zvolen
předsedou odboru p. Josef Brokl, který je předsedou
dodnes.
Z významných akcí pro veřejnost jsme začali pořádat celostátní turistické pochody pod názvem „Žďárskými vrchy“ a „Lyžařské přejezdy Žďárských vrchů“.
Přejezdy pořádáme dodnes.
Jako první z významných akcí, kterou jsme po obnovení činnosti KČT pořádali, byla akce celostátního
rozsahu „Za posledním puchýřem“ v r. 2002 za účasti asi 2 200 turistů. Další velkou akcí byl „Celostátní
turistický sraz“, který se konal v srpnu 2010.
Členové našeho odboru se aktivně zapojují do značení turistických cest. Současně též provádějí značení a revizi cykloznačení.
Odbor má vyškoleno 11 vedoucích se specializací
na lyžařskou, cyklo a pěší turistiku, kteří jsou schopni připravit mnoho kvalitních a zajímavých akcí.
Jako první z významných akcí pro oslavu 90. výročí založení byl v Borové lyžařský přejezd nazvaný
„Přes střechu Evropy“ - memoriál Jaroslava Hamerníka. Letošní akce proběhla již jako 41. ročník. I přes
poměrně silný mráz, takové mrazivé počasí snad
ještě nebylo, se na start akce do Borové dostavilo
celkem 78 účastníků. Asi třetina byli lyžaři, ostatní
se vypravili na pěší trasy. Sešli se zde turisté z Poličky, Svitav, Pardubic, Hradce Králové i ze Světlé nad
Sázavou a dalších měst. Organizačně akci zajišťoval
odbor KČT Polička a pěší trasu v Borové zajišťovala
Hana Mužíková a pomocí přispěla i Dagmar Makovská - obě dcery Jaroslava Hamerníka.
Pro letošní rok je připravena řada lyžařských, pěších a cykloakcí i několik vícedenních zájezdů, proto
je možnost široké nabídky pro členskou základnu
i pro širokou veřejnost. Rádi uvítáme též další zájemce o pobyt v přírodě v našich řadách.
Po letošní výroční schůzi má náš odbor 121 členů.
Přehled naší činnosti najdete na internetové adrese: www.policka.cz/kct.
Jiří Andrle
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Den

Datum

Kolo

Čas

Domácí

Hosté

Sobota

17. 3.

17.

15.00

SK Masokombinát POLIČKA

FK ČESKÁ TŘEBOVÁ

Sobota

24. 3.

18.

15.00

Jiskra LITOMYŠL

SK Masokombinát POLIČKA

13.30

Sobota

31. 3.

19.

16.30

ŽSK TŘEMOŠNICE

SK Masokombinát POLIČKA

14.00

Sobota

7. 4.

20.

16.30

SK Masokombinát POLIČKA

FK Agria CHOCEŇ

Neděle

15. 4.

21.

16.30

FC HLINSKO

SK Masokombinát POLIČKA

Neděle

22. 4.

22.

17.00

SK Masokombinát POLIČKA

SK VYSOKÉ MÝTO

Neděle

29. 4.

23.

17.00

Jiskra HEŘMANŮV MĚSTEC

SK Masokombinát POLIČKA

17.00

SK Masokombinát POLIČKA

1. FC ŽAMBERK

16.

17.00

SKP Slovan MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

SK Masokombinát POLIČKA

Sobota

12. 5.

25.

17.00

Slavoj CEREKVICE N/L.

SK Masokombinát POLIČKA

Sobota

19. 5.

26.

17.00

SK Masokombinát POLIČKA

TJ LANŠKROUN

Neděle

27. 5.

27.

17.00

Sokol DOBŘÍKOV

SK Masokombinát POLIČKA

Neděle

3. 6.

28.

17.00

SK Masokombinát POLIČKA

SVITAVY

Neděle

10. 6.

29.

17.00

MFK CHRUDIM „B“ /UMT/

SK Masokombinát POLIČKA

Sobota

16. 6.

30.

17.00

SK Masokombinát POLIČKA

SK HOLICE

Neděle

25. 3.

14.

15.00

SK Masokombinát POLIČKA „B“

Sokol VERMĚŘOVICE

Neděle

1. 4.

15.

16.30

Jiskra ÚSTÍ NAD ORLICÍ „B“

SK Masokombinát POLIČKA „B“

Neděle

8. 4.

16.

16.30

SK Masokombinát POLIČKA „B“

Sokol SEMANÍN

Sobota

14. 4.

17.

16.30

SK Masokombinát POLIČKA „B“

Sokol LIBCHAVY

Sobota

21. 4.

18.

17.00

Sokol KUNČINA

SK Masokombinát POLIČKA „B“

Sobota

28. 4.

19.

17.00

SK Masokombinát POLIČKA „B“

FK Agria CHOCEŇ „B“

Sobota

5. 5.

20.

17.00

FK SEBRANICE

SK Masokombinát POLIČKA „B“

15.15
15.00
14.45

15.00

15.30
16.00

Neděle

13. 5.

21.

17.00

SK Masokombinát POLIČKA „B“

SK VYSOKÉ MÝTO „B“

Neděle

20. 5.

22.

17.00

FK ČESKÁ TŘEBOVÁ „B“

SK Masokombinát POLIČKA „B“

Sobota

26. 5.

23.

17.00

SK Masokombinát POLIČKA „B“

TJ LANŠKROUN „B“

Sobota

2. 6.

24.

17.00

Jiskra KRÁLÍKY/ČERVENÁ VODA

SK Masokombinát POLIČKA „B“

Sobota

9. 6.

25.

17.00

SK Masokombinát POLIČKA „B“

SVITAVY „B“

Neděle

17. 6.

26.

17.00

Sokol POMEZÍ

SK Masokombinát POLIČKA „B“

16.00

Sobota

31. 3.

15.

13.30

Jiskra ÚSTÍ NAD ORLICÍ

SK Masokombinát POLIČKA

12.00

Neděle

8. 4.

16.

14.15

SK Masokombinát POLIČKA

FK PŘELOUČ

Sobota

14. 4.

17.

14.15

SK Masokombinát POLIČKA

Sokol HORNÍ ÚJEZD

Sobota

21. 4.

18.

14.45

ŽSK TŘEMOŠNICE

SK Masokombinát POLIČKA

Sobota

28. 4.

19.

14.45

SK Masokombinát POLIČKA

SVITAVY

Sobota

5. 5.

20.

12.30

FC HLINSKO „B“

SK Masokombinát POLIČKA

Neděle

13. 5.

21.

14.45

SK Masokombinát POLIČKA

SK HOLICE

Neděle

20. 5.

22.

14.45

FK ČESKÁ TŘEBOVÁ

SK Masokombinát POLIČKA

Sobota

26. 5.

23.

14.45

SK Masokombinát POLIČKA

Sokol DOLNÍ ÚJEZD

Neděle

3. 6.

24.

10.00

AFK HORNÍ JELENÍ

SK Masokombinát POLIČKA

Sobota

9. 6.

25.

14.45

SK Masokombinát POLIČKA

FK Agria CHOCEŇ

Sobota

16. 6.

26.

1. FC ŽAMBERK

SK Masokombinát POLIČKA

13.00

Sobota

7. 4.

12.

Sokol RADIMĚŘ

SK Masokombinát POLIČKA

11.15

Sobota

14. 4.

13.

SK Masokombinát POLIČKA

AFK HORNÍ JELENÍ

Sobota

21. 4.

14.

SK Masokombinát POLIČKA

Sokol LIBCHAVY

Sobota

28. 4.

15.

Jiskra KRÁLÍKY/ČERVENÁ VODA

SK Masokombinát POLIČKA

10.15

Neděle

6. 5.

16.

TJ LANŠKROUN

SK Masokombinát POLIČKA

7.45

Sobota

12. 5.

17.

SK Masokombinát POLIČKA

Sokol RADIMĚŘ

Sobota

19. 5.

18.

AFK HORNÍ JELENÍ

SK Masokombinát POLIČKA

7.30

Sobota

26. 5.

19.

Sokol LIBCHAVY

SK Masokombinát POLIČKA

7.30

Sobota

2. 6.

20.

SK Masokombinát POLIČKA

Jiskra KRÁLÍKY/ČERVENÁ VODA

Sobota

9. 6.

11.

14.45
12.30
14.45
09.30
11.15
09.30
11.15
12.30
14.45
09.30
11.15
09.30
11.15
09.30
11.15
09.30
11.15
09.30
11.15
09.30
11.15

SK Masokombinát POLIČKA

TJ LANŠKROUN

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

Krajský přebor

24.

8. 5.

14.45

15.30

Krajská I. B třída sk. B

6. 5.

ÚTERÝ

15.00

15.00

12.00
11.00
13.15

Krajský přebor

Neděle

Odjezd

8.15

I. A. třída, sk. B

MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI

STARŠÍ DOROST U-19

MUŽI „B“

MUŽI „A“

Rozlosování - jaro 2012

Zprávy oddílu ledního hokeje
ZH PARDUBICE – POLIČKA 10:8
(4:4, 3:1, 3:3)
Branky: Nykl 2, Švejda, Boháček, D. Vápeník,
Mahel
I v sobotu 21. 1. ve třetím měření sil v této sezoně
byl úspěšnější náš soupeř, který tentokráte zvítězil již v základní hrací době (předchozí dvě utkání skončila remízou a následně Spartak prohrál
v prodloužení). Branek na obou stranách bylo jako
máku, ale bohužel k naší škodě se asi 3x nebo 4x
stala stejná chyba. Spartak vstřelil gól a okamžitě
po rozehrání a následném útoku inkasoval.
POLIČKA – LANŠKROUN 5:6
(1:2, 2:2, 2:1)
Branky: D. Vápeník 2, Krajíček 2, Šedý
Ve středu 25. 1. sehrál Spartak velice pěkné
utkání na domácím ledě proti Lanškrounu. Soupeř
přijel v kompletní sestavě v čele s bývalým extra
ligovým hráčem Pilavkou a netřeba dodávat, že
převážnou část tohoto mužstva tvoří hráči, kteří
nenašli uplatnění v Šumperku. Naopak Polička
nastoupila bez opor Nykla a Boháčka, ale i tak se
v 7. min. ujala vedení. To netrvalo dlouho, protože
soupeř přesně z minuty vyrovnal. Domácí pak stále dotahovali jednobrankové manko až do 3. třetiny, kdy v 9. min. D. Vápeník vyrovnal na 4:4 a Krajíček v 11. min. poslal Poličku do vedení 5:4. Čtyři
minuty před koncem však hlavní rozhodčí Kukeně
vylučoval 2x na naší straně a soupeř nabídnutou
šanci využil. Za stavu 5:5 po konci základní hrací doby se 5 min. prodlužovalo, ale stav zůstal
nezměněn. Na řadu musela přijít trestná střílení,
která byla soubojem brankářů, protože až 9. série
rozhodla. Bohužel šťastnější byl náš soupeř.
Sponzorem utkání byl Jiří Kučera, fanoušek poličského hokeje a i po 50 letech věku aktivní brankář měst. hokejové ligy. Nejlepším hráčem byl vyhodnocen Krajíček. V divácké soutěži postoupil do
finále p. Dušek z Lanškrouna.
SKUTEČ – POLIČKA 5:4 (1:0, 3:2, 1:2)
Branky: Kubát, Nykl, Švejda, D. Vápeník
Neděli 29. 1. odjíždělo naše „A“ mužstvo k utkání do Skutče, která v základní části skončila předposlední. Pokud by se hrálo na střely na branku,
Spartak by jasně zvítězil v poměru 42:13. Hrálo se
ale na góly a ten první vstřelili domácí již ve 4. min.
Polička odpověděla pouze nastřelenou tyčí a to
bylo, co se týká skóre, v první třetině vše. Zhruba
v polovině utkání Kubát vyrovnal, ovšem o 3 min.
později Skuteč znovu vedla o gól a za další 3 min
již o 2. Spartak po třetí inkasované brance snížil,
ale domácí v poslední minutě druhé třetiny v přesilové hře znovu odskočili o 2 branky (4:2). Posledních 20 min. měla Polička velký tlak, ale pravidlo,
když se nejvíc chce, tak to nejde, zafungovalo.
V 53. min. přišlo sice snížení stavu na 4:3, ale soupeř 2 min. před koncem vstřelil 5. branku a to už
bylo hodně málo času na vyrovnání. Jiskra naděje
vysvitla v čase 59.24, kdy hrála Skuteč v oslabení
a Spartak v 6 hráčích bez brankáře. Podařilo snížit
na rozdíl jediné branky (5:4). Vyrovnání se již nepovedlo a tak hráči i fanoušci budou chtít určitě na
toto utkání co nejrychleji zapomenout.
ĆESKÁ TŘEBOVÁ – POLIČKA 3:6
(2:1, 0:2, 1:3)
Branky: Šedý, D. Vápeník, V. Vápeník, Nykl, Boháček, Kubát
V neděli 5. 2. odjížděl Spartak k utkání do České
Třebové. V úvodu utkání soupeř využil „spánku“
hostujícího týmu a v 5. min. vedl již 2:0, když nastřelil ještě tyčku. Až v 18. min. trošku se štěstím
Polička snížila na 2:1. Druhá třetina byla již o něčem jiném. Využíváme přesilovku 5 na 3 a do závěrečné, kdy se Spartak trefuje ještě jednou, nastupujeme již s jednobrankovým vedením (2:3). Hned
v 5. min. třetí třetiny využíváme další přesilovku
a je to již 2:4. V následné početní výhodě ovšem
přichází chyba našich obránců na útočné modré

čáře a Třebová toho využívá ke vstřelení kontaktního gólu 3:4. 3 min. před koncem však Polička
vede již 3:5 a v úplném závěru dvojce Nykl, Kubát
upravuje na konečných 3:6.
POLIČKA – ZH PARDUBICE 5:1
(1:0, 3:1, 1:0)
Branky: Máša, Krajíček, Hejtmánek, D. Vápeník,
Kubát
Až čtvrté měření sil v této sezoně dopadlo vítězně pro Poličku při domácím utkání s Pardubicemi
hraném ve čtvrtek 9. 2. (2x prohra v prodloužení,
1x prohra).
Hned od úvodu bylo znát, že Spartak chce konečně tohoto soupeře porazit a obraz hry tomu
také odpovídal. Skóre otevřel Máša tvrdou střelou
od modré v momentě, kdy končila naše početní
výhoda. Druhá třetina byla pravděpodobně rozhodující. V rozmezí mezi 3. až 10. min. Spartak
vstřelil další 3 branky, z nichž 2 padly v našich přesilových hrách. V závěru této třetiny soupeř také
využil nabídnuté šance v dvojité početní výhodě
a snížil na 4:1. V závěrečné třetině ještě Kubát ve
12. min. pečetil vítězství pátou trefou. Kaňkou na
velice pěkném utkání byl samotný závěr, kdy se
víc vylučovalo, hlavně z řad Pardubic, než hrálo.
Sponzorem utkání bylo mužstvo měst. hokejové
ligy BETLEMŠTÍ DOLTONI. Nejlepším hráčem
domácích byl vyhodnocen Krajíček. Do finále divácké soutěže postoupil p. Brabec z Poličky.
Junioři:
			
			
			
Dorost:
			
			
			
St. žáci:
			
			
			
Ml. žáci:
			
			
			
Přípravka:
			
			
			
			
			
			
			

Světlá n. Sáz. – Polička
Polička – Litomyšl
Chotěboř – Polička
Polička – Hlinsko
Chrudim – Polička
Polička – M. Třebová
Polička – Chotěboř
Polička – Skuteč
Polička – Skuteč
Žďár n. Sáz. – Polička
Polička – Třebíč
Velké Meziříčí – Polička
Polička – Skuteč
Žďár n. Sáz. – Polička
Polička – Třebíč
Velké Meziříčí – Polička
Polička – Litomyšl
Polička – Pardubice
M. Třebová – Polička
Polička – Č. Třebová
Polička – Skuteč
Polička – Litomyšl
Polička – Pardubice
Chrudim – Polička

13:3
6:5
13:3
10:2
7:1
2:3
2:6
6:2
10:5
9:4
6:13
6:4
6:0
4:10
11:1
0:3
6:4
10:6
6:1
3:5
7:1
14:3
13:3
3:1

Starší přípravka
bronzová
V sobotu 11. 2. jsme měli přihlášený turnaj starší
přípravky sálové kopané v Litomyšli, turnaj hrálo
8 mužstev a měl velice kvalitní úroveň.
Bylo vidět, že naši borci přistoupili k turnaji
velice zodpovědně od samého začátku a skupinou
jsme prošli celkem dobře a postoupili do semifinále z druhého místa díky horšímu skóre za domácími hráči z Litomyšle.
V semifinále rozhodl jeden rohový kop a naše
dvě stoprocentní šance, které jsme bohužel nevyužili. V zápase o 3. místo jsme si poradili s FK Pardubice a obsadili konečné 3. místo.
Mužstvo je třeba pochválit za super výkon a hru,
na kterou se dalo rozhodně koukat a zatleskat - jen
tak dál!

Výsledky:
Polička - Hlinsko
		 B: Mužíková, Slezák
Polička - Ústí n. O
B: Hynek
Polička - Litomyšl
		 B: Mužíková
Semifinále:
Polička - V. Mýto
O 3. místo
Polička - FK Pardubice 2:0
		 B: Jonáš, Mužíková

2:1
1:0
1:1
0:1

Pořadí turnaje:
1. V. Mýto, 2. Litomyšl, 3. POLIČKA, 4. FK Pardubice, 5. Ústí n. O. A, 6. Hlinsko, 7. Ústí n. O. B,
8. Svitavy
Sestava Poličky:
Lajžner, Hynek, Valouch, Češka, Mužíková, Jonáš, Slezák, Sotona
Trenéři - Karlík, Lajžner

Výbor oddílu ledního hokeje

AVL Polička
V. konference
k projektu VPPK
V Lanškrouně se konala 8. února V. konference projektu „Volba povolání v Pardubickém kraji“,
který je financován ESF a rozpočtem České republiky. Projekt umožňuje základním a středním
školám navštívit výrobní firmy a ukázat tak svým
žákům reálné výrobní prostředí.
Do projektu se zapojilo 66 ZŠ a 11 SŠ, v roce
2010/2011 se exkurzí zúčastnilo celkem 10 374
žáků.
Cílem projektu je výrazné posílení zájmu žáků
o technicky zaměřené obory při volbě dalšího studia a následně povolání. Projekt finančně podporuje exkurze do technicky zaměřených výrobních
podniků.

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

16. 2.

V uplynulém měsíci byly odehrány následující zápasy s výsledky:
26. 1. THT - Jaruni
0:2
2. 2. Bystré - Pajdáci 2:0
THT - Pajdáci
2:0
9. 2. Bystré - THT
2:0
K6 - Jaruni 1:1; K6 - Jaruni
0:2

Rozpis zápasů na další měsíc:
1. 3.
Bystré - THT; Bystré - ASPV; THT - ASPV
8. 3.
ASPV - Pajdáci; K6 - Pajdáci;
K6 - LachSoda
15. 3. THT - LachSoda; ASPV - LachSoda;
THT - Jaruni
22. 3. Bystré - LachSoda; Bystré - ASPV;
THT - ASPV
Více informací a celý rozpis naleznete na www.policka.cz/avl.
Za OV AVL Polička J. K. Dvořák
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Plavecký bazén
1. čtvrtek
		
		
2. pátek
		
		
3. sobota
4. neděle
5. pondělí
		
		
		
		
6. úterý
		
		
		
		
7. středa
		
		
		
		
8. čtvrtek
		
9. pátek
		
		
10. sobota
11. neděle
12. pondělí
		
		
		
		
13. úterý
		
		
		
14. středa
		
		
15. čtvrtek
16. pátek
		
17. sobota
18. neděle
19. pondělí
		
		
		
		
20. úterý
		
		
		
		
21. středa
		
		
22. čtvrtek
		

6.00-10.00 h.,
10.00-12.00 h. dvě dráhy,
14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 12.00-16.00 h.,
17.30-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
14.00-20.00 h.
ZAVŘENO
6.00-10.00 h.,
12.00-13.30 dvě dráhy,
14.30-15.30 aquagr.,
15.00-16.00 h. dvě dráhy,
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 7.30-10.00 h. 2 dráhy,
12.00-15.00 h.,
16.30-18.00 h. jedna dráha,
18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. aquaerobic
6.00-10.00 h.,
10.00-11.00 h. dvě dráhy,
11.00-12.00 h.,
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
19.00-20.00 kondiční pl.
6.00-10.00 h., 10.00-12.00 2 dráhy,
14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 12.00-16.00 h.,
17.30-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
14.00-20.00 h.
ZAVŘENO
6.00-14.30 h.,
14.30h-15.30 aquagravidibic,
15.30-16.30 h.,
16.30-18.00h dvě dráhy,
18.00-20.00 h.
6.00-16.30 h.,
16.30-18.00 h. jedna dráha,
18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. aquaer.
6.00-17.30 h.,
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
19.00-20.00 kondiční pl.
6.00-20.00 h.
6.00-16.00 h., 17.30-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
14.00-20.00 h.
ZAVŘENO
6.00-10.00 h.,
12.00-13.30 h. dvě dráhy,
14.30-15.30 aquagr.,
15.00-16.00 h. dvě dráhy,
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 8.00-10.00 h. 2 dráhy,
10.00-15.00 h.,
16.30-18.00 h. jedna dráha,
18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. aquaerobic
6.00-7.30 h., 11.00-12.00 h.,
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
19.00-20.00 kondiční pl.
6.00-7.30 h.,
10.00-12.00 h. dvě dráhy,

Turisté zvou
		
23. pátek
		
		
24. sobota
25. neděle
26. pondělí
		
		
		
		
27. úterý
		
		
		
		
28. středa
		
		
29. čtvrtek
30. pátek
		
		
31. sobota

12.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 12.00-16.00 h.,
17.30-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
14.00-20.00 h.
ZAVŘENO
6.00-7.30 h.,
12.00-13.30 h. dvě dr,
14.30-15.30 aquagr.,
15.00-16.00 h. dvě dráhy,
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 8.00-10.00 h. 2 dráhy,
11.00-12.00 h., 14.00-15.00 h.,
16.30-18.00 h. jedna dráha,
18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. aquaerobic
6.00-7.30 h., 11.00-12.00 h.,
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
19.00-20.00 kondiční pl.
6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 12.00-16.00 h.,
17.30-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
14.00-20.00 h.

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!
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.
NABÍDKA
V prostorách sauny nabízíme od 1. března 2012
k pronájmu místnost o rozměrech 17 m2 za účelem
např. masáží, poskytování rekondičních služeb
a podobně.
Jitka Kmošková, vedoucí plaveckého bazénu
se saunou
PROVOZ SAUNY:
muži: středa
od 16.00 do 20.00 h.
pátek
od 16.00 do 20.00 h.
ženy: čtvrtek
od 16.00 do 19.30 h.
sobota
od 14.30 do 16.55 h.
společná: sobota od 17.00 do 20.00 h.
Saunování s dětmi batolecího věku je vhodné při
zahájení provozu v kterýkoliv provozní den.
Aktuální změny a informace o provozu plaveckého bazénu jsou zveřejněny před plaveckým bazénem na vývěsní tabuli a na www stránkách města Poličky a T.E.S., s. r. o.
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.
cz, m. t. 737 867 342, Zdena Mihulková plbazen@
tespolicka.cz, č. tel. 461 725 631, Martina Jiráňová
plaveckaskola@tespolicka.cz, č. tel. 731 020 030.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA
NA PLAVECKÉM BAZÉNU:
po, st, pá:
10.00-12.00 h.,
		
14.00-20.00 h.
út a čt:		
14.00-20.00 h.
sobota:		
14.00-17.00 h.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora.
Jiří Štěpánek – odpovědný vedoucí, osobní
trenér, VICEMISTR SVĚTA a EVROPY
č. tel. 606 273 289

KČT - odbor Polička
Neděle 4. března - Za posledním sněhem - Petříkov. Zájezd
do Petříkova v Jeseníkách. Na
běžkách jsou možné trasy na horu
Smrk a chatu Paprsek. Sjezdové
lyžování nabízí vleky různé obtížnosti. Odjezd autobusu v 7.00 od gymnázia v Poličce.
Přihlášky nutné předem. Vedoucí akce: Jiří Vrbický.
Sobota 17. března - Jarní přírodou - 36. ročník.
První jarní turistický pochod pořádaný v Jaroměřicích. Doprava osobními auty. Informace: Jiří Vrbický.
Sobota 31. března - Zahájení jarní turistické sezony. V letošním roce je pořadatelem krajského zahájení sezony odbor KČT Hlinsko. Doprava do Hlinska
a zpět objednaným autobusem. Přihlášky nutné předem. Vedoucí akce: Josef Brokl.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.policka.
cz/kct. Na naše akce zveme i nečleny KČT.
KČT J. G. - Jarkovského Polička
Sobota 3. 3. „Z Věžné do Nedvědice“, výlet spojený s exkurzí do úložiště jaderného odpadu v lokalitě
Skalka na Bystřicku (trasa cca 10 km).
Sobota 17. 3. „Zahájení jarní turistické sezóny na
Vysočině“ - Pelhřimov, město rekordů a kuriozit; výjimečná akce pro turisty - vstup do všech zpřístupněných objektů za zlevněné vstupné 77 Kč.
Sobota 24. 3. „56. první jarní výšlap Jihomoravské oblasti KČT“ - Ivančice.
Sobota 31. 1. „Wienerwald Wandertag“ – „Za nejkrásnější rakouskou medailí“, účast na tradičním
turistickém pochodu v Rakousku (trasy 11 a 18 km),
odpoledne volná prohlídka Vídně.
Bližší informace naleznete na www.kct-jgj.banda.cz nebo ve vývěsce na rohu Palackého nám.
a Tylovy ulice naproti městské knihovně.

Pozvánka na
Střítežskou míli
Občanské sdružení Atletika Polička zve na
9. běh „Střítežské míle“ - soutěžně kondičního
závodu na 1 380 m. I tentokrát se koná při příležitosti změny ročního období, tedy v první jarní
den úterý 20. března. Start u dolní „cedule“ Střítež
v 18.00 hod. Prezentace začíná od 17.30 tamtéž.
Informace na stránkách www.atletikapolicka.wgz.
cz nebo tel. 461 725 328.
Miloslav Červ

Provoz zimního stadionu
Provoz bude ukončen 12. března 2012
sobota a neděle 14.00-15.30 h.
Veřejné bruslení:
Děti		
20 Kč/osoba
Dospělí		
35 Kč/osoba
Školy
1 hodina 10 Kč/osoba
Hodinové vstupné 1.500 Kč

Mimo:
pondělí – pátek 7-14 h.
pondělí – neděle po 22 h.
Sobota - neděle 7-8 h.
Ceny jsou včetně DPH

1.200 Kč
1.200 Kč
1.200 Kč

Grubhoffer Miloš,
vedoucí zimního stadionu Polička
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