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Práce na stavbě kanalizace pokračují
Nejvyšší položku rozpočtu města Poličky roku
2012 - 42 miliónů korun - představují náklady na
stavbu „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě Polička“. Tento projekt je realizován na několika
místech města. Jedním z nich je i soutok Bílého
a Baldeckého potoka, kde se staví dešťová čerpací

stanice. Stanice bude sloužit k odlehčení kanalizace do potoka při silných deštích, tím budou
chráněny obytné domy této lokality.
V současné době se staví nová výpusť kanalizace do potoka. Břeh je zpevňován vyzdívkou
z lomového kamene. Pracuje se i na stavbě vlastní
čerpací stanice. Na ulici Družstevní se bude v rekonstrukci kanalizace pokračovat i na třech dalších krátkých úsecích.
Dalším velkým stavebním objektem v rámci této rozsáhlé akce, která započala již v roce
2010 a je z větší části financována dotací ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu ŽP, bude oprava kanalizace u hradeb v poličském parku. Zde dojde k rekonstrukci
stávající stoky, která je hlavním přivaděčem vody
do čistírny odpadních vod.
Celá akce by měla být dokončena v srpnu 2012.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Nový územní plán města Poličky
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP) Městského úřadu Polička oznamuje, že Zastupitelstvo města Polička na
svém zasedání dne 23. 2. 2012 vydalo opatřením
obecné povahy č. 1/2012 nový Územní plán Polička (ÚP Polička), který nabyl účinnosti dne 13. 3.
2012. Od tohoto dne již platí pro správní území
města, tj. pro katastrální území Polička, Lezník,
Modřec a Střítež u Poličky, pouze tento nový
územní plán.
Opatření obecné povahy ÚP Polička se skládá
z výroku a jeho odůvodnění. Výrok obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou
výkres základního členění území, hlavní výkres
– návrh uspořádání území a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Odůvodnění
obsahuje rovněž textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří výkres ochrany a rozvoje hodnot území, koordinační výkres, výkres vodního
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Havárie zdi
V neděli 18. 3. ve večerních hodinách došlo k nečekané události na nábřeží Svobody. Do rybníka se vysypala část mohutné kamenné zdi. Havárii způsobila
tuhá zima se silnými mrazy, dožilá zeď, ale i velké
zatížení vozovky. Bylo nezbytné okamžité odpuštění
rybníka a po celý týden zjišťovali odborníci stav havárie, hledali co nejlepší a nejrychlejší řešení situace.
Při zabezpečovacích pracích, konkrétně při zachycení podpěr do kameniny, došlo v pondělí 26. března
k ještě závažnější havárii – k sesypu další masy kamení. Tím se vytvořil otevřený kráter do chodníku
na nábřeží Svobody! Bylo nezbytné strhnout i 4 pole
zábradlí, včetně betonového průvlaku pod zábradlím, neboť hrozilo bezprostřední ohrožení pracovníků, kteří měli na opravě zdi pracovat.
Město Polička kritickou situaci okamžitě řešilo. Po
aktuálním vyhodnocení stavu opravila zeď i chodník svitavská firma EVT Stavby, s.r.o. Poličská firma Kamenosochařství Němec zhotoví a namontuje
4 pole strženého zábradlí. Na základě zhodnocení
technického stavu celé kamenné zdi bude nezbytné
přistoupit v podzimních měsících k novému vyspárování nábřežní zdi jako celku. Tato varianta se jeví,
s ohledem na finanční možnosti města Poličky, jako
nejúspornější ze všech možných řešení.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

hospodářství, výkres energetiky a spojů, výkres
širších vztahů a výkres předpokládaných záborů
půdního fondu.
Do dokumentace ÚP Polička včetně odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského
úřadu Polička, kde jsou v souladu s § 165, odst. 1
stavebního zákona uloženy doklady o pořizování
ÚP. Dokumentace ÚP Polička byla dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička
a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru
strategického rozvoje kraje a evropských fondů –
oddělení územního plánování.
Kompletní dokumentace ÚP Polička včetně
odůvodnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policka.org
v sekci Územní plánování.
Ing. Antonín Mihulka
odbor územního plánování, rozvoje a životního
prostředí Městského úřadu Polička

Kraj posílá pět milionů hasičům
Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo
12. dubna rozdělení pěti milionů korun pro jednotky sboru dobrovolných hasičů. Krajskou dotaci
využijí sbory na zlepšení materiálně-technického
vybavení. Pořizují si za tyto prostředky nejen zásahové obleky a přilby, ale zejména dopravní vozidla a další nezbytnou techniku.
„Dotace z Pardubického kraje jsou na rozdíl od
státních stabilní. Navzdory stále sílícím úsporným opatřením drží kraj poslední čtyři roky dotaci ve stejné výši, protože dobrovolní hasiči sehrávají klíčovou roli nejen v ochraně lidí a majetku,
ale také v rozvoji společenského života v obcích,“
vysvětluje postoj kraje hejtman Radko Martínek.

Peníze se rozdělují podle pravidel schválených
na celé volební období. Obce podávají žádosti na
kraj, kde se sumarizují. Návrh rozdělení dotací
posuzuje odborná komise, v níž jsou zastoupeni
profesionální i dobrovolní hasiči. „Ti nejlépe vědí,
jestli jsou požadavky obcí reálné a kam je potřeba
peníze směřovat,“ dodává hejtman Martínek.
Starosta krajského Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska Josef Bidmon vždy
informuje starosty okresních sdružení, návrh
rozdělení dotací konzultuje i s vedením HZS Pardubického kraje: „Dbáme na to, aby dotace byly
rozdělovány rovnoměrně a reagovaly na potřeby
hasičů v jednotlivých místech. (pokr. na str. 2)
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Kraj posílá pět milionů hasičům

Zlatý erb do Poličky
V 9. ročníku krajské soutěže o Zlatý erb získalo
město Polička 1. místo v kategorii Nejlepší elektronická služba. Město zvítězilo díky novince, kterou nabízí - Mobilní turistický informační servis
(MOTIS). Od ledna 2012 lze na nejvýznamnějších
kulturních památkách a zařízeních v Poličce najít
speciální nálepku s QR kódem, díky níž se zobrazí
informace na mobilních zařízeních.
Ocenění z rukou hejtmana Pardubického kraje
Radko Martínka převzala místostarostka města
Marie Kučerová společně s autorem služby Ondřejem Votrubou, správcem informačních systémů
Městského úřadu v Poličce.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

(pokr. ze str. 1) Současně aby naplňovaly plošné pokrytí území kraje a předurčenost jednotek
k zásahům.“ Starosta Bidmon je přesvědčený, že
díky zavedenému systému se daří postupně obměňovat vozový park. Staré avie nahrazují mikrobusy, na které kraj přispívá částkou 120 tisíc korun.
Rozdělení dotací za několik posledních let Pardubický kraj zveřejňuje na svých internetových
stránkách, kde se každý může přesvědčit o tom,
kolik peněz jednotlivé obce obdržely. „Krajské peníze jsou pouze příspěvkem, protože obce mají na
základě zákona o požární ochraně povinnost zřizovat svoji jednotku a samozřejmě ji také materiálně i finančně zabezpečovat,“ vysvětluje princip
podpory dobrovolných hasičů vedoucí oddělení
krizového řízení Krajského úřadu Pardubického
kraje Aleš Boňatovský.
Pardubický kraj podporuje činnosti jednotek
dobrovolných hasičů od roku 2002. Od té doby se
částka vyšplhala z 800 tisíc korun až na 5 milionů.

Změnil se také systém přidělování peněz. Určují
ho jasná a všem dopředu známá pravidla, která
jsou veřejně dostupná na webu Pardubického kraje (http://www.pardubickykraj.cz/financni-podpora-jednotek-sboru-dobrovolnych-hasicu-obci).

Zebra se rozhlížela i v Poličce
Celorepublikový projekt „Zebra se za tebe nerozhlédne“ se uskutečnil minulý týden i v našem
regionu. Již tradičně byla sponzorem Zdravotní
pojišťovna Ministerstva vnitra ČR. Od úterý do
pátku jsme s kolegy z obvodních oddělení a dopravního inspektorátu preventivně působili na
chodce, a to nejen na ty malé. Naší pozornosti
neunikly ani osoby dříve narozené. Oslovili
jsme i rodiče s dětmi. Nešlo si nevšimnout, že
caparti v doprovodu dospělých nesledují provoz

Nové pasy pro
děti
Dne 26. 6. 2012 skončí platnost veškerých zápisů
dětí, provedených v cestovních dokladech rodičů.
Plánujete-li dovolenou s dětmi do zahraničí, je
nutné včas podat žádost o vydání cestovního dokladu také pro děti.
Pokud budete cestovat v rámci Evropské unie, je
zde možnost dětem mladším 15 let, vyřídit občanský průkaz.
K vyřízení žádosti o cestovní pas pro občany
mladší 15 let je třeba předložit originál rodného
listu a občanský průkaz jednoho z rodičů. Správní
poplatek činí 100 Kč, platnost pasu je 5 let, doklad
je vyhotoven do 30 dnů.
K vyřízení žádosti o občanský průkaz pro občany mladší 15 let je třeba předložit také originál
rodného listu a občanský průkaz jednoho z rodičů.
Správní poplatek činí 50 Kč, platnost průkazu je
5 let, doklad je vyhotoven do 30 dnů.
Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete mě kontaktovat na e-mail op@policka.org nebo na telefon
461723884.
Nunvářová Renáta, DiS.
Úsek cestovních dokladů

MAJÁLES 2012
Studenti poličských středních škol vás srdečně
zvou na tradiční Majáles, který se bude konat
v pátek 11. 5. 2012 v Poličce.
Dopoledne:
Program na Palackého náměstí a hry v městském parku pro MŠ a ZŠ
Majálesová zábava:
na Hasičské zahradě od 19.00 hrají kapely:
Pitocha, Timudej, Třetí zuby. Vstupné: 90 Kč
Více informací na plakátovacích plochách
a na www.gympolicka.cz
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a spoléhají na rodiče či prarodiče. Proto jsme zastavovali tyto skupinky a zjišťovali, zda se malí
školáci umí správně rozhlédnout sami. Někteří to zvládli, některým jsme poradili. Budeme
doufat, že darovaná kartička se zebrou neskončí
v koši a rady o bezpečném přecházení se hluboko
vryjí do podvědomí všech oslovených. Pravidlo
třikrát se rozhlédni: vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi, není složité i malé dítě si ho lehce zapamatuje.
V úterý a ve čtvrtek se k nám připojil krajský
koordinátor BESIP pro Pardubický kraj Ing.
Švec. Oslovené účastníky obdaroval drobnými
dárečky.
Jaké by bylo hodnocení akce bez čísel. V úterý
jsme ve Svitavách oslovili 45 chodců, ve středu v Moravské Třebové 60, ve čtvrtek v Poličce
58 a v pátek v Litomyšli 38 účastníků silničního
provozu, kteří přecházeli pod naším dohledem.
V Poličce se akce uskutečnila ve čtvrtek 12. dubna od 7.00 do 8.00 hod. na ulici ČSA.
por. Mgr. Hana Kaizarová – tisková mluvčí
Policie České republiky – KŘP Pardubického
kraje, Územní odbor SVITAVY

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
nabízí k prodeji
byt č. 14, vel. 3+1, v domě č.p. 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce
Byt bude prodán zájemci, který učiní nejvyšší nabídku kupní ceny na veřejném jednání (v tzv. veřejné dražbě),
přičemž nejnižší podání činí: 957 250 Kč
Veřejné jednání se bude konat v zasedací síni Městského úřadu Polička, Palackého náměstí 160 (I. poschodí):
ve středu 30. května 2012 v 15.00 hod.
Popis prodávaného majetku:
Byt se nachází v 8. NP revitalizovaného panelového domu, celková podlahová plocha 77,34 m 2, z toho chodba 12,12 m2, kou2
2
2
pelna 2,85 m , WC 1,03 m , kuchyň 11,65 m , 1. pokoj 16,40 m2, 2. pokoj 12,17 m2, 3. pokoj 18,17 m2, lodžie 2,95 m2, sklepní
prostor 2,88 m2.
Prohlídka bytu se uskuteční po předchozí telefonické domluvě s pracovníkem
odboru správy majetku MěÚ Polička na tel. č. 461 723 812 nebo 461 726 810.
Zájemci o koupi bytu se mohou přihlásit nejpozději v den konání dražby do 14.00 hod. na Městském úřadě Polička
(odbor správy majetku, dveře č. 19), kde budou zároveň seznámeni s podmínkami prodeje.
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Drogová problematika v Poličce
O problematiku spojenou s užíváním drog se
v Poličce stará Centrum terénních programů Pardubického kraje. Jaké služby poskytuje, a kam se
můžete v případě potřeby obrátit, se dozvíte v následujících řádcích.
Pomoc pro uživatele drog a jejich blízké
Lidem, kteří aktuálně užívají drogy, pomáhá
přímo v poličských ulicích Centrum terénních
programů Pardubického kraje fungující pod občanským sdružením Laxus. Posláním centra je
minimalizace rizik spojených s užíváním drog
a ochrana veřejného zdraví. Terénní pracovníci
aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují
s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu. Kromě pravidelného sběru odhozených
injekčních stříkaček tak terénní pracovníci poskytují sociální a zdravotní služby pro uživatele drog
– veškeré služby jsou poskytovány anonymně. Mezi
poskytované služby patří především základní sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, pomoc v krizi, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí, zdravotní ošetření a první pomoc, výměnný program injekčních
stříkaček a testy na infekční choroby. Centrum
terénních programů poskytne pomoc v krizi a informace o možnostech řešení problémů spojených
s užíváváním drog také rodičům, partnerům, či
příbuzným uživatelů drog.
Jaká je situace v Poličce
V Poličce dosahují pracovníci Centra terénních
programů Pardubického kraje opakovaně vysokých ukazatelů – jde o četnost využívání jednotlivých služeb. Tyto ukazatele dokládají, že se
pracovníkům podařilo navázat vztah a širokou
spolupráci s poličskými uživateli drog - ti se aktivně zapojují do výměnného injekčního programu,
přičemž návratnost vydaného materiálu je vyšší
než 100% (k pracovníkům se dostávají i použité
stříkačky, nakupované například v lékárnách)
a také již nejsou nalézány pohozené stříkačky na
volně dostupných místech. I přes vysoká čísla ale
není možné konstatovat, že by v Poličce bylo významně více osob užívajících návykové látky než-li

je tomu v jiných obcích Pardubického kraje. Drogová scéna v Poličce se jeví z pohledu pracovníků
Centra terénních programů Pardubického kraje
jako stabilní, klienti jsou s pracovníky zpravidla
v dlouhodobějším kontaktu a přicházejí i se zakázkami strukturovanějšího charakteru (sociálněprávní poradenství, dluhové poradenství, pomoc
při hledání uplatnění na trhu práce apod.).
Co dělat v případě nálezu injekčních
stříkaček?
V případě nálezu injekčních stříkaček nebo jehel
je nejdůležitějším krokem zajištění místa a nalezeného materiálu tak, aby se o něj nikdo nemohl
poranit. Dalším krokem by pak mělo být kontaktování terénních pracovníků občanského sdružení Laxus nebo pracovníků městské policie, kteří
nález odstraní. Pokud to není možné, lze injekční stříkačku opatrně uchopit peánem či pinzetou
(v případě, že není k dispozici, měli bychom použít
alespoň jednorázové rukavice nebo papírový kapesník), a to vždy co nejdále od jehly. Takto uchopenou stříkačku je vhodné umístit jehlou dolů do
pevného obalu, např. plechovky či PET lahve, kterou následně v pevné obuvi sešlápneme tak, aby
z ní stříkačka nemohla vypadnout. Takto zabezpečený nález je pak možné vhodit do odpadkového
koše. Se stříkačkou nebo jakýmkoliv dalším materiálem, který byl použit při přípravě či aplikaci
drog, bychom měli vždy manipulovat s opatrností
a zajistit především to, aby se o něj nikdo nezranil.
V případě poranění je nezbytně nutné vyhledat
okamžitě lékařské ošetření a řídit se doporučením
ošetřujícího lékaře. Pokud by se v určité lokalitě
vyskytoval odhozený injekční materiál častěji, je
nutné o tom neprodleně telefonicky informovat
terénní pracovníky občanského sdružení Laxus.
V Poličce jsou k dispozici každou středu v odpoledních hodinách.
Kontakty:
Centrum terénních programů
Pardubického kraje
Kontaktní osoba: Antonín Hrdý, Dis.
tel.: +420 774 626 301
e-mail: teren.pardubice@laxus.cz
web: www.laxus.cz

Hasiči občanům
Jak se ochránit v zamořeném prostředí?
Jestliže musíte překonat zamořený prostor, případně je vyhlášena evakuace ze zamořeného místa, můžete se ochránit prostředky improvizované
ochrany. Tyto prostředky využijeme ve chvíli, kdy
nemáme k dispozici speciální ochranné prostředky,
tedy ochrannou masku a ochranný oděv. Základním principem improvizované ochrany je využití
vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné
chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla.
Co můžeme použít:
• na nos a ústa navlhčený kapesník, utěrku nebo
ručník
• na oči lyžařské, plavecké, případně jiné uzavřené brýle nebo igelitový sáček stáhnutý tkanicí v úrovni lícních kostí

•
•

na hlavu čepici, kuklu, šátek nebo šálu
na povrch těla kombinézu, kalhoty, sportovní
soupravu, pláštěnku do deště, dlouhý kabát,
apod.
• na nohy vysokou obuv (kozačky, holínky)
• na ruce rukavice (pryžové, kožené)
NEZAPOMEŇTE zakrýt celý povrch těla a vše
dostatečně utěsnit (přelepit průduchy lepící páskou, nohavice a rukávy stáhnout např. gumou).
Čím více ochranného oděvu a prostředků použijete, tím se zvýší vaše ochrana. Více informací naleznete na www.hzspa.cz.
Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje
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Události Městské
policie Polička
Dne 2. 4. v dopoledních hodinách přijali strážníci oznámení o nálezu psa v obci Kamenec u Poličky.
Oznamovatelka psa předala na služebně městské
policie. Zatoulaný pejsek byl opatřen identifikační
známkou z Poličky, díky které se strážníkům podařilo zjistit jeho majitele. Po jeho vyrozumění si pro
psa následně přijel a převzal si ho. Vzhledem k opakovanému případu byla věc s devětatřicetiletým mužem z Poličky řešena v blokovém řízení za spáchaný
přestupek ze zákona na ochranu zvířat proti týrání.
V odpoledních hodinách téhož dne byli strážníci
přivoláni do prodejny Penny market, kde ostraha
prodejny přistihla ženu při krádeži zboží. Přistižená
žena na místě omdlela, proto se na místo dostavil
i lékař rychlé záchranné služby. Provedl základní
vyšetření, které ukončil s tím, že není nutný další
převoz do zdravotnického zařízení. Odcizené zboží v hodnotě 460 Kč bylo vráceno zpět do prodejny.
Ženě z Poličky na místě strážníci uložili blokovou
pokutu za spáchaný majetkový přestupek.
Dne 11. 4. v 8 hod. zaznamenal strážník obsluhující městský kamerový systém vozidlo Škoda, které
přijelo na Palackého náměstí. Řidič vozidla se snažil
zacouvat na parkoviště, přitom však přehlédl sloup
veřejného osvětlení a narazil do něj. Protože na sloupu vznikla škoda, strážníci na místo přivolali PČR,
která věc řešila jako dopravní nehodu.
V nočních hodinách dne 14. 4. kontrolovali strážníci na ul. Družstevní v Poličce vozidlo značky Peugeot. Důvodem kontroly byla skutečnost, že vozidlo
nemělo rozsvícené světlomety. Při zjišťování totožnosti řidiče strážníci pojali podezření, že jednadvacetiletý muž před jízdou požil alkoholické nápoje.
Následně provedená orientační dechová zkouška
byla pozitivní s výsledkem 0,85 promile. Případem
se nyní zabývá Policie ČR, které byla věc předána
a až výsledek rozboru krve určí, zda v případu bude
rozhodovat správní orgán či soud.
Městská policie Polička

Vzpomínka na květen
1945
Vážení spoluobčané, již tradičně se uskuteční v Poličce vzpomínková pietní akce na květnové události roku 1945, kdy skončila druhá světová válka, byl
poražen německý fašizmus, bylo ukončeno trápení
milionů lidí na celém světě a byla osvobozena naše
krásná Polička. Město Polička, Český svaz bojovníků
za svobodu spolu s politickými a společenskými organizacemi města, vás, vážení spoluobčané Poličky
a okolí, srdečně zvou na tuto akci, která se uskuteční
dne 8. května 2012 ve 13.30 hodin na Centrálním
hřbitově, kde společně položíme kytice k památníku
našich osvoboditelů, k náhrobku Židů umučených
v koncentračních táborech a ke hrobu mladého sovětského vojáka, který v poslední den války padl při
osvobozování našeho města. Poté odjedou zástupci
jednotlivých organizací položit květiny k památníčkům osvoboditelů i do Lezníku a Stříteže.
Těšíme se na vaši účast.
Za organizátory
RSDr. Ivan Chudý
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Usnesení rady a zastupitelstva

Poličské koupaliště
před létem
Koupaliště v Poličce nepatří rozhodně k nejnovějším a nejmodernějším, nic naplat, k provozu je
přesto každoročně nachystáno s největší možnou
péčí a snahou. To znamená, kromě jiného, jeho
pravidelné jarní čištění. Na něm se stejnou a velmi
záslužnou měrou podílí několik subjektů, jsou to
dobrovolní poličtí hasiči s technikou, pracovnice
bazénu, chlapi ze zimního stadiónu, z TES (technické služby) a lidé vykonávající veřejně prospěšné práce. Když jsem měl letos možnost koupaliště
vidět před a po vyčištění, je třeba dodat, že práce
zmíněných je jasně znatelná a na výsost potřebná.
Město se navíc, i při nedostatku prostředků
v rozpočtu na tuto položku, snaží areál alespoň
postupně zlepšovat. Letos se ještě před sezónou
budou opravovat břehy a chodníky kolem bazénu,
přibydou schody pro děti jezdící na skluzavce a několik dalších drobností. Do zahájení letní sezóny
by mělo být vše hotovo a nachystáno.
Vladimír Vraspír

Psi na cyklostezce
Ráda bych touto cestou poprosila naše spoluobčany „pejskaře“, aby nenechávali volně pobíhat
pejsky. Velice se rozmohlo, že majitelé nechávají
volně pobíhat své mazlíčky (často bez náhubku)
zejména na cyklostezce. Mnoho z nich si neuvědomuje, že je to veřejné prostranství, kde se pohybuje spousta lidí a zejména maminek s dětmi a nikdo
nikdy neví, co by se mohlo stát.
K této prosbě vůči „pejskařům“ mě vysloveně
dohnala velice nepříjemná situace. Opravdu mě
hodně zamrazilo - já se dvěma dětmi, cizí dobrman bez náhubku se na nás vyřítil a jeho panička sice v dohledu, ale dost daleko. Mám psy ráda,
nikdy mě žádný nepokousal, ale tato situace mě
hodně rozzlobila.
Přeji krásný den
Marcela Moučková
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Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města
RM schvaluje dodavatele akce „Dětské hřiště na
Poličky konané dne 2. 4. 2012
Sídlišti Hegerova v Poličce“, společnost TEWIKO
RM schvaluje postup oprav místních komunikací
systems, s. r. o., Liberec, dle důvodové zprávy.
na území města Poličky po zimním období.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se spoRM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro ote- lečností TEWIKO systems, s. r. o., Liberec, na akci
vírání obálek s nabídkami na akci „Úprava bočních „Dětské hřiště na Sídlišti Hegerova v Poličce,“ dle důstěn vlastního objektu koupaliště, oprava chodní- vodové zprávy.
ků - vše v areálu koupaliště v Poličce“ dle důvodové
RM schvaluje dodavatele akce „Úprava bočních
zprávy v tomto složení: Ing. Antonín Mihulka, Jana
stěn vlastního objektu koupaliště, oprava chodníků
Trávníčková, Jiří Mach.
- vše v areálu koupaliště v Poličce“, společnost Dlažba
a) RM schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce
Vysoké Mýto, s.r.o., dle důvodové zprávy.
plaveckého bazénu v Poličce - II. etapa - bezbariéroRM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společvý přístup“, společnost Stavební firma KLEPOCOL
ností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., na akci „Úprava
s.r.o., Svitavy, dle důvodové zprávy.
bočních stěn vlastního objektu koupaliště, oprava
b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se spo- chodníků - vše v areálu koupaliště v Poličce“.
lečností Stavební firma KLEPOCOL s.r.o., Svitavy,
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci
na akci „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Polič- „Hrad Svojanov - obnova hradebního úseku (etapa
ce - II. etapa - bezbariérový přístup“ dle důvodové
č. 1)“ s firmou První litomyšlská stavební, a.s., Litozprávy.
myšl.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi měsRM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účetem Polička a Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o., lové dotace na akci „Digitalizace kina v Poličce“ se
Chrudim II, ve věci monitoringu skládky Široký Důl. Státním fondem ČR pro podporu a rozvoj české kiRM schvaluje zřízení institutu dobrovolnické čin- nematografie, Praha.
nosti, která poskytne některým občanům možnost
RM schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Prouplatnění se v určitých aktivitách vedoucích zejmé- gramu rozvoje venkova ČR na projekt „Obnova části
na ke zlepšování životního prostředí a tím vyjádření
chodníků na ul. Nádražní v Poličce“ se SZIF, Praha 1.
sounáležitosti se svými spoluobčany města.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „Obnova části chodníků na ul. Nádražní
Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města
v Poličce“ firmě DS DELTA spol. s r. o., Lubná.
Poličky konané dne 16. 4. 2012
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci
RM schvaluje záměr vydání kalendářů města Po- „Obnova části chodníků na ul. Nádražní v Poličce“
ličky 2013 v počtu kusů 300 s tím, že budou v této
mezi městem Polička a firmou DS DELTA spol. s r.o.,
záležitosti osloveni i fotografové z Poličky.
Lubná.
RM schvaluje způsob organizace výběrového řízeRM doporučuje ZM schválit navýšení kapacity
ní na dodavatele elektrické energie a zemního plynu
a zřízení odloučeného pracoviště Mateřské školy
pro město Polička na rok 2013, dle důvodové zprávy. Luční Polička, Polička v objektu Základní školy Na
RM schvaluje organizátora výběrového řízení na
Lukách Polička v nejbližším možném termínu, pododavatele elektrické energie a zemního plynu pro
kud možno od 1. 9. 2012.
město Polička na rok 2013, společnost FIN-servis,
RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských
a. s., Kladno, dle důvodové zprávy.
škol zřizovaných městem Polička v červenci a srpnu
RM schvaluje uzavření Smluv o zprostředkování
2012, dle důvodové zprávy.
burzovních komoditních obchodů na výběr dodaRM doporučuje ZM schválit záměr rozšíření městvatele elektrické energie a zemního plynu pro město
ského kamerového systému ve městě Poličce.
Polička na rok 2013 se společností FIN-servis, a. s.,
RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu
Kladno, dle důvodové zprávy.
č. 2/2012, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě
RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyo dílo se společností EVT Stavby s. r. o., Svitavy na
hlášku č. 2/2012.
akci „Oprava místních komunikací v Poličce dotčeKompletní usnesení jsou k dispozici k nahlédnutí
ných stavbou kanalizace“, dle důvodové zprávy.
na sekretariátě starosty města.

Lavičky v parku (nejen) pro náctileté
Pro někoho je to „in“ sedět na opěradle lavičky,
když je Vám patnáct, šestnáct, možná trochu méně,
možná trochu více. Je to doba, kdy se snažíte vyčlenit, abyste se zase za cca 10 let nějak začlenili.
Každý to prožívá trochu jinak. A tak v tomto věku
dělají kluci a holky ledasco, někteří např. sedávají
s oblibou na opěradle lavičky a jen tak mimoděk
botami od bláta špiní sedadlo, kam si pak (právě
kvůli špíně) nikdo nechce sednout. Možná za 10,
15 let, kdy budou mít děti, nebo ještě později, kdy je
budou bolet nohy, to bude jiné. A je také „in“ s tím
nic moc nedělat, moc si toho nevšímat a tu a tam si
na to někomu postěžovat.  Od dubna je v Poličce „in“
s tím také něco udělat. Město Polička osadilo v parku 3 lavičky, na nichž se sedí na opěradle, a věřte
nebo ne, kluci a holky přesedlávají na jiného oře
a lavičky s opěradly se pomalu uvolňují s tím, jak
se lavičky „výšinové“ postupně zaplňují. Vypadá to,
že možná již brzy budou lavičky v parku znečišťovat zase jenom ptáci. Kdyby ne, tak je na čase si na
„špiniče sedadel“ posvítit pokutou nebo nějakým
pracovním trestíkem za znečišťování (ničení) veřejného majetku.
Na příkladu laviček je vidět, že i dobré nápady se
umí docela pěkně šířit. Lavičky vznikly v Táboře po
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inspiraci v německém městě Eppelheim. Někdejší
kolegyně z informačního centra v Táboře, dnes
jeho místostarostka, mi poskytla kontakt na jejich
technické služby, které první české prototypy vyrobily a v létě minulého roku v Táboře umístily. Rada
města Poličky s nápadem souhlasila, lavičky byly
v Táboře objednány a pracovníci T.E.S. je v dubnu
šikovně usadili. Lavičky pro teenagery se nyní pozvolna šíří do České republiky a Polička patří v tomto směru k prvním průkopníkům.
Zásadní pro měsíc květen však zůstává údržba
laviček stávajících a oprava a nátěr dětského hřiště v parku - doplnění šprušlí na skluzavkové věži,
které vypadávají, lana u lezecké plošiny a vrácení
oblíbených houpaček. Nezbývá než si přát, aby již
v první půli května bylo vše v pořádku. Finance
na údržbu jsou v rozpočtu města vyčleněny. Příznivcům pítka v parku u dětského hřiště, k nimž se
řadím, mohu sdělit, že argumentům pro jeho vybudování stále není přáno a pravděpodobně ještě letos budou muset rodiče svým dětem v parku utírat
špinavé ruce do kapesníků a jimi i nadále zbytečně
plnit odpadkové koše.
Mgr. Jan Matouš
člen rady města

Zvony kostela sv. Jakuba v Poličce
Fráňa Šrámek - Zvon
Spadalým listím vraceje se zpět
spadalým listím dlouhých let,
byť marnotratný byl jsi jenom syn
a srdce dal všem větrům v plen,
vždy schýlíš se a zdola ze hlubin
zvon známý začne vyzvánět…
Novogotický děkanský kostel sv. Jakuba Většího byl postaven v letech 1853 až 1865 stavitelem
Franzem Schmoranzem starším podle upraveného projektu c. k. vrchního zemského inženýra
Antona Ignatze Wacha na místě starého chrámu
poškozeného požárem města v roce 1845. Základní kámen byl posvěcen 14. července 1853 a stavba
byla dokončena 5. října 1863 osazením kytky fiály
vpravo od hlavního vchodu. Kostel byl vysvěcen
na den sv. Jakuba Většího 30. července 1865. Posvěcení novostavby bylo spojeno s oslavou šestistého výročí Poličky.
Podle původního projektu stavitele Franze
Schmoranze měla být ve stávajícím zvonovém patře hranolové věže zvonová stolice pro dva zvony
nad sebou, o patro níže stolice pro jeden zvon. V té
době byly v horním zvonovém patře umístěny dva
zvony, které byly rekvírovány v 1. světové válce.
V meziválečném období byly pořízeny tři nové zvony, které byly následně rekvírovány ve 2. světové
válce. Při odstranění zvonů byla značně poškozena původní zvonová dubová stolice.
Od roku 1983 je ve věži kostela zavěšeno pět
zvonů ve dvoupatrové ocelové stolici o třech polích
- historický zvon „Medián“ a čtyři novodobé zvony
z roku 1982. Ve středním poli je zavěšen největší zvon „Českých patronů a ochránců“ o průměru
128 cm a hmotnosti 1540 kg. V západním poli je
zavěšen poškozený zvon z roku 1511 „Medián“
o průměru 108 cm a hmotnosti 670 kg, nad ním
je zavěšen zvon „Mariánský“ o průměru 81 cm
a hmotnosti 300 kg. Ve východním poli, směrem
k lodi, je zavěšen zvon „Sv. andělů a archandělů“
o průměru 72 cm a hmotnosti 200 kg, nad ním pak
umíráček o průměru 62 cm a hmotnosti 150 kg.
Vzhledem k dynamickému působení zvonů zavěše-

ných na ocelové zvonové konstrukci, vetknuté do
obvodového kamenného zdiva věže, byla narušena
statika hlavních nosných konstrukcí a zastaveno
zvonění zvonů.
Začátkem letošního roku byl pozván na celkové odborné posouzení stávajícího stavu zvonů
specialista pan Mgr. Petr Vácha, kampanolog Národního památkového ústavu (NPÚ) v Praze. Za
účasti pana faráře M. Brhela, Mgr. Cinkové a Mgr.
Kočího z NPÚ, územního odborného pracoviště
v Pardubicích, provedl elektronické měření stavu
jednotlivých zvonů. Následně vypracoval vyhodnocení, doporučil další postup a jejich rozmístění.
Bylo navrženo maximální snížení dynamických
sil působících na stavební konstrukce věže kostela.
Ve zvonovém patře budou ponechány čtyři zvony
na nové stolici z dubového dřeva. Ve stávajícím
zvonovém patře se uvažuje se zavěšením zvonů
„Medián“, „Mariánský“, „Sv. andělů a archandělů“
a umíráčku. Do spodního zvonového patra, rovněž
na novou dubovou stolici, je navrženo umístit největší a nejtěžší zvon „Českých patronů a ochránců“.
Další snížení dynamického působení na nosné stěny věže bude dosaženo náhradou stávajících elektrických pohonů zvonů za lineární motory, které
fungují bezkontaktně a bez otřesů. Na nejstarší
zvon „Medián“ bude vzhledem k jeho poškození
zvoněno pouze ručně a jen při výjimečných příležitostech. Zavěšení zvonů na lomených osách bude
nahrazeno zavěšením na osách přímých. Vzhledem k akustice jednotlivých zvonů budou všechny
opatřeny dubovými hlavami.
Na základě doporučení a posudku Mgr. Petra
Váchy jsou nyní provedeny veškeré statické výpočty konstrukcí a vypracována projektová dokumentace na zprovoznění zvonů. Současně je objednána dodávka dubového dřeva na zhotovení trámů
pro výrobu zvonových stolic.
Začal dlouhý a finančně náročný proces směřující k tomu, aby se zvony nad Poličkou opět rozezněly.
P. Mgr. Miloslav Brhel
Ing. Petr Šafář

Novinky na Svojanově
Unikátní nález na hradě Svojanově
K unikátnímu nálezu došlo v těchto dnech na
hradě Svojanově. Během rekonstrukčních prací
na jihozápadním úseku venkovního hradebního
obvodu byly objeveny čtyři pozdně gotické střílny.
Až doposud byly zazděny a překryty náletovými
porosty. Při rozebírání narušených korun zdiva
byly odkryty vnitřní komory střílen a zazdívky
byly odstraněny. V nové úpravě hradby se tedy
nalezené střílny uplatní a hrad Svojanov získá
novou zajímavost pro návštěvníky. Střílny byly
nalezeny v hradební kurtině mezi baštami pod domem zbrojnošů. Veřejnost si obnovenou hradbu se
střílnami bude moci prohlédnout pravděpodobně
od srpna. Probíhající rekonstrukce hrad mění doslova před očima. K několika zajímavým objevům

došlo již v loňském roce, při domu zbrojnošů byl
například odkryt středověký kamenný žlab, na
hradním nádvoří byla objevena studna. Při úpravách nádvoří narazili archeologové na středověký
odpadový systém a kromě toho bylo nalezeno několik mincí, pečetní prsten, součásti kachlových
kamen, atd.
Nedávno byl po rekonstrukci zpřístupněn dům
zbrojnošů. Zájem veřejnosti o prohlídku hradu
neustále roste. Proto dochází k rozšíření otevírací doby hradu. V květnu bude hrad otevřen denně
včetně pondělků od 9 do 17 hodin. Správa hradu
se tímto snaží vyhovět těm návštěvníkům, kteří si
prostory hradu chtějí prohlédnout v klidu a chtějí
si vychutnat jeho romantickou atmosféru.
Kulturní akce na Svojanově v květnu
V měsíci květnu proběhnou na hradě dvě velké
kulturní akce. Ve dnech 5. - 6. května tradiční
Hradní jarmark s dobovými řemesly a prodejem
řemeslných výrobků. Program na nádvoří doplní
šermířská vystoupení a dobová hudba, připraveny
jsou hry a soutěže pro děti i pro dospělé. Těšit se
můžete také na gastronomické speciality české
kuchyně. Na víkend 19. - 20. května se připravuje
zcela nová akce Hradní májové veselo. Čekají vás
ukázky historických tanců za doprovodu muzikantů atd. A také gastronomické speciality, tentokrát
maďarské kuchyně.
Miloš Dempír

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

Českomoravské
pomezí nezahálelo
V prvních měsících letošního roku se aktivity turistické oblasti Českomoravské pomezí vymezené
městy Svitavy, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
a Vysoké Mýto soustředily zejména na představení
atraktivit a novinek připravených pro aktuální sezónu na veletrzích a prezentačních akcích pro odborníky i širokou veřejnost. S velkým zájmem návštěvníků se setkaly expozice Českomoravského pomezí na
dvou největších veletrzích cestovního ruchu v České republice, kterými jsou brněnský Regiontour
a pražský Holiday World. Materiály turistické oblasti byly prezentovány také na regionálních veletrzích
v Olomouci, Hradci Králové či Jablonci nad Nisou.
V únoru se Českomoravské pomezí představilo na
Semináři pro odborníky v cestovním ruchu v Praze.
Poslední velkou akcí byla dubnová prezentace Pardubického kraje na Velvyslanectví ČR v Bratislavě,
na které byl velký prostor věnován právě atraktivní
nabídce Českomoravského pomezí a novinkám, které se v regionu chystají. Prezentace naší oblasti byla
hojně navštívena odbornou veřejností a vysloužila si
velmi pozitivní hodnocení od přítomných zástupců
médií, cestovních kanceláří a podnikatelů v cestovním ruchu.
K letošním novinkám patří kalendář akcí Českomoravského pomezí, který přehledně a v jednom materiálu představuje ty nejdůležitější akce připravované ve městech naší turistické oblasti. Pro všechny
zájemce je kalendář akcí k dispozici v informačních
centrech regionu.
Úpravami postupně prochází internetový portál
www.ceskomoravskepomezi.cz. Byla spuštěna nová
aplikace, která návštěvníkům stránek v uživatelsky
příjemné podobě přináší přístup k tištěným materiálům turistické oblasti. Pod odkazem „E-katalog“
mohou najít jednotlivé skládačky Českomoravského
pomezí vydané v posledních dvou letech. Po otevření
konkrétního materiálu lze jednoduše listovat stránkami, měnit velikost náhledu a nechybí ani možnost
soubor vytisknout nebo stáhnout do počítače ve
formátu pdf. Postupně budou do podoby e-katalogu
převáděny i další dříve vydané tiskoviny Českomoravského pomezí.
Hlavní novinkou letošní turistické sezóny je slevový program nazvaný „Bonus pas Českomoravského
pomezí“, který bude spuštěn v průběhu května. Slevová knížka přináší více než padesátku slev a bonusů
na mnoha atraktivních místech regionu. Všechny
výhody může začít čerpat každý, kdo si Bonus pas
u některého z provozovatelů zapojených do programu pořídí. Zajímavé slevy poskytují nejen hrady,
zámky, muzea a galerie, ale i sportovní a ubytovací zařízení, restaurace a kavárny nebo informační
centra. Věříme, že pestrá nabídka zaujme nejen
návštěvníky našeho regionu, ale i domácí. Pravidla
programu a další aktuální informace jsou k dispozici
na výše uvedeném internetovém portálu.
I v roce 2012 bychom rádi pokračovali s úspěšným projektem „Cyklobusem Českomoravským
pomezím“, který si v minulých letech získal mnoho
příznivců. V předchozích šesti sezónách docházelo
k postupnému rozšiřování projektu o nové zastávky
a vloni tak cyklobus poprvé propojil všechna města
Českomoravského pomezí. Věříme, že i přes letošní
rozsáhlé změny v oblasti veřejné dopravy v Pardubickém kraji, se podaří projekt realizovat a cyklobus
bude od července do září opět vyrážet na svou trasu
po atraktivních místech oblasti podél historické hranice mezi Čechami a Moravou.
Ing. Jiří Zámečník, marketingový manažer

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky:
19. květena
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Jarní výlet - putování po městských lesích

Být zdravý je
normální
Ekocentrum Skřítek uvádí ve
středu 9. května v 19 hodin
v Divadelním klubu v Poličce přednášku z oblasti zdravého životního stylu, ve které
se dozvíte, jak si lze zlepšit své
zdraví. O své zkušenosti se s vámi podělí ing. Ivo
Janeček, lektor seminářů osobnostního rozvoje,
vzdělávacích seminářů, firewalkingu, Reiki mistr s 15 letou praxí v oblasti alternativní medicíny.
V hlavní části besedy se dozvíte, co je to hlubinná
terapie (= regrese) a jak vám může pomoci. Příběhy
z praxe vám osvětlí, že lze léčit fóbie, strachy z různých věcí, též rozličné fyzické i psychické potíže,
vztahové problémy a další. Na řadu přijde i zmínka o astrologii a Bachové květové terapii. Protože
vše souvisí se vším, ing. Eva Janečková objasní,
jak je zdraví člověka spjato s životním prostředím,
a stručně nastíní přínos pro vaše zdraví, jaký poskytují masážní techniky, lymfodrenáž, co je to
shiatsu a masáž nohama. V průběhu více jak 10 leté
praxe v této oblasti lze najít mnoho zajímavých postřehů a příběhů o účincích uvedených metod.
Za Ekocentrum Skřítek srdečně zve
Ing. Eva Janečková

Lesní prostředí se v posledních letech stává
stále častěji místem relaxace, turistického vyžití
a často i sebevzdělávání. Les již není chápán pouze jako „továrna na dřevo“, ale podporovány jsou
i jeho ostatní, tzv. mimoprodukční, funkce.
Město Polička se může pyšnit opravdu rozsáhlým lesním majetkem, který svou rozlohou sahá ze
Žďárských vrchů až k samotným zemským hranicím s Moravou.

III. zóny CHKO Žďárské vrchy. Jedná se o nejrozsáhlejší komplex lesních porostů ve správě města
Poličky. Tabule podává informace o CHKO a městském majetku, doplňkem je letecký snímek oblasti,
barevné fotografie a turistická mapka s vyznačenými stanovišti.
Stanoviště č. 2: Žižkov
Lokalizace: pokračování po lesní odvozní cestě
ze stanoviště č. 1.
Jedná se o turisticky zajímavou křižovatku lesních cest (směry Borová, Pustá Kamenice, Pustá
Rybná). Lokalita je nejvýše položenou oblastí celých městských lesů Polička. Informační tabule
nabízí poučné informace o vlastním lesnickém
hospodaření (lesní školkařství, přirozené obnovy
lesních porostů, imisní škody apod.), náplní jsou
barevné fotografie a turistická mapka. K odpočinku slouží i lavička.
Stanoviště č. 3: Lesnický úsek Telecí
Lokalizace: z obce Telecí odbočka na cyklotrasu
4101 – lesní cesta směr Maděra.
Stanoviště spadá do II. zóny CHKO Žďárské
vrch, leží v křižovatce lesních odvozních cest ve
směrech Telecí, Březiny a Spělkov. Návštěvník
lesa je seznámen s problematikou lesnického hospodaření v zájmovém území, zvýšená pozornost je
věnována pěstování melioračních dřevin (buk lesní, jedle bělokorá). Zajímavostí je mapka původní
dřevinné skladby porostů z roku 1804.

Členitý terén, rozmanitá druhová skladba porostů, udržovaná síť lesních cest, zajímavé kulturní a přírodní památky - to vše lze ve zdejších
porostech najít.
Cílem projektu „Posílení rekreační funkce lesů
a usměrnění turismu v lesích města Poličky“ je
ukázat návštěvníkům lesa přírodně i kulturně
hodnotná místa, seznámit je s problematikou
Stanoviště č. 4: Kudy teče Svratka
vlastního lesnického hospodaření a s funkcí lesa
Lokalizace: pokračování vlevo po lesní odvozní
v krajině, účelně usměrnit jejich pohyb a vést je
cestě ze stanoviště č. 3 k údolí řeky Svratky.
Masarykova základní škola Polička se 30. 3. opa- i k ochraně přírodního bohatství. V rámci proPřírodně hodnotná lokalita v údolí řeky Svratkovaně zúčastnila Festivalu dokumentárních filmů
jektu bylo zřízeno celkem 10 stanovišť, která byla
ky. Tabule podává informace o řece Svratce, zao lidských právech „Jeden svět“, a to v Divadelním
rozdělena do dvou velkých turistických okruhů
jímavých přírodních památkách a památných
klubu Tylova domu a v Centru Bohuslava Martinů. – Turistický okruh „Poličsko“ a Turistický okruh
stromech v okolí. Stanoviště je vybaveno lavičkou
Jednotlivé projekce navštívili žáci 4. – 9. tříd.
„Svojanovsko“.
a směrovými šipkami.
Zde několik postřehů žáků 8. A:
„Přemýšlím nad námi, přemýšlím nad všemi
Turistický okruh „Poličsko“ spadá do katastrů
Stanoviště č. 5: Retenční nádrž Královec
lidmi, přemýšlím o spravedlnosti. O spravedlnos- obcí Borová, Pustá Rybná, Oldřiš a Telecí. ZahrLokalizace: značená odbočka doprava ze silnice
ti, která by měla vládnout světem. Místo ní však
nuje celkem 5 stanovišť názorně vyznačených na
I. třídy č. 34 Polička – Borová, směr Královec.
vládne chudoba a bída v zemích, které jsme ve fil- jednotlivých informačních tabulích.
Tabule seznamuje návštěvníky s okolním lesním
mu viděli.“ E. Procházková
majetkem města Poličky a podává informace o sa„Mne zaujal dokument z jihu Etiopie z kmene
Stanoviště č. 1: Vítáme vás v našich
motné retenční nádrži. Pro odpočinek slouží lavičMursi. Muži jsou proslulí svým válčením a ženy
lesích
ka s výhledem na vodní plochu.
svými rozřízlými rty a v nich nosí malované talíře
Lokalizace: odbočení vlevo před železničním
jako ozdobu a velké náušnice.“ D. Bárta
přejezdem ze silnice I. třídy č. 34 Borová – HlinV příští Jitřence představíme Turistický okruh
„Můj názor je takový, že Mursiové ze státu Eti- sko, směr Žižkov.
„Svojanovsko“.
opie to nemají vůbec lehké. Žijí pouze z turistů,
Informační tabule je umístěna před rozsáhkteří si je přijedou vyfotografovat. Jenom kvůli
lým komplexem lesních porostů, oblast spadá do
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
turistům se nazdobí, podle toho, jak si to vymysleli, aby to pro turisty bylo nejatraktivnější.“
K. Mitášová
„Druhý dokument byl o tom, jak žijí na Slovensku Romové ve Sveržově. Tam chtějí, aby pracovali, také jim tam pomáhá starosta vesnice, který
jim sehnal peníze, a oni můžou žít.“ T. Dittrich
zen institut dobrovolnické činnosti tak, aby byla
Město Polička koordinuje ubytování osob bez
Tento festival je velice dobrou formou výuky, přístřeší na svém území. Již několik let úzce spolu- zachována základní podmínka pro všechny – tzn.
v níž žáci poznávají život v různých částech světa. pracuje s firmou Faulhammer s.r.o. Tržek Polička, pokud chci bydlet, musím dodržovat základní praUvědomují si přednosti svého žití a také se zamýš- která poskytuje ubytování v Poličce, ul. Střítežská
vidla – pořádek, hygienu, čistotu, domovní řád
lejí nad pomocí těm, kteří to potřebují.
a zároveň se musím podílet na všech těchto čin399.
nostech. Město tedy našlo variantu a Rada města
-pvVzhledem k problémům, které se na ubytovně
dlouhodobě vyskytují (nevhodné chování, nedo- Poličky na svém jednání dne 2. 4. 2012 schválila
statečná hygiena, násilí mezi ubytovanými atd.), zřízení institutu dobrovolnické činnosti, která
poskytne některým občanům možnost uplatnění
bylo v loňském roce přistoupeno ke zpřísnění
v aktivitách vedoucích zejména ke zlepšování žipodmínek pro ubytované. Každý, kdo měl zájem
votního prostředí.
o zajištění místa na ubytovně, musel odpracovat
Všichni klienti ubytovny jsou s novými podmínurčitý počet hodin v rámci institutu veřejné služby.
Někteří ubytovaní toto odmítli akceptovat, nebyla
kami seznámeni – tzn., že všichni vědí, že pokud
s nimi uzavřena smlouva a museli se odstěhovat. chtějí mít zajištěné své místo na ubytovně budou
Tím došlo ke zklidnění situace na ubytovně.
v rámci institutu dobrovolnické činnosti pracovat
Od 1. 1. 2012 platí nové zákonné podmínky pro
určitý počet hodin pro město, s tím, že některé
výkon veřejné služby. Proto muselo Město Polička
činnosti budou vykonávány právě i ve zmíněné
přistoupit ke změně podmínek pro ubytování na
ubytovně, počítáme zejména s pomocí ubytovaubytovně pro osoby bez přístřeší. Po celkovém
ných v oblasti úklidu společných prostor, okolí
ubytovny atd.
zhodnocení situace a zanalýze změn v právních
předpisech v sociální oblasti od 1. 1. 2012 byla
Černíková, OSVZ
situace vyhodnocena tím způsobem, že bude zří-

Masarykova ZŠ
a Jeden svět

Institut dobrovolnické činnosti
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Kalendář akcí
Květen 2012

Tylův dům
2. – 6. května prostory TD
MLÁDÍ A B. MARTINŮ 2012
Celorepubliková soutěžní přehlídka
žáků hudebního, výtvarného, tanečního
a literárně-dramatického oboru.
Pořádá ZUŠ B. Martinů v Poličce ve spolupráci s Tylovým domem.
Pátek 11. května v 19.00 hodin, velký TD
HANA ZAGOROVÁ a BOOM!BAND
+ host Petr Rezek
Nestárnoucí hity jedné z našich nejpopulárnějších zpěvaček si mohou její
příznivci připomenout při vystoupení
v poličském divadle. Hostem koncertu
bude Petr Rezek.
Vstupné: 360 - 490 Kč

MARTINŮ FEST 2012

Sobota 12. května
v 16.45 hodin, hrob B. Martinů
Pietní akt u hrobu Bohuslava
Martinů

Neděle 20. května v 18.00 hodin, kostel sv. Jakuba
Závěrečný koncert
Účinkuje Moravská filharmonie Olomouc (dirigent Petr Chromčák)
Vstupné: 110 Kč
Pondělí 21. května v 19.00 hodin, velký sál TD
J. W. Goethe: FAUST
A MARKÉTKA 
Zkuste si představit, že by vám někdo za
podpis nabídl všechno.
Cokoliv si budete přát. Dokonalé štěstí.
Otázka nezní, zda-li byste podepsali či
nepodepsali. Otázka je, zda by vás vůbec napadlo se zeptat, co za to (ten někdo) bude chtít. Přijďte se podívat na
jednu z nejlepších her v dějinách dramatu.
Hrají členové Městského divadla v Mladé Boleslavi.
Představení je zařazeno do divadelní
abonentní sezóny jaro 2012
Vstupné: 160 - 200 Kč
Čtvrtek 31. května 17.00 hodin, velký sál TD
SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ
B. Martinů
Závěrečný koncert školy s oceňováním
nejlepších žáků.
Akci pořádá ZUŠ B. Martinů ve spolupráci s Tylovým domem.

v 17.10 hodin, salónek B. Martinů
Vernisáž výstavy
HLAVA NEHLAVA
výstava linorytů Petra T. Palmy
v 17.30 hodin, přísálí velkého sálu TD
Vernisáž výstavy fotografií
Viléma Žáka
v 18.00 hodin, velký sál TD
Zahajovací koncert
účinkuje Barbara M. Willi (cembalo)
a Petr Wagner (viola da gamba)
Vstupné: 110 Kč

Taneční 2012

Úterý 15. května v 19.00 hodin, velký sál TD
Graffovo kvarteto
Štěpán Graffe – housle, Lukáš Bednařík
– housle, Lukáš Cybulski – viola, Michal
Hreňo – violoncello
Vstupné: 90 Kč (60 Kč – důchodci, studenti, členi KPH)
Středa 16. května
v 10.00 hodin, velký sál TD
Naslouchej…
Představení pro žáky základních škol
Vstupné: 30 Kč
v 18.00 hodin, velký sál TD
Naslouchej…
Komponované taneční vystoupení tanečního oboru ZUŠ Bystré pod vedením
Hany Malíkové
Vstupné: 60 Kč
Čtvrtek 17. května
v 10.00 hodin, velký sál TD
Smetanovo trio
Výchovný koncert pro střední školy
Vstupné: 30 Kč
v 19.00 hodin, velký sál TD
Smetanovo trio
Jitka Čechová – klavír, Jana Vonášková-Nováková – housle, Jan Páleníček –
violoncello
Vstupné: 90 Kč (60 Kč – důchodci, studenti, členi KPH)

Základní kurz tance a společenského chování
bude probíhat od 14. září do 7. prosince 2012 vždy
v pátek od 19.00 do 22.00 hodin ve velkém sále Tylova domu v Poličce.
Kurz je určen pro chlapce a dívky od 16 let (tzn.
že v roce 2012 musí mít 16 let).
Kurz obsahuje 13 lekcí po 3 hodinách, z toho
1x prodloužená s rautem, 1x prodloužená pro veřejnost a věneček.
Cena kurzu včetně prodloužených, věnečku
a rautu činí 1.500 Kč za jednotlivce.
Přihlášky budou k vyzvednutí v kanceláři Tylova domu v Poličce nebo v Informačním centru Polička a Bystré od 14. května.
V případě většího počtu přihlášených dívek
nebo chlapců se při volných místech taneční pár
bere k přihlášení přednostně – musí však odevzdat a zaplatit kurzovné společně.
Přihláška je závazná a lze ji zrušit pouze ze zdravotních důvodů.
Na první lekci, kde se kurzisté prokáží dokladem o zaplacení kurzovného, dostanou průkazku
na jméno, která je bude opravňovat ke vstupu do
tanečních.
Podání přihlášky a platba:
od 4. do 14. června 2012 v kanceláři Tylova domu
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa - 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

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

Kino Polička
Sobota 5. května v 19.00 hodin
MÁME PAPEŽE!
Citlivý snímek je založen na slovním humoru a inteligentních dialozích. Nabízí
nevšední pohled do zákulisí papežské
volby, která se odehrává v atraktivních
prostorách suverénního městského státu
ukrytého za zdmi uvnitř Říma.
Komedie, Itálie/Francie, 2011, 104 minut,
italsky s českými titulky, přístupný.
Vstupné: 70 Kč
Pondělí 7. května v 19.00 hodin
PROBUDÍM SE VČERA
Komedie s originální zápletkou, v níž si
věčně svobodný profesor češtiny, díky
třídnímu srazu uvědomí, že nejvíce kdy
miloval spolužačku Elišku. Petrovi se
naskytne jedinečná šance, vrátit se do
svých studentských let a napravit, co
promeškal. Jenže zahrávat si s časem
není jen tak…
Školní komedie, 2011, ČR, 120 minut,
přístupný.  
Vstupné: 75 Kč
Pátek 25. května v 19.00 hodin
STUD
Stud je mrazivou analýzou vyprázdněnosti současné produktivní generace, ve
které se neschopnost lásky, citu a komunikace s ostatními transformuje do patologické závislosti na cyklicky se opakujících sexuálních aktivitách.
Drama, VB, 2011, 101 minut, anglicky
s českými titulky, přístupný od 18 let.
Vstupné: 60 Kč
Pondělí 28. května v 19.00 hodin
ŽELEZNÁ LADY
Poutavý životopisný film o nejvýznamnější političce 20. století - Margaret
Thatcherové. Film ukazuje Margaretino
jedenáctileté působení v pozici předsedkyně britské vlády, její neústupnost a rozhodnost, ale i to, jakou cenu zaplatila za
politický vliv a moc.
Drama/životopisný, VB, 2011, 105 minut,
titulky, do 12 let nevhodný.
Vstupné: 75 Kč
Úterý 29. května v 19.00 hodin
KLUK NA KOLE
Příběh dvanáctiletého Cyrila, kterého
otec umístí do dětského domova. Chlapec nepřestává věřit, že se k otci vrátí,
ale ten už žije nový život. Při jednom ze
svých útěků za otcem se Cyril seznámí
s kadeřnicí Samanthou, která se rozhodne, že se o něj začne starat. Dokáže ale
Cyril přijmout její lásku?
Drama,
Belgie/Francie/Itálie,
2011,
87 minut, francouzsky s českými titulky,
přístupný.
Vstupné: 60 Kč

Tylův dům v Poličce

hledá lektory
na školní rok 2012/2013 pro pohybové kroužky s dětmi
a pohybové aktivity pro dospělé.
Informace: Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
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Program RC MaTami

Kam
v Českomoravském
pomezí
Litomyšl
14. - 20. 5. - Smetanovo náměstí
Gastronomické slavnosti Magdaleny
Dobromily Rettigové
Festival dobrého jídla a pití s víkendovým Gastrofestivalem na Smetanově
nám. a společně servírovanou nedělní
sváteční husičkou.
30.3. – 17.6. - Dům U Rytířů – Městská galerie
Výstava: Julius Mařák, básník léta
Výstava obrazů litomyšlského rodáka.
18. 5. od 18.30 hod. - zámek
Koncert: Yvonne Sanchez Band
Koncert na Zámeckém nádvoří v rytmu
jazzu a latinsko-americké hudby.
Svitavy
23. 5. od 19.00 hod. - Fabrika
Gran Duetto Concertante: Písně slunné Itálie
Hudba a romantická poezie italských
autorů, přednes - Valerie Zawadská
26. 5. od 10.00 hod. - Fabrika
Michal Nesvadba: Michalův salát
28. 5. od 19.00 hod. - Fabrika
Koncert: Iva Bittová & Moravskoslezské komorní sdružení
Moravská Třebová
1. 5. sraz od 12.00 – 15.00 hod. - Javoříčko
Hvězdicová cykloturistická jízda do
Javoříčka (34. ročník)
15. – 19. 5. - na různých místech ve městě
Týden se starým Egyptem
Výstavy, přednáška s projekcí,
	 workshop, 19. 5. znovuotevření
expozice Holzmaisterovy sbírky.
24. 5. od 19.00 hod. - muzeum
Jiří Krampol a Radim Uzel
pohovoří převážně nevážně o různých
ožehavých tématech.

Mgr. Jan Matouš,
VV Českomoravské pomezí

Děkuji všem osmi účastníkům sobotní brigády
za úklid lesíka na Hegerce. Zvlášť děkuju Piškotovi
a jeho čtyřem kamarádům a kamarádkám. A taky
děkuji, že se déšť chvilku zdržel a bylo hezky.
Marie Staňková

8

Pravidelný program
FITMATAMI aneb cvičení pro maminky
s dětmi různého věku
každé pondělí 9 – 11 hod.
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
TĚHULKY
každé pondělí od 17 hod.
Při pravidelných setkáváních se dozvíte to nejdůležitější pro těhotenství, porod a šestinedělí
a naučíte se vnímat sebe a miminko. Společně se
protáhneme a zarelaxujeme. Podělíme se o svoje
radosti a starosti.
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková, Lucie Burešová a DiS. Soňa Večeřová
DROBEČCI
(pro rodiče s dětmi od 0 do 1 roku)
každé úterý 9 – 12 hod.
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Povede: Mgr. Hana Dalíková
	ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
(děti 4 - 6 let)
(Ve spolupráci s o.s. Pontopolis. Výuka probíhá
v učebně v Riegrově 52.)
každé úterý 15 – 15.45 hod.
Přihlásit se můžete na: pontopolis@seznam.cz.
Lektorka: Dorota Madejska Stansbury
FITNESS CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY
POZOR změna času
každou středu 18 – 19 hod.
Speciální lekce určené pro aktivní maminky,
ženy a dívky, které se chtějí udržet v kondici.
Povede: Mgr. Dana Matejsková

Vysoké Mýto
2. 5. od 19.00 hod. - koncertní sál ZUŠ
Koncert: Wihanovo kvarteto
Zazní skladby A. Dvořáka, N. Paganiniho, Beatles.
4. 5. od 19.30 hod. - Šemberovo divadlo
Koncert: Aneta Langerová
Akustický koncert se smyčcovým triem
v rámci turné Pár míst.
17. 5. od 19.30 hod. - Šemberovo divadlo
Koncert: Radůza s kapelou
19. – 20. 5. - náměstí Přemysla Otakara II.
Čermákovo Vysoké Mýto
20. ročník Národní přehlídky dětských
dechových orchestrů

Poděkování

V květnu se můžete těšit na
novou aktivitu Fitness a Balantes cvičení pro ženy a dívky.
V tomto měsíci také proběhne
Světový týden Respektu k porodu. 15. 5. oslavíme Mezinárodní den rodiny. Při této
příležitosti vás zveme na spoustu zajímavých přednášek a dílniček. Těšíme se na vás!

DROBCI I a II
(pro rodiče, prarodiče, tety, strýce… s dětmi
od 1 do 3 let)
každý čtvrtek a pátek 9 – 12 hod.
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
společně nové říkanky a písničky.
Povede: L. Burešová, Mgr. M. Vomáčková
Pozor NOVĚ!!
FITNESS A BALANTES CVIČENÍ PRO
ŽENY A DÍVKY
každý pátek od 17 hod.
Pokud hledáte vyváženou metodu pro zlepšení
tělesné kondice, držení těla, postoje a pohybové
koordinace, pak je tento cvičební systém pro vás
to pravé. Trénink se zaměřuje na úvodní zahřátí
a vytrvalost, posílení celého těla (především hluboko uložených svalů) a na závěrečné protažení
a svalovou relaxaci.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
Ostatní přednášky, semináře a dílny
BEZPLENKOVÁ KOMUNIKAČNÍ
TECHNIKA
9. 5. (středa) od 10 hod.
Čisté suché a spokojené miminko aneb přirozená
hygiena nemluvňat.
Přednáší: Mgr. Michaela Vomáčková
MASÁŽE MIMINEK PODLE
JANY HAŠPLOVÉ
10. 5. (čtvrtek) od 17 hod.

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

Seznámení s technikami a postupy masáží, informace o účinnosti masáží u zdravých i nemocných
dětí.
Přednáší: Monika Findejsová
TVOŘIVÝ (ARTETERAPEUTICKÝ)
	VEČER PRO ŽENY
11. 5. (pátek) od 18 hod.
Dílna je určena všem, kteří o sobě chtějí zjistit
něco víc, přijďte s námi prožít příjemně tvořivý večer. Přihlašujte přes sms na tel: 777 619
234. Počet míst omezen.
Povede: Majka Mitášová
TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÁKY
15. 5. (úterý) od 16 hod.
Přijďte si vyrobit tepané šperky z organzy (korále,
brože, ozdoby do vlasů, na tašky, trička, svetry...),
ať už pro sebe nebo jako milý dárek. O děti bude
postaráno v dětském koutku. Zájemci se mohou
přihlásit na prihlasse.matami@seznam.cz. Cena
40/50 Kč (v ceně je zahrnut veškerý potřebný materiál.
Povede: výtvarný tým
VYVÁŽENÁ STRAVA PRO DĚTI
17. 5. (čtvrtek) od 17 hod.
Zdravé a spokojené dítě je sen každého rodiče.
Strava dětí patří k snad nejdiskutovanějším tématům dnešní výživy. To proto, že jsou nutriční
požadavky dětí zcela specifické a rodič by měl
znát několik důležitých zásad, které by při výživě
svého potomka neměl opomenout.
Přednáší: Mgr. Dana Matejsková
TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÁKY
22. 5. (úterý) od 16 hod.
Přijďte si s námi odpočinout a uháčkovat čepičku
pro své ratolesti - na holky i na kluky.
Vhodné i pro začátečníky. Příze různých barev
v ceně, háčky k dispozici.
O děti bude postaráno v dětském koutku. Zájemci se mohou přihlásit na prihlasse.matami@
seznam.cz. Cena 40/50Kč.
Povede: M. Mihulková a K. Procházková
PRŮBĚH PORODU Z POHLEDU
PORODNÍ ASISTENTKY
24. 5. (čtvrtek) od 17 hod.
Přijetí do porodnice. První, druhá a třetí doba
porodní.
Přednáší: Jaroslava Praxová, DiS.
	ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO CELOU
	RODINU– Placky a palačinky
25. 5. (pátek) od 9.30 do 11.30 hod.
Má vaše rodina ráda placky a palačinky? Můžete
je překvapit! Jednoduché a rychlé palačinky, samozřejmě bez mléka a vajec, ale k nerozeznání od
těch s vejcem a mlékem. Je to snadný a chutný
dezert. Potěší i hosty, které zdravá strava nebere.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
Pravidelné aktivity: 	
40 Kč (pro členy 30 Kč)
Zdravé vaření pro celou rodinu:
			
50 Kč (cena pro členy 40 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

Program Centra Bohuslava Martinů
Program Centra Bohuslava Martinů na měsíc květen
připravilo Městské muzeum a galerie Polička, Pontopolis o. s., MaTami o. s., ZUŠ Bohuslava Martinů a Náš Martinů o. s.
VERNISÁŽE
Kdo si hraje, nezlobí!
- výstava o skládání, stavění a stavebnicích všeho
druhu určená pro všechny, kteří si rádi hrají…
5. května – 2. září 2012
Bránu do světa dětských her otevírá hračka. Svět
hraček je zvláštní říší, kde si děti mohou postavit
svůj svět na podlaze, na stole, doma nebo na zahradě.
Na výstavě Kdo si hraje, nezlobí! budou zastoupeny
historické stavebnice i výběr ze soudobé produkce
vybraných českých výrobců. K vidění budou kamenné, dřevěné, kovové, plastové stavebnice, obrázkové
kostky, skládačky a konstrukční hry, které rozvíjejí
osobnost dítěte už od prvních let jeho života a mají
vliv na rozvoj hrubé i jemné motoriky, zdokonalují
představivost a vnímání prostřednictvím jednotlivých smyslů. Instalace proto bude pojata hravě
a doplněna tematickými koutky, kde si děti mohou
pohrát s tradičními dřevěnými kostkami nebo stavebnicí Merkur. Děti se také mohou těšit na útulný
pokojíček, kde pro ně budou připraveny dřevěné
obrázkové kostky a puzzle. Ti starší si mohou lámat hlavu například nad sedmi geometrickými díly
tangramu, z kterého lze složit rozmanité obrázky
a pro nejmenší budou připraveny molitanové kostky
a drobné hry. Výstava vznikla ve spolupráci se sběratelkou hraček paní Miroslavou Pecháčkovou z Rychnova nad Kněžnou, sběratelem stavebnice Merkur
panem Jiřím Mládkem a za přispění výrobce stavebnice SEVA firmy Vista.
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 5. května
2012 ve 14.00 hod. ve výstavních sálech Centra
Bohuslava Martinů. Výstavu zahájí děti z Mateřské školky Luční pod vedením paní učitelky
Čípové a paní učitelky Stodolové.
AFRIKA
- výstava, která vás zavede do Afriky a představí
vám nejen život současných domorodců, ale přenese
vás také do doby, kdy tento černý kontinent objevoval cestovatel Emil Holub…
20. května - 2. září 2012
První část Tři ženy v Africe prezentuje fotografie
ze současné Afriky. Autorkami jsou tři fotografky,
jejichž tvorba se výrazně zaměřuje na africký kontinent a přibližuje sociální a kulturní témata z oblastí
subsaharské Afriky. Každá fotka v sobě nese příběh.
Jsou to výpovědi nejen o válkách, hladomorech či
bídě, ale i o kráse Afriky, její kultuře a kouzlu, kterému lze těžko odolávat. Výstava představí také
unikátní kresby a fotografie afrických zvířat z cyklu
Fotografické návraty - Divoká Afrika, jehož autorem je Jan Svatoš. Třetí část výstavy Dr. Emil Holub
africký cestovatel vás zavede do doby, kdy byl tento
černý kontinent teprve objevován a seznámí vás s životem a cestami Emila Holuba. Pro děti budou k dispozici interaktivní koutky, kde si prohlédnou africké šperky, látky, masky, sošky a hudební nástroje,
které jim přiblíží život v Africe. V rámci výstavy si
děti mohou vyrobit tradiční africký šperk a zapojit se do výtvarné soutěže Divoká Afrika. Výstava
vznikla ve spolupráce s o. s. Pontopolis, Českou
rozvojovou agenturou a Památníkem Emila Holuba
v Holicích.
Vernisáž výstavy se koná v neděli 20. května
2012 v 16.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů. Výstavu zahájí fotograf a filmař Jan Svatoš a novinářka Lenka Klicperová, poté bude následovat promítání filmu Afrika
obscura a beseda s autory fotografií.

VÝSTAVY
VÝSTAVA THE BEST OF 2012 „To nejlepší
z roku 2012“
Výběr prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Bohuslava Martinů je k vidění ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů v Poličce do 6. května
2012.

a zátiší. Jeho obrazy nejsou věrnou napodobeninou
viděné reality ale ani abstraktního charakteru, ale
zachycením viděného okamžiku, který bývá zpracován osobitým způsobem. Vstup volný.
Výstavy jsou přístupné denně, mimo pondělí, 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod.

POHÁDKA VE ŠKOLE
AKCE
- výstava ve třídě Bohuslava Martinů pro ty, kteří
POJĎME NA MARTINŮ FEST
mají rádi pohádky…
Další pořad v rámci přednáškového cyklu Pojďme
22. dubna - 2. září 2012
na Martinů, tentokrát jako doprovodný program
Výstava vznikla ve spolupráci s Národním peda- a pozvánka na Martinů fest 2012. Akce se koná ve
gogickým muzeem J. A. Komenského v Praze, které
čtvrtek 10. května od 19.00 hodin. v Centru Boje autorem koncepce výstavy a ve svých sbírkách
huslava Martinů. Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ.
uchovává téměř pět tisíc školních obrazů ke všem
předmětům vyučovaným na základních školách.
Setkání a společné povídání s mistrem Reiki
Nesmírně zajímavou skupinou jsou školní obrazy
Pavlem Votřelem vám přiblíží, co je to Duše, kos námětem pohádek, které budou vystaveny od dub- lik je generací duší na Zemi. Dále bude představena
na do konce prázdnin ve třídě Bohuslava Martinů. historie Země a průběhy dříve existujících civilizací.
K vidění jsou historické školní obrazy s motivy pohá- Na závěr bude vedená meditace dle možností podek bratří Grimmů, K. J. Erbena a Boženy Němcové, sluchačů, upřesnění na stránkách www.reiki-skolakteré až do druhé poloviny 20. století patřily k nej- -pavel.cz. Beseda se uskuteční v úterý 15. května
častěji používaným školním pomůckám při výuce
2012 od 18.00 hod. v AV sále Centra Bohuslava
čtení a počítání. Atmosféru výstavy dokreslí výjevy
Martinů V Poličce.
z pohádek O Budulínkovi, Sněhurce a sedmi trpaslících a Červené Karkulka.
NÁVRATY BOHUSLAVA MARTINŮ
Přednáška Doc. MgA., Mgr. Víta Zouhara,
Výtvarná soutěž O nejkrásnější pohádkové
Ph.D. prorektora pro studijní záležitosti Univerzity
leporelo
Palackého Olomouc; významného muzikologa, který
Přijďte se inspirovat na výstavu Pohádka ve škole
se věnuje odkazu a tvorbě Bohuslava Martinů. Předa vytvořte originální leporelo z českých národních
nášku s besedou a kulturním programem pro vás
pohádek. Výtvarná soutěž je určena pro všechny děti
připravila ZUŠ B. M. Polička ve spolupráci s Centod 4 do 12 let.
rem Bohuslava Martinů, Tylovým domem a SpolečPravidla: Formát, technika a provedení pohád- ností Bohuslava Martinů. Akce se koná v rámci
kového leporela záleží pouze na vaší fantazii. Každá
doprovodného programu Martinů fest 2012 ve
práce musí být označena jménem a příjmením, vě- čtvrtek 24. 5. 2012 od 17.00 hod. v Centru Bohukem autora, poštovní adresou jednotlivce nebo ško- slava Martinů v Poličce.
ly. Výtvarné práce zasílejte do 15. června 2012 na
adresu Městské muzeum a galerie Polička, Tylova
Divadlo pro děti Pták Ohnivák a liška
114, Polička nebo doručte osobně do Centra Bohusla- Ryška
va Martinů v Šaffově ulici.
Maňásková pohádka na motivy K. J. Erbena pro
Soutěžní kategorie: Kategorie A - děti 4 - 6 let, děti od 3 let a jejich rodiče! Dokáže nejmladší z bratB - 7 - 9 let, C - 10 - 12 let
rů a nejvíce utlačovaný Jiřík přinést svému tatínkovi
Výtvarné práce budou vyhodnoceny, oceněny
králi ptáka Ohniváka? Přijďte se podívat, jak doa v termínu od 26. června do 2. září prezentovány na
padne Jirkův osud… Představení se koná v neděli
výstavě Pohádka ve škole.
27. května od 16.00 hodin v Centru Bohuslava
Martinů. Vstupné 40 Kč.
Adolf Born – nejen Mach a Šebestová
- rodinné zastavení v osobitém světě výtvarníka
LÉKAŘI BEZ HRANIC
Adolfa Borna
Přednáška Terezie Hurychové o třech af28. dubna - 2. září 2012
rických misích v Burundi, Čadu a Nigeru se koná
Výstava se koná ve výstavních sálech Měst- ve čtvrtek 31. 5. 2012 v 18.00 hod. v Centru Boské galerie, Palackého nám. Vstupenky je nutné
huslava Martinů. Pořádá Oblastní charita Polička
zakoupit předem v Centru Bohuslava Martinů.
Milovníky jemné ironie, úsměvné nadsázky
PŘIPRAVUJEME:
i trochu poťouchlého humoru jistě potěší výstava
oblíbeného grafika a ilustrátora Adolfa Borna. OriCesty za uměním 2012 - Kroměřížské zaginálního umělce, o jehož dílo je trvalý zájem u nás
hrady. Kroměříž je jedno z nejatraktivnějších měst
i v zahraničí. Elegantní pánové v kloboucích, dámy
na Moravě. V roce 1998 byl komplex zahrad a zámku
s hlubokými dekolty, vysokými účesy, se střevíčky
zapsán na Seznam světového kulturního přírodního
s podpatky či s cigaretovými špičkami osloví ka- dědictví UNESCO. Kroměříž vám představí své slavždého, kdo má rád humor a nadsázku. Adolf Born
né zahrady z různých slohových období, ale čeká na
stvořil svůj osobitý svět poznatelný na první pohled. vás i několik překvapení. Výlet se koná v sobotu
Jak sám říká, jeho celý tvůrčí život je dlážděný hu- 9. června 2012. Více na www.cbmpolicka.cz nebo
morem.
u organizátora PhDr. Davida Junka junek@muzeum.
policka.org, 461 723 856.
Stěna pro jedno dílo představí v květnu tvorbu
Karla Mácala. Kreslí a maluje „odjakživa“. V Praze
proto soukromě navštěvoval výtvarníky a tak získával základy pro výtvarnou činnost, která se však
nestala jeho povoláním. Začal studovat na vysokých
školách v Brně, v Pardubicích a v Praze chemii a technologii výbušnin a tepelné zpracování kovů. Od roku
1957 žije v Poličce a dodnes pracuje v Poličských stroDěkuji tímto poctivému občanovi Poličky, ktejírnách. I nadále se věnuje výtvarné práci a vystavurý mi ochotně a nezištně  ještě v tom samém dni
je - ponejvíce v muzeu ve Svitavách. Pracuje zejména
13. 4. vrátil můj ztracený telefon. Velmi si vážím
technikou akvarelu, pastelu a akrylu. Jeho výtvarné
pojetí se postupně vyvíjelo a dnes se nejčastěji vě- takových lidí. Děkuji
Josef Cajzl, Polička
nuje expresnímu pojetí v oblasti portrétu, krajiny

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

Poděkování
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Divadelní klub

Inspirace z měst
České inspirace

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
25. – 26. 5. - 10. ročník world
music festivalu Na jednom
břehu. Letní kino Širák a klubová scéna v Hradci Králové.
Dvoudenní dramaturgie nabízí výbušný mix
world music, rocku, hiphopu, reggae, jazzu či elektroniky, kultovní hudbu z různých etnických kořenů ovlivněnou směsí žánrů a technickými vymoženostmi současné generace muzikantů.
CHEB
12. 5. - Veletrh zlaté české ručičky
Areál Krajinky v Chebu, www.veletrh-zlateceskerucicky.cz
JINDŘICHŮV HRADEC
19. 5. - Přes kopec na Hradec
aneb Jindřichohradecký pedál
- oficiální zahájení turistické sezóny spojené
s cyklistickou vyjížďkou. V cílové stanici čeká na
účastníky akce pestrá nabídka soutěží, občerstvení a losování o jízdní kolo.
KUTNÁ HORA
20. 05. - 30. 09. - Europa Jagellonica - umění
a kultura ve střední evropě za vlády Jagellonců
Galerie Středočeského kraje, Jezuitská kolej
Česko-německo-polský výstavní projekt představuje umění a kulturu ve střední Evropě na přelomu
pozdního středověku a raného novověku a to nikoliv v omezujícím národním kontextu, ale vůbec poprvé v širokých mezinárodních souvislostech.
LITOMYŠL
14. - 20. 5. - Gastronomické slavnosti
Magdaleny Dobromily Rettigové
Smetanovo náměstí    
Festival dobrého jídla a pití k poctě největší z litomyšlských žen bude zakončen víkendovým Gastrofestivalem na Smetanově náměstí a společně
servírovanou nedělní sváteční husičkou.
TELČ
19. 5. - Folklor v máji s řemeslným trhem
na náměstí od 10 do 17 hod.
Prezentace folklorních souborů Kvíteček, Kvítek I, Kvítek II, Podjavořičan z Telče a dalších
folklorních souborů z regionu Horácka s doprovodnou výstavou České dědictví UNESCO.
TŘEBOŇ
3. - 8. 5. - Mezinárodní festival animovaných
filmů Anifilm
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Rodina Talandova
děkuje
Rodina Talandova děkuje za velikou a milou
účast na pohřbu a za projevy soustrasti k úmrtí
naší maminky Marie Talandové, učitelky v Poličce,
která se v domácí péči dožila 102 let. V Poličce žila
s tatínkem, prof. gymnazia, od r. 1938. Děkujeme
rovněž upřímně všem, kteří o maminku pečovali.
My, děti p. Talandové, jsme již také v důchodovém
věku a žijeme v různých městech. Rádi jsme však
do Poličky jezdili a s představou, že by to mělo být
jinak, se neradi smiřujeme. Přáli bychom si zůstat
v kontaktu, třebaže jsme již byt   uvolnili. Prožili
jsme zde dětství a mládí a vzpomínky zůstávají
živé. Polička pro nás vždy bude hodně znamenat
a rádi se sem, jak to bude možné, budeme vracet.
Pavel Talanda a Eva Pechousová
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ČTVRTEK 3. 5. od 20.00
DIVADELNÍ VEČER
Hrají OSDO Ústí nad Orlicí autorské divadlo
s názvem „Kumšt“, ve kterém využili text Yasmíny Rezy. S touto inscenací vyhráli postupovou přehlídku „Zlom vaz“.	 
Vstupné: 50 Kč/30 KčS
PÁTEK 4. 5. od 20.00 JAZZOVÉ SETKÁNÍ
Jazz Efterrätt je sdružení mladých profesionálních hudebníků, kteří společně hrají
a vystupují od svého vzniku v roce 1998. Tvoří
jej absolventi pražských konzervatoří, kteří
dnes pracují v umělecké sféře především jako
muzikanti, ale také jako aranžéři a skladatelé jazzové a populární hudby. Jazz Efterrätt
vystupuje v tomto složení: Lukáš Chejn – kytara, Martin Plachý – altsax, Tomáš Uhlík –
basová kytara, Petr Beneš – klávesy / klavír,
Ondřej Pomajsl – bicí.
Skupina Jazz Efterrätt ve své tvorbě nadžánrově spojuje mnoho hudebních stylů a je pro
ní typický ostrý kontrast funkově pulsující
rytmiky, melodických linek a jazzových sól.
Žánrově je skupina vnímána na pomezí jazzu, funky a soulu, sami hudebníci si však rádi
zahrají i latinsko-americkou hudbu, swing či
dixieland.
Vstupné: 130 Kč/70 KčS
PONDĚLÍ 7. 5. od 20.00
BENEFICE PRO ZSŠ BYSTRÉ
Hrají: Vypsaná Fixa, Nautilus a Motorest
Band
Vstupné v předprodeji 139 Kč na místě 179 Kč.
Předprodej: Trafika u Kubátů a IC Bystré.
STŘEDA 9. 5. od 19.00
Být zdravý je normální
Přednáška viz strana 6
Vstupné: 40 Kč

ČTVRTEK 10. 5. od 20.00
KLUBOVÉ KINO
Svět podle Prota, K-PAX
Drama/Mysteriózní/Sci-Fi, USA/Německo,
2001, 120 min
Režie: Iain Softley
Hudba: Ed Shearmur
Kevin Spacey, držitel dvou hereckých Oscarů,
v roli pacienta psychiatrické léčebny s jasnou
diagnózou: tvrdí, že je na Zemi na návštěvě
a pochází z planety K-PAX. Jeff Bridges, několikrát na Oscara nominovaný, hraje roli
jeho lékaře dr. Marca Powella. Přepracovaný
psychiatr ze státní nemocnice nachází u svého
vesmírného pacienta řadu nezvyklých projevů a navíc naprostou odolnost vůči běžným
léčebným prostředkům.
Vstupné: 40 Kč
PÁTEK 11. 5. – od 2100
JUNGLE NIGHT - VACLAV & VACLAV
Production JNnight
djs: Out - On + Kannabidol + guest Noche
Supremo
Vstupné: 50 Kč
ČTVRTEK 31. 5. – od 20.00
KLUBOVÉ KINO
Vlk
Drama, Francie, 2009, 102 min
Režie: Nicolas Vanier
Hrají: Nicolas Brioudes, Pom Klementieff,
Min Man Ma, Vantha Talisman
Sergej je mladík z kmene sibiřských pastevců.
Má za úkol přes zimu hlídat stádo sobů, na
nichž závisí život celého klanu. Jednoho dne
objeví poblíž vlčici s mláďaty, a navzdory zažitým pravidlům se rozhodne šelmy ušetřit.
Postupně si vlčí rodinu oblíbí - bude ale muset
vyřešit problém, jak ji ochránit před lidmi.
Vstupné: 40 Kč

Program Rockoupání 2012
PÁTEK 27. 5. od 16.00 hod.
Uvadí: Petřík
16.00-17:40 Wlillow lake
17.00-18.00 Už jsme doma
18.30-19.30 Interstate 60
20.00-21.00 Pub animals
21.30-23.00 Tři sestry
23.30-00.30 ROOT
01.00-02.00 D.O.P
CIRKUS STAGE !! (MP SOUNDSYSTEM)
19.00-20.30 L S Dos /electro,break
(Lont Vehikl)
20.30-22.00 downset /liquid dnb
22.00-23.30 Checkmate /dnb (Redrum)
23.30-01.00 Expendable /dnb. (Drtek,FDC)
01.00-02.30 SAID / tekno (Lont Vehikl)
02.30-04.00 Suburbass /live tekno set
(Le Diable Au Corps/Astrofonik) FR
04.00-05.30 Kosmik / tekno (Lont Vehikl)
05.30-??:?? Kdo vydrží hraje
		
SOBOTA 28. 5.od 10.30 hod.
12.00-12.45 Jiří Dědeček
13.15-14.00 Hadry z těla
14.30-15:15 WXP
15:45-16:45 Visací zámek
17:15-18:15 Defuckto
18:45-19:45 Citizen 37
20:15-21:15 Tichá dohoda
21:45-22:45 Priessnitz
23:15-00:15 BU-FU

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

00:45-01:45 Vision days
!! CIRKUS STAGE !!
15.00-17.30 BooShiT0 Colectiv / minimal
17.30-19.00 Brain Swab / dubstep
19.00-20.30 Out-On / jungle
20.30-22.00 TeaPack / dnb liuqid
22.00-23.30 Big Fish / electro.
(Disqotek corp.)
23.30-01.00 Johness / dnb
01.00-02.30 Philip TBC / dnb (Shadowbox.cz)
02.30-04.00 Tom Nova / hard-dnb,tekno
(MP soundsystem)
04.00-05.30 Seismic / live tekno set
(Lont Vehikl)
05.30-??:?? Kdo vydrží hraje
Po celý festival běží také FORBÍNA STAGE:
TUTTI BAND, M. a S. Kovářovi, Kuba, 94121, Domingo & co.
Vstupné: permanentka na celý festival v předprodeji 350 Kč, permanentka na celý festival na místě
390 Kč, pouze na pátek 300 Kč, pouze na sobotu
200 Kč. Děti do 12 let v doprovodu rodičů zdarma.
Vstupenky je možno zakoupit v síti Ticketstream
včetně hypermarketů Globus a cestovních kanceláří Čedok a Firo tour, www.ticketstream.cz, tel.:
224 263 049.
Dále: Informační centrum Polička, Divadelní klub
Polička, Knihkupectví Martin Dolejš Polička, Setronic Litomyšl.

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

Čas
14.00
20.00
20.00
14.00
19.00
7. 5. 19.00
20.00
9. 5. 10.00
14.00
19.00
10. 5. 17.00
19.00
20.00
11. 5. 18.00
19.00
21.00
12. 5. 13.30
16.45
17.10
17.30
18.00
15. 5. 16.00
18.00
19.00
16. 5. 10.00
13.30
16.00
17.00
18.00
17. 5. 10.00
17.00
18.00
19.00
18. 5. 16.00
19. 5. 12.00
20. 5. 16.00
		
18.00
21. 5. 18.00
19.00
22. 5. 14.00
16.00
17.00
24. 5. 14.00
17.00
17.00
17.00
25. 5. 9.30
19.00

#

2. 5.
3. 5.
4. 5.
5. 5.

duben 2012

Název akce - popis
Místo konání
Pořadatel akce	Kontakt, informace, rezervace
Taneční video
společenská místnost v DPS Penzion DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
Divadelní večer - OSDO Ústí nad Orlicí autorské divadlo s názvem „Kumšt“
Divadelní klub
DST
www.divadelniklub.cz
Jazzové setkání - hrají Jazz Efterrätt
Divadelní klub
DST
www.divadelniklub.cz
Vernisáž výstavy Kdo si hraje, nezlobí!
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Máme papeže!
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Probudím se včera
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Benefice pro ZSŠ Bystré - hrají VYPSANÁ FIXA, NAUTILIUS, MOTOREST BAND
Divadelní klub
DST
www.divadelniklub.cz
Bezplenková komunikační metoda (přednáška)
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
besídka ke dni matek
jídelna v DPS Penzion
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
Být zdravý je normální
Divadelní klub
Ekocentrum Skřítek
www.ekocentrumskritek.cz
Masáže miminek podle Jany Hašplové (přednáška)
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Pojďme na Martinů FEST
Centrum Bohuslava Martinů
Náš Martinů o. s.
www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
Klubové kino - Svět podle Prota
Divadelní klub
DST
www.divadelniklub.cz
Tvořivý večer pro ženy
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Koncert Hany Zagorové a hosta Petra Rezka
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Jungle night
Divadelní klub
DST
www.divadelniklub.cz
Jarní sebepoznávací seminář
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Martinů fest 2012 - pietní akt u hrobu B. Martinů
hrob B. Martinů
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Martinů fest 2012 - vernisáž výstavy Hlava nehlava
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Martinů fest 2012 - vernisáž výstavy fotografií Viléma Žáka
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Martinů fest 2012 - zahajovací koncert
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Pohádkové malování (výtvarná dílna pro dospělé)
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Setkání s mistrem Reiki Pavlem Votřelem a povídání na téma Duše
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Martinů fest 2012 - koncert Graffovo kvarteto
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Martinů fest 2012 - Naslouchej… (pro školy)
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Keramická dílna
pracovní místnost v DPS Penzion
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
Malované hrnečky - dílna pro kluky a holky od 6. Let
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Žákovský hudební večírek - vystoupení žáků hudebního oboru
sál ZUŠ B. M. Polička
ZUŠ B.M. Polička
Martinů fest 2012 - Naslouchej…
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Martinů fest 2012 - koncert Smetanova tria (pro střední školy)
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Zdravá strava aneb jak poznáme, že jíme zdravě? (přednáška)
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Jitky kytky – letní variace - pouze pro pravidelné účastnice
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Martinů fest 2012 - koncert Smetanova tria
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Poličské rockoupání - koupaliště Polička
Divadelní klub
DST
www.divadelniklub.cz
Poličské rockoupání - koupaliště Polička
Divadelní klub
DST
www.divadelniklub.cz
Vernisáž výstavy Afrika, beseda s fotografiem J. Svatošem,
Centrum Bohuslava Martinů
Pontopolis o. s., Městské muzeum a galerie Polička
promítání filmu Africa obscura			
www.cbmpolicka.cz
Martinů fest 2012 - závěrečný koncert - Moravská filharmonie Olomouc
kostel sv. Jakuba
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Řezbářská dílna – mandala z vosku - dílna pro studenty a dospělé
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Faust a Markétka - divadelní představení
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Cestovatelské odpoledne - Antické Řecko v Malé Asii
společenská místnost v DPS Penzion DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
Pohádkové malování s Martinou (výtvarná dílna pro dospělé)
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Žákovský hudební večírek - vystoupení žáků hudebního oboru
sál ZUŠ B. M. Polička
ZUŠ B.M. Polička
Narozeninové zpívání
jídelna v DPS Penzion
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
Beseda Návraty Bohuslava Martinů - přednáší Doc. Vít Zouhar, Ph.D.
Centrum Bohuslava Martinů
ZUŠ B. Martinů
www.zusbmpolicka.cz
Průběh porodu z pohledu porodní asistentky (přednáška)
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Návraty Bohuslava Martinů - přednáška, beseda, koncert; přednáší Vít Zouhar
CBM
ZUŠ B. M. Polička, CBM, TD, SBM
Zdravé vaření pro celou rodinu (praktický seminář)
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Stud
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

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

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

Čas
8.00
8.30
14.00
16.00
16.00
28. 5. 19.00
29. 5. 19.00
31. 5. 17.00
17.00
18.00
20.00
2. 6. 19.00
9. 6.		

Název akce - popis
Když se holky nenudí - pouze pro děti ze zk pletky s opletky
Poličská termika - letecko-modelářská soutěž v kategorii rch
Den dětí jako v pohádce - tradiční akce pro děti a rodiče
Divadlo pro děti - Pták Ohnivák a liška Ryška
Divadlo pro děti - Pták ohnivák
Železná lady
Kluk na kole
Slavnostní koncert ZUŠ B. Martinů
Slavnostní koncert ZUŠ B. M. Polička
Přednáška Lékaři bez hranic
Klubové kino - Vlk
Čas pro neobyčejné zážitky - 13. ročník večerního putování Poličkou
Cesty za uměním - Kroměřížské zahrady

		
14. 4. - 6. 5.		
22. 4. - 15. 6.		
22. 4. - 2. 9.		
28. 4. - 2. 9.		
1. 5. - 31. 5.		
1. 5. - 1. 6.		
2. 5. - 6. 5.		
5. 5. - 2. 9.		
12. 5. - 24. 5.		
12. 5. - 24. 5.		
20. 5. - 2. 9.		
		
25. 5. - 27. 5.		

Název akce - popis
Místo konání
Pořadatel akce	Kontakt, informace, rezervace
THE BEST OF 2012 „To nejlepší z roku 2012“ - výstava výtvarného oboru ZUŠ B. Martinů Centrum Bohuslava Martinů
ZUŠ Bohuslava Martinů a CBM
www.cbmpolicka.cz
Výtvarná soutěž O nejkrásnější pohádkové leporelo k výstavě Pohádka ve škole
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Pohádka ve škole - výstava ve třídě Bohuslava Martinů pro ty, kteří mají rádi pohádky Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Adolf Born – nejen Mach a Šebestová
Městská galerie, Palackého nám.
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Stěna pro jedno dílo - Karel Mácal
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Výstava obrazů Radovana Radise Selingera - Záchranné brzdy
vestibul knihovny
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Mládí a B. Martinů - celorepubliková soutěžní předhlídka
Tylův dům
ZUŠ B. M. a TD
www.tyluvdum.cz
Kdo si hraje, nezlobí! - výstava o skládání, stavění a stavebnicích všeho druhu
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Hlava nehlava - výstava linorytů Petra T. Palmy
salónek B. Martinů TD
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Výstava fotografií - Vilém Žák
přísálí Tylova domu
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Afrika - Tři ženy v Africe, Fotografické návraty - Divoká Afrika,
Centrum Bohuslava Martinů
Pontopolis o.s., Městské muzeum a galerie Polička
Dr. Emil Holub africký cestovatel			
www.cbmpolicka.cz
Kurz reiki I
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

Místní pobočka České křesťanské akademie –
Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí
vás zve na přednášku
pana Mgr. Martina Klapetka, Ph.D. s názvem

Islám v Evropě
Autor přednáší na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zaměřuje se na religionistiku a islám - zejména jeho
historii a vývoj v Evropských zemích.
Poskytne nám náhled do hlavních zásad
islámu v evropské společnosti, formování
muslimských komunit v Evropě a jejich podobu a směrování v současnosti.
Ve středu 16. května v 19.00 hodin
Spolkový dům Jordán v Poličce
Vstupné dobrovolné.

Městská knihovna
Radovan Radis Selinger - autorská výstava obrazů
Záchranné brzdy
„Když je jízda vlakem k nesnesení, musíte zatáhnout za
záchrannou brzdu. To je v mém
případě pastelka, štětec nebo
tužka. Ve vagónu se vyhnete revizorovi a vyskočíte ze dveří. Za čas se znovu proberete sedící
na sedadle v drncajícím kupé. Zíráte kolem sebe
a v ruce držíte hotový obraz…“
Divadlo pro děti – Toy Machine
neděle 27. května od 16.00 hodin v CBM
Pták Ohnivák a liška Ryška
Maňásková pohádka na motivy K. J. Erbena
pro děti od 3 let a jejich rodiče!
Dokáže nejmladší z bratrů a nejvíce utlačovaný Jiřík přinést svému tatínkovi králi ptáka
Ohniváka?
Budou zlé úmysly jeho bratrů Borise a Huga
vyplněny? A co s tím liška Ryška, Zlatohřívák
a Zlatovláska?
Přijďte se podívat, jak dopadne Jirkův osud…
Vstupné 40 Kč

Pořadatel akce	Kontakt, informace, rezervace
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Letečtí modeláři Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
hloušek ladislav
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ZUŠ B. M. a TD
www.tyluvdum.cz
ZUŠ B. M. Polička ve spolupráci s TD
Oblastní charita Polička
http://policka.charita.cz
DST
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

Benefiční
koncert
V pondělí 7. 5. 2012 ve 20.00 hod. se koná
v Divadelním klubu Polička
benefiční koncert pro Speciální základní
školu Bystré (www.szsbystre.cz).
Z výtěžku koncertu zajistíme našim žákům
nové kvalitní kompenzační pomůcky a uspořádáme několikadenní pobyt na škole v přírodě.
Na programu bude vystoupení hudebních
skupin VYPSANÁ FIXA, NAUTILUS, MOTOREST
BAND.
Cena vstupenky v den koncertu: 179 Kč.
Vstupenky můžete získat i v předprodeji v trafice u Kubátů nebo v IC Bystré za cenu 139 Kč
Všechny tímto upřímně zveme a budeme se
těšit, že nás přijdete podpořit.

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

#

26. 5.
27. 5.

Místo konání
SVČ Mozaika
Modelářské letiště Polička
Areál školní zahrady ZŠ TGM
Centrum Bohuslava Martinů
CBM
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům, Velký sál
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
město Polička
autobusový zájezd

duben 2012

Čas pro neobyčejné zážitky
13.
ročník
večerního
putování
Poličkou
sobota 2. června 2012, od
19.00 do pozdních hodin
Začátek večerního putování v 19.00 hod v barokní
radnici na Palackého nám.,
kde budou připraveny tištěné programy
s mapkou.
1. Barokní radnice
Palackého nám.
19.00 – 24.00 hod.
Během večera můžete zhlédnout všechny poklady barokní radnice.
- ve vestibulu radnice vás uvítá Ištabela Barela
– absolventka FAVU v Brně, která představí svou
videoprezentaci zamýšlející se nad tím, co umělce
pudí k výtvarné tvorbě.
- v prvním patře bude k vidění kolekce pláten
rodu Hohenemsů, dále pak obrazy, plastiky a grafiky mapující vývoj umění na Poličsku a sochařskou tvorbu V. E. Šaffa.
- ve druhém patře čeká milovníky jemné ironie
a úsměvné nadsázky výstava Adolf Born Nejen
Mach a Šebestová. Pro děti jsou připravené hravé
koutky, kde si vyzkouší různé výtvarné techniky
a dozvědí se i něco o ilustraci či animovaném filmu.
- svou tvorbu návštěvníkům osobně představí uznávaná fotografka Veronika Bromová
a to v rámci besed, které se konají ve 20.00, 21.00,
22.00 a 23.00 hod.
- zpřístupněna bude také radniční věž, kde si
můžete prohlédnout hodinový stroj, nečekejte
však výhled na město, ale zasvěcený výklad pana
hodináře
- nahlédnout můžete také do jindy nepřístupné
komory nad gotickou kaplí v radniční věži.
Vstup pouze pro fyzicky zdatné, neboť vyžaduje
sestup a výstup po strmém žebříku.
2. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve
věži kostela sv. Jakuba, nám. B. Martinů
časové prohlídky: 16.30, 17.00, 17.30,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30, 21.00, 21.30,
22.30, 23.00 a 23.30 hodin.
- večerní prohlídky oživené postavami malého
Bohouška a jeho sestry Marie Martinů, kteří vám
povypráví o svých životních osudech a nechají vás
nahlédnout do fascinujícího života ve světničce
36 metrů nad zemí.
Vstupné: 40 Kč/jednotlivec. Vstupenky
jsou v předprodeji od 1. května 2012 na
pokladně Centra Bohuslava Martinů. Vstupenky je možné rezervovat na tel.: 461 723 855,
733 712 503.
3. Galerie Vysočina
Palackého náměstí
19.30 - 23.00 hod.
„Existuje právě tolik obrazů, kolik je k vidění“ zváni jsou všichni milovníci obrazů.
4. Vinotéka pod věží
Šaffova ulice
18.00 – 23.00 hod.
Zastávka na odpočinek. Víno, zpěv a občerstvení. To vše ve stylovém prostředí a za každého
počasí.
5. Speciální základní škola Bystré
Šaffova ulice - v průjezdu domu
19.00 – 24.00 hod.
Stát pevně nohama na zemi a cítit se blaženě,
to je přání, které spojuje jak zdravé lidi, tak i lidi
s handicapem. Proto jsme pro vás připravili výstavu „Ze země do nebe“. K nahlédnutí budou prostory, kde klienti tráví čas. „Vstupte do světa světla
a barev, kde se tíha a pevnost země snoubí s leh-

kostí a jasem nebe. Navštivte svět, který půvabně
ztvárnili lidé s mentálním postižením.“
6. Středisko volného času MOZAIKA
nám. Bohuslava Martinů, budova SVČ
19.00 – 23. 00 hod.
Mozaika na téma „VESMÍR“
Zábavný program pro děti i dospělé. „Ocitnete
se uprostřed nekonečného prostoru, kde platí jiná
pravidla než na planetě zemi…“. K vidění budou
i výtvarné práce dětí ze zájmových kroužků SVČ.
22. 00 hod. – nám. B. Martinů - UFO! - laserová show na nám. B. Martinů
7. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička
nám. Bohuslava Martinů
19.00 – 22.00 hod.
Ukázka výrobků z volnočasových aktivit žáků
ubytovaných v Domově mládeže.
Prezentace praktického vyučování – nail art
a úprava nehtů.
8. Kavárna PRALINKA
Kostelní ulice
19.00 - 22.00 hod.
Pro poutníky noční Poličkou je připraveno příjemné posezení v kavárně i pod širou oblohou
s šálkem lahodného nápoje…
9. Výtvarný obor ZUŠ Bohuslava Martinů
Hradební bašta v parku, ulice Komenského
19.00 - 23.00 hod. - než dohoří svíce
Ukázky z projektů a dětských prací nasvícené
svíčkami na téma „Korunované hlavy“.
10. Hasičský záchranný sbor a Sbor dobrovolných hasičů Polička
Starohradská, stanice HSZ v Poličce a hasičská
zahrada
19.00 – 23.00 hod.
Prohlídka techniky a ukázky s výkladem. Ukázka vývoje techniky.
11. Oblastní charita Polička
budova Denního stacionáře, Vrchlického ulice
20.00 – 23.00 hod.
„Ze země do nebe“ - vizuální téma o kráse života
a lidských vztahů.
12. Divadelní spolek Tyl
Vrchlického ulice
Začátek divadla v 19.00 a 22.00 hod.
„Děti v divadelním klubu“ - skupina nejmladších
ochotníku si pro vás nazkoušela divadelní hru - Limonádový Joe. V mezičase jsou připravena různá
hudební vystoupení kapely Exit z Prahy, Maníci
z Poličky a další…
13. Síň řemesel
Na Bídě
19.00 – 24.00 hod.
Hry pro děti i dospělé: lávka, lukostřelba, házení na cíl, kroužky, dílničky s papírem a spousta
dalších veselých činností. Budoucnost vám poodkryje kartářka Miriam a zkušení řemeslníci
předvedou svá řemesla. Na mlsné jazýčky čekají
dobroty…

Vzpomínáme
Dne 4. května uplyne již
10 roků od náhlého úmrtí mají
manželky, paní Jindřišky Tocháčkové z Poličky. Kdo jste ji
znali, věnujte jí, prosím, spolu
s námi tichou vzpomínku.
Manžel Břetislav a synové
Břéťa a Mirek s rodinami
Dne 15. května uplyne
rok ode dne, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka a babička
paní Zdeňka Tomanová. Kdo
jste ji znali a měli rádi, věnujte ji tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají
manžel, dcera a syn
s rodinou
19. 5. 2012 uplyne 1 rok,
kdy nás navždy opustil náš
tatínek a manžel pan Ivan
Brázda.
Stále vzpomínají
manželka s rodinou

Dne 25. 5. 2012 uplyne
10 let, kdy nás opustil pan
Josef Popelka. 17. 5. 2005 za
ním odešla jeho manželka
paní Marie Popelková.
Za vše, co nám do života
dali, děkují a s láskou vzpomínají
děti Marie, Josef a Pavel
s rodinami

Dne 28. 5. uplynou 3 roky,
co nás opustila naše milá
manželka, maminka, babička, prababička paní Marta
Moudrá. Kdo jste ji znali,
mějte s námi vzpomínku na
ni. Stále na ni vzpomíná
manžel, synové, vnoučata
a pravnoučata
Dne 30. 5. 2012 uplyne
15 let, kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka a babička paní
Radmila Pytlíková. Kdo jste
ji znali a měli rádi, věnujte ji
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
manžel a dcera s rodinou

14. JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko TILIA Polička
Parkány
19.00 – 22.00 hod.
Připravena je prohlídka klubovny a bašty s doprovodným programem pro děti „Klíče k pevnosti“.
15. Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Nábřeží Svobody
19.00 – 24.00 hod.
Prohlídka kostela a mediální prezentace „Památky reformace“.

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
POSTAV SI SVŮJ DŮM
- keramická dílna pro všechny, kdo
našli zalíbení v hlíně, mají chuť tvořit,
projevit svou fantazii, dělat něco nového, poznat někoho nového a užit si
odpoledne.
Termín: úterý 8. 5.
Čas:
15.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
99 Kč
Lektor:
Dáša Procházková
S sebou: pracovní tričko a CD s dobrou muzikou
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
JARNÍ SEBEPOZNÁVACÍ SEMINÁŘ
Obsah: Naučíme se pracovat sami se
sebou, jak se zbavit každodenního
stresu, co si počít s jarní únavou a jak
ušetřit energii.
Jarní čaj a malá svačinka bude pro vás
zajištěna:-).
Termín: sobota 12. 5.
Čas:
13.30. - 17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
350 Kč
Lektor:
Ivana Marková
Přihláška: do 10. 5.
Info:
Ivana Marková tel.: 731 107 313
S sebou: pohodlné oblečení
MALOVANÉ HRNEČKY
- dílna pro kluky a holky od 6 let
- Namalujeme si keramické hrnečky
engobami a budeme je zdobit vyškrabáváním. Hrneček vám vypálíme
a bude k běžnému použití.
Termín: středa 16. 5.
Čas:
16.00 hod - 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
85 Kč, 80 Kč s členskou kartou
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 10. 5.
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
ŘEZBÁŘSKÁ DÍLNA
– MANDALA Z VOSKU
- dílna pro studenty a dospělé
- vytvoření vlastního vzoru mandaly,
úprava do jednoduchých tvarů, přenesení do lipového polotovaru a řezbářsky se zpracuje. Poté se ze včelího
vosku odlije.
Termín: pondělí 21. 5.
Čas:
od 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
170 Kč
Lektor:
Radek Kinc
Přihláška: do 16. 5.
Info:
Jitka Vápeníková tel.: 461 725 352
KURZ REIKY I.
- pod vedením zkušeného mistra Mirka Čapka
Termín: 25. - 27. 5.
Místo:
SVČ Mozaika
Info a přihlášky: Zuzana Gapová,
tel.: 774 180 653
KURZ REIKY II.
- pod vedením zkušeného mistra Mirka Čapka
Termín: 8. - 10. 6.
Místo:
SVČ Mozaika
Info a přihlášky: Zuzana Gapová, tel.: 774 180 653
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DEN DĚTÍ JAKO V POHÁDCE
- tradiční akce pro děti a rodiče
- čeká na vás pestrá nabídka stanovišť,
tentokrát s pohádkovými motivy, vystoupení zájmových kroužků SVČ Mozaika
a další zábavný program
- celou akcí nás provede klaun HUGO se
svými zábavnými výstupy, hrami a soutěžemi pro děti (na kouzelníka, na chůdách, balónkové soutěže,...)
Termín: neděle 27. 5.
Čas:
14.00 – 17.00 hod.
Místo:
areál školní zahrady ZŠ Masarykova
v Poličce, za deštivého počasí – sportovní
hala školy
Cena:
10 Kč za dítě, doprovod zdarma
Přihlášky: bez přihlášek
Info:
Hana Havlíčková
POLIČSKÁ TERMIKA
- letecko-modelářská soutěž v kategorii
RCH (rádiem řízených termických větroňů)
- pro diváky ukázka modelářské činnosti
dětí z kroužku Leteckých modelářů při
SVČ Mozaika
- pro vlastníky modelu kategorie RcM +
potřebného vybavení aktivní účast v soutěži vítána
Termín: 	 neděle 27. 5.
Čas:
8.30 - 13.00 hod.
Místo:
modelářské letiště Polička (cesta bude
značena, směrem od Poličky odbočka
před Lezníkem vlevo)
Info:
Ladislav Hloušek, tel. 724 774 112
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY - VESMÍR
- zábavný program pro celou rodinu.
Ocitnete se uprostřed nekonečného prostoru, kde platí jiné zákony než na planetě Zemi a žijí zde prapodivná stvoření.
A možná přiletí i UFO!
-   SVČ vystaví práce dětí ze zájmových
kroužků s výtvarným zaměřením
Termín: sobota 2. 6.
Čas:
19.00 – 23.00 hod.
22.00 Laserová show na Nám.B. Martinů
Místo:
SVČ Mozaika a Nám. B. Martinů
Info:
Hana Havlíčková
DOBRODRUŽNÉ CESTOVÁNÍ BEZ HRANIC
Pro děti od 2. do 4. třídy
Uděláme něco, co tu pro děti ještě nebylo. Něco veselého, krásného, prostého,
nového. Dlouho jsme přemýšleli, dlouho
hledali, dlouho pracovali… a máme „cestovní kancelář“ KUDY KAM/TUDY TAM
Termín: 16. – 20. 7.
Čas:
8.00 – 16.30 hod.
Místo:
MŠ Sebranice
Cena:
930 Kč
Lektor:
Dáša Procházková
Přihláška: V MŠ Sebranice v SVČ Mozaika a na
www.mozaika-policka.cz
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Akce pro školy
DĚTI BEZ ÚRAZU
- akce pro děti 4. tříd základní školy
- cílem akce je prevence dětských úrazů
na silnici, naučit se poskytnout první pomoc a seznámit se s prací Českého červeného kříže, policie a poličských hasičů.

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

Termín:
Místo:
Info:

21. - 22. 5.
hasičská zahrada
Zdeňka Švecová
Spolupořadatelé: ČČK, státní policie,
hasičský sbor, Pionýr Polička

PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN
- soutěž pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
Soutěž je zaměřena na právní vědomí
dětí
Termín: středa 30. 5.
Místo:
SVČ Mozaika
Porota:
JUDr. Věra Kvapilová - státní zástupce, JUDr.Jiří Kašpar – advokát,
nprap. Petra Martinů – PČR, Aleš
Horníček – městská policie, Bc. Pavlína Krejčí DiS - kurátorka pro děti
a mládež
Dílničky ke DNI MATEK
pro děti 1. až. 7. tříd
Ve dnech od 24. - 27. dubna,
2. - 4. května, 9. - 11. května.
Každý den se uskuteční dvě dílny,
vždy v době od 8.00 a od 10.00 hodin
Akce pro pravidelné účastníky
zájmových kroužků
TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
- pouze pro děti výtvarného ZK Zdeňky
Termín: úterý 8. 5.
Čas:
13.30 hod. -17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 17. 4.
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
JITKY KYTKY – LETNÍ VARIACE
- dílna pro studenty a dospělé – pouze pro pravidelné účastnice
- aranžování květin
Termín: čtvrtek 17. 5.
Čas:
od 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
180 Kč
Lektor:
Jitka Vápeníková
Přihláška: do 10. 5.
S sebou: zahradnické nůžky, ostrý nožík
Info:
Jitka Vápeníková, tel.: 461 725 352
KDYŽ SE HOLKY NENUDÍ
- pouze pro děti ze ZK Pletky s opletky
- výlet spojený s rukodělným tvořením
Termín: sobota 26. 5.
Čas:
8.00 – 16.00 hod.
Místo:
Pustá Kamenice
Vedoucí: Zdeňka Švecová
Přihláška: 14. 5.
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Ukázky a možnost přihlášení na akce
na www.mozaika-policka.cz
Sběr vysloužilých budíků
Máte-li doma již nefunkční budíky, nevyhazujte je, ale přineste je k nám do Mozaiky.
Budíky tvořivě využijeme na akci Čas pro neobyčejné zážitky!
Děkujeme

Ohlédnutí za Charleyovou tetou
Ohlédnutí za letošní inscenací divadelní hry
souboru, že se návštěvníkům představení moc líBrandona Thomase Charleyova teta, kterou na- bilo. Těším se na další spolupráci.“
studovali členové Divadelního spolku Tyl ve spoDlužno zdůraznit, že všichni členové soubolupráci s Tylovým domem Polička, je radostným
ru, kteří se na inscenaci podíleli, přistupovali
bilancováním. Hra se úspěšně přiřadila k těm
ke svým úkolům jako vždy se zaujetím a láskou
předchozím (Lucerna, Kat a blázen a Těžká Bar- k ochotnickému divadlu. Postupně se vytvořila
bora), které v uplynulých třech letech vyvolaly
příjemná parta, s níž bylo příjemné spolupracou diváků smích a pocit příjemně prožitého večera. vat. Je mi líto, že nejen mou radost z dobře odveI Charleyova teta se dočkala řady repríz a potěšila diváky nejen v Poličce, kde byla uvedena
sedmkrát (3x pro žáky škol, 4x pro veřejnost). Zúčastnili jsme se rovněž postupové přehlídky amatérského divadla v Pardubickém kraji ZLOM VAZ
po XII., která proběhla ve dnech 16. a 17. března
2012 v České Třebové (loni jsme tam byli s Těžkou
Barborou). Souboru se i tentokrát dostalo několika významných ocenění. Diváckou cenu za nejlepší mužský herecký výkon obdržel Karel Pávek za
roli lorda Fancourta Baberlyho (z větší části v převleku za Charleyovu tetu), získali jsme také cenu
za nejlepší inscenaci. Čestné uznání porota udělila Jitce Boháčové za herecký výkon v roli Kitty
Verdunové, Janu Juklovi za výkon v roli Charleyho Wykehama a Ireně Morávkové za vynalézavé, deného díla nakonec zbytečně pokazilo zhoršení
slušivé kostýmy.
některých mezilidských vztahů v souboru.
Putování za diváky jsme ukončili v sobotu
Lze ale předpokládat, že Charleyova teta ještě
24. března v Proseči. Jen na okraj uvedu, že po- „k ledu“ nepůjde. Tylův dům totiž na podzim opět
dle pořadatelů se tam divadlo nehrálo už třicet let. chystá nepostupovou přehlídku divadelních souO to srdečněji jsme byli přivítáni. Jak divadelní
borů ZÁKREJSOVA POLIČKA. My jsme už sice
technici, tak i herci se úspěšně vyrovnali s tam- začali připravovat inscenaci další hry, a to Anežními stísněnými prostorami i zastaralou jevištní
ky od Františka Zákrejse. Zdejší starší generace
technikou a výsledkem bylo jedno z nejzdařilej- ji zná jako tragickou pověst o poslední popravě
ších představení. Už dlouho jsem nezažil příjem- na Šibeničním vrchu. (Jen pro zajímavost: autor
nější prostředí a vstřícnější publikum. Považuji
hru dedikoval poličským divadelním ochotníkům,
proto za vhodné ocitovat text e-mailu, který nám
takže jiné soubory ji nesmějí uvádět). Už dnes ale
poslala jménem pořadatelů paní Eva Rejentová, víme, že ji nestihneme do termínu nastudovat,
členka kulturní komise města: „Po předcházejí- takže budeme muset Charleyovu tetu „oprášit“.
cích obavách (účast, technika, zázemí...) dopadTak tedy na shledanou kolem prken, která znalo vše výborně. Tento týden se setkávám s velmi
menají svět. Pro mne určitě.
kladnými ohlasy místních na představení. Takže
vás prosím, abyste vyřídil členům ochotnického
Text: Ladislav Vrabec, foto Petr Klein

Velikonoční přípravy v Mozaice
Jen co jsme na Mozaice uklidili vánoční výzdobu a rozloučili se s paní Zimou, začaly přípravy na
jaro a hlavně na Velikonoční svátky.
Zimu jsme pro jistotu zapálili v podobě Moreny
a vhodili do Synského rybníku. To vše za doprovodu harmoniky, říkadel a zpěvu dětí z tanečního
kroužku. A pak už to mohlo začít. Děti ze základních škol z Poličky a okolí si v Mozaice vyráběly
jarní dekorace - zajíčky, kytičky, hnízdečka. Dílen se zúčastnilo celkem 215 dětí.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

5. - 6. 5. 	

MUDr. Jiřina Kočí,
Dolní Újezd 838, 461 631 126
8. 5. 	
MUDr. Eva Kopecká, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
12. - 13. 5. 	 MUDr. Pavel Kössler, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
19. - 20. 5. 	 MUDr. Jitka Kösslerová, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
26. - 27. 5. 	 MUDr. Zdena Králová, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
2. - 3. 6. 	
MUDr. Patrik Krpčiar, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.

Jarních dílen aranžování - Jitky kytky - se
mohli zúčastnit i dospělí a studenti. Vyráběly se
věnce a dekorace na dveře, jarní stromky do zádveří a kytice z živých květů na velikonoční stůl.
S Jitkou se aranžovalo i v Lavičném, Sebranicích
a Pomezí. Své domácnosti si s Mozaikou vyzdobilo 79 účastnic.
Tvořivé velikonoce v Mozaice ukončily přípravy
na Velikonoční pondělí. Ten, kdo si ještě nestihnul vyzdobit domácnost, se u nás mohl inspirovat a něco si i vyrobit. Naučit se uplést metličku
a ochutnat velikonoční speciality jako je pučálka
a jarní nádivky. V Mozaice panovala příjemná atmosféra.
Jako důkaz přikládám dopis spokojené maminky: „Dobrý den, chtěla bych touto cestou
poděkovat za hezké nedělní odpoledne strávené
v Mozaice při vyrábění piškotových kuřátek, lepení šnečků z malých květináčků či barvení mramorových kraslic... Nejen děti, ale i já jsme si to
velmi užili. Velmi mi vyhovovalo, že jsem platila
až na místě za výrobu jednotlivých výrobků. Moc
oceňuji nejen dobrou organizaci, ale i skvělou
náladu všech přítomných. Domů jsme odcházeli
s plnými taškami výrobků, děti příjemně unavené a já dobře naladěná příjemnou atmosférou
v Mozaice. Díky moc a za rok doufám opět nashledanou.“
Spokojená maminka s dětmi
Fotogalerii ze všech uskutečněných akcí si můžete prohlédnout na www.mozaika-policka.cz.
Za SVČ Mozaika
Irena Chroustovská

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

Letní tábory –
poslední místa
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Věk:
1. – 4. třída
Termín: 2. – 6. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1200 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Hana Havlíčková
Info:
Hana Havlíčková, tel.:461 725 352
VODÁCKÝ TÁBOR DUNAJEC
Věk:
11 – 99 let
Termín: 21. 7. – 28. 7.
Místo:
vodácké putování v krásném prostředí
řeky Dunajec na hranicích Polska a Slovenka
Cena:
4 400 Kč ( členové vodáckého klubu Neptun 4200 Kč)
Přihlášky: do 30. 5. s platbou
Vedoucí tábora: Mgr. Vítězslav Fila
Info:
Mgr. Vítězslav Fila, tel: tel.: 731 508 282
Michal Kadlec, tel.: 608 100 281
LETNÍ TÁBOR MADĚRA
CESTA KOLEM SVĚTA
Věk:
1. – 9. třída
Termín: 25. 7. – 1. 8.
Místo:
MADĚRA - TELECÍ
Ubytování:  stany s podsadou
Cena:
2 100 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Milan Matouš
Info:
Milan Matouš, ZŠ Na Lukách,
tel.: 606 716 447
JESLE NA VODĚ : TÁBOR RODIČŮ
S DĚTMI NA ŘECE VLTAVĚ
Věk:
rodiče s dětmi od 2 let
Termín: 6 .8. – 11. 8.
Místo:
kempy podél řeky Vltavy
Cena:
6 300 Kč pro dvojici (rodič a dítě)
Přihlášky: do 30. 5. s platbou
Vedoucí tábora: Hana Šíchová
Info:
Mgr. Hana Šíchová, tel.: 732 843 830,
Ing. Zdena Kadlecová, tel: 605 530 957,
Mgr. Vítězslav Fila, tel: 731 508 282
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
Věk:
7 – 15 let
Termín: 11. – 18. 8.
Místo:
Trhová Kamenice – tábor Sluníčko
Ubytování:lůžkové chatky, zděná budova
Cena:
2 700 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Petr Cihlář
Info:
Petr Cihlář, tel. 602 423 259,
Miroslav Bartoš, tel. 602 526 666
Možnost přihlášení na www.mozaika-policka.cz

Pozvánka DPS
Penzion
2. 5. Taneční video – Mezinárodní den tance
(29. 4.) oslavíme ukázkami různých druhů tanců.
Společenská místnost ve 14.00 hod.
9. 5. Besídka ke dni matek – 14.00 hod. jídelna
DPS Penzion
16. 5. Keramická dílna – 13.30 hod. pracovní
místnost
22. 5. Cestovatelské odpoledne – Antické Řecko v Malé Asii: Effes, Afrosidias, Hierapolis, Priene, Milet, Didyma... Film pana Ing. Kleina od
14.00 hod. ve společenské místnosti.
24. 5. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna DPS Penzion
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Jazzfest opět potěšil
Dobrých devadesát let českého jazzu obsáhl letošní jazzový festival.
V zatím posledním díle cyklu Pojďme na Martinů nám průvodce pořadem vybral ukázky dvaceti děl Bohuslava Martinů, ukazující jak přijal do
svého vnímání nový hudební fenomén, dorazivší
do Evropy po první světové válce. Pod pojmem
jazz se tehdy zahrnovaly jak nové rytmy, tak nezvyklá harmonie, která zněla ze šelakových gramofonových desek a jež okouzlovala hlavně mládež. V roce 1920 napsal BM Foxtrot narozený Na
Růžku a tak tuto poličskou hospodu zvěčnil tehdy
neobvyklým způsobem. V dalších letech inspirace
jazzem nekončí. V jeho dílech má své místo charleston, shimmy, quick step; najdeme je v Slzách
nože, Kuchyňské revue, Vojáku a tanečnici a dal-

ších; v roce 1928 vytvořil Jazzovou suitu, poté
v roce třicet jsou jazzové prvky v baletu Šach králi
či v opeře Tři přání. Nebyl sám, koho nová muzika
zaujala a nebyla to jistojistě náhoda, že se v Paříži
setkával i s Jaroslavem Ježkem. Historické foto
před kavárnou La Rotonde – Rotunda to dokazuje.
Za mnoho desítek let později máme možnost setkávat se s podobnou hutností a zvukomalebností
akordů jako u B. Martinů i v muzikálech A. Lloyda Webera. I když název pořadu Jazzman Martinů evokuje spíš jiný šálek čaje, skládám poklonu
Jaroslavu Novotnému za vyhledávačskou práci,
jejímž výsledkem bylo přes dvacet ukázek skladeb
Martinů, doplněných výborně vybranými fotografiemi a videoklipy.
Druhý pokus přitáhnout svitaváky do poličského jazzfestivalu připadl ve svitavské Fabrice Janě
Koubkové. Tato jazzová legenda nadchla osm desí-

děleno, tak na co sáhne, tak, jak se říká, voní po
fialkách. Rod Gondolánů to má. Filip Gondolán,
učitel zpěvu na Konzervatoři Jaroslava Ježka,
ukázal své skladatelské i zpěvácké umění a bylo
zřejmé, že pobyt v USA ho utvrdil v oprávněném
přesvědčení, že klasický jazz a swing se dá stále
produkovat. Vyslechli jsme některé skladby, které slušely kdysi nejen Franku Sinatrovi či Samu
Davisovi jr., ale hlavně přinášely radost samému
Filipovi a jeho spoluhráčům. Nám také. Měl bych
se zmínit o dvou vstupech flétnistky, což tímto
činím.
První slova kapelníka orchestru Kryštofa Marka patřila vysvětlení vzniku úvodní skladby. Byla
dokončena, aby mohla být prémiérově zahrána na
poličském festivalu a zároveň jako poděkování za
impuls k ní, který přišel od duše těchto jazzfestů
Jiřího Tomana. Hodinová skladba měla pak vše,

Lenka Dusilová

Jan Spálený

tek posluchačů. Je živel a dokáže navázat kontakt
s publikem a její kapela hrála výborně. Zaznělo pár
standardů v úpravách a skladby z jejího nového CD
Mýdlové bubliny. U srdce chytla úprava beatlesovky Norvegian Wood v úpravě Herbieho Hancocka.
Byl to příjemný večer. Proč nebyl ve Fabrice ani jeden plakát, ani programy na stolech je známo jen
svitavským hostitelům, i když plakáty poslal Tylův
dům pořadatelům v dostatečném předstihu. Škoda
pro ty, kteří o koncertu nevěděli.
Tradiční místo velkého sálu Tylova domu mělo
opět stolovou úpravu a nejen své stálé posluchače,
ale i mnoho mladých posluchačů, kteří okoušeli
specifickou atmosféru dvou večerů. Jejich moderátorky Katka Tomanová a Lenka Střítežská nás
jimi prováděly vtipně, ale střídmě. Páteční večer
otevřelo Martin Brunner trio. Tito mladíci mají
dost vlastní invence, ale nerozpakují se evokovat
i takové legendy jako Davyho Brubecka či Duke
Elingtona. Neodhadli správně rozestavění na velkém jevišti a myslím, že jim ublížil nekompaktně
mixovaný zvuk. Těžko jsem se vyrovnával s tím,
že jsem viděl zcela vpravo bicí, ale slyšel je hrát
z levého reproduktoru. Výborná kapela a třeba
skladbu City dance jsem pro sebe přejmenoval na
Nepokojné prstíky.
Je mi známo, že Lenka Dusilová má po Česku
spoustu fandů a že mnoho mladších posluchačů
přišlo za ní. Určitě nezklamala. Úvahu o tom, zda
to byl jazz nebo ne, jsem přeřadil do kategorie
líbí – nelíbí. Líbí. Přičiním však poznámku: prý
zpívala texty básníka Bogdana Trojaka. Bohužel
je neznám a nemohl jsem tedy posoudit myšlenky
jeho textů. Ten klarinetový kvartet s klavíristkou
jemného podání vytvořily krásný souzvuk, korunovaný Lenkou Dusilovou.
Amatérský soubor profesionálních muzikantů
ASPM je charismatickou skupinou. Zaposlouchali
jsme se do jejího vystoupení tak, že jsme nesledovali čas, který se překlopil přes půlnoc, a byli
bychom ochotni poslouchat dále. Vedle všech novot vznikajících i zanikajících, byla mi tato jistota přímo požehnáním. Pane Spálený děkuju vám
a členům vaší kapely.
Filip Gondolám Quartet zahájil sobotní večer
a znovu jsme si uvědomili, že když má někdo na-

co může dvanáct – neváhám říct – mimořádných
sólistů bravurně předvést v neméně bravurně napsané skladbě. Poznámka: při sólových vystoupeních je skončené sólo odměňováno potleskem i voláním. Zde to bylo také, ale po sólu baskytaristy
Martina Lehkého a violoncelisty Šimona Marka
jsme zůstali v němém pohnutí a totéž se stalo po
sólu bicích Ivana Audese. Neměla by být zapomenuta ani závěrečná pasáž pianisty a dirigenta
Kryštofa Marka s orchestrem. V jazzové suitě Sinael jazz symphony jsme zažili bohatou nadílku
harmonických nápadů, ale také částí, jež si umím
představit jako scénickou hudbu k filmům, jindy
zase k baletu a jinde jako dobu k rozjímání. Co
více k takovému zážitku napsat!
Důstojnou tečku večera učinila drobná a sympatická maďarská zpěvačka se sopránem, který
uměl znít stejně jemně jako bouřlivě, ale vždy příjemně. Bylo šťastné, že se dostala do Poličky. Jen
tak na okraj – i jí se líbila Polička, pak také vřelé
ocenění, jehož se jí za její zpěv dostalo.
V přísálí bylo možno vidět prožitková černobílá
velkoformátová fota Patricka Marka nazvaná Jazzová cesta 2011.
Divadelní spolek Tyl pozval do Divadelního klubu herce Studia Ypsilon s koláží ze života Jaroslava Ježka Tmavomodrý svět (naruby). Jeho život,
poznamenaný mnoha tělesnými handicapy byl ve
zkratce promítnut na malé ploše klubového jeviště, ale přesto se na něm odehrávalo něco velkého.
Sledovali jsme život mimořádného člověka, který
dokázal najít své místo na výsluní české jazzové
scény, přerušené válečnými událostmi až po jeho
předčasnou smrt v americké emigraci. Kdo zná
životopis Jaroslava Ježka od Václava Holzknechta, jeho velkého přítele, připomněl si významné
okamžiky z této knihy zrovna tak, jako autentické
vzpomínky Jana Wericha na svého přítele Ježka.
Jaroslav Ježek je rozpoznatelný v charakteristických atributech jeho duševna i tělesnosti, skvěle
interpretovanými herci Ypsilonky. Jejich hudební, taneční, ale hlavně pěvecká čísla byla krásná
a sborově zpívaný Tmavomodrý svět na závěr byl
jímavou tečkou za celým jazzovým festivalem.

Řádková inzerce
Prodáváme pěkný RD v Poličce 6+2 s udržovanou zahradou, je vhodný pro rodinu s dětmi.
Prohlídka domu po domluvě kdykoliv. Při rychlém
jednání sleva. Tel. 773 038 939.
•
Prodám byt OV 3+1 Polička, B. Němcové, po
GO, CP 86m2 + 2x lodžie, 1,65 mil.
Volejte 736 776 416.
•
Nabízím chatu 16 m2, dřevostavba, se zahradou u rybníka, 3 km od Svitav, vlastní pozemek,
s chatkou pro děti, přístup až k vodě, altán, venkovní
krb, WC s jímkou, nová přípojka pitné vody + voda
zdarma ze studny, pěkné místo. Tel.: 732 917 901.
•
Pronajmu byt 2+1 studentkám. Byt je nově
zařízený (televize, internet). Tel. 732 517 661.
•
Pronajmu byt 2+1 ve zděném domě v blízkosti
centra Poličky. Tel. 602 362 365.
•
Zveme vás do obchůdku Dara, Riegrova
43, s dárkovým zbožím, čokolády různých motivů.
DIA, bezlepkové výrobky a jiné. Dárkové koše, balíčky připravujeme dle vašeho přání. Srdečně zveme.
•
PRONAJMU místnost cca 20m2 v novém
FITSTUDIU MAYA v Poličce, Družstevní 1022
(vedle hotelu Opus). Vhodné např. na kosmetiku,
pedikůru... Mobil: 777 731 212 Marie Báčová.
•
FITSTUDIO MAYA, Družstevní 1022, Polička
hubnutí ve Vacushape - jedinný stroj v okrese! Vibrační plošina, bodyroll, lymfodrenáže, infrasauna
- www.fitstudiomaya.cz, mob. 605 312 463.
•
Kosmetické studio V - Obchodní dům Ponas - KRYOLIPOLÝZA - nejúčinnější přístroj na
trhu - vhodné i pro muže. BĚLENÍ ZUBŮ - nepoškozuje sklovinu, RADIOFREKVENCE - zpevňování
pokožky. TRVALÉ ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOUPKŮ. Akční ceny, výhodné balíčky. Leona Voráčová,
tel: 773 602 224.
•
OBCHODNÍ DŮM PONAS přízemí - FORTUNA - Loto, Zlatých 11!!! KURZOVÉ SÁZKY!!! Stáčené víno VALTICE. Rakouská vína.
•
Wellness studio hledá 2 nové poradce. Skvělé podmínky pro váš začátek. Zaškolíme.
Tel.: 737 337 048.
•
Formovací zábal - několik cm dolů už po 1,5 hod.
cvičení. Tel.: 739 259 413 (Fitness Pomezí).
•
Paintball Polička. Zahrajte si kolektivní adrenalinovou hru paintball v Aigelově lomu v Poličce.
www.paintballpolicka.cz, tel.: 606 581 416.
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A. Klein, foto P. Klein

Gymnasiální retro
Bylo jaro. Jaro 1953. Z náměstí zmizely paTak jsme se osvěžovali den ku dni, kráčeje
nychidy za Velikého generalisima Stalina a za
neomylně k maturitní metě. Nemělo však nám
o něco menšího Gottwalda. Naše třída spěla
býti popřáno klidu. Po slavných májových dnech
k maturitě pevně semknuta pod vedením Vel- byla naše třída vyzvána, aby místo hodiny tělokého Vola, jemuž jsme oddaně sloužili. A bez- cviku došla do Muzea pro zapůjčené židle a červýhradně ho poslouchali. Hned, jakmile to bylo
vený kokosový běhoun. Když jsme je vyzvedli,
možné, vystoupil na žebříček stojanu pro ná- – přehnaná úcta k našemu VV (Velkému Volovi)
stěnné mapy a vedl nás k lepším zítřkům a bylo- - některého prostého člena našeho sdružení při-li třeba i ideologicky udával směr našeho počí- vedla k zjištění, že VV nemůže kráčet jen tak po
nání.
nezametené dlažbě poličského náměstí. V duchu
Mladší ročníky trpěli při pohledu na naše
této adorace jsme ochotně rozvinovali červený
suverénní počínání pochopitelným minderwer- kokosák a když po něm VV přešel, opět jsme ho
tigskeitskomplexem, což jsme přezíravě, leč sa- svinuli a předložili k další vznešené chůzi našemozřejmě, brali na vědomí. Naším hlavním sta- ho VV. Co čert nechtěl, nebo chtěl, na náměstí
nem byla malá jazyková učebna na konci chodby
zůstala ještě tribuna i s fotografiemi našich tehv prvním poschodí: dveřmi, v nichž naše ruce
dejších představitelů. VV vystoupil na tribunu
zhotovily dírku ve výši oka, umožňující strate- a inspirován tímto posvátným místem, vedl ty
gicky pohledem ovládat celou déli a šíři tohoto
správné řeči o nastávajících lepších zítřcích, jež
na naši třídu čekají pod ochranou našeho milovaného profesorského sboru, který si nedáme
vzít. A očekávané se stalo skutkem. Opět někdo
zvolal Šílím a opět jsme volali Šílíme a opět VV
sice bez kladívka, ale mocnou pěstí hřímal: „Šilte!, Šilte!“. Tak po rozvinovaném a zavinovaném
koberci došli jsme až do hlavních dveří gymnázia, kde v pravém výklenku hlavního schodiště
zaujal místo J. A. Komenského nedávno zesnulý
president K. Gottwald a přísně si nás svým dělnickým pohledem měřil. Někdo ho tohoto výjevu chtěl ušetřit a celé jeho poprsí otočil ke zdi.
Za dva tři dny dostavil se do naší třídy náš
ředitel Josef Dvořák. Učil nás kromě jiného filosofii a psychologii a tak v tomto duchu také
probral dobu nedávno minulou, jež nastala a jež
by mohla, ba může ovlivnit naši budoucnost,
pohříchu však negativně. Aniž vyslovil jediné
jméno, dospěl přeci jenom k okamžiku, kdy řekl:
„Nyní dávejte všichni veliký pozor: Od této chvíle
považuji Organizaci Volů za oficiálně zrušenou.“
A odešel ze třídy. Jeho proklamaci jsme vzali na
vědomí, cítili jsme však samolibé zadostiučinění,
že jsme byli uznáni.

teritoria. To umožňovalo našemu Velkému Volovi – tento čestný titul získal za předchozí zásluhy - předtím byl jenom První Vůl, vést naše
seance a akce. Jen namátkou: nikým neobjeveni,
dislokovali jsme do naší mateřské třídy tu lepší
katedru, tu neopotřebovanou hadru či houbu na
tabuli či lepší uhlák i s obsahem. Hlavní náplní naší činnosti však byla ideologická zasedání,
kdy řeč mohl držet ten, kdo od Velkého Vola dostal do ruky kladívko na zatloukání hřebíčků –
co to pravím, kladívko, představující výkonnou
moc. Ne každé zasedání bylo zásadní. Na některá však je dlužno vzpomenout.
Jednoho dopoledne o přestávce před latinou
hřímal svá krátká, ale o to údernější hesla Velký
Vůl, mávaje kladívkem až jsme cítili, že se nás
uchopuje předbouřkové klima. Tu jeden nebo
jedna z nás vykřikla: „Šílím!!!“ Cítili jsme, jak
tato jiskra přeskakuje i na nás, i křičeli jsme taktéž „Šílíme! Šílíme!“ Do toho Velký Vůl hřímal:
„Šilte! Šilte!“
Zapomněli jsme sledovat dírkou chodební
teritorium a když náš ředitel Pepíček Dvořák,
slyše ten táboritský ryk, otevřel dveře, byl okamžitě expedován a zavřen do přilehlého kamrlíku, sloužící jako odkladiště starých kompozic,
not a doslouživších plakátů na školní divadelní
představení. Jak sám pak přiznal, nestačil v tom
chvatu rozpoznat kromě transportujících ho rukou jedinou f lagrantní tvář. My utekli, a když
zazvonilo na hodinu, způsobně jsme přišli do
učebny a osvobodili bušícího ředitele školy, který nám za své osvobození neděkoval, ale bruče si
cosi o neřádech, spěšně pílil do ředitelny.

Dva dovětky:
První dovětek:
V té době byla Polička sídlem okresu a Emil
Hnát měl nějakou funkci ve školství. Ve svém
mládí neměl možnost studovat a nyní, asi tak
třicátník, vše doháněl a poctivě až chvatně se
snažil získávat veškeré poznatky nejen z politiky,
ale i kultury. To ho také zavedlo do našeho Gramoklubu, který byl místem, kde se scházeli lidé
toužící po nových jazzových nahrávkách, které
jsme různými cestami získávali, o kulturních
revue, místem, kde se recitoval Verlain, Prévert,
ale i Nezval, Holan, Rilke, Morgenstern. A kde
jsme vydávali časopis Gramoklub. Sem Emil
Hnát chodíval a zde s námi vášnivě nesouhlasně
diskutoval. Měl za sebou nehostinné mládí a najednou prosvětleně vykreslenou budoucnost, jejíž přítomnost si nyní užíval. Napsal monografii
o Jaroslavu Haškovi a my byli jejími prvními recenzenty. O svém materialismu měl idealistické
představy. Věděl o naší gymnaziální organizaci
Volů a dokonce nám napsal hymnu na hudbu
J. Ježka s parafrází slov V+W. Končila nějak: Tys
bratr náš, tys velkej vůl, a bratrům hárům, hárům, Rum, Rum, Rum.
On to byl, kdo dostal do rukou udání o naší kobercové akci a on to byl, kdo z ní udělal pouhou
interní záležitost gymnázia. Kdo neví nic o padesátých letech, neumí ocenit, co pro nás Emil
Hnát a ředitel Josef Dvořák udělal.

Galerie Kabinet
Střítež
Výstava malíře, který zobrazuje obyčejné neobyčejně, a nachází zvláštní poetiku a nadčasovost
v motivech z lidského života, MgA. Martina Kuriše,
bude trvat do čtvrtka 24. 5.

Fotografie ze zkoušky chlapecké skupiny
Maníci, která dobrovolnicky zahrála na
vernisáži, která proběhla 13. 4.
V Galerii Kabinet Střítež, můžete do té doby vidět tři velkoformátové obrazy s tématikou venkova,
přírody a rodiny z cyklů Lola a Navarana.
V bývalém školním kabinetu pak další dva větší
obrazy a řadu originálních autorových loutek, ilustrací k vlastním pohádkám nebo záznam z přípravy loutkového představení a představení s mladými loutkoherci. K dispozici je řada autorových
katalogů a autorských knih pro děti.
Rádi vás ve Stříteži a její neobvyklé Galerii Kabinet Střítež, která sídlí v Klubu občanů Stříteže,
přivítáme každé pondělí a čtvrtek od 17 – 19 hod.
Adresa Střítež 42, naproti památníku padlým
v I. světové válce.
Galerie Kabinet Střítež existuje díky grantům
Ministerstva kultury ČR a města Poličky.
S pozdravem dobrovolnická organizátorka, kurátorka galerie
MgA. Veronika Šrek Bromová

Z činnosti DPS
Penzion

Jaro senioři v DPS vítali již tradičně tancem.
Spontánní tanec při hudbě tanečníky spojil se
zemí, pomohl při loučení se zimnou, probudil
vzpomínky na jarní hry. To vše dohromady spolu
s jarní vůní a bublající vodou vytvořilo atmosféru, která přinesla uvolnění, radost a těšení se na
teplé, sluncem zalité dny.
V keramické dílně a při Šikovných ručičkách
pokračovaly práce na nové výzdobě penzionu.
Zvětšilo se hejno ptáčků, vznikla keramická hnízda a také květiny z pedigu. Kavárnička byla plná
smíchu. Senioři si při kávě a perníku povídali vtipy, a že jich bylo.
Promítání Ze života v DPS Penzion účastníky
zavedlo do roku 1999. Začal také nový pořad Cestujeme všemi smysly, tentokrát na Kubu.
Senioři se po příletu letadlem prošli po Havaně,
vyslechli si kubánské muzikanty, navštívili pláže,
ochutnali kubánské jídlo aroz morro. Nechyběl
ani kubánský koktejl a připravený byl i kubánský
doutník, ten ale nikdo nezkusil. Závěr patřil salse
Druhý dovětek:
Když v roce 1956 vtrhli Sověti s tanky a ar- – tanci, který představuje pohodu, chuť k životu
mádou do Maďarska likvidovat lidové povstání, a radost z pohybu. Poslech hudby, video ukázky,
rytmus, který provokuje k pohybu, někteří to nezůstal mu jen ten materialismus faktu a ztratil
vydrželi a dali se do tance také. Krásné zakončení
idealismus života. Zastřelil se v Aiglově lomě.
naší návštěvy. Zpáteční let byl klidný a senioři již
přemýšleli o tom, kam se vydáme příště.
A. Klein text a foto
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Jaro v ZUŠ

V síni řemesel
Chtěla bych poděkovat všem, kdo přišli na velikonoční neděli předvádět své řemeslo z blízka
i vzdálenějšího okolí. Myslím, že návštěvníci byli
spokojeni a že i dětem se zde líbilo. Zaujala novinka, paní s výrobou papírových přáníček a všelijakých ozdobných prvků. Ovšem pletení pomlázky či
dráteník také bodovali. Děkuji proto všem, kteří se
přišli podívat.
V sobotu 2. 6. bude Polička opět pořádat „Čas
pro neobyčejné zážitky“ a my se se svým bohatým
programem již tradičně připojíme. A co tu bude
pro vás připraveno? Po delší odmlce přijede opět
sklářka s foukáním skla na kahanu, ale tentokrát
se svojí dcerou, která pracuje s kovem a skleněné
věci jím doplňuje. Pro děti ale i dospělé připravujeme hry - lukostřelba, lávka, skákání v pytli, míření na cíl, kroužky ap. Více už nebudu prozrazovat
a věřím, že si toto stanoviště pro radost a dobrou
náladu nenecháte ujít.
Těšíme se na vás a za všechny
Síň řemesel v ul. Na Bídě,
galerie-art@seznam.cz. tel. 732 432 708
JJ.

Cesta do Indie
a Bangladéše
Římskokatolická farnost – děkanství Polička
vás zve na již druhou přednášku P. Jaroslava Mikeše, tentokráte s názvem „Cesta do Indie a Bangladéše“.
Na podzim roku 2011 nás P. Jaroslav Mikeš
navštívil s přednáškou o jeho cestách po misiích
v Africe. Tuto jeho přednášku si přišlo vyslechnout
více jak sto posluchačů.
Nyní k nám otec Jaroslav přijíždí s další přednáškou o cestě, kterou podnikl začátkem letošního
roku do Indie a Bangladéše. Při jeho cestě Indií
poznával dílo a navštívil místa, kde působil český
misionář P. Jan Med a společně s místními oslavili rok od jeho úmrtí. Navštívil české dobrovolníky v severovýchodní a jižní Indii a v Bangladéši nejnovější salesiánskou misii, kde od prosince
2011 působí český salesián Pavel Ženíšek. Přijďte
si poslechnout všechny jeho zážitky doplněné
o spoustu fotografií a videí z jeho cesty.
Přednáška se bude konat v neděli 6. května ve
14 hod. v domě Jordán. Vstupné je dobrovolné
a bude použito na sponzorování salesiánských
dobrovolníků na misiích po celém světě.
Za místní farnost
P. Miloslav Brhel, administrátor

Poděkování
Mozaiko, díky za příjemnou činnost dětí, které baví používat hlavy a ruce ke tvoření. A hlavně
díky za člověčí trpělivost i s těmi maličkými.
Helena Benešová
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Celý duben v naší škole probíhala příprava na následující školní rok – učitelé vybírali nové zájemce
o studium. Kromě obvyklého pozvání pro první
třídy základních škol jsme vyjížděli i do mateřských
škol. Výběr probíhal ve všech oborech a můžeme
konstatovat, že v Poličce a okolí máme pořád dostatek šikovných dětí, které mají zájem o to, učit se
hrát na hudební nástroj, malovat, tančit nebo hrát
divadlo.
V dubnu vyvrcholily přípravy celorepublikové
soutěžní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů, kterou škola pořádá ve spolupráci s Tylovým domem
a Centrem Bohuslava Martinů. Předpokládaný počet přihlášených 350 účastníků se skutečně podařilo naplnit, i když se zájem o jednotlivé kategorie
mírně změnil. O co se přihlásilo proti předpokládanému nárůstu méně zpěváků (zůstali jsme tedy
na jednom soutěžním dni), o to více se přihlásilo
instrumentalistů. Tato kategorie trvala v minulém
roce pouze půl dne – v tomto roce se bude konat
v obou sálech celý den. Zvýšený zájem nás samozřejmě těší a můžeme se pochlubit, že se poprvé také
přihlásili zájemci do kategorie literárně-dramatické.
Těžištěm přehlídky bude středa 2. května, kdy
se bude konat přehlídka v kategoriích smyčcových
nástrojů (housle, viola a violoncello), dechových
nástrojů (klarinet, saxofon), a klávesových nástrojů (klavír a dokonce jeden akordeon). Slavnostní
zahájení přehlídky v tento den proběhne v 8 hodin
25 minut a soutěž zakončíme v 19 hodin. Ve čtvrtek 3. května bude pokračovat soutěž klavíristů od
8.30 do 18 hodin. V pátek 4. května přivítáme od
8.30 do 17 hodin zpěváky. Přehlídku zakončíme
v neděli 6. května vystoupením tanečníků a literárně-dramatickou částí a to od 15 hodin. V tento den
budou také vyhlášeny výsledky výtvarné kategorie.
Pozvání do porot přijali uznávaní pedagogové
a také výkonní umělci. V Poličce přivítáme prezidenta Nadace Bohuslava Martinů, houslového pedagoga a vynikajícího houslistu Ivana Štrause, profesory
Konzervatoře Pardubice Jarmilu Chaloupkovou,
Ivu Kramperovou, Janu Turkovou a Josefa Krečmera a také Konzervatoře Brno Václava Horáka nebo
Josefa Hejtmánka. Do Poličky se také „vrátí“ naše

bývalé žákyně Jarmila Mrazíková (Češková) a Helena Tamelová. V porotách zasednou i naši učitelé
jednak na postech porotců i jako tajemníci.
Přehlídka se bude konat převážně ve Velkém sále
Tylova domu a vyhlašování výsledků proběhne za
účasti představitelů města v Centru Bohuslava Martinů. Ve výstavních sálech centra budou v tuto dobu
ještě k vidění práce žáků výtvarného oboru školy
(výstava Best of 2012).
Polička se tak začátkem května stane hostitelkou
350 účastníků přehlídky ze základních uměleckých
škol, konzervatoří i soukromého vzdělávání a také
jejich učitelů, rodičů, korepetitorů. Připraví tak atmosféru profesionálům, kteří pomyslnou štafetu
převezmou při Martinů festu.
V rámci doprovodného programu Martinů fest
2012 připravila škola ve spolupráci s Centrem Bohuslava Martinů, Společností Bohuslava Martinů
a Tylovým domem mimořádnou akci. Ve čtvrtek
24. května od 17 hod. přivítáme v Centrum Bohuslava Martinů Doc. MgA., Mgr. Víta Zouhara, Ph.D.,
prorektora pro studijní záležitosti Univerzity Palackého Olomouc, který je významným muzikologem věnujícím se odkazu a dílu Bohuslava Martinů.
Přednáška pod názvem Návraty Bohuslava Martinů bude zakončena besedou a krátkým kulturním
programem. Vít Zouhar již besedu na téma Martinů v Poličce takříkajíc absolvoval, když dělal řidiče
svému otci Zdeňku Zouharovi. Jedním z témat tak
jistě bude i vzpomínka na otce a jeho vztah k Martinů. Dále se můžeme těšit na novinky z badatelského
okruhu zájmu Víta Zouhara nebo vztahu „janáčkovského“ Brna k Martinů.
Jak na přehlídku Mládí a Bohuslava Martinů tak
i na přednášku pana Víta Zouhara srdečně zveme
všechny zájemce o kulturu a umění.
Na závěr měsíce škola připravila Slavnostní koncert, který bude představením toho nejlepšího ve
školním roce 2011/2012 a budou na něm odměněni
nejúspěšnější žáci za toto období. Koncert se bude
konat ve Velkém sále Tylova domu dne 31. května od
17 hodin.
Renata Pechancová, ředitelka školy

Klub zdraví zve na květnové setkání
Také rádi luštíte? Křížovky, sudoku, záhady
hlavolamů, matematické hádanky? Luštěním se
dostáváme k jádru věci, k tajence, která je skrytá a odhalí své tajemství, až se s luštěním trochu
popereme. Luštit ale můžete nejen hlavou. Luštit
také znamená rozloupnout, odstranit slupku a přijít tak k obsahu, jadérku, semínku, oříšku. Za slovem luštění zcela určitě stojí luštěniny. My je sice
dnes spíše už vyluštěné kupujeme v půlkilových
balíčcích, ale pokud jste někdy zkusili pěstovat
hrách či fazole na semeno, víte, že to nejde úplně
snadno, chce to určitou zručnost a pak musíte ještě
jako Popelka semena přebrat od nečistot.
Možná o luštěninách nevíte všechno, co byste
o nich měli vědět. Jsou zdrojem velmi hodnotných
bílkovin, u fazolí srovnatelných s těmi v hovězím
mase. Obsahují dost železa, něco vápníku, hodně
vitamínů řady B, nějaké sacharidy zodpovědné za
nadýmání, fosfor, trochu tuku má sója. Mezi luštěniny patří třeba hrách setý pravý, hrách setý rolní
= peluška, sója luštinatá, čočka jedlá, fazol obecný,
podzemnice olejná, bob obecný koňský, vlčí bob
úzkolistý, vikev setá, cizrna neboli římský hrách
(cicer) a spousta dalších jedlých i jedovatých tzv.
bobovitých. Dnes se prosazuje mouka z lupiny
neboli vlčího bobu jako bezlepková potravina. Některé luštěniny (luskoviny) slouží jako hodnotné
krmivo pro zvířata, jiné jako zdroj alkaloidů ve
farmaceutickém průmyslu, všeobecně obohacují
půdu svou schopností vázat vzdušný dusík a slouží
tak jako přirozené hnojivo.
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Že nemáte luštěniny moc rádi a na jídelníčku
se vám neobjeví skoro vůbec? Chyba, ale i ta se
dá napravit. Klub zdraví pro poličskou veřejnost
připravil přednášku „Luštěniny a byliny – levný
zdroj bílkovin do každé rodiny“. Chápete, že ty byliny jsou protinadýmavé, něco tak úžasného jako
luštěniny musí mít svoje mínusy. Aleš mi neprozradil sice téma k zamyšlení, ale mohlo by to být
o povznášení ducha. Zveme vás tímto k návštěvě
horní místnosti v SVČ Mozaika dne 9. května od
17.30 hodin. Když nic jiného, určitě se zasmějete,
protože jenom těch písniček co je o luštěninách!
Ochutnávka bude bohatá, stejně jako sešitek s recepty, které si odnesete. A jako bonus nabízíme
možnost do sešitku přispět svojí troškou ke všeobecnému obohacení současné civilizace svým
oblíbeným receptem na adrese: alkocian@volny.
cz. Moc děkujeme.
Ještě z dob svých studií si vzpomínám na hlášku
jedné spolužačky: „Jezte luštěniny, jsou zdravé,
chutné, laciné.“ Čočku také znáte z vlastní zkušenosti, jiná je od manželky a jiná od šéfa. Nebo jako
v tomto vtípku: „Pane vrchní, v polévce mám kontaktní čočky!” „Kde? Nevidím je.” A nejvíc asi potěší Jaroslav Hašek: „Nezáleží na tom, jak se vaří,
ale s jakou láskou se to dává dohromady.“ A o to
my se pro vás vždycky snažíme. Těšíme se, že se
přijdete přesvědčit na vlastní oči, uši i chuťové pohárky. A do té doby buďte zdrávi.
Hanka Šcigelová
za tým Klubu zdraví Polička

Přispějte do
Fimfára
Máte doma věci, které nepoužity
leží na půdě, ve sklepě nebo v kůlně,
jsou v dobrém stavu a roky čekají
„až se jednou budou hodit“? Možná
nadešel jejich čas. Obchod Fimfárum pro své zákazníky poptává dětské, jarní a sportovní zboží.
Zákazníci nyní mají zájem především o dětská
kola, koloběžky, odstrkovala, dětské kočárky atp.
Maminky pro své ratolesti shánějí také dětské knížky a hračky. Popřemýšlejte, zda by třeba vaše uložené věci nemohly udělat radost někomu dalšímu.
Model prodeje darovaného použitého zboží převzala poličská Charita z Anglie. Obchod Fimfárum
vedle anoncované poptávky odebírá také domácí
a bytové potřeby, drobný nábytek a elektroniku, nádobí, knihy, oděvy (včetně dětského oblečení), obuv,
textilie, CD a DVD, dekorační předměty atd. Najdete
zde také dárkové zboží a výrobky z chráněných a terapeutických dílen vytvořené handicapovanými osobami a zboží Fair trade.
Že je Fimfárum počin užitečný, se potvrzuje každý
den. Vždyť posunovat věci, které nás omrzely nebo
nám přestaly být užitečné, k někomu dalšímu, komu
mohou ještě dobře posloužit, je veskrze zodpovědné,
ekonomické, ale také ekologické chování.
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička

Kardiaci v květnu
Sobota 19. května. Nenáročná kondiční vycházka částí naučné stezky Černá hora. Délka vycházky
do 5 km. Druhá část Litomyšlské gastronomické
slavnosti k poctě Magdaleně Dobromile Rettigové. Průvodcem nám bude naše členka paní Zdena
Blažková z Litomyšle. Odjezd linkovým autobusem z Poličky v 9.30 hod.
Druhá květnová vycházka se uskuteční v sobotu
26. května do oblasti Králického Sněžníku. Pěší
vycházku na poutní Horu Matky Boží. Na Dolní
Hedeč, návštěva vojenské tvrze a muzea a sportovního areálu v Horní Moravě. Odjezd autobusu,
Polička 6.00 hod., Svitavy 6.30 hod.
Přihlášky:
Svitavy: paní Zdena Chvojsíková,
Jugoslávská 30, telefon 737 941 571.
Polička: paní Eva Navrátilová,
Střítežská 263, telefon 728 246 578.
Jan Pokorný

Hledání pokladů
Začátkem března začal v Mozaice kroužek Geocaching. Je to hra na pomezí sportu a turistiky, která
spočívá v použití navigačního systému GPS, při
hledání skryté schránky nazývané keš (cache), o níž
jsou známy její zeměpisné souřadnice. Tento kroužek vede Hana Havlíčková. Scházíme se dvakrát do
měsíce v Mozaice, kde se seznamujeme s GPS a plánujeme trasy, kam se vydáme hledat keš. Naše první
vycházka proběhla v sobotu 24. března do blízkého
okolí Poličky. První kešku jsme našli u hradeb, za
další jsme se vydali k pivovaru. Tam jsme ale bohužel
kešku neobjevili. Poté nás čekala cesta na Šibeniční
vrch. Úspěšně jsme vypočítali souřadnice, ale zadat
je do GPS se nám již nepodařilo.
S geocachingem se pomalu seznamujeme, tak
nám to ještě moc s GPS nejde. Také nám po cestě plné zábavy vyhládlo a tak jsme si s chutí opekli
špekáčky. Počáteční nezdary nás ale určitě neodradí
a všichni se těšíme na další dobrodružství, které nás
s geocachingem čeká.
Michal Moravec, člen kroužku
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Aby nebyl nikdo sám

Oddíl odbíjené – TJ Spartak Polička
Přehazovaná
Svoji cestu k zlaté vysněné metě si poličská družstva značně zkomplikovala na posledním turnaji
přehazované dívek ve Svitavách. Velmi nepřesvědčivý výkon podala obě družstva v A skupině. Bojovnost, pohyb, nasazení, to vše zapomněla děvčata
doma. V turnaji obsadil A tým 4. a B. tým dokonce
až 8. místo, obě umístění zdaleka nejhorší v této
sezóně.
Do poslední chvíle tedy nebylo jasné, kdo se stal
přeborníkem. Ke slovu se dostala kalkulačka, počítaly se nejen body, ale i umístění na všech turnajích.
Ze hry jsme se radovat nemohly, ale titul Přebornic
Pardubického kraje jsme nakonec uhájily o prsa.
Pouhé 2 body od soupeřek z České Třebové a Lanškrouna. Zlaté medaile vybojovaly: Karolína Dvořáková, Míša Štejdířová, Nikola Lazorová a Míša
Nováková.
C tým zvítězil v B skupině. Celkové umístění
B a C týmů - 6. respektive, 11. místo (startovalo
20 družstev).
Přípravka dívky
Husarský kousek se podařil i v kategorii trojkového volejbalu, kdy naše dvě družstva startovala
v první výkonnostní skupině a soupeřky ze Svitav,

Jarní sklizeň
úspěchů
V přírodě sklizeň obvykle připadá na konec léta,
naši žáci sklízeli plody své práce za rok 2011 teprve na začátku jara 2012. Ve dnech 24. - 26. března
proběhla totiž v Clarion Congress Hotel Prague konference České barmanské asociace, na níž byly rozdány cenné poháry za rok 2011 v kategoriích classic,
flair (tj. junior) a profi. Náš Tomáš Felkl byl oceněn
hned ve dvou kategoriích. Získal vynikající 1. místo
v Poháru COCA-COLA a 1. místo v Poháru FABBRI.
Jen o dva dny dříve proběhla v polském Krakově
mezinárodní gastronomická soutěž Vaření bez hranic 2012. Je nám ctí, že v soutěži, kterou jsme před
několika lety v Poličce otevřeli, získalo družstvo
naší školy, ve složení Pavlína Bubnová, David Báča,
Radka Jarešová a Marcel Horák, 3. místo. Soutěže
se účastnila družstva gastronomických škol z Polska,
Slovenska, Německa a České republiky.
Začátkem března skončilo finále 18. ročníku GASTRO JUNIOR Brno 2012 Nowaco Cup, soutěže mladých odborníků v oboru gastronomie. Naši školu reprezentovali v oboru kuchař Pavla Bubnová, která se
umístila ve zlatém pásmu na 5. místě, v oboru číšník
Radka Jarešová, ta vybojovala 11. místo ve stříbrném pásmu, a v oboru cukrář Nela Smékalová, která
získala taktéž ve zlatém pásmu 6. místo.
První jarní den přivítali barmani z naší školy
na 15. ročníku koktejlové soutěže Hanácký pohár
2012 v Prostějově. Přestože nedosáhli na příčky
nejvyšší, sklidili slušné plody své podzimní a zimní
přípravy. Klára Sedláková obsadila 11. místo, Tomáš
Felkl 26. místo a začínající Karel Bis 32. místo.
Další juniorská barmanská soutěž letošního jara
se uskutečnila až v dalekém Bledu, nádherném alpském městečku ve Slovinsku. Možná si vzpomenete
na loňské Mistrovství světa ve veslování, které se
konalo na zdejším jezeře. Naši žáci sice nezískali
nejdražší kovy jako zlatá veslařka Mirka Knapková
nebo stříbrný skifař Ondřej Synek, přesto je naše
škola na jejich úspěchy pyšná. Klára Sedláková vybojovala 4. místo a Ondřej Dejdar, který reprezentoval naši školu na podobné soutěži poprvé, získal
15. místo. V konkurenci jednadvaceti účastníků
z nejlepších škol pěti evropských zemích (ČR, SR,
Chorvatsko, Malta, Slovinsko) je to pro naši školu
opravdu skvělý úspěch. Věříme, že se našim žákům
bude na tuzemských i zahraničních soutěžích i nadále dařit. Hodně úspěchů!
M. Šplíchalová
(učitelka SOŠ a SOU Polička)

byť byly v domácím prostředí, opět ztratily body.
A tým zvítězil a jeho náskok narostl na 16 bodů.
C tým poprvé vydržel v elitní skupině, a to na
3. místě. Překvapení se konalo i ve skupině C, kdy
náš B tým postoupil do bojů o 7. - 12. místo, též se
mu to povedlo v této sezóně poprvé. Zlepšená umístění jsou odrazem přístupu hráček k tréninku.
Mladší žákyně
I ony dohrály svoji krajskou soutěž, v nadstavbové části neprohrály a v posledním turnaji jejich hra
připomínala exhibici. Konečné umístění je 5. místo.
Starší žákyně
V dohrávce předposledního kola podlehly Pardubicím 2x 3:0. V posledním kole zajíždějí do Chvaletic. Zatím 9. místo.
Kadetky
Pro kadetky skončila soutěž i v Pardubickém kraji,
když se v poslední dohrávce dvakrát musely sklonit
nad výkonem pardubických děvčat. Po výkonech na
Olomoucku, kde se staly přebornicemi, na ně zbylo
v Pardubickém krajském přeboru pouze 4. místo.
Pro oddíl je to velkým zklamáním, ale některým
hráčkám je to zřejmě jedno. Jinak by nevypustily
poslední čtyři důležité zápasy.
Juniorky
Juniorky dohrály svoji soutěž v domácím prostředí. I jim se v závěru podařilo porazit v prvním
utkání Českou Třebovou 3:1, v druhém utkání se
jim tolik nedařilo a body si odvezly soupeřky.
Celkové 4. místo.
Turnaje
Barevný velikonoční minivolejbal,
7. 4. a 8. 4. v České Třebové
Početná skupina děvčat odjížděla v sobotu na žlutý a oranžový a v neděli na červený a zelený minivolejbal. 15 družstev bojovalo o sladkou odměnu, o co
nejlepší umístění. Velmi nás těší, že jezdí i početné
publikum z řad rodičů.
Prvenství v každé barvě znamenalo dort, ostatní
byly odměněny lineckými kohouty a slepicemi.
Žluťácká kuřátka opět vybojovala 3. místo, nepřemožitelní kluci ze Svitav opět před námi. Třetí
místo jsme odvážely i v zeleném minivolejbale.
V červené barvě jsme ale jasně zvítězily a dortem
jsme si mohly umazat pusy. V této kategorii jsme
braly i 2. místo.
Pohár mladších žákyň
Nadstavbová soutěž mladších žákyň zlákala 9
družstev, která se utkají trojkolově v šestkovém volejbale. První kolo hostila Polička a Žichlínek.
Polička A, Polička B soupeřila s Pardubačkami,
Dolnoújezďačkami a Svitavandami. Naše týmy
byly rozděleny nerovnoměrně, neboť jsme chtěly
nechat zahrát děvčata z přehazované, která budou
v příštím roce doplňovat mladší žákyně. Polička
A skončila za Svitavami na druhém místě a Polička B byla pátá. O vyrovnanosti týmů svědčí i hrané
čtyři tiebreaky.
-har-

Vážení důchodci z Poličky a okolí. Tak už tady
máme konečně skutečné jaro a naši společnou činnost můžeme organizovat nejen v klubovnách, ale
i venku na jarním sluníčku. To se také skutečně stalo.
Čekali jsme netrpělivě na slet našich vlaštovek a 16.
4 se to podařilo. Vybudovali jsme síť aktivních důchodců, kteří ochotně budou podle potřeby navštěvovat další důchodce, informovat je o našich akcích,
pomáhat jim v životě, jsou-li osamoceni. Mezi nejaktivnější naše vlaštovky patří paní Iva Červená, Zdena
Bednářová, Hana Vomáčková, Jitka Makovská, Irena Hloušová, manželé Korábovi, manželé Fajmanovi, Eva Jílková, Irena Krištofová a další. Síť a hnízda
vlaštovek budeme budovat i dále: V oblasti Liboháje
Slávek Vaněk, na Družstevní  Jenda Kovář, na Sídlišti Hegerova (uvidíme kdo?) a hlavně na Střítežské,
kde je zájemců o práci SDCR zatím nejvíce. Třeba
Emilka Šudomová a další. Milé vlaštovky. Jsem rád,
že našemu výboru SDCR pomáháte. Děkuji vám.
A co dubnový tajný výlet? Jak dopadl? Ten, kdo se
zúčastnil, tak jistě nelitoval. Vesnice Borová nás přivítala se vší slávou, navštívili jsme soukromou výrobu pletených rukavic, borovskou pekárnu, opekli
jsme si buřty na ohništi u lesního koupaliště. Nálada
byla výborná. I počasí nám přálo.
No, a co v květnu? Budou dvě společné akce.
Nejdříve se v úterý 8. května připojíme k městské
pietní akci, kde vzpomeneme naše osvoboditele
v roce 1945. Akce začíná na centrálním hřbitově
ve 13.30 hodin. Poté máme rezervaci v salonku restaurace Starohradská, kde se uskuteční beseda
s poslankyní Parlamentu ČR JUDr. Zuzkou Bebarovou-Rujbrovou, právničkou, expertkou na sociální
právo. Bude odpovídat na naše dotazy v oblasti práva důchodců.
A druhá celodenní akce bude zase venku. Uskuteční se dne 28. května. Zatím jsou dvě varianty:
mokrá a suchá. Podle počasí pojedeme poprvé na
společný autobusový zájezd do Proseče, navštívíme rozhlednu Terezku a další krásná místa v kraji
rytířů Toulovce a Tase, anebo si za deště uděláme
soutěžní odpoledne v klubovně. To ještě naše vlaštovky obletí a upřesní. Vážení členové našeho svazu.
Zatím se mějte pěkně a věřte, že u nás nikdo nikdy
není a nebude sám.
Předseda SDCR Poličky a okolí
RSDr. Ivan Chudý

Tábor v evangelickém
kostele
Během minulých osmi let se v poličském evangelickém kostele každé léto konal „Tábor s Američany“, při němž si děti vedle obvyklé táborové
zábavy mohly procvičit angličtinu mezi rodilými mluvčími z USA. Letos naši američtí přátelé
a spolupracovníci zůstávají doma a chystají se na
příjezd v příštím roce. Chceme však v započatém
projektu pokračovat. Proto se letos uskuteční „Tábor bez Američanů“. Evangelický sbor v Poličce
spolu s okruhem dobrovolníků zve dřívější účastníky i nové zájemce na příměstský dětský tábor ve
dnech 23. - 27. července. Podrobnosti a přihlášky
získáte v informačním centru na náměstí.
Jiří Tengler, farář
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Zprávy oddílu
ledního hokeje
Již několik let dosahují žáci Spartaku Polička
v krajské hokejové lize pod vedením Ládi Erbese
výborných výsledků. Podíváme-li se nazpět o pár let,
jsou jak starší, tak mladší, vždy mezi prvními. Letošní ročník byl z důvodů atraktivity pozměněn. Po
základní hrací části došlo ke sloučení krajů Pardubického s Vysočinou.
Nejdříve se určoval vítěz v každém kraji. V tom
našem zvítězili a přeborníky se stali jak starší, tak
mladší žáci. V následném pokračování starší obsadili 3. místo, ale absolutorium si zasloužili mladší, kteří opět skončili na 1. místě. Za zmínku stojí jejich bilance v nadstavbové části. Ze 14 utkání 14x zvítězili,
k tomu není co dodat. O jejich suverenitě vypovídala
propast, která je v tabulce dělila od jejich soupeřů.
Bohužel k naší nelibosti v závěru sezony trenér Láďa
Erbes výboru oznámil ukončení svojí trenérské činnosti. Jako důvod udal věk. Je možné, že to nebyl jen
důvod jediný. Velkou otázkou pro výbor oddílu LH
zůstává obsazení tohoto místa, protože ať se to někomu líbí nebo ne, Láďa Erbes je „pan trenér“.
Tabulka ml. žáků po sloučení krajů
1. Polička
28 bodů
2. Třebíč		
16 bodů
3. Choceň
14 bodů
Výbor oddílu LH
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Polička se stává pro rybáře magnetem

Noc kostelů
v Poličce
Vzhledem ke společným oslavám s Charitou, která
slaví 20. výročí svého založení, se naše farnost nezúčastní letošní noční prohlídky „Čas pro neobyčejné
zážitky“. Ale den předem – tedy v pátek 1. června –
se zapojí do celostátní akce „Noc kostelů“, při které
bude otevřen kostel sv. Jakuba a nabídnut zajímavý
program.
18.00
18.45
19.15

20.30
21.30

22.45
23.00

Mše svatá
Hudba během církevního roku (liturgický
zpěv od adventu do adventu)
Komentovaná prohlídka (provede vás děkan Hron z Lichtenberku)
Program pro děti aneb všimni si a vyzkoušej
Proč se co v kostele nosí a jaká je „móda“?
Varhanní koncert prof. Václava Uhlíře
(v rámci oslav 20. výročí Charity)
Komentovaná prohlídka (provede vás děkan Hron z Lichtenberku)
Proč se co v kostele nosí a jaká je „móda“?
Varhany jak je neznáte
Možnost osobního rozhovoru s knězem
Meditační hudba
Slůvko na dobrou noc a požehnání

V sobotu 21. dubna se v areálu Pod Kopcem
Rybářského sdružení Vysočina Polička konal
už 15. ročník oblíbeného závodu „Jarní přívlač“.
Vzhledem k velkému počtu účastníků (164) proběhl na dvou nádržích. Jejich patron sv. Petr je
přivítal vydatnou sprškou vody, ale to jeho ctitele nevyvedlo z míry. Hospodář sdružení Jaroslav
Martinů nám k tomu řekl:
„Jedná se o druhý z hlavních jarních závodů
(prvním byl Monfish cup – Poličská muška před
čtrnácti dny). Máme velikou radost, že počasí (celou noc a ještě na začátku závodu pršelo) nikoho
neodradilo, přijeli rybáři ze všech koutů republiky, dokonce i 35 členná výprava kamarádů ze Slovenska. Svůj podíl na tom jistě má i fakt, že revír
na každý závod náležitě doplníme rybami a všichni vědí, že si zde jak náleží zachytají. To nás těší,
ale zároveň zavazuje, abychom dosavadní trend
zachovali.
Proto i letos jsme se na závod připravovali s velkou pečlivostí a nic neponechali náhodě. Vysadili

Všechny srdečně zve

P. Miloslav Brhel
(administrátor Římskokatolické farnosti)

Úspěchy studentů
gymnázia

Konečné výsledky: 1. Jaroslav Petříček, Slovensko, 2. Mirek Popelka, Polička, 3. Marián
Michalka, Slovensko, 4. Martin Schauer, Polička, 5. Roman Němec, Třebíč. Z našich borců
se v první dvacítce umístili Lukáš Schauer (8.),
Petr Jílek (10.), Jiří Malý ml. (14.), Josef Konopásek a Jan Pachovský (17. a 18.).
Celkem bylo uloveno 1 416 ryb, závodníci si
jich ponechali 282. Největší ryby ulovili 1. Lukáš Kobylka z Brna a 2. Jaroslav Šibor z Bystřice nad Pernštejnem (štiky 79 cm), o pořadí
rozhodla další největší ulovená ryba. Největšího
pstruha duhového (63 cm) ulovil Petr Bezdíček
z Vysokého Mýta.
Vítěz závodu J. Petříček nám řekl: „Závod to
byl výborný díky dobrému zarybnění, na některých úsecích to ale moc nešlo. Hlavně v posledních kolech bylo nutné hodně zjemnit náčiní,
kdo to neudělal, neměl úspěch. Tam se „lámal
chleba“, protože každá ulovená ryba ovlivňovala umístění. My jsme s úspěchem chytali na
malé nymfy a plandavky.“
Text a foto: L. Vrabec

Gymnaziální uragán v Pardubicích
Dne 3. dubna se skupina studentů z poličského
gymnázia vypravila na cestu do krajského města,
aby se zúčastnili pěvecké a recitační soutěže v anglickém a německém jazyce „O havrana A. E. Poea“. Laťka byla z minulých let nastavena vysoko, ale v záplavě interpretů doprovázených pouze cédéčkem byli
poličští se svým doprovodem „naživo“ opět slyšet.
Radek Kašpar s kytarou a písní od Cosmic Love
bral druhé místo v silně obsazené kategorii sólo nad
15 let. Ve skupinách do 15 let si obecenstvo zcela získali sekundáni – kapela Maníci ve složení Tomáš
Popelka, Dan Pejchar, Oliver Erbes, Ondřej Dostál
a Matěj Šimek. S kytarami, bubínky, houslemi a basou si za píseň My Land Is Your Land odvezli zvláštní
cenu poroty. V německém přednesu jsme se dočkali
i zlata, přesněji pardubického perníku, díky Veronice Bobkové. Třetí skončila Barbara Bobková.
Jan Vavřín

Tenis
17. 3. se konalo v Brně mistrovství Jihomoravského kraje neregistrovaných hráčů. Z našeho oddílu se této akce zúčastnila dvojice Jana
Střílková - Petra Hamanová a obsadila 6. místo.

Žák poličského gymnázia oceněn na
německém velvyslanectví v Praze
Filip Raasch, žák Gymnázia Polička, který postoupil až do celostátního kola soutěže v německém jazyce, byl 12. 4. za svůj úspěch ještě s dalšími 13 účastníky své kategorie oceněn v sídle Velvyslanectví
Spolkové republiky Německo v Praze. Výborně tak
reprezentoval nejen naše gymnázium, ale také město Poličku. Svým výkonem potvrdil, že i tak malé
gymnázium jako to naše má žáky, kteří jsou schopni
konkurovat svým „velkým bratrům“ z Prahy, Plzně
či Ostravy. Doufám, že tato kratičká zpráva podpoří
nejen studenty v tom, že talent, poctivá práce a víra
ve vlastní schopnosti nás může dovést do jakéhokoliv
cíle, který si vytýčíme.
BP

Inzerujte v JiTřence

4. 3. turnaj babytenistek v České Třebové.
Z našich děvčat hrály Adélka Bartoňová, která
obsadila 5.-8. místo a Šárka Uhlířová 11. místo.
24. 3. turnaj mladších žáků a dorostenek
v Poličce. Mezi 22 chlapci hráli Fanda Nykodým,
kterému se nepodařilo vyhrát ve dvouhře ani
ve čtyřhře. Zdenda Jílek skončil ve dvouhře na
3. místě a ve čtyřhře, kterou hrál s Lukášem Nekvindou ze Svitav, na 1. místě.
31. 3. turnaj mladších žákyň v České Třebové. Turnaje se zúčastnila Bára Quittová a získala
své první letošní body za 3. místo ve dvouhře.
31. 3. turnaj mladších žáků ve Vysokém Mýtě.
Z našich hráčů startoval Adam Jelínek. Ve dvouhře obsadil 3. místo a ve čtyřhře 2. místo.
14. 4. byla úspěšně uklizena nafukovací hala
a začíná tak letní sezóna 2012. Rádi přivítáme
na našich dvorcích také širokou tenisovou veřejnost z Poličky i okolí.
Provozní doba :
Pondělí - pátek 8 - 12 hod. a 14 - 20 hod.
Sobota - neděle 9 - 20 hod.
Upozornění: v sobotu a v neděli budou probíhat na dvorcích mistrovská utkání a různé turnaje, ale vždy by se mělo najít volné místo pro
veřejnost. Proto je lepší, když si zájemci zavolají
na tel. 604 155 378 v provozní době nebo na telefonu 608 725 973 kdykoliv nebo se osobně staví
na kurtech a dohodnou si rezervaci.
Ceny hraní za dvorec:
Dopoledne a víkend - 60 Kč/hod.
Odpoledne všední den - 100 Kč/hod.
Nabídka: nabízíme zdarma k odebrání použitý igelit a bublinkovou folii z nafukovací haly.
Rozměry jsou asi 6 x 30 m. Vhodné k jakémukoliv přikrytí něčeho. Vše je svázáno do balíku.
zj

e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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jsme dva a půl tisíce nových pstruhů duhových,
protože jsme se nemohli spoléhat na ty, co zbyli po
prvním závodě. Bylo mezi nimi i 150 kapitálních
kusů o váze jednoho, dvou i více kilogramů a délce kolem 60 – 70 cm. Vysadili jsme i štiky. Už první kolo potvrdilo, že ryby s chutí berou, bylo jich
chyceno 450. Zatím největší štika měřila 79 cm
a pstruh 63 cm. Není divu, že závodníci jsou spokojeni, tím spíš, že se kolem deváté hodiny umoudřilo počasí a začalo mít spíše májový nádech.“

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

Řádková inzerce
Potřebujete opravit některé oděvy, vyměnit zipy nebo zkrátit délky kalhot? Tyto služby a více informací můžete získat na tel.: 731 251
631. Oděvy ke správě je možné předat ve Svatebním salónu u pošty v Poličce.
•
Daruji za odvoz suť (opuka).
Tel.: 777 585 554.
•
Prodám dveře plastové zlatý dub, hlavní
a vedlejší vchodové. Nové z neuskutečněné stavby.
Dále kompletní oplocení zahrady - brána, branka,
pletivo. Přivezu. Tel.: 777 106 709.
•
Provádím zednické práce, opravy komínů, nátěry střech fasád, rekonstrukce bytů
a domů, zateplovaní fasád a stropů, zámkové dlažby, výškové práce. Tel 739 112 090.
•
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.

Výstava čsch Polička
Základní organizace ČSCH Polička zve na jarní výstavu králíků, holubů a drůbeže rozšířenou
o expozici klubu „Českého strakáče“, která se koná
ve dnech 5. – 6. května v chovatelském areálu
„Pod pivovarem“ v Poličce.

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

23

První mezinárodní
veletrh

Monfish cup – Poličská muška

Dne 20. – 22. března se zástupci tříd S4 a N2 ze
SOŠ a SOU Polička zúčastnili 18. mezinárodního veletrhu fiktivních firem, který se konal na pražském
výstavišti v Holešovicích v Incheba aréně. Ubytování
jsme si zajistili v Dobré ubytovně Lubicon, která se
nacházela v blízkosti výstaviště.
Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí a poskytuje absolventům škol
možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti
a rozvíjet znalosti a dovednosti obchodní praxe. Jedná se o virtuální společnost, která je vedena jako reálná společnost. Simuluje reálné procesy, produkty
a služby.
Veletrhu se zúčastnilo 136 fiktivních firem, z toho
57 zahraničních z 10 evropských zemí (Albánie, Belgie, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko,
Itálie, Španělsko, Rakousko, Švédsko).
V úterý se konalo slavnostní zahájení za účasti
sponzorů veletrhu a zástupců velvyslanectví 20 zemí
světa. Pořadatelem veletrhu byla Fiktivní firma Antre z OA Praha 10 a záštitu nad ním převzalo MŠMT
ČR, Velvyslanectví USA a hlavní město Praha. Středa a čtvrtek byly věnovány obchodování s veřejností.
Veletrh se velmi vydařil nejen organizačně, ale
i po stránce získávání nových obchodních a jazykových zkušeností. I naše účast nezůstala bez úspěchu.
Umístili jsme se v prezentaci stánku na 30. místě ze
136 účastníků. Získané zkušenosti jistě využijeme
při studiu a předáme je kolegům na naší škole.
Za vystavovatele
Jitka Plíhalová a Ondřej Král

Sraz motocyklů
Vulcan
Dne 19. května proběhne sraz motocyklů Kawasaki Vulcan v Bukáčkově statku na Křižánkách.
V rámci vyjížďky se kolona zastaví na poličském
náměstí, kde budou mít účastníci možnost prohlédnout si Poličku. Účast přislíbili motorkáři
z Čech, Velké Británie, Holandska, Belgie a Slovenska. Přijďte se podívat na silné cestovní motocykly cruisery s objemem motoru kolem 1500 ccm
a výše. Kolona by měla dorazit kolem 15. hodiny
na poličské náměstí. Srdečně zveme všechny příznivce silných motocyklů. V případě nepříznivého
počasí se akce nekoná. (www.vulcanriders.cz)
František Borovský

24

Během soboty a neděle 7. – 8. dubna proběhl na
nádrži č. 1 v areálu Rybářského sdružení Vysočina
Polička Pod Kopcem první letošní závod, a to už
II. ročník Monfish cupu, předtím známý jako Poličská muška. Sjelo se na něj na 160 příznivců Petrova
cechu ze všech koutů republiky. Pořadatelem bylo
pražské Rybářské centrum Monfish ve spolupráci
s RS Vysočina. Představitele obou organizací jsme
během závodu požádali o rozhovor.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů: „Závod je
vlastně pokračováním velmi oblíbené Poličské mušky, která měla velkou tradici - dočkala se 15 ročníků.
Monfish cup nyní pořádáme společně s partnerem

z Prahy a o úkoly se dělíme. My revír na závod na
naše náklady zarybňujeme a poskytujeme rozhodčí,
náš partner má na starost propagaci, nábor a evidenci zájemců a odevzdává nám podstatnou část
peněz ze startovného. Dlužno říci, že zarybnění na
tento závod je opět bohaté a pochopitelně nákladné.
Letos jsme vysadili zhruba 5 500 pstruhů o celkové
váze 22 q, mezi nimi, jako vždy, i trofejní kusy kolem
70 cm. Stálo nás to 215 000 Kč.
V sobotu, hned po zahájení, panovala mezi závodníky velká spokojenost. Není divu, vždyť za
celý den bylo během rozřazovacích kol chyceno
přes 3 000 pstruhů (v prvním kole 850). Pokud jde
o počasí, odpovídalo tomuto ročnímu období v našich podmínkách (občas proletoval sníh). Za hlavní
důvod, proč braly, považujeme nejen početnost obsádky, ale hlavně nedávné odbahnění a zimování
nádrže, takže voda je čistá, průzračná. Do nedělního finále postoupilo 100 závodníků.“
Už loni věnovala firma Monfish vítězům velmi
hodnotné ceny. Jak to bude letos?

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

J. Martinů: „Bude to stejné. Pro první dva závodníky jsou připraveny rybářské zájezdy do Mongolska a Slovinska, třetí si mohl vybrat nejhodnotnější
cenu z nabízených. Ostatní pak další ceny (nářadí
a náčiní) v mnohatisícových hodnotách. V rámci
svých možností přispělo i naše sdružení. Pro nás
je výhodné to, že drtivá většina ryb zůstala ve vodě
pro běžný rybolov, protože závodníci si jich domů
odnesli jen několik desítek.“
Ředitele centra Monfish Martina Grüna jsme
se zeptali, jak došlo ke spolupráci s RS Vysočina
Polička: „Hledali jsme pro naše aktivity nějakého
solidního partnera, který by nám mohl nabídnout
hezký revír, kam by se „vešlo“ kolem 200 závodníků
a kde by bylo také dobré zázemí. To všechno jsme
tady našli. Vzájemnou spolupráci hodnotím velice
kladně, žádné problémy se dosud nevyskytly. Takže
není pochyb, že letošní druhý ročník není poslední.“
Všichni obdivují vaši velkorysost pokud jde
o ceny...
„I tentokrát je hlavní cenou rybářský zájezd do
Mongolska, druhou zájezd do Slovinska. Hlavní
cenu může získat nejúspěšnější rybář, ovšem za
předpokladu, že si neponechá žádnou rybu.“
Co je hlavní náplní činnosti vaší firmy?
„Začali jsme organizováním rybářských zájezdů
do Mongolska. Všichni naši zákazníci (a později
přátelé a kamarádi) se po návratu zajímali, jak se
mají napříště vybavit, co si mají koupit a bez čeho
se neobejdou. Protože jich bylo docela dost, přišlo
nám líto, že jim to má prodávat někdo jiný a tak
jsme se rozhodli otevřít prodejnu rybářských potřeb. Soustředili jsme se na muškařský sortiment
od „A“ do „Z“. Naše aktivity zveřejňujeme na
webových stránkách. Letos vznikl nový program,
určený mladým muškařům v Praze a okolí.“
Konečné výsledky závodu:
V kategorii juniorů do 15 let zvítězil Libor Marienko ze Strakonic. Největší rybu (pstruh 67 cm)
ulovila Ivana Kuchaříková, které patří i 3. místo v kategorii žen, v níž zvítězila Irena Exnerová,
2. místo obsadila Tereza Rutová z Prahy. V kategorii
mužů zvítězil a do Mongolska pojede Luboš Roza
z Bojkovic, do Slovinska se podívá Antonín Pešek
z Brna, hodnotnou cenu za třetí místo si vybral
Roman Jörka z Trutnova. Putovní pohár Nejlepší
muškař převzal poličský borec Josef Konopásek.
Za sobotu a neděli bylo uloveno celkem 4 967 ryb.
Text L. Vrabec, foto Petr Klein

CYKLO SKI klub Polička na Masters
World Cup Oberwiesenthal 2012
Letošní mistrovství světa veteránů se konalo ve
dnech 3. - 9. 3. 2012 v těsné blízkosti hranic České republiky, 2 km od Božího Daru. To se nám jevilo jako
ideální šance zažít na vlastní kůži atmosféru velkých
závodů téměř na domácí půdě. Také celá česká výprava byla z tohoto důvodu početnější než obvykle,
(56 mužů a žen). Celkem se na mistrovství přihlásilo
1114 závodníků z 30 zemí celého světa. Naše trojice
z Cyklo Ski klubu Polička, Otakar Klepárník, Štefan
Šimko a Vladimír Gracias, nastoupila k prvnímu závodu v neděli 4. 3. 2012.

Náš příjezd do skvěle připraveného zázemí Ski arény v Oberwiesenthalu byl úžasný zážitek. Slavnostní
atmosféra, ve vytápěné hale připravené kóje pro
všechny závodníky všech zúčastněných zemí. Směsice mnoha jazyků, stovky špičkových lyží, dresů a dalšího vybavení. Připravené prostory pro testování lyží,
zahřívací stopy, vše perfektně zorganizované.
Přesně podle časového rozpisu nastupují jednotlivé kategorie závodníků přes kontrolu do předem určených startovních pozic. My startujeme do 1. závodu na 30 km volně, nejprve kategorie M05, ve které
startují moji kamarádi, já M06 o deset minut později.
Trať neznáme, jenom podle tištěného profilu trati se
zdá, že by neměla být příliš kopcovitá, což by bylo
dobré.
Rozhlížím se kolem sebe a moje sebevědomí postupně klesá k nule. Zdá se mi, že pro mě zbývá jedině poslední místo. Drtivá většina borců vypadá
velmi dobře a to i ve vyšších věkových kategoriích.
Žádné tukové polštářky po těle, skvělé vybavení,
přátelské, ale sebevědomé vystupování. Ani my sice
nejsme žádní nováčkové, dost těžkých závodů jak
u nás, tak v zahraničí jsme již absolvovali, ale tohle
zažíváme poprvé.
Kamarádi odstartovali a před kontrolou se již
shromažďují moji soupeři. Vycházíme postupně
z haly do startovních pozic. Startuje nás 65. Výstřel
a start. Vyrážím, jak nejrychleji jsem schopen. Více
než polovina soupeřů se kolem mě přežene dopředu
rychlostí, kterou nechápu...
Trať je perfektně připravená. Nechci se nechat zahanbit, šlapu do toho na plný plyn. Zatím vše vypadá
celkem dobře, pohybuji se někde za polovinou startovního pole, což je lepší, než jsem očekával. Trať je
zvlněná, ale stále většinou dolů. Máme jet dvě kola
po 15 km. Začínám tušit, že to tak snadné být nemusí. Nějak se přeci musíme dostat zpět do nadmořské
výšky stadionu. V závěru prvního kola to přichází.
Prudké stoupání, kratičká rovinka, otáčka
o 180 stupňů a zase prudké stoupání. To vše se několikrát opakuje. Tělo připravené na nenáročný profil
dostává řádně zabrat. V nejtěžších úsecích je nejvíce diváků. Povzbuzují bez ohledu na to, kdo právě
kolem nich projíždí. Heja, heja, go, go, davaj, hopa,
hopa, řehtačky v permanenci. Přestávám přemýšlet
o svém umístění, doluji zbytky sil a jedu.
Konečně jsem na stadionu. Stopy se rozdvojují.
Levá vede do cíle a do tepla haly, pravá do druhého
kola. Mám toho dost, nejraději bych odbočil vlevo
a měl to za sebou, přesto jedu vpravo. Následují jednodušší pasáže. Snažím se jet dobře, ale sbírám síly
na závěrečné stoupání na konci druhého kola. Dojíž-

dím pod kopec a jde to. Několik těžkých minut, ale je
to mnohem lepší, než poprvé.
Dojíždím na výsledném 46. místě v kategorii. Kamarádi se umístili podobně. Žádná velká sláva, ale
nakonec za námi zůstalo kolem dvaceti soupeřů na
mistrovství světa... Více, než jsme před startem doufali.
Druhý den nastupujeme do závodů na 10 km volně.
Podle výsledků tohoto závodu budou utvořeny čtveřice pro středeční štafety. Již víme, co nás čeká, jsme
schopni lépe odhadnout své síly a mírně se zlepšujeme.
Po dni volna nominují vedoucí národních týmů
členy štafet. Dva nejlepší Čechy volně a dva klasiky
v každé kategorii. To nikdo z nás bohužel není, štafety pozorujeme jako diváci.
Ve čtvrtek 8. 3. náš poslední závod na MS - 45 km
klasicky. V noci se zásadně mění počasí. Sněží, teploty mírně pod nulou s předpokladem oteplení do
plusových hodnot a stálé sněžení. Nastává rébus, „co
namazat“. Nakonec volíme kombinaci klistrů a pevných vosků. Volba asi nejlepší možná v daném okamžiku. Sněhové a teplotní podmínky v jednotlivých
částech trati velmi proměnlivé.
Absolvujeme těžký závod, který velmi připomínal
letošní Jizerskou padesátku. Vlhký, neustále padající sníh, na otevřených místech silný vítr, stopa
zafoukaná, rozšlapaná. Dost soupeřů závod nedokončilo. V těžkých podmínkách jedeme na hranici
svých možností všichni těsně okolo 3 hodin. Pro nás
zlepšení: 30., 33. a 37. místo.
V pátek 9. 3. ještě následuje závod na 45 km volně,
ale to už výsledky sledujeme z domova. Nikdo nesmí
jet stejný závod klasicky i volně, taková jsou pravidla.
Tím pro nás Masters 2012 skončilo. Zanechalo v nás
velký dojem.
Velmi emotivní bylo například vyhlašování výsledků každý večer po závodech. Velká hala v Oberwiesenthalu a vše jak to známe z televize, z velké
mezinárodní akce. Fanfáry, vlajky stoupající na stožár a hymny na počest vítězů. Zřejmě nejúspěšnější
byla výprava Ruska. Velmi úspěšné byly také výpravy Norů, Švédů, Finů, dále domácí Německo, Itálie
a Francie. Českou hymnu jsme sice neslyšeli, ale několik stříbrných a bronzových medailí jsme získali.
Velmi dojemné bylo i předávání medailí v nejstarších kategoriích. Na stupních vítězů se střídali,
mnohdy se slzami v očích, senioři kolem 80 let. Byli
ale jiní, nesmazatelně poznamenaní sportem. Na
svůj věk vůbec nevypadali. Byli schopni absolvovat
celý náročný program, jako ostatní, i když na částečně zkrácených tratích.
Sport prostě na letošních Masters opět boural věkové i jazykové bariéry. Jsme rádi, že jsme se mohli
zúčastnit. Jsem přesvědčen, že přestože jsme se
vrátili bez medaile, svým přístupem i výsledky jsme
ostudu CYKLO SKI klubu Polička, ani České republice neudělali.		 Vladimír Gracias
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Karate Polička
Národní pohár seniorů v karate
18. 2. se ve městě Odry pořádalo 2. kolo Národního poháru seniorů. Bojovalo se podle nových WKF pravidel platných od ledna tohoto
roku a to celkem na 3 tatami (bojištích). Soudci
se s novým systémem souzení teprve seznamují
a bylo to i znát na celém průběhu turnaje. Padalo méně bodů než je obvyklé a bylo zajímavé
i pozorovat, jak se s pravidly popasují i samotní
závodníci. Změna pravidel totiž často znamenala i úpravu vlastní taktiky boje. Byla to také
poslední nominační akce na Mistrovství ČR seniorů, které se bude konat v dubnu v Českých
Budějovicích. Za oddíl karate Poličky se na tento
turnaj vydala Šárka Kučerová se svým trenérem
Radovanem Andrlem. Poháru se zúčastnila i většina členů české reprezentace, při čemž jedna
z představitelek, Petra Peceková – mistryně Evropy a akademická mistryně světa, zde oslavila
své „kulatiny“ – už podvacáté zlomený nos. K jiným vážnějším zraněním, ale nedošlo. Přeci jen
karate je v celku bezpečný sport, i když někdy
jen trochu tvrdý. Šárka zde závodila v kategorii
seniorek - 55 kg a BRH (bez rozdílu hmotností)
a v následujícím pořadí vybojovala 3. a 5. místo,
tímto výkonem si udržela i nominaci na MČR seniorů v obou těchto kategoriích. Ve své váhové
kategorii dokonce postupuje z první pozice.
Zimní turnaj MSK
28. - 29. 1. a 4. - 5. 2. se konal jako každoročně zimní seminář karate v Praze. Na úvod, před
samotným cvičením, se konal krátký video trénink, na kterém se všem účastníkům soustředě-

ní ukazovalo z předchozích turnajů, jakých chyb
se mají pro příště vyvarovat, jak trénovat a jak
učit v oddílech či na semináři. První i druhá
část semináře obsahovala technicko-taktické
zaměření, které je nedílnou součástí pro splnění
zkoušky na vyšší pás. Ve druhé části semináře,
tj. druhý víkend, se konal také turnaj ve formách, sparingu a sportovním boji, do kterého
byli bojovníci rozděleni dle technické vyspělosti
a věku. I Polička měla své zastoupení bojovníků
a zde jsou jejich výsledky:
Šárka Kučerová – 1. místo:
		 boje ženy 4. kyu – I. DAN
Šárka Kučerová – 1. místo: forma Quarta
Nikola Tobiášová – 2. místo:
		 boje ženy 4. kyu – I. DAN
Šárka Kučerová zde také složila zkoušku na
2. kyu (první hnědý pás).
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Fotbalové výsledky
Muži „A
nou střelou z hranice šestnáctky, poslal náš tým do
Rozhodčí: Řehák J. (Vysoké Mýto), Zerzán (MaSK Masokombinát POLIČKA		
1 (0)
vedení 0:1.
kov), Vaněk (Choceň) ŽK: 0:1 80 diváků
FK ČESKÁ TŘEBOVÁ		
4 (1)
I v dalších minutách měli dobře technicky vyPrvní mistrovské utkání začalo minutou ticha za
branka: 67. Petr Navrátil – 37., 88. Čikl. 63. Stej- bavení domácí hráči více ze hry, ale naše obrana
poctění památky úmrtí bývalých výborných fotbaskal, 90. Pešek
pracovala spolehlivě, a tak si domácí hráči nebyli
listů a funkcionářů Spartaku Polička Adolfa RückeSestava: Vopařil – Opina, Škoda, Jílek, Scheib
schopni vypracovat vážnější brankovou příležitost. ra a Miroslava Svobody.
(57. Čípa) – Navrátil, Petr J. (75. Pavliš),Švec T. Petr. Další gólový moment tak přinesla 36. minuta utkáNa „poličské poměry“ v březnu na velmi dobře
O, Nekvinda (46. Netolický)- Stejskal
ní, kdy na polovině hřiště vybojoval míč uzdravený
připraveném terénu, ovlivňoval hru obou mužstev
V 1. poločase byli hoste fotbalovější a zaslouženě
Honza Mužík, poslal do sólového úniku mezi dva
velmi silný vítr. Hosté působili rozehranějším došli do kabin s jednobrankovým vedením, ve druhem
stopery Ondru Petra, který chladnokrevně zakon- jmem s velmi dobrým přechodem do útoku, kde
se obraz hry vyrovnal, naše mužstvo si vypracovalo
čil, i když mu pozici ztížil vracející se třetí obránce
vynikal rychlonohý Sklenář. Našemu mužstvu
snad 4 vyložené šance, ale koncovka nás zklamala. – 0:2. V závěru poločasu mohl přidat svůj druhý gól, scházela především kvalitní rozehrávka ve středu
Hosté přidali „šťastný“ druhý gól, když centrovaný
opět O. Petr, ale po samostatné akci zakončil těsně
pole. I tak se ale do první vyložené šance dostal ve
míč zapadl k tyči. Nám se podařilo snížit střelou
vedle šibenice.
35. minutě Bureš, který po centru Kysilky zamířil
Navrátila. Ovšem když jsme ke konci zápasu hráli
Ve druhém poločase se hra vyrovnala, domácí
solidně, ale jeho střelu zblokoval hostující obránvabank a usilovali o vyrovnání, hosté dvěma rych- se snažili centrovanými míči ohrozit naší branku, ce na roh. Ve 40. minutě vytáhl bravurní zákrok
lými protiútoky rozhodli utkání ve svůj prospěch.
ale v ní opět vynikal a dobře četl hru Mirek Dobeš. v brance nestárnoucí Dittrich, který vychytal hosVýsledek ne zcela odpovídá dění na hřišti a my
V 60. minutě nastoupil na hrot nestárnoucí domácí
tujícího Václavka, po kolmici za domácí obranu. Ve
jsme si v závěrečných minutách vypili kalich hoř- matador Rosťa Macháček a několikrát potvrdil, že
44. minutě se k odraženému míči za šestnáctkou
kosti do dna.
do „starého železa“ zdaleka nepatří. Domácí však
dostal Sklenář a pohotovou střelou propálil vše co
(i snad z přemíry snahy) nedokázali proměnit i své
mu stálo cestě – 0:1. Ihned po rozehrání se naše
Jiskra LITOMYŠL			
0
jasné šance (Vančura, Petr). A tak mohlo být naše
mužstvo vrhlo do útoku, který byl zastaven faulem,
SK Masokombinát POLIČKA		
0
vítězství nakonec i výraznější, neboť v 89. minutě
z čehož plynul trestný kop. K jeho rozehrání se poLitomyšl: Kavalír – Macháček, Štoudek, Ně- zápasu trefil po hlavičkovém prodloužení střídají- stavil Kysilko, našel ve vápně Kučeru, od něhož se
mec, Hašek, Košín, Holec, Sršeň, Kristek, Bednář, cího Zdeňka Stodoly, Mirek Stejskal břevno!
míč dostal ke Stokláskovi a ten napodobil hostujíAdamča (Zeman, Kundera, Černý)
cího střelce a vyrovnal na 1:1. Nástup do druhého
POLIČKA: Dobeš – Opina, Pavliš, Jílek, Scheib
SK Masokombinát POLIČKA		
1 (0)
poločasu vyšel lépe domácím, když po individuál(66. Škoda) – Navrátil (88. Mužík Jan), Petr O.,
FK Agria CHOCEŇ			
1 (1)
ní akci Stodoly přesně zakončil Scheib a béčko ráŠvec T., Netolický, Nekvinda (46. Petr J. ) – Stejskal
Branky: 58. Mirek STEJSKAL z p. k. – 45. Šrut
zem vedlo 2:1. Ovšem z vedení jsme se neradovali
Rozhodčí: BLEŠA (Chrudim), Andrle (Morašice),
SESTAVA: Vopařil – Opina, Pavliš, Jílek, Škoda
dlouho, neboť v 63. minutě zapadl lob hostujícího
Svoboda (Bučina u Vysokého Mýta), ŽK: 2:2, ČK: – Švec T. – Nekvinda (73. Stodola), Petr P. Petr J., Faltuse i přičiněním silného větru k tyčce bezmoc0:1, 200 diváků
Mužík Jan (79. Král V. )- Stejskal
ného brankáře Dittricha - 2:1 V 68. minutě měl na
Vyrovnané nepříliš pohledné derby-utkání, které
FAKTA: Rozhodčí: CACH /Chrudim/, ŽK: 0:1, kopačce vítězný gól hostující Sklenář, ale jeho prudnepoznalo vítěze. V úvodu utkání si domácí vytvo- 70 diváků
ká střela skončila těsně vedle. V závěru utkání měli
řili mírnou územní převahu, která postupně opadaNa velmi dobře upraveném hřišti se ve velmi
překvapivě více ze hry hosté, ale utkání průměrné
la. Vítr do plachet mohl domácím přidat moment ve
chladném počasí před prořídlými ochozy hrál
úrovně skončilo zaslouženou remízou.
35. minutě, kdy byl vyloučen po 2. žluté kartě Neto- fotbal kvalitní úrovně. Hosté začali sebevědoměji
lický (poprvé za vystřelení na branku po odpíska- a v úvodních patnácti minutách si vytvořili mírnou
Jiskra ÚSTÍ NAD ORLICÍ „B“		
2(0)
ném postavení mimo hru, podruhé po občerstvení
územní převahu. Už ve 2. minutě v dobré pozici
SK Masokombinát POLIČKA „B“
0 (0)
u pomezní lajny, kdy s flaškou v ruce zahrál míč)
přestřelil Baborák. V další gólové šanci se v 8. miPolička „B“: Dittrich – Bureš, Stoklásek, Mihulka,
a domácí hráli téměř hodinu (i s nastavením) po- nutě objevil útočník Kaplan, ale Honzu Vopařila
Findejs – Kysilko, Netolický, Kučera, Scheib – Stočetní přesilovku. Gól by ale nedali snad ani do zahá- nepřelstil. Naše mužstvo se rozjíždělo pomalu, dola, Poul (Bouška, Vondra, Dobiáš)
jení Smetanovy Litomyšle. Naše mužstvo soustře- přesto v 17. minutě předvedli krásnou spolupráci
V 1. poločase velice dobrý výkon proti silnému
děnou hrou ubránilo bezgólovou remízu a kdyby se
Joža Opina s Mirkem Stejskalem, ale jeho střela
soupeři a aspirantu na postup. Ovšem po změně
nám podařilo zrealizovat některé brejkové situace
lízala břevno futsalového reprezentanta Gerčáka
stran už bylo na hřišti víceméně jedno mužstvo
ve 2. poločase, mohlo být i veseleji (Navrátil, Petr
v brance hostí. O tom jaká byla v sobotu zima jsme
a domácí svůj tlak korunovali dvěma brankami.
J. Petr O.) Ve velmi dobrém světle se po skoro roční
se mohli přesvědčit ve 24. minutě, kdy hostující
Za stavu 0:0 chytil brankář Dittrich pokutový kop
pauze představil mezi třemi tyčemi Mirek Dobeš
obránce evidentně poslal k zemi Ondru Petra, ale
a i v dalším průběhu druhého poločasu zneškodnil
asi i vinou chladného počasí píšťalka hlavního roz- několik šancí domácích hráčů.
ŽSK TŘEMOŠNICE		
0 (0)
hodčího zamrzla a pokutový kop nepískl! Ve 33. miSK Masokombinát POLIČKA		
2 (2)
nutě vyzkoušel vystrašil brankáře Gerčáka z trestSK Masokombinát POLIČKA „B“
3 (2)
Branky: 16. Miroslav STEJSKAL 0:1, 36. Ondřej
ného kopu Ondra Petr, ale hostující brankář byl na
Sokol SEMANÍN			
2 (1)
PETR 0:2
místě. Ve druhé polovině prvního poločasu se zcela
Branky: 35. a 39. Tomáš POUL, 85. Tomáš ŠVEC
Třemošnice: Benda – Rychnovský O., Holík, Cu- jasně hrálo podle našich not, ale i tak chladném po- - 24. Špatenka, 52. Šimek
lek, Smutný, Kutílek, Lebduška, Vančura J., Vanču- časí přišla ve 45. minutě ledová sprcha, když se po
SESTAVA: Dittrich – Bureš (76. Bouška), Stoklára O., Rychnovský V., Lipenský (57. Petr, 46. Karvai, trestném kopu před naší brankou nejlépe zoriento- sek, Mihulka, Findejs, Scheib, Škoda, Kučera, Von61. Macháček)
val hostující kapitán Šrut a poslal hosty do kabiny
dra, Poul (62. Dobiáš), Klein V. (75. Švec T.) Fakta:
POLIČKA: Dobeš – Škoda, Pavliš, Jílek, Scheib
s jednobrankovým vedením 0:1.
Rozhodčí: Vaněk /Choceň/, 45 diváků, ŽK: 1:2
(46. Opina) – Navrátil (55. Nekvinda), Petr O.,
Naše mužstvo vtrhlo do druhého poločasu s naVe velmi chladném počasí se ujali hosté vedení
(87. Stodola), Švec T. Petr J., Mužík Jan (82. Poul)
sazením a touhou zvrátit nepříznivý vývoj skóre. ve 24. minutě, když střílený centr Altenburgera
– Stejskal
Odměna přišla v 58. minutě, kdy nastřelená ruka
a následná teč Špatenky zapadla do sítě bezmocRozhodčí: ZERZÁN (Makov), Neubauer (Chru- jednoho z hostujících obránců tentokráte už zname- ného veterána Jardy Dittricha – 0:1. Zaslouženého
dim), Řehák (Vysoké Mýto) ŽK: 0:0, 130 diváků
nala pokutový kop a Mirek STEJSKAL s přispěním
vyrovnání jsme se dočkali po krásné kombinační
K dalšímu těžkému zápasu jsme jeli do tonoucí
břevna prostřelil brankáře Gerčáka – 1:1. V dalším
akci, na jejímž konci byl Tomáš Poul ve 35. minutě
se Třemošnice, kterou od jarní části sezony vede
průběhu si obě mužstva moc šancí nepřipravila – 1:1. Ovšem do kabin jsme šli s jednobrankovým vezkušený exligový Rostislav Macháček. Domácí
a tak za zmínku stojí pouze střela Honzy Mužíka
dením, protože svoji další šanci ve 39. minutě zužitherní zlepšení potvrdili už v minulém kole, kdy
na straně domácích z 67. minuty a gólová šance
koval opět Tomáš Poul – 2:1. V nástupu do druhého
v České Třebové prohráli pouze 1:2, po vyrovna- hostujícího Krejzy, jeho skákavá střela lízala tyčku
poločasu hosté v 52. minutě vyrovnali Šimkem po
ném průběhu hry, když měl v závěru zápasu gól
domácí branky.
chybě domácí obrany – 2:2.
na kopačce Šebek, po přiťuknutí Macháčka, ale
nevyrovnal.
Muži „B“:
Dorost „U19“
Sobotní duel, začalo lépe domácí mužstvo, pro
SK Masokombinát POLIČKA		
2 (1)
SK Masokombinát POLIČKA		
2 (2)
které je každý jarní zápas existenční a díky podpoSokol VERMĚŘOVICE		
2 (1)
FK PŘELOUČ			
2 (1)
ry silného větru si vynutilo územní převahu, ovšem
Branky: 45. Petr STOKLÁSEK 1:1, 52. Petr
Branky: 23. MACH, 29. vlastní
bez vyložené brankové příležitosti. Po úvodním
SCHEIB 2:1 - 44. Sklenář 0:1, 64. Faltus 2:2
SESTAVA: Lánský – Dvořák, Štoudek, Kučera,
domácím patnáctiminutovém tlaku, jsme se osměPolička „B“: Dittrich – Bureš, Pavliš, Mihulka, Bednář, Košek, Nespěšný, Melišík, Mach R., Ehrenlili po rohovém kopu Navrátila a skvělé hlavičce
Findejs – Kysilko (60. Jílek), Stoklásek, Kučera, berger, Stelzl
Pavliše, která ještě skončila těsně vedle. Ovšem už
Vondra (60. Navrátil) - Stodola, Scheib (57. Dobiáš)
FAKTA: Rozhodčí: Bezdíček (Dobříkov), ŽK: 1:1,
o minutu později, v 16. minutě, jsme se již radovali
Verměřovice: Pražák – Faltus (72. Kmeť), Na- 15 diváků
z vedení, když své zkušenosti potvrdil střelec Mirek
stoupil, Mikyska, Černaj, Novák, Růžička, Marek,
Na hřišti č. 2 předvedli dorostenci velmi kvalitní
Stejskal a po přihrávce od Tomáše Švece, umístě- Chládek, Sklenář, Václavek
výkon proti mužstvu z popředí tabulky.
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Mladí fotbalisté

Poličský dabl

Turnaj mladších přípravek v Ústí n. Orlicí
K prvnímu mistrovskému turnaji jsme odjížděli
s obavami. Opět nás oslabili zdravotní potíže některých hráčů. Panovalo deštivé a chladné počasí. Po
zkušenostech z minulého roku jsme se obávali organizace turnaje a v neposlední řadě jsme si nebyli moc
jisti herním projevem mužstva – jak se nám podařilo natrénovat přes zimu?
Ovšem veškeré obavy hráči rázně smetli ze stolu
hned v prvním zápase s velkým favoritem turnaje,
s domácím mužstvem. Snad až na úvod zápasu, kdy
jsme tradičně spali, hráči předváděli kvalitní fotbal!
Soupeře jsme přehrávali a dokonce přestříleli. Výsledek 4:3 byl velkým překvapením i pro nás.
V dalších dvou zápasech hráči předvedli neméně
kvalitní hru s množstvím pohledných akcí a přesným zakončením. I když síly ubývaly, kluci svojí bojovností dotáhli zápasy do úspěšného konce.
Pochvalu zaslouží celý kolektiv. Nutno vyzdvihnout střelce J. Mitáše a zdravotně indisponovaného
A. Macha, který po prodělané viróze dorazil pomoci
mužstvu v polovině druhého zápasu.
Výsledky:
Polička – Ústí n. O. 4:3 – Mitáš 2x, Valouch,
		 Horníček
Polička – Libchavy 3:1 – Doležal 2x, Horníček
Polička – Choceň 3:1 – Mitáš 3x
Sestava: Spálenka P., Pham, Bednář, Mach, Horníček, Doležal, Mitáš, Škacha, Valouch, Vondra, Zahradníček.
Mladší přípravka v České Třebové
Halovou sezónu jsme zakončili turnajem v Č. Třebové. Odjížděli jsme ve velmi pozměněné sestavě.
Vinou nemoci jsme museli na poslední chvíli improvizovat a tak dostali šanci hráči širšího kádru. Velmi
silně obsazený turnaj jsme odehráli se ctí. Opět škoda neproměněných šancí v zápasech s Č. Třebovou
a Moravany, kdy jsme sahali po vítězství. Naopak
jsme soupeřům darovali zmatky v obraně, šance,
které vyústily v branky v naší síti. Paradoxně nejlepší zápas jsme odehráli proti vítězům turnaje. Nyní už
nás čeká velikonoční ostrý start mistrovských soutěží, který ukáže, jak kvalitně a poctivě jsme trénovali.
Výsledky:
Polička – Moravany 1:1 – Mach
Polička – Č. Třebová 1:2 - Mach
Polička – Pardubice „C“ 0:3
Polička – Ústí n. O. 1:3 - Pham
Polička – Pardubice „B“ 2:4 – Horníček 2x
Sestava: Spálenka P., Pham, Bednář, Mach, Horníček, Bulva, Vondra, Zahradníček.

Závěrem děkujeme všem rodičům a sponzorům
za podporu našeho mužstva v halové sezóně.
Fotbalový turnaj mladších přípravek
v Poličce
Další z halových turnajových bitev jsme svedli na
domácí půdě. Sestava byla velmi podobná té, co nás
reprezentovala na turnaji v Bystřici. Takže? Takže
hráči stejní, předvedená hra však velmi pokulhávala, v některých okamžicích to byla mizérie. Snad
z přemíry snahy, možná trocha nervozity z domácího prostředí klukům svazovala nohy. Až na úvodní
zápas jsme byli bezzubí v koncovce. Chyběla přihrávka, zakončení a chuť něco s míčem vymyslet.
Pracně vybojované míče jsme lehce ztráceli a samotná bojovnost, která ke konci přecházela v křeč,
na víc než konečné 5. místo z 10 účastníků nestačila.
Závěrečné resumé – žádná prohra, 5. místo. Doporučená léčba – trénovat a trénovat; doba léčby – neustále.
Výsledky:
Polička – Sebranice 4:0 – Mach, Mitáš, Valouch,
		 Horníček
Polička – Bystré 0:0
Polička – Vrchovina 2:2 – Horníček, Doležal
Polička – Radiměř 0:0
Polička – Svratka 1:0 – Valouch
Sestava: Spálenka P., Pham, Červený, Doležal,
Bednář, Mach, Mitáš, Horníček, Valouch, Zahradníček.
Za podporu děkujeme následujícím subjektům:
Město Polička, SK Polička, OVB, STREFA Polička
s.r.o., O. Báča, P. Jelínek, B. Bárta, Autoškola Pospíšil, Pneuservis Červený, Gymnázium Polička, SOŠ
a SOU obchodní a služeb Polička.
Radek Mlynář
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Dne 14. 4. se uskutečnil v sokolovně v Poličce V. ročník volejbalového turnaje smíšených
dvojic Poličský dabl. Turnaje se
zúčastnilo devět párů.
Vyhrálo družstvo DoMi (Dominika Obrová a Michal Krejčí). Druzí skončili Sorry, někdo to vyhrát musel
(Josef Šutera a Lucie Havlíková) a třetí Noname
(Josef Stříteský a Andrea Librová). Pořadí ostatních družstev a kompletní výsledky naleznete na
našem webu.
Děkujeme sponzorům, bez kterých by se turnaj
neobešel. Jsou to Bartosh s. r. o. - reklama, restaurace Apalucha, Ravensburger a MIRO Borová.
Náš dík také patří Michalovi Bulvovi za nezištnou
pomoc.
Za TJ Spartak Polička ASPV - volejbal
J. K. Dvořák

AVL Polička
Byly odehrány poslední zápasy XIII. ročníku AVL Polička
s výsledky:
22. 3. 	Bystré - LachSoda 	 2:0
Bystré - ASPV
2:0
THT - ASPV
2:0
29. 3. 	K6 - LachSoda
1:1
ASPV - K6
2:0
ASPV - LachSoda 2:0
Konečné pořadí družstev:
1. 	 Bystré 	
(23 b.)
2. 	 Jaruni
(15 b.)
3. 	 ASPV
(14 b.)
4. 	 THT
(12 b.)
5. 	 Pajdáci
(11 b.)
6. 	 K6
(8 b.)
7. 	 Česká soda
(1 b.)
Slavnostní ukončení s vyhlášením výsledků
proběhne v květnu v salónku restaurace Pivovar.
Další ročník AVL Polička bude zahájen v říjnu.
Přihlášky družstev do XIV. ročníku AVL bude
možno podávat do 15. 9. e-mailem na adresu
sody@seznam.cz
Kompletní výsledkovou listinu a výsledky odehraných zápasů naleznete na www.policka.cz/avl.
Děkujeme našim sponzorům jmenovitě Bartosh s. r. o. - reklama, Kovoslužba Bulva, Tiskárna Polička, MIRO Borová, Ravensburger i městu
Polička za poskytnutou podporu a těšíme se na
dalším ročníku nashledanou.
Za OV AVL Polička
J. K. Dvořák
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Plavecký bazén
1. úterý
14.00-16.30 h.,
		
16.30-18.00 h. dvě dráhy,
		
18.00-20.00 h.
2. středa
6.00-7.30 h.,
11.00-12.00 h.,
		
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
		
19.00-20.00 kondiční pl.
3. čtvrtek
6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.
4. pátek
6.00-7.30 h., 	 12.00-16.00 h.,
		
17.30-19.00 h.,
		
19.00-20.00 h. kondiční plavání
5. sobota
14.00-20.00 h.
6. neděle
ZAVŘENO
7. pondělí
6.00-7.30 h.,
12.30-14.30 h.,
		
14.30-15.30 h. dvě dr. aquagravidibic,
		
14.30-15.30 h. dvě dráhy,
		
15.30-16.00 h., 18.00-20.00 h.
8. úterý
14.00-16.30 h.,
		
16.30-18.00 h. dvě dráhy,
		
18.00-20.00 h.,	 
9. středa
6.00-7.30 h., 	 11.00-12.00 h.,
		
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
		
19.00-20.00 kondiční pl.
10. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.
11. pátek
6.00-7.30 h.,
		
10.00-12.00 h. dvě dráhy,
		
12.00-16.00 h., 17.30-19.00 h.,
		
19.00-20.00 h. kondiční plavání
12. sobota
16.00-20.00 h.
13. neděle
ZAVŘENO
14. pondělí 6.00-7.30 h.,
12.30-13.30 h.,
		
14.30-15.30 h. dvě dr. aquagravidibic,
		
14.30-15.30 h. dvě dráhy,
		
15.30-16.00 h., 	 18.00-20.00 h.
15. úterý
6.00-7.30 h.,
11.00-12.00 h.,
		
14.00-15.00 h.,
		
16.30-18.00 h.dvě dráhy,
		
18.00-19.00 h.,
		
19.00-20.00 h. aquaerobic
16. středa
6.00-7.30 h.
11.00-12.00 h.,
		
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
		
19.00-20.00 kondiční pl.
17. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.
18. pátek
6.00-7.30 h.,
		
10.00-12.00 h. dvě dráhy,
		
12.00-16.00 h., 17.30-19.00 h.,
		
19.00-20.00 h. kondiční plavání
19. sobota
14.00-20.00 h.
20. neděle ZAVŘENO
21. pondělí 6.00-7.30 h., 	 12.30-13.30 h.,
		 14.30-15.30 h. dvě dr. aquagravidibic,
		
14.30-15.30 h. dvě dráhy,
		
15.30-16.00 h., 	 18.00-20.00 h.
22. úterý
6.00-7.30 h.,
11.00-12.00 h.,
		
14.00-15.00 h.,
		
16.30-18.00 h.dvě dráhy,
		
18.00-19.00 h.,
		
19.00-20.00 h. aquaerobic
23. středa 6.00-7.30 h.
		
11.00-12.30 focení pod vodou s dětmi
		
v kurzech plavání batolat,
		
12.30-17.30 h.,
		
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
		
19.00-20.00 kondiční pl.
24. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.
25. pátek
6.00-7.30 h.,
		
10.00-12.00 h. dvě dráhy,
		
12.00-16.00 h., 17.30-19.00 h.,
		
19.00-20.00 h. kondiční plavání
26. sobota 14.00-20.00 h.
27. neděle
ZAVŘENO
28. pondělí 6.00-7.30 h.,
11.00-13.30 h.,
		 14.30-15.30 h. dvě dr. aquagravidibic,
		
14.30-15.30 h. dvě dráhy,
		
15.30-16.00 h., 	 18.00-20.00 h.
29. úterý
6.00-7.30 h.,
11.00-12.00 h.,
		
14.00-15.00 h.,
		
16.30-18.00 h.dvě dráhy,

		
		
30. středa
		
31. čtvrtek

Automotoklub
pokračuje v tradici

18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. aquaerobic
6.00-7.30 h., 9.00-12.00 h.,
19.00-20.00 kondiční plavání
6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.

Předloni i loni uspořádal AMK Polička jízdu
motorek a čtyřkolek do vrchu. Opět můžeme poděkovat lyžařskému oddílu, který poskytl areál
sjezdovky pro tento atraktivní závod.
Díky tomu mohou diváci vidět už 3. ročník motokrosového sprintu do vrchu, který se bude konat
v neděli 27. května.

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!
UPOZORNĚNÍ: Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27o C. Při překročení
zaplaceného času v bazénu a bazénku se doplácí
dle platného ceníku.
PROVOZ SAUNY:
muži: St/Pá od 16.00 do 20.00 h.
ženy: čtvrtek od 16.00 do 19.30 h.
a sobota od 14.30 do 16.55 h.
společná: sobota 17.00 do 20.00 h.
Saunování s dětmi batolecího věku je vhodné při
zahájení provozu v kterýkoliv provozní den.
NABÍDKA:
V prostorách sauny nabízíme k pronájmu místnost o rozměrech 17 m2 za účelem např. masáží,
poskytování rekondičních služeb a podobně.
V areálu koupaliště nabízíme k pronájmu prostory k podnikání v oblasti občerstvení. Informace získáte 461 725631, 737 867 342, bazen@tespolicka, Kmošková Jitka, vedoucí plaveckého bazénu
se saunou, koupaliště a ubytování.

I v letošním roce budou startovat kategorie nejmladších děti do deseti a patnácti let. Dospělí jsou
zařazeni do skupiny MX2 – 125 - 250 ccm, MX1 do
450 ccm. Pojedou také čtyřkolky, které v minulých
ročnících upoutaly velkou pozornost. Závodníci
budou trénovat už od 9 hodin a vlastní závod začne ve 13 hodin. Novinkou letošního ročníku bude
měření elektronickou časomírou.
Pro diváky bude připraveno rozličné a kvalitní
občerstvení. Přijďte fandit poličským závodníkům, protože k domácímu prostředí patří podpora
domácích fanoušků.
AK

Aktuální změny a informace o provozu plaveckého bazénu jsou zveřejněny před plaveckým bazénem na vývěsní tabuli a na www stránkách Město Polička 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
PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU UKONČEN

Turisté zvou
Úterý 1. května - K pomníku
K. H. Máchy
Pěší vycházka do okolí Blanska. Odjezd v 7.30 hod vlakem
do Blanska. Návrat vlakem do
Poličky v 18.28 hod. Trasa 18 km.
Vedoucí akce: Jiří Coufal
4. - 8. května - Šumava
Autobusový zájezd do oblasti Železnorudska
s výjezdem do SRN. Pěší turistika s ubytováním
na chatě KČT v Prášilech. Zájezd plně obsazen. Vedoucí akce: Jiří Andrle
Sobota 19. května - Tajný pochod - 3. ročník
Nenáročná pěší trasa v okolí Poličky v délce
12 km. Vhodné pro rodiny s dětmi. Sraz v 9.00 hod.
před nádražím ČD v Poličce. Vedoucí akce: Roman
a Jiřina Škorpíkovi a Miloš Baláš
Sobota 26. května - Cyklovýlet
Květnový výlet na kolách tentokrát na hrad
Pernštejn. Sraz účastníků v 8.00 hod u divadla,
trasa asi 90km. Vedoucí akce: Mil. Štefka
Pátek 1. června - Za západem slunce - 5. ročník
Sraz účastníků v 16.30 hod u mapy na náměstí
v Poličce. Trasa do 15 km. Vedoucí akce: Ing. Karel
Müller
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.

Jitřenka - měsíčník, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci. Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893, Korespondenční adresa: Pomezí 128, 569 71 (schůzku je třeba předem dohodnout), tel. 603 526 243, e-mail:
jitrenkapolicka@seznam.cz. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Z. Kašparová, L. Navrátilová, Ing. N. Šauerová. Stálí spolupracovníci: J. Najbert, L. Čiháková. Registrováno MK ČR pod č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí města Poličky, podatelna MěÚ, e-mail: podatelna@policka.org. Příspěvky a inzerci do Jitřenky přijímá e-mailem
šéfredaktor (jitrenkapolicka@seznam.cz), písemně Informační centrum a podatelna MěÚ ve lhůtě do uzávěrky příslušného vydání. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat
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