Vybíráme:
Mime Fest
*555
Letní tábory
Sport

str. 13
18 - 19
str. 20
str. 24 - 28

Informace o dění ve městě najdete
také na www.policka.org
září 2012, ročník 10 (86)
Noviny občanů města Poličky a okolí

Nebývalý rozvoj výrobních kapacit v Poličce
Vážení a milí spoluobčané,
věřím, že si mnozí z vás již všimli, že v současné
době v našem městě byly na několika místech zahájeny stavby průmyslových objektů.
První významnou stavbu začala firma Ravensburger Karton, s. r. o., která zásadním způsobem
zvětšuje provoz přístavbou u své firmy.
Současně jsme se po mnoha letech nelehkého
budování „Průmyslové zóny Polička“ dočkali příchodu další velké firmy do této připravené lokality.
Firma Daniševský s. r. o., vlastněná německým
koncernem Dräger Medical s. r. o., zde již začala
s výstavbou svého provozu.
V září v této průmyslové zóně zahájí výstavbu
další renomovaná firma, a to KOH-I-NOOR Ponas s. r. o., která zde vystaví nový moderní závod.

Během podzimu zahájí výstavbu další firma a to
KMtronic s. r. o., která opět vytvoří další pracovní
místa.
Vážení čtenáři, myslím, že vzhledem k celkové
těžké hospodářské situaci, které jsme svědky, je
tento stavební ruch v našem městě téměř neuvěřitelný. V devítitisícovém městě se souběžně budují
čtyři nové výrobní kapacity. Při této příležitosti cítím velkou potřebu ocenit dlouholetou skutečnost,
že naše město má trvale v rámci okresu nejnižší
počet lidí bez práce a zároveň poděkovat všem
podnikatelům za jejich odvahu, realismus a správná rozhodnutí, která jsou nezbytná pro prosperitu
města a pro vytvoření nových pracovních míst.
Jaroslav Martinů
starosta města
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Plavecký bazén má nový
bezbariérový přístup
Plavecký bazén se saunou v Poličce přivítá návštěvníky po letní přestávce novým stavebním
prvkem, kterým je bezbariérový přístup. Vchod
do bazénu již nebude problém pro maminky s kočárky a také pro vozíčkáře. Stavbu tohoto velkého
projektu realizovala na základě výsledku výběrového řízení firma Klepocol, s.r.o. ze Svitav, náklady
pro městský rozpočet představují částku půl miliónu korun.

Zahájena nejvýznamnější stavba roku 2012
Začátkem září startuje nejvýznamnější stavební
akce města Poličky letošního roku – rekonstrukce
ulice Tyršova. Stavba zahrnuje rekonstrukci Tyršovy ulice od Palackého náměstí včetně parkoviště
u pošty a také ulici Na Jordáně. Akce je rozdělena
do dvou etap. 1. etapa - část od Palackého náměstí
k ulici Na Bídě, 2. etapa - od ulice Na Bídě po Husovu ulici včetně ulice Na Jordáně. Každá etapa
bude realizována po kratších stavebních úsecích.
Pěším bude průchod umožněn, samozřejmě bude
možný i přístup do obchodů, domů a provozoven.
Vjezd vozidel bude omezen.
Co rekonstrukce Tyršovy ulice znamená? Rekonstrukci zpevněných ploch (nová žulová dlažba),
výměnu kabelových rozvodů veřejného osvětlení,

částečnou výměnu kanalizace (havarijní úseky),
výměnu vodovodu. V rámci rekonstrukce dojde
též k zpřehlednění křižovatky ulic Tyršova, Eimova a Husova. Celkové náklady na tuto akci představují částku 10 mil. korun. Vysoutěžená cena je
nejnižší z nabídky 15 firem, nutno doplnit, že původní cena dle rozpočtu projektanta byla ve výši
19 mil. korun.
V návaznosti na rekonstrukci Tyršovy ulice probíhá i obnova dvora a průjezdu Městského úřadu
v Poličce. Současná plechová vrata budou nahrazena kovářskou bránou, upravené prostory vytvoří
důstojné atrium a otevřený pohled do atria oživí
dlouhé průčelí řadových domů Tyršovy ulice.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Bezbariérové vstupy má i nově rekonstruovaný
chodník na ulici Nádražní. Původní již nevyhovující asfaltový povrch chodníku byl nahrazen
povrchem ze zámkové dlažby šedé barvy, vjezdy
ze zámkové dlažby červené barvy. Zakázku realizovala na základě výběrového řízení firma DS
DELTA spol. s.r.o. Lubná, celková cena 346 530 Kč,
z toho dotace z Programu rozvoje venkova ČR
představuje částku cca 259 897 Kč.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Otevírá se nové oddělení mateřské školy
Jak jste se mohli dočíst v červnové Jitřence, Zastupitelstvo města Poličky reagovalo na nedostatek míst
v mateřských školách a na svém dubnovém jednání
schválilo zřízení odloučeného pracoviště společně
s navýšením kapacity Mateřské školy Luční Polička
o 28 míst. V budově Základní školy Na Lukách Polička ve Švermově ulici tak vzniká nové, páté oddělení
školky.

Do nového oddělení bude v rámci mateřské školy
přeřazeno 28 dětí předškoláků, kteří tak budou mít
možnost dopředu nasát atmosféru základní školy
a při svém nástupu do 1. třídy už nebudou takovými
nováčky. Do zbývajících oddělení mohou přijít další
děti, na které nezbylo místo při březnovém „zápisu“.
Veškeré práce spojené s přípravou třídy (stavební
práce, souhlasy patřičných úřadů a nakonec i zařízení prostor) se daří dokončovat v potřebném termínu, oddělení tak může 1. 9. zahájit provoz. Vybavení
bude pro začátek skromnější a bude se průběžně
podle potřeb doplňovat. Skromnost však rozhodně
nebude na újmu vzdělávání dětí.
K. Vomočilová, odbor vnitřních věcí

Uzávěrka
příštího čísla Jitřenky: 17. září
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Podvodníci a sKarta
Chtěli bychom varovat občany města Poličky
před podvodníky, kteří se v posledních dnech objevili na Mělnicku a nabízeli za poplatek 300 Kč
zřízení sKarty. Jejich aktivitu již prošetřuje PČR.
Upozorňujeme všechny občany, že zřízení
sKarty je ZDARMA a nikdo ji nenabízí podomním prodejem. K převzetí sKarty vás dopisem vyzve příslušný Úřad práce ČR, který vám
také oznámí, kdy a kde si máte (pokr. na str. 2)
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Podvodníci a sKarta

Výstavba bytů pro sociálně potřebné
v lokalitě Mánesova

(pokr. ze str. 1) kartu vyzvednout. Česká spořitelna vám k ní následně pošle PIN a kartu si pak
můžete zdarma aktivovat v kterémkoliv bankoNa začátku července tohoto roku jsme se dozvěmatu České spořitelny. Do té doby budou sociální
děli, že rada města doporučuje zastupitelstvu měsdávky občané dostávat stejným způsobem jako
ta schválit Dodatek ke kupní smlouvě mezi měsdoposud.
tem Polička a společností ŠVANDA PRIMA s. r. o.,
Pokud se setkáte s podomními prodejci, kteří
týkající se změny ve výstavbě v lokalitě Mánesova
vám budou sKartu nabízet, oznamte to, prosím, - namísto řadových garáží by měly být postaveny
PČR nebo příslušnému Úřadu práce ČR.
malometrážní byty pro sociálně potřebné.
Všechny informace o sKartě najdete na www.
S tímto záměrem si dovolujeme nesouhlasit, neskontakt.cz. Můžete se také obrátit na kontaktní
boť nám nepřipadá umístění těchto domků v této
centrum pro sKartu (800 752 782).
lokalitě vhodné vzhledem k tomu, že majitelé neBc. Černíková, odbor sociálních věcí
movitostí a pozemků vynaložili nemalé finanční
a zdravotnictví
prostředky na to, aby mohli žít v klidném a bezpečném prostředí. Chápeme, že se leckdo z nás

Hasiči občanům

Vysvětlení nedorozumění v oblasti Mánesova

Z minulých příspěvků již víte, že povodeň je nejrozsáhlejší a nejničivější mimořádná událost, která nám v současné době hrozí. I když se ohrožení
lidé včas evakuují, škody způsobené povodní bývají
obrovské a těžce, nákladně a dlouhodobě se odstraňují. Nejde jen o škody materiální. Často během několika desítek minut zničené celoživotní dílo a velká
zátěž při likvidaci škod a obnově původního stavu
přinášejí i problémy s psychikou (úzkostné stavy
apod.).
Víte, co dělat po povodni?
• Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou
narušenost, obyvatelnost bytu, domu, rozvody
energií (plynu, elektrické energie), stav kanalizace a rozvodů vody.
• Pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů.
• Zlikvidujte potraviny a polní plodiny, které byly
zasaženy vodou.
• Zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které
bylo usmrceno povodní.
• Nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik
vodu jako pitnou neschválil.
• Ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu
s pojistnými podmínkami, vyhotovte soupis
škod, případně je zdokumentujte (fotografie,
znalecký posudek, účty, svědectví). Při řešení
pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny.
• Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte
pokyny odborníků.
• Na místech humanitární pomoci (mohou být
zřízena v obci) si můžete vyžádat: finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod apod.
• Jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem.
• Dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů.
• Dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nechte si
řádně ošetřit každé otevřené zranění.
• Odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces náročný na materiální, finanční
a psychologickou podporu. Vzájemná pomoc
a sociální péče o postižené je většinou nezbytná
a je vhodné ji co nejvíce využívat.
Více naleznete na www.hzspa.cz.
Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje
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může ocitnout v tíživé životní situaci a to ne vždy
vlastní vinou. Ovšem zkušenosti s některými obyvateli těchto bytů z okolních obcí (Vendolí, Sebranice,…) nejsou zrovna nejlepší a proto žádáme, aby
město Polička schválení tohoto Dodatku znovu
přehodnotilo a pokusilo se nalézt pro sociální byty
jiné umístění.
Je chvályhodné, že stavební firma zde zamýšlí
také jako bonus vybudovat dětské hřiště, ale je
otázkou, zda toto místo bude pro naše děti, v případě výstavby sociálních bytů, bezpečné.
Obyvatelé lokality Mánesova
a přilehlých ulic

Vážení občané,
dovolte mi tímto způsobem reagovat na obavy
našich spoluobčanů bydlících v lokalitě Mánesova,
které vznikly po zveřejnění informace ve Svitavském deníku.
Na základě této informace došlo k obavám, že se
město chystá v této oblasti postavit byty pro sociálně slabé občany. Rád bych tyto obavy rozptýlil,
neboť zastupitelé města rozhodli pouze o právu
na změnu využití bývalého městského pozemku,
který v minulých letech odkoupila firma Prima
s. r. o. za účelem výstavby garáží.
Původní podmínkou bylo, že zde firma Prima
s. r. o. postaví garáže pro majitele 52 bytů ze čtyř
bytových domů. Tento záměr se časem ukázal
jako nerealistický a to hlavně z důvodu celkových
nákladů na jednu garáž, a proto firma požádala
o možnost tento pozemek využít na budoucí možnou výstavbu 2-3 dvojdomků.
Při této příležitosti v rámci diskuse zastupitelů zazněl názor, který zaznívá celou řadu let
a je oprávněný, že město musí výhledově uvažovat
o podpoře výstavby malometrážních bytů, o kte-

ré v současné době začíná být největší zájem a to
v celé republice.
Nový územní plán umožňuje novou bytovou
výstavbu v několika lokalitách a je jen otázkou
budoucích rozhodnutí, v jaké lokalitě a za jakých
podmínek se bude stavět.
Při této příležitosti bych rád se vším důrazem
vyvrátil pochybnosti, které vznikají na základě
zkušeností z okolních obcí a tyto obavy zaznívají z článku „Výstavba bytů pro sociálně potřebné
v lokalitě Mánesova“.
Ubezpečuji všechny, že v této věci není nic rozhodnuto a naším záměrem v žádném případě není
způsobit v této lokalitě jakýkoli problém. Pokud
dojde k výstavbě omezeného počtu dvojdomků
firmou Prima s.r.o., tak charakter tohoto bydlení
bude stejný jako v již zde postavených rodinných
domcích. Vylučuji, že není, a nikdy nebylo, naším
cílem zde vystavět bydlení typu ubytoven apod.
Věřím v pochopení a jsem s pozdravem
Jaroslav Martinů
starosta města

Dny evropského dědictví v Poličce
Dny evropského dědictví (European Heritage
vstupném, prohlídky poličských hradeb – vstup
Days - EHD) každoročně v měsíci září otevírají
zdarma. Více na www.cbmpolicka.cz.
nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších pamáHrad Svojanov nabízí v rámci EHD tyto dotek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které
provodné akce: 8. 9. - 9.00 - 17.00 hod. – „Den
jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V le- otevřených dveří ve stylovém hradním penzionu“
tošním roce byly dny EHD vyhlášeny v termínu – komentované prohlídky hradních hostinských
8. - 16. 9. Ke dnům EHD se každoročně přidává
pokojů a romantického loveckého salonku s průi město Polička a nabízí výhodné návštěvy pamá- vodcem a dne 15. 9. – 20.30 - 22.00 hod. – „Netratek a různé akce navíc. Kam se vydat letos?
diční noční oživené prohlídky hradu“. Na obě akce
doporučujeme předchozí rezervaci.
Městské muzeum a galerie Polička ve dnech
Více na www.svojanov.cz.
8. - 9. 9. nabízí: barokní radnice – vstup zdarIng. N. Šauerová, tisková mluvčí města
ma, Centrum Bohuslava Martinů – 50% sleva na

Město Polička hledá královnu
V letošním roce obnovuje svazek obcí Královská
věnná města tradici konání volby „KRÁLOVNY“
VĚNNÝCH MĚST. Soutěže se mohou zúčastnit
dívky ve věku od 15 do 25 let. Finálový večer se
uskuteční v Adalbertinu v Hradci Králové dne
13. listopadu 2012.
Součástí přípravy na finálový večer je osobní
průprava, která je dána technickými podmínkami
soutěže, jako je absolvování jednoho víkendového
soustředění v místě konání finále (HK) s nácvikem
dobového tance, módní přehlídky (spol. šaty), přípravou volné disciplíny a znalostí historie města,
ze kterého finalistka pochází.

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

Pořadatelem finálového večera je dobrovolný svazek obcí Královská věnná města
www.vennamesta.cz a pověřeným realizátorem
finále je profesionální modelingová agentura
D&D Hradec Králové www.modelagencyddhk.cz.
Přihlášku zájemkyně najdou na webových
stránkách města Poličky. Prosím vyplňte
a zašlete zpět na e-mailovou adresu soutěže:
kralovnavennychmest@seznam.cz a v kopii
na e-mail nsauerova@policka.org do 14. 9. 2012.
Ing. N. Šauerová, členka výkonného výboru
Královských věnných měst

Bonus pas Českomoravského pomezí nominován
v soutěži Ceny Kudy z nudy 2012
Bonus pas, nový turistický produkt
Českomoravského pomezí, který byl
představen teprve před pár týdny, si
už stačil získat zájem nejen návštěvníků atraktivních míst naší turistické
oblasti, ale také odborné veřejnosti.
Agentura CzechTourism nominovala Bonus pas
do soutěže o nejlepší turistickou nabídku roku
„Ceny Kudy z nudy 2012“. Slevový program Českomoravského pomezí byl nominován v kategorii
Novinky za region Východní Čechy. Veřejnost se
může do hlasování zapojit až do 30. září 2012 na
internetové stránce www.cenykudyznudy.cz. Každý hlasující bude zařazen do losování o zajímavé
ceny.
Bonus pas přináší všem turistům i domácím
možnost navštívit mnoho zajímavých míst regionu
s výraznou slevou. Každý, kdo si během návštěvy
naší turistické oblasti u zapojených poskytovatelů služeb pořídí slevovou knížku Bonus pas, může
začít užívat všech výhod, které jsou zde nabízeny.
Atraktivní slevy poskytují hrady, zámky, muzea
a galerie, ale i sportovní a ubytovací zařízení, restaurace a kavárny nebo informační centra. Celkem přináší Bonus pas Českomoravského pomezí
padesát pět slev a bonusů.
Ing. Jiří Zámečník
manažer cestovního ruchu
Na kterých místech lze získat Bonus pas a čerpat
slevy a bonusy?

Wellness
• Relaxační centrum Savitar Litomyšl
• Relax centrum Kubíčkovi Bystré
• Penzion Badinka Svojanov
Aktivně
• Tyršova veřejná plovárna
• Městský bazén Litomyšl
• Toulovcova Rozhledna, Rozhledna Terezka,
Rozhledna Borůvka
• Aquapark Moravská Třebová
• Bowling Club Moravská Třebová
• Squash U Kalvárie Moravská Třebová
Informační centra
• Informační centrum Svitavy
• Informační centrum Polička
• Informační centrum Litomyšl
• Turistické informační centrum Moravská Třebová
Restaurace a kavárny
• Restaurace Pod Věží Vysoké Mýto
• Chata Maxe Švabinského Kozlov
• Bowling Club Moravská Třebová
• Hostinec Fara Křenov
• Restaurace Excalibur Moravská Třebová
• Restaurace U Kalvárie Moravská Třebová
• Třebovská restaurace Moravská Třebová
• Zámecká kavárna Moravská Třebová
Ubytování
• Penzion Malaika Svitavy
• Pension Fontána Svitavy
• Garni Hotel Svitavy
• Penzion 555 Polička
• Penzion Kubíčkovi Bystré
• Evropské školicí centrum Litomyšl
• Chata Maxe Švabinského Kozlov
• Antik Hotel Sofia
• Apartmány Savitar Litomyšl
• Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl
• Penzion Merkur Litomyšl
• Penzion V Podzámčí Litomyšl
• Turistická ubytovna Toulovec Proseč
• Hotel Pod Věží Vysoké Mýto
• Penzion Badinka Svojanov
• Pension Excalibur Moravská Třebová
• Penzion Best Moravská Třebová
• Penzion V Podzámčí Moravská Třebová
• Hotel Garni Orka Moravská Třebová

Památky
• Zámek Moravská Třebová
• Zámek Litomyšl
• Hrad Svojanov
• Rodná světnička Bohuslava Martinů
• Gotické opevnění města Poličky
Muzea a galerie
• Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
• Městská galerie Vysoké Mýto
• Portmoneum – Museum Josefa Váchala
• Městská galerie Litomyšl
• Městská obrazárna Litomyšl
• Muzeum dýmek Proseč
• Městské muzeum a galerie Polička
• Městské muzeum a galerie ve Svitavách
• Museum Fara Křenov
• Muzeum Moravská Třebová

Využijte služeb cyklobusu i v září!
Až do neděle 30. září mohou všichni cyklisté
i pěší turisté využít služeb cyklobusu, který je
přiblíží k atraktivním místům Českomoravského
pomezí, jako jsou Toulovcovy maštale, Hřebečské
důlní stezky, rozhledna na Kozlově, zámek v Nových Hradech, ale samozřejmě také památky, mu-

Velké cvičení na letišti
Na ploše letiště Aeroklubu v Poličce se uskuteční
21. září významné a rozsahem mimořádné taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení Pardubického kraje pod názvem „HUMANITÁRNÍ POMOC 2012“.
Tématem cvičení je provozování Materiální základny humanitární pomoci v působnosti Hasičského záchranného sboru České republiky, určené
pro obyvatelstvo postižené rozsáhlou povodní.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

zea, galerie a další zajímavosti v Poličce, Svitavách,
Moravské Třebové, Litomyšli či Vysokém Mýtě.
Cyklobus bude, stejně jako o prázdninách, v provozu každý pátek, sobotu a neděli. 28. září pojede,
vzhledem ke státnímu svátku, podle nedělního
jízdního řádu. Podrobné informace o cyklobusu,
jízdní řád, mapu a několik tipů na výlety najdete
na www.ceskomoravskepomezi.cz nebo v propagačním letáku.
Nejen při výletech cyklobusem bude důležitým
pomocníkem pro všechny pěší turisty i cyklisty
mapa Českomoravského pomezí, která na rozdíl
od jiných prodávaných map pokrývá celé území
turistické oblasti s přesahem do okolních regionů. Samozřejmostí je zakreslení značených pěších
tras i cyklotras a nechybí ani zajímavé informace
o městech Českomoravského pomezí a významných turistických atraktivitách. Vše je doplněno množstvím kvalitních fotografií. Turistickou
mapu si nyní můžete zakoupit v informačních centrech regionu za bezkonkurenční cenu 39 Kč.
Ing. Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu
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Události Městské
policie Polička
Dne 20. 7. v odpoledních hodinách byli strážníci přivoláni do bufetu na Palackého náměstí, v jehož prostorách byl nalezen toulavý pes. Hlídka MP
psa odchytla a následně převezla do útulku v obci
Pohodlí. Netrvalo dlouho a o psa se přihlásil jeho
majitel, osmadvacetiletý muž z Poličky. Ten si psa
převzal a strážníci s ním přestupek ze zákona na
ochranu zvířat proti týrání vyřešili v blokovém
řízení.
V neděli v 1.15 hod. dne 22. 7., na ulici Nádražní
v Poličce, spatřili strážníci vozidlo značky Citroën,
které stálo zaparkované v protisměru a zákazu zastavení. Po chvíli toto vozidlo odjíždělo z uvedené
ulice bez zapnutých světlometů. Strážníci za tímto
vozidlem vyjeli, aby zkontrolovali řidiče a vyřešili
jeho přestupkové jednání. Při zastavování vozidla
za pomocí výstražného světelného a zvukového zařízení však řidič sešlápl plyn a začal hlídce
ujíždět. Po zběsilé honičce ulicemi města, kdy měl
řidič Citroënu několikrát štěstí, že nenaboural, již
strážníci věděli, že mají co do činění s řidičem, který je pod vlivem alkoholu. Vše skončilo na ul. Hegerova, kde řidič svou jízdu sám ukončil. Výsledek
dechové zkoušky provedené u osmatřicetiletého
řidiče z Pardubicka byl s pozitivním výsledkem
1,23 promile alkoholu v dechu. Na místě bylo dále
strážníky zjištěno, že muž není držitelem příslušného řidičského oprávnění. Po provedení nezbytných úkonů policie ČR, které byla celá věc předána,
bude o osudu řidiče rozhodovat soud, v lepším případě správní orgán.
Dne 1. 8. se na služebnu MP dostavil muž v důchodovém věku z Chrudimska s tím, že postrádá
od dopoledních hodin svoji manželku, která jej
doprovázela do zdravotnického zařízení a poté se
s ním rozešla na Palackého náměstí v Poličce, že
si jde nakoupit. Oznamovatel však zjistil, že zdravotnické zařízení je zavřené, proto se vrátil zpět
ke svému vozidlu a zde vyčkával na svoji ženu. Ta
však nepřicházela, proto muž požádal o pomoc MP
Polička. Strážníci s mužem pátrali po městě v místech, které žena v Poličce navštěvuje, a následně
také využili kamerového systému. Po neúspěšném
pátrání se nakonec oznamovatel vydal zpět do
místa trvalého bydliště, kde již svoji ženu zastihl.
Pátrání tak skončilo s dobrým koncem.
Dne 9. 8. v odpoledních hodinách byl na ulici
Hegerova strážníky odchycen pes menšího vzrůstu, kříženec, který se již 3 dny volně pohyboval po
Poličce. Pes byl po odchycení převezen do útulku
v obci Pohodlí, kde je do současné doby, neboť se
nepodařilo zjistit jeho majitele. Foto psa je možné zhlédnout na stránkách Města Poličky, v sekci
městská policie/odchycení psi. MP Polička přijme
veškeré informace vedoucí ke zjištění majitele psa,
na tel. 731 441 421.
Dne 10. 8. v dopoledních hodinách požádal
strážníky o pomoc majitel domu na ulici Janáčkova, který požadoval řešení špatně zaparkovaného vozidla, které mu bránilo ve výjezdu z domu.
Strážníci na místě vyhodnotili situaci tak, že přivolali odtahovou službu, která vozidlo po naložení
odvezla do areálu své firmy. Majitel vozidla se přihlásil následující den. Vozidlo zde ponechal z důvodu poruchy startování a neuvědomil si, že brání
majiteli domu ve výjezdu. Za chyby se platí, v tomto případě vyšel majitele vozidla odtah dosti draze.
Dne 13. 8. v dopoledních hodinách vyjeli strážníci na oznámení prodavaček prodejny Jednota
v Poličce, které zde přistihly zákazníka při krádeži.
Na místě bylo zjištěno, že padesátiletý muž z Poličky se snažil odcizit zboží prodejny v hodnotě 70 Kč.
Díky všímavosti zaměstnanců se však podařilo
muže přistihnout. Strážníci v daném případě postupovali standardně. Po provedených lustracích
vyřešili přestupkové jednání muže v blokovém
řízení.
Městská policie Polička
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Usnesení rady a zastupitelstva

Co je nového na
Svojanově?
Slavnosti lovu
O víkendu 22. – 23. září proběhnou na hradě
Svojanově slavnosti lovu. Již druhý ročník akce
s loveckou tematikou připomene oblíbenou zábavu majitelů hradu nejen v 19. století. Na hradě
potkáte trubače, lovčí se psy, sokolníka i pytláky.
Současně budou v hradní restauraci podávány
gastronomické speciality myslivecké kuchyně kančí speciality, bažanti, křepelky, srnčí kýta na
smetaně, smažené řízky s česnekem, pstruh na
grilu, zvěřinový vývar se zeleninou a masovými
knedlíčky ad.
Výstava pozdní gotiky místního regionu
Hrad Svojanov se v letošním roce připojil k mezinárodnímu projektu Europa Jagellonica. Kromě
Královských slavností, které se na hradě konaly na
začátku měsíce července, je v prostorách hradu od
června instalována výstava, připomínající umělecká díla pozdní gotiky místního regionu. Výstava se
nachází v přízemním sále paláce, v němž je jinak

umístěna stálá expozice o historii a stavebním vývoji hradu. Návštěvníci se na výstavě seznámí formou reprodukcí a odborných textů s nejvýznamnějšími sochařskými díly pocházejícími z okolních
kostelů. Je to zejména Madona ze Svojanova z roku
1480, nyní umístěná v kostele sv. Mikuláše ve Starém Svojanově, a Assumpta z Jedlové z let 1507 –
1510 v dnešní době umístěná v kostele Navštívení
Panny Marie v Jedlové. Dominantou instalace je
model hradu ve vrcholné podobě a dále nákresy
a texty, věnující se pozdně gotickým úpravám samotného hradu. V období pozdní gotiky vznikl na
hradě unikátní systém flankovacího opevnění se
sedmi půlválcovými a válcovými baštami a také
dům zbrojnošů, nejhodnotnější budova hradního
komplexu. Obě tyto stavby v letošním roce prochází rozsáhlou rekonstrukcí, aby se v obnovené
kráse mohly znovu představit návštěvníkům.
Výstava bude otevřena až do 16. prosince v rámci otevírací doby hradu a je součástí prohlídkového
okruhu A.
Miloš Dempír

SJ pro Poličku a okolí a MO KDU-ČSL
vás zvou na

dechovou hudbu
POLIČANKA
Michalské odpoledne
ZAHRADA U MLÝNA
neděle 30. září 2012
ve 14.30 hodin
Občerstvení zajištěno
Vstupné 50 Kč
V případě nepřízně počasí
se posezení koná v domě JORDÁN.
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Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady
města Poličky konané dne 6. srpna
2012
RM souhlasí s použitím městského znaku pro
přítisk k vydání poštovní známky na rok 2015
při příležitosti 750. výročí založení města Poličky.
1. RM bere na vědomí zápis z jednání ediční rady
konané dne 16. 7. 2012.
2. RM schvaluje předloženou část textu výroční
publikace „Polička 2015“ a vyplacení honorářů autorům dle návrhu v zápise z ediční rady.
RM bere na vědomí odkoupení gastronomického vybavení pro kuchyni restaurace hradu
Svojanov od společnosti Portaner, s.r.o., Praha
3, formou zápočtu pohledávky vůči této společnosti.
RM schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení stavby s Pardubickým krajem, Komenského
náměstí 125, Pardubice – „Rekonstrukce ul. Tyršova v Poličce - II. etapa“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu se společností Regionální nemovitosti s.r.o.,
Praha 1 - „Rekonstrukce ul. Tyršova v Poličce II. etapa“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Smlouvu č. 09039273 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí na akci: „Realizace
úspor energie - Mateřská školka Čtyřlístek Polička“.
RM schvaluje Smlouvu č. 09038213 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí na akci: „Realizace
úspor energie - Mateřská školka Luční Polička“.
RM doporučuje ZM schválit vyčlenění částky
na dofinancování akce „Rekonstrukce ul. Tyršova
v Poličce“ v rozpočtu města na rok 2013 v předpokládané výši, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí
2012.
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č.7/2012, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
se společností TAXONIA CZ, s.r.o., Olomouc,
upravující platební plnění v jednotlivých čtvrtletích 2012/2013.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě
- Polička“ uzavřené dne 13. 7. 2010 se zhotovitelem Sdružení firem - kanalizace Polička, vedoucí
účastník EVT Stavby s.r.o., Svitavy.
RM schvaluje Mandátní smlouvu o zajištění služeb technického dozoru investora se společností
APOLO CZ s.r.o., Polička, na akci „Rekonstrukce
ul. Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Polička ul. Janáčkova rekonstrukce
kanalizace - 1. etapa“ uzavřené dne 21. 6. 2012
s firmou ABK - Pardubice, a.s., Pardubice – Nemošice.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy
o dílo se společností T. E. S. s.r.o., Polička na stavební úpravy v budově Mateřské školy Polička,
Hegerova 427, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí předání agendy spojené
s výkonem funkce ředitelky Základní umělecké
školy Bohuslava Martinů Polička paní MgA. Gabriele Vraspírové Vorbové, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje termín pro podání žádostí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské Rozmarýnek Polička dne 8. 8. 2012 od 8 do 13 hodin.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 1/2009 uzavřené dne 1. 9. 2009 mezi městem Polička jako objednatelem a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Praha 1
jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy.

1. RM schvaluje zhotovitele akce „Parkoviště
před bytovým domem čp. 736 - 737 na sídl.
B. Němcové v Poličce“, společnost T.E.S. s.r.o.,
Polička, dle důvodové zprávy.
2. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností T.E.S. s.r.o., Polička, na akci „Parkoviště před bytovým domem čp. 736 - 737 na
sídl. B. Němcové v Poličce“ ve znění dle úprav
OÚRPaŽP, dle důvodové zprávy.

1. RM schvaluje dodavatele akce – „Rekonstrukce ul. Tyršova v Poličce“ - společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., Pelhřimov, dle důvodové zprávy.
2. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pelhřimov, na akci „Rekonstrukce ul. Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
Kompletní usnesení jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Aktualizace Koncepce ochrany přírody
Pardubického kraje
Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího
řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění
pozdějších předpisů, s názvem „Aktualizace
Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje“
Město Polička, jako dotčený územní samosprávný celek, obdrželo od Ministerstva životního prostředí, závěr zjišťovacího řízení, s názvem: „Aktualizace Koncepce ochrany přírody
Pardubického kraje“.
Cílem koncepce je stanovit systém pravidel
a opatření pro ochranu přírody a vytváření ekologicky stabilní krajiny, při zachování biologické
rozmanitosti a trvale udržitelného rozvoje Pardubického kraje.
Na podkladě oznámení změny koncepce, vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených
územních samosprávných celků a veřejnosti, ob-
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držených k oznámení změny koncepce, provedlo
Ministerstvo životního prostředí, podle kritérií
uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb.,
zjišťovací řízení, ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona, s následujícím závěrem: Změnu koncepce „Aktualizace Koncepce ochrany přírody
Pardubického kraje“ není nutné dále posuzovat
podle citovaného zákona. Lze konstatovat, že
se jedná o změnu koncepce, u které není předpoklad takových vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovalo nutnost posouzení podle citovaného zákona.
Úplné znění výše uvedeného závěru zjišťovacího řízení je k nahlédnutí na Městském úřadu
Polička, odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí, Palackého nám. 160,
572 01 Polička – č. dv. 41 a také na (http://eia.
cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP135K.
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

Za čistotu města
Představte si krásné město s čistými chodníky.
Taková může být i Polička... Co tomu brání? Použité
obaly, nedopalky cigaret, psí exkrementy, šlupky od
banánů apod. Problémem však nejsou samotné pozůstatky lidské přítomnosti, ale ti, kteří tento odpad
vytvořili, zanechali jej bez povšimnutí a bez ohleduplnosti k ostatním. Nejvíce bita je na tom estetická
stránka města, která se týká nejenom každého obyvatele, ale i návštěvníků a turistů. Reprezentativní
tvář města je bezesporu v zájmu každého.
Zamysleme se nad tím, co pro své město může
udělat každý občan. Není nutné dělat velké nárazové
oběti. Mnohem účinnější jsou drobné skutky každého z nás, pokud se stanou každodenním zvykem
a samozřejmostí. Rád bych vyzval každého obyvatele Poličky, aby projevil alespoň minimální laskavost
městu tím, že pokud uvidí na chodníku, v parku

nebo kdekoli jinde na zemi pohozený papírek, aby
pouze nezaláteřil nad tím nepořádkem nebo se tvářil,
že nevidí, ale aby se sehnul a papírek vyhodil. A stačí jeden za den! Není ani potřeba nahrazovat práci
technických služeb – oni zastanou tu hlavní práci,
ale velmi by jim pomohlo, kdyby svou troškou přispěl každý z nás.
Bylo by dobré, kdyby každý začal u sebe, potlačil
pocit ostychu, neboť k němu není důvod, a odnesl si
dobrý pocit. Další na řadě jsou naše děti – osvojí-li si
rovněž tento návyk, nejenom přispějí k očistě města,
ale také jim to zabrání zařadit se do řad těch, kteří
město znečišťují.
Pro svého souseda kamaráda uděláte ledacos a nic
za to nechcete – bylo by záhodno udělat i takovou
maličkost pro město, kde žijeme.
Pavel Pohorský

Za adrenalinem
do věnných měst
„Nebojácným chasníkům a děvám“, tak se jmenuje zbrusu nová brožura Královských věnných měst.
Inspirovat se zde mohou všichni, kteří vyhledávají
adrenalinové sporty, mají rádi dobrodružství a aktivní využití volného času. Ať už si zvolíte paragliding, divoké rafty, akwakat, skály, lety, skoky a další extrémní disciplíny, v 9 Královských věnných
městech objevíte, co ve vás skutečně vězí. Brožurky
lze vyzvednou v poličském informačním centru.
Více informací najdete na www.vennamesta.cz.
Projekt „Královská věnná města známá, ale
nepoznaná…“ je spolufinancován ze zdrojů EU
v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod.
Ing. N. Šauerová,
členka výkonného výboru KVM

Past na vaše peníze sklapne i po telefonu
Podnikavci, kteří si živobytí vybudovali na přiživování se na těch
nejbezbrannějších, si udržují před
společností stále náskok. Jak se
přesvědčily poradkyně z Občanské
poradny Oblastní charity Polička, našli další kanál
v zákoně, kterým lze „úspěšně podnikat“. Jsou to
smlouvy uzavírané na základě telefonátu.
V poslední době se na Občanskou poradnu začali obracet klienti, kteří jsou drceni soukolím tohoto
„telefonního obchodu“. Popíšeme krátce skutečný příběh staršího muže.
Pánovi kdosi - cosi nabídl po telefonu. Jednalo
se o službu výhodného zprostředkování pronájmu
plochy domu někde v „Dolní – Horní“ k reklamním
účelům. Starý pán nabídce příliš nerozuměl. Druhá
strana nabízela po telefonu velké zisky a on nadiktoval příjemně hovořícímu člověku své iniciály. Telefonát skončil a muž si uvědomil, že vlastně nemá
o nic takového zájem. Na číslo, které našel v historii
telefonu, poslal SMS zprávu, že vše ruší, že nemá
o pronájem plochy za účelem reklamy zájem. Číslo
však již bylo nedostupné.
Během týdne přišel klientovi dopis od společnosti „Bezreklamky“. Zástupce společnosti mu v něm
děkuje za to, že uzavřel smlouvu a současně ho žádá

Počítače pro seniory
Od 13. 9. začínáme další volné pokračování kurzu výuky základních prací na počítačích v Domě
s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.
Kurz je určen zejména pro seniory a je zaměřen
na běžné a jednoduché využití možností počítačů
v každodenní praxi. Jde o to, aby se senioři seznámili s počítačem a naučili se zvládnout jejich základní obsluhu. Například jak vhodně najít různé
informace prostřednictvím internetu, jak si založit svou emailovou schránku a spoustu dalších
užitečných informací, které se hodí pro jejich běžný život. Rozhodně není důvod mít z toho strach,
mohou přijít i ti, co ještě na počítači nic nedělali
a mají zájem se s ním naučit pracovat.
Zájemci o výuku na počítačích se mohou informovat, případně přihlásit ihned po vyjití „Jitřenky“. Výuka bude probíhat každý čtvrtek od
13. 9. do 15. 11., vždy po 1 hodině v rozmezí od
8.00 do 14.00 hod. Na výuce jsou vždy dva zájemci, které vede jeden vyučující. Kurz obsahuje 10
výukových hodin a stojí celkem 550 Kč/os. Počet
uchazečů je omezený, proto se bude brát zřetel na
pořadí přihlášek.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná (tel.
461 753 126) nebo Pavel Brandejs (tel. 461 753 121)
osobně nebo po telefonu.

o zaplacení 3 - 4 tisíc korun poplatku. V přiložených
obchodních podmínkách se starý člověk mohl dočíst, že smlouva vznikla telefonátem s konzultantem
společnosti a bezprostředně po ukončení telefonátu byly údaje poskytnuté seniorem zveřejněny na
webu. Došlo tedy ihned k plnění smlouvy. Společnost v obchodních podmínkách uvádí, že odstoupit
od smlouvy v podstatě není možné (s odvoláním
na § 53, občanského zákoníku odstavec 8, písm.a.).
V něm se skutečně praví, že spotřebitel, který uzavřel
smlouvu prostředky komunikace na dálku, nemůže
na odstoupení využít standardní 14 denní lhůtu, a to
proto, že s výslovným souhlasem klienta došlo k plnění domluvených služeb ihned. Pro tyto případy
čtrnáctidenní výpovědní ochranná lhůta ke zbavení
se takového závazku neplatí. Údaje, které starý pán
poskytl, byly ihned zveřejněny a zprostředkovatelská firma tedy plnila své služby podle telefonicky
uzavřeného závazku.
Na jmenovanou společnost podávají spotřebitelé
hromadné žaloby, trestní oznámení a brání se u soudů.
Jde nám však obecně o to, že naše společnost se
stává méně a méně bezpečným prostředím pro starší
a důvěřivé lidi, kteří si nedokáží uvědomit společenský a právní dopad obyčejného závazku uzavřeného
písemně. Natož pak závazku uzavřeného zdánlivě
nevinným telefonátem.
Z nahrávek, které jsou monitorovány a používány
jako důkazní materiál takové společnosti, bývá pak
patrné, že klient byl konzultantem společnosti řádně informován a nadiktováním svých údajů poskytl
s uzavřením smlouvy souhlas. Krátce řečeno – prostým nadiktováním údajů byla uzavřena smlouva! Je
pak velmi těžké prokazovat, že dotyčný starý člověk
např. neměl tušení, co mu to milý konzultant vysvětluje a neuvědomil si vůbec právní důsledky celého
rozhovoru. Vychován tak, že slušnému a příjemnému člověku se na otázky odpovídá a přesvědčen, že
položením telefonního sluchátka celá záležitost prostě skončí, stává se senior často obětí manipulace.
Co můžeme my z Občanské poradny doporučit
lidem na obranu? Jistě nepřestaneme telefonovat.
Pokud nám však někdo po telefonu něco výhodného
nabízí, chce po nás osobní údaje atd. a my nemáme
o nic takového zájem, můžeme užít například formulací: „Nerozumím tomu, co mi nabízíte, co říkáte;“
„Nemohu se soustředit,“ popřípadě: „Jsem rozrušený,
nemocný;“ „Beru silné léky;“ „Nechci ty věci, které
mi nabízíte!“ To, a jistě i mnohé jiné odmítavé věty
jsou argumenty, které znemožní „podnikavcům“
telefonát použít jako důkazní materiál k uzavření
smlouvy. Čím více „Ne“ v něm je, tím lépe. A vůbec
nejlepší je nezapříst rozhovor a zcela neslušně položit sluchátko.
Jana Flídrová
Občanská poradna
Oblastní charity Polička

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

Katalog sociálních
služeb
Upozorňujeme občany, že mají k dispozici vydaný Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji pro oblast Poličska.
K vyzvednutí je na podatelně Městského úřadu
Polička, Palackého nám. 160, na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu v ul.
Nádražní 304 a v Informačním centru Polička.
V katalogu najdete informace o registrovaných
poskytovatelích sociálních služeb na Poličsku,
včetně kontaktů.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Koncert pro
duševní zdraví
Oblastní charita Polička, středisko Otevřené dveře pro lidi s duševním onemocněním, všechny srdečně zve na „Koncert pro duševní
zdraví“ se skupinou POLETÍME?.
Koncert se koná v sobotu 6. října od 20.00 hodin
v Divadelním klubu Polička.
Skupina POLETÍME? představí originál banjo
punk future jazz band. Kapela, patřící k současným klubovým a festivalovým jistotám, hraje
s posluchačem hru, kterou lze buď nepochopit, odmítnout nebo nadšeně přijmout a využít k relaxaci a pobavení. Originální texty prozrazující lásku
k možnostem češtiny i chuť pobavit sebe i druhé,
stejně jako neotřelá kombinace hudebních žánrů,
tak představují záruku nevšedního zážitku.
Koncertem se Oblastní charita Polička - středisko Otevřené dveře, které se jako jediné v okrese věnuje osobám s duševním onemocněním, připojuje
k celostátní akci „Týden pro duševní zdraví“.
Jana Dobrovolná
Otevřené dveře
Oblastní charity Polička

Srdečně vás zveme na oslavu

10. výročí od založení
pěveckého souboru POUPATA
6. září 14.00 hod. jídelna DPS Penzion
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Morový sloup se připravuje na opravu

Kurzy pro učitele
Gymnázium Polička v rámci grantového projektu
Expoz Experimentem k poznání otevírá kurz
pro učitele základních a středních škol s tématikou
školních laboratorních experimentálních systémů.
Tento a další připravované kurzy jsou určeny všem
učitelům základních a středních škol Pardubického
kraje. Všechny kurzy vedené v rámci projektu Expoz jsou akreditovány MŠMT v systému dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků a vzhledem
k tomu, že jsou financovány v rámci Operačního
programu Vzdělávání ke konkurenceschopnosti
Pardubického kraje (č. cz.1.07/1.3.12/04.0020), tak
účastníci neplatí žádné poplatky spojené se školením. Všechny kurzy jsou pro registrované účastníky ZDARMA.
Úvodní kurz je zaměřen především na seznámení se s možnostmi, jaké experimentální laboratorní systémy ve výuce nabízí. Dále si účastníci práci
s experimentálním laboratorním systémem sami
vyzkouší a dozví se mnoho cenných metodických
informací.
Kurz je koncipován jako jednodenní a je rozdělen
do šesti hodin (typicky 9.30 až 16.30 h.) a bude probíhat v prostorách Gymnázia Polička.
Registrace je pouze elektronická a to na adrese
www.expoz.cz/skoleni a registrovat se můžete na
následující termíny: pátek 21. 9., středa 3. 10., pátek
12. 10., středa 17. 10. Další termíny jsou možné po
domluvě s vedoucím projektu: Mgr. Jan Vavřín, tel.:
+420 461 722 102, vavrin@gympolicka.cz.
S registrací neváhejte, počet účastníků kurzu je
omezen.
Mgr. Veronika Jílková

ČSCH Borová a Svaz chovatelů ČMBK pořádají

FORMANSKÝ DEN
XIV. ročník - Borová 2012
neděle 23. září 2012
od 10.00 hodin slavností zahájení.
Připravený je pro vás bohatý program:
vozatajský parkur, soutěž v kládě, těžký tah,
westernová soutěž, dostihy a spousta dalších
soutěží i ukázek dovedností koní a jezdců.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
Zváni jsou všichni majitelé, chovatelé
a milovníci koní.

Obyvatelé města možná v poslední době zaznamenali nebývalý ruch u mariánského sloupu na
Palackého náměstí. Tým odborníků zde totiž začal
s rozsáhlým restaurátorským průzkumem, který
předchází plánované celkové obnově. Podrobné prozkoumání morového sloupu postaveného v letech
1727 - 31 bude probíhat až do října.

Na lavičce diskutují: zleva –Jan Lebeda
(fotograf, specializující se na
fotodokumentaci), BcA. Petr Gláser
(restaurátor), PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc
(NPÚ - oddělení restaurování)
Na restaurátorském průzkumu se podílí
také PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc. z Národního památkového ústavu. Vlastní šetření vede
Mgr. BcA. Petr Gláser. Restaurátoři s památkáři
se shodují, že je nejprve nutné poznat, v jakém stavu sochy jsou, a co lze udělat pro jejich záchranu.
Je možné, že některé části bude zřejmě nutné vyměnit za kopie.
Díky rozumnému přístupu vedení města, které
se nechalo přesvědčit, že je nutné investovat do
podrobného průzkumu, bude nejkrásnější morový
sloup u nás dobře připraven na dlouholeté restaurování. Památka vytvořená z velké části z maletínského pískovce totiž v některých partiích dožívá.
„Stěžejní prací a zároveň nejtěžší bude stanovit,
které části sloupu nesou historické, umělecké a estetické hodnoty - sochařské, historické, malířské,
jedná se vždy o komplex hodnot, a jak je zachránit,“ říká Vratislav Nejedlý.  

události. Je třeba poznat stavbu a strukturu díla,
materiálové složení apod. a připravit podklady pro
restaurátorský zásah. Pracuje zde neobvykle velká
skupina odborníků, kteří se zabývají nejrůznějšími
obory od průzkumu bioonapadení, popetrografii, nebo hydrogeologii. Provádí se také zaměření
a dokumentace s využitím 3D skeneru,“ přibližuje
postup vedoucí projektu restaurátor Petr Glaser. Po
dokončení všech dílčích zkoumání budou mít restaurátoři v ruce podrobnou restaurátorskou zprávu. Budou o každém kameni vědět, co se s ním stalo, a co
s ním lze dělat, i to proč u něj například dochází k degradacím, které jinde nejsou.
Snaha o přesný průzkum má za cíl připravit
i konkrétní finanční rozvahu a harmonogram prací. Předpokládá se, že bude nutné nahradit některé
figurální sochy od Jiřího Františka Pacáka z Litomyšle za kopie. Odborná oprava morového sloupu bude
stát miliony korun a potrvá jistě řadu let.
Morový sloup, kromě toho že ani ne deset let po postavení byl znovu přestaven, prošel opravami v prvé
třetině a na konci 19. století, v roce 1942 a 1962 a pak
přibližně každých 10–15 let až do konce 20. století.
Sylva Horáková

Žáci předvedou, jak se staví koupelna
V druhé polovině září se vysokomýtské náměstí
znovu promění v jedno velké staveniště. Nikoli však
kvůli stavebním úpravám v souvislosti s plánovanými změnami v dopravě. Již podruhé se tu bude konat
mezinárodní soutěž Řemeslo/Skill. Tentokrát bude
jejím tématem použití moderních stavebních technologií při rekonstrukci bytu a domu. Během „týdne
řemesel ve Vysokém Mýtě“ bude možné vidět a posoudit zručnost soutěžících v oboru zedník, montér
suchých staveb (sádrokartonář), instalatér a malíř.
Soutěžit budou žáci středních odborných škol a učilišť především z Pardubického kraje, ale přijedou
také žáci z jiných koutů republiky a také z Maďarska,
Polska, Slovenska a Německa.
„Celý týden bude možné sledovat postup nejprve
zednických učňů při ´výstavbě koupelny´ z různých stavebních materiálů, použití zateplovacích
systémů, aplikaci moderních omítek. Následně
návštěvník uvidí v oboru montér suchých staveb
montáž nosných konstrukcí ze sádrokartonu pro
umístění sanitárního zařízení, montáž podlahy ze
sádrovláknitých desek a instalaci zvukové izolace,“ popisuje jednotlivé soutěžní úkoly Hynek Míka
z občanského sdružení ERUDIO CZ, které soutěž ve
spolupráci s městem, místní stavební průmyslovkou
a Pardubickým krajem organizuje. „Instalatéři předvedou soutěžní práce na rozvodech vody a odpadu,
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Takto rozsáhlý restaurátorský průzkum jedné památky je neobvyklý. Podle Vratislava Nejedlého by
mělo být restaurování dokončeno tak, aby Poličané
byli spokojeni. Předpokládá, že se bude hledat kompromis mezi „starým“ a „novým“.
„Snažíme se udělat průzkum, při kterém bychom
mimo jiné nalezli odkazy na nejrůznější historické

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

při instalaci sanitárního zařízení, tedy WC, umyvadla a sprchového koutu a nezámrzného venkovního
vodního ventilu. Malíři ukáží možnosti použití různých technologií a barev na sádrokartony i vnitřní
omítky. Návštěvníci budou moci zároveň posoudit
kreativní schopnosti žáků z oboru malíř,“ doplňuje
Míka.
Na své si přijde i laická veřejnost, které se budou
věnovat odborníci z řad sponzorských firem dodávajících na soutěž stavební materiál a technologie.
Přímo v sousedství práce žáků budou připraveni
zodpovědět dotazy návštěvníků a předat jim cenné
informace potřebné při stavbě nebo rekonstrukci
bytu či domu. Na náměstí se představí také školy
Pardubického kraje se svými studijními a učebními
programy, poradí výběr vhodného učebního oboru
s perspektivou dobrého výdělku a zaměstnání. Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí
zde bude znovu prezentovat projekt Hamet 2, jehož
cílem je ověřování a zavádění nového diagnostického
nástroje pro kariérové poradenství žáků se zaměřením na praktické dovednosti a schopnosti. Cílem
diagnostiky je doporučit takový obor, ve kterém žák
může být úspěšný.
Řemeslo / SKILL 2012 ve Vysokém Mýtě
17. - 21. září 2012

Kalendář akcí
Září 2012

Divadelní abonentní
cyklus TD
Na konci letních prázdnin vám pravidelně nabízíme divadelní hry zařazené do podzimní divadelní sezóny Tylova domu, pro letošní II. pololetí jsou
vybrány divadelní hry:

Tylův dům
Pátek 14. září v 19.00 hodin, velký sál Tylova domu
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
1. lekce podzimního běhu základního
kurzu tance. Vyučuje Taneční škola Ellis
Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti
Středa 19. září v 19.00 hodin, velký sál Tylova domu
15 LET V DÁMSKÝCH ŠATECH
Vystoupení travesti skupiny SCREAMERS.
Vstupné: 270, 300, 320 Kč
Čtvrtek 20. září v 16.30 hodin, malý sál Tylova domu
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
Čtvrtek 20. září v 19.00 hodin, velký sál Tylova domu
MIME FEST POLIČKA 2012
PŘÍBĚH PANTOMIMY
Představení je převážně veselá panoráma
klasických i soudobých slohových podob
žánru.
Vstupné: 70 Kč (50 Kč studenti, důchodci,
ZTP)
Pátek 21. září v 8.00 hodin, velký sál Tylova domu
MIME FEST POLIČKA 2012
KUFR
Diváci sledují neverbální klauniádu na jevišti, a aniž by si to příliš uvědomovali, se
zapojují do děje.
Představení pro žáky ZŠ

Úterý 25. září v 19.00 hodin, velký sál Tylova domu
F. R. Čech: DÍVČÍ VÁLKA 
Legendární komedie Františka Ringo
Čecha nyní přichází v novém zpracování,
které však ctí genialitu originálu.
Představení je zařazeno do divadelní abonentní sezóny podzim 2012
Vstupné: 160, 180, 200 Kč
Pátek 28. září v 19.00 hodin, velký Tylova domu
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola Ellis Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 29. září v 15.00 hodin, velký sál Tylova domu
KONCERT EVY A VAŠKA
Ve spolupráci s Městským úřadem Polička a Sborem pro občanské záležitosti pořádáme v Tylově domě každoročně akci
ke Dni seniorů. Jubilanti i návštěvníci se
mohou těšit na program plný hudby a zábavy. V sobotní odpoledne jim i veřejnosti
přijede zazpívat legendární dvojice Václav
Ševčík a Eva Dvořáčková.
Vstupné: 150 Kč (pro veřejnost)

Abonentní cyklus
Kruhu přátel hudby
Vážení přátelé klasické hudby, předkládáme
vám nabídku koncertů zařazených do sezóny KPH
2012/2013.

Pátek 21. září v 19.00 hodin, velký Tylova domu
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola Ellis Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 22. září v 19.30 hodin, velký sál Tylova domu
MIME FEST POLIČKA 2012
VEČER PANTOMIMY
Boris Hybner, Miro Kasprzyk (SK), Miřenka Čechová, Vojta Švejda, Tomsa Legierski, Radim Vizváry a další
Vstupné: 100 Kč (70 Kč studenti, důchodci,
ZTP)
Neděle 23. září v 19.30 hodin, velký sál Tylova domu
MIME FEST POLIČKA 2012
BOHUSLAV MARTINŮ
Komická opera s pantomimou.
Vstupné: 180 Kč (130 Kč studenti, důchodci, ZTP)
Pondělí 24. září v 10.00 hodin, velký sál Tylova domu
JIŘÍ KOLBABA – FOTOGRAF
NA CESTÁCH
Cestovatel má již devět let na Rádiu Impuls svůj vlastní cestovatelský pořad. Odborníci oceňují zejména jeho citlivou práci
s českým jazykem.
Školní představení pro žáky ZŠ, středních
škol a učilišť
Pondělí 24. září v 19.00 hodin, velký sál Tylova domu
JIŘÍ KOLBABA – SPLNĚNÝ SEN
V tomto nestandardním pořadu představí
cestovatel množství snímků přírody, lidských tváří, zvířat a situací ze všech šesti
kontinentů planety.
Vstupné:150 Kč

23. října 2012
ANDREA KALIVODOVÁ (zpěv)
LADISLAVA VONDRÁČKOVÁ (klavír)
5. prosince 2012
KORNGOLD QUARTET
koncert k výročí narození B. Martinů
7. února 2013
JAN PÁLENÍČEK (violoncello)
JITKA ČECHOVÁ (klavír)
7. března 2013
PRAGUE BASSOON BAND (4x fagot)
4. dubna 2013
TROJANOVO TRIO
Pavel Hůla (housle) ~ Petr Paulů (kytara) ~
Ladislav Horák (akordeon)
10. května 20113
ZAHAJOVACÍ KONCERT Martinů festu 2013
Pokud se vám nabídka letošního cyklu zalíbila
a rozhodli se navštívit všechny koncerty, pak je
pro vás připravena možnost zakoupení si abonentní vstupenky, která vás bude opravňovat
ke vstupu na všechny koncerty v rámci sezóny
2012/2013. Abonentka je přenosná; pokud nemůžete některý z koncertů navštívit, mohou ji využít
vaši rodinní příslušníci, přátelé či známí. Další výhodou abonentní vstupenky je zajisté i sleva oproti
základní ceně vstupného na jednotlivé koncerty.
Cena abonentní vstupenky:
		 450 Kč (dospělí), 350 Kč (senioři)
		 250 Kč (studenti, žáci)
Členové KPH při Tylově domě si mohou vyměnit
svoje abonentní průkazy v kanceláři Tylova domu
od 3. 9. do 20. 9.

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

• září
František Ringo Čech: Dívčí válka
Jiráskovy Staré pověsti české zná každý z nás.
Ovšem ne všechno, co Alois Jirásek napsal, a co
nás ve škole učili, musí být pravda! Úsměvný pohled do historie starých Čechů z pera Františka
Ringo Čecha vyvrací zažité pověry a mýty a přináší nový pohled na notoricky známé události. Toto
legendární představení s novými a mladými tvářemi je plné energie a radosti.
• listopad
Voskovec – Werich: Nebe na Zemi
Premiéra hry v Osvobozeném divadle se uskutečnila 23. září 1936. Přestože V+W děj psali pod
dojmem doby, v níž žili, ani dnes hra neztratila na
své aktuálnosti a půvabu. Účinkují herci Divadla
Šumperk.
• listopad
Reginald Rose: Dvanáct rozhněvaných mužů
V justičním systému, kde o vině či nevině nerozhoduje soudce, ale porota, která má v rukou život
či smrt obžalovaného, ztrácí postupně domnělé
důkazy svou objektivitu a spíše než o činech podezřelého svědčí jejich interpretace o životě a povahách těch, kteří rozhodují.
Účinkují herci Východočeského divadla Pardubice s Petrem Kostkou (j.h.), Františkem Švihlíkem (j.h.) a Jindřichem Kratochvílem (j.h.).
• prosinec
Bernard Slade: Vzpomínky zůstanou
Milostný příběh i strhující rodinné drama. Zlata Adamovská a Lucie Štěpánková/Jana Stryková
jako matka a dcera. Petr Štěpánek a Vilém Udatný/ Pavel Kikinčuk v mužských rolích jímavého
příběhu.
Více informací na www.tyluvdum.cz
Ceny abonentních vstupenek:
I. cenové pásmo 740 Kč (1. - 6. řada)
II. cenové pásmo 660 Kč (7. - 11. řada)
III. cenové pásmo 580 Kč (12. a 13. řada
		
+ čelní balkón)
Prodej abonentních vstupenek bude zahájen
v kanceláři Tylova domu v pondělí 3. 9. a ukončen
20. 9.

Kino Tylův dům
Z důvodu rekonstrukce v září nepromítáme.

Zákrejsova Polička
Vážení a milí přátelé ochotnického divadla!
dovolte, abychom vás následujícími řádky krátce informovali o II. ročníku nesoutěžní přehlídky
divadelních ochotnických souborů ZÁKREJSOVA
POLIČKA 2012.
V letošním roce by mělo v Tylově domě hostovat 6 divadelních souborů. Přehlídka proběhne ve
dnech 13. – 17. října.
Bližší informace o přehlídce najdete na stránkách www.tyluvdum.cz a v říjnové Jitřence.

7

Zuš B. Martinů
zahajuje

Vzdělávací kurzy a zájmové kroužky v TD

Dne 3. září se otevřou dveře naší školy pro veškeré příznivce hudby, výtvarna, pohybu a herectví,
pro žáky i jejich rodiče, abychom je přivítali po
prázdninách!
Domluva rozvrhů pro hudební, výtvarný a literárně-dramatický obor bude probíhat od 9 do 16
hodin v budově ZUŠ, Čsl. armády 347. Žáci tanečního oboru si mohou domlouvat přesné časy výuky
v tanečních sálech budovy ZŠ Na Lukách od 9 do
15 hodin.
V případě, že se v tento den nemůžete dostavit,
prosíme, kontaktujte nás na tel. č. 468 00 33 12
nebo na emailové adrese zus@zusbmpolicka.cz.
Další informace naleznete postupně na facebooku nebo na našich webových stránkách www.
zusbmpolicka.cz.
Těšíme se na vás, přijďte po prázdninách opět
mezi nás!
Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy

TYLŮV DŮM V POLIČCE si dovoluje
připomenout přihlášeným teenagerům
a jejich rodičům, že

Základní kurz tance

a společenského chování,

Kurz je již plně obsazen!
Podrobnější informace na www.tyluvdum.cz.

Zdokonalovací kurz
tance
Tylův dům v Poličce oznamuje, že před nastávající plesovou sezónou otevírá zdokonalovací kurz
tance. Kurz bude zaměřený na přípravu pro plesovou sezónu a bude probíhat ve 4 lekcích od 1. do
22. listopadu vždy ve čtvrtek od 19.00 do 22.00
hodin v malém sále Tylova domu v Poličce.
Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy.
Cena kurzu: 850 Kč za jednotlivce.
Přihlášky se přijímají pouze v páru.
Otevření kurzu je podmíněno minimálním počtem účastníků. Závazné přihlášky s platbou se
budou přijímat v kanceláři Tylova domu od 10. do
18. října. Kurz je určen pro páry, které se chtějí
v nové plesové sezóně cítit na tanečním parketě
sebejistě .
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Francouzský jazyk – začátečníci
lektor: Mgr. Lenka Hejtmánková
úterý 16.00 – 17.30 hod., začátek 16. října
Francouzský jazyk – mírně pokročilí
lektor: Mgr. Lenka Hejtmánková
úterý 17.45 – 19.15 hod., začátek 16. října
Francouzský jazyk – pokročilí se zaměřením
na každodenní konverzaci
lektor: Mgr. Lenka Hejtmánková
středa 18.00 – 19.30 hod., začátek 17. října

Německý jazyk – začátečníci
lektor: Mgr. Marie Muzikářová
úterý 16.00 – 17.30 hod., začátek 16. října
Německý jazyk – mírně pokročilí
lektor: Mgr. Marie Muzikářová
úterý 17.45 – 19.15 hod., začátek 16. října
Německý jazyk – pokročilí se zaměřením
na každodenní konverzaci
lektor: PhDr. Zorka Plšková
úterý 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 16. října

který bude probíhat vždy v pátek
od 19.00 do 22.00 hodin
ve velkém sále Tylova domu v Poličce.

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.

Jazykové kurzy:
Anglický jazyk – začátečníci
lektor: Mgr. Veronika Šimonová
pondělí 16.00 – 17.30 hod., začátek 15. října
Anglický jazyk – mírně pokročilí
lektor: Mgr. Veronika Šimonová
čtvrtek 16.00 – 17.30 hod., začátek 18. října
Anglický jazyk – středně pokročilí
lektor: Mgr. Veronika Šimonová
čtvrtek 17.45 – 19.15 hod., začátek 18. října
Anglický jazyk – pokročilí se zaměřením
na každodenní konverzaci
lektor: Bc. Hana Spálenková
středa 16.300 – 18.00 hod., začátek 17. října

Italský jazyk – začátečníci
lektor: PharmDr. Danuše Horáčková
úterý 17.45 – 19.15 hod., začátek 16. října
Italský jazyk – mírně pokročilí
lektor: PharmDr. Danuše Horáčková
úterý 16.00 – 17.30 hod., začátek 16. října

od 14. září začíná

Další informace: www.tyluvdum.cz
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz

Tylův dům v Poličce otevírá od října tyto vzdělávací kurzy a zájmové kroužky:

Španělský jazyk – začátečníci
lektor: Mgr. Renata Uhlířová
středa – hodina bude upřesněna,
začátek 17. října
Španělský jazyk – mírně pokročilí
lektor: Mgr. Renata Uhlířová
středa – hodina bude upřesněna,
začátek 17. října
Španělský jazyk – pokročilí se zaměřením
na každodenní konverzaci
lektor: Mgr. Renata Uhlířová
středa – hodina bude upřesněna,
začátek 17. října
Holandský jazyk – základy
pro práci v zahraničí
lektor: Ing. Jana Vaňourková
pondělí 17.45 – 19.15 hod., začátek 15. října
Kurzy budou obsahovat 25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách (1 vyučovací hodina = 45 min.).
Cena kurzů je 2 500 Kč.
Otevření jazykových kurzů je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Vzdělávací kurzy:
Přípravný kurz účetnictví
pro maturanty
Kurz účetnictví – základy
Kurz účetnictví – opakování a rozšíření
Lektorka: Bc. Pavla Dostálová
Den a hodina bude domluvena na úvodní
schůzce.

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

Kurzy budou probíhat od poloviny října 2012
do března 2013.
Cena: 50 Kč za vyučující hodinu (tj. 45 min.).
Zájmové kroužky:
Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci
1,5 až 2,5 let – dopolední cvičení
lektorka: Hana Malíková
středa 9.00 – 10.00 hod., začátek 3. října
cena 600 Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Cvičení rodičů s dětmi –pokročilí
2,5 až 3 roky – dopolední cvičení
lektorka: Hana Malíková
středa 10.00 – 11.00 hod., začátek 3. října
cena 600 Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Jamování (improvizace) na bicí a perkuse
– pro děti od 1. třídy a teenagery
lektor: Jan Vogl
kroužek I - pondělí 14.15 – 15.45 hod.,
začátek 1. října
kroužek II - pondělí 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 1. října
cena 900 Kč/15 jedenapůlhodinových lekcí na
1. školní pololetí
Hudba srdce – bubnování na djembe, darbuku
a další perkašny		
lektor: Ing. Andrej Kolář
- pro děti – možno již od 1. třídy
kroužek I - středa 14.30 – 16.00 hod.,
začátek 3. října
- pro teenagery a dospělé
kroužek II - středa 16.15 – 17.45 hod.,
začátek 3. října
cena 900 Kč/15 jedenapůlhodinových lekcí na
1. školní pololetí
Jógový klub
lektorka: Marie Hrstková
pondělí 17.30 – 19.00 hod., začátek 1. října
cena 900 Kč/15 jedenapůlhodinových lekcí na
1. školní pololetí
Cvičení pro zdraví a krásu – pro ženy
a dívky od 16 let
lektorka: Dagmar Melšová
POZOR! Změna začátku cvičení.
středa 18.00 – 19.00 hod., začátek 3. října
cena 600 Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Zumba – pro ženy a muže od 14 do 99 let
lektorka: Ivana Voglová
kroužek I - úterý, 17.00 – 18.00 hod.,
začátek 2. října
kroužek II - úterý, 18.15 – 19.15 hod.,
začátek 2. října
cena 600 Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno
minimálním počtem účastníků.
Podmínky pro přihlášení do jazykových kurzů
a zájmových kroužků:
Zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě do
19. září v úředních dnech. Je nutné vyplnit přihlášku, jejíž součástí je nevratná záloha 200 Kč,
která se platí v hotovosti. Doplatek nebo plná cena
bude hrazena převodem na účet.
Podrobnější informace na www.tyluvdum.cz.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička,
tel. 461 725 204, mob.: 736 75 26 29,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz.
Úřední hodiny:
pondělí a středa - 8.00 až 17.00 hod.,
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.,
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

Program Centra Bohuslava Martinů
VERNISÁŽE
Bible očima světa,
svět očima Bible
Vernisáž výstavy Bible
očima světa, svět očima Bible
proběhne v sobotu 15. 9. ve
14.00 hod. Úvodní slovo přednese PhDr. David Junek a kazatelé poličských křesťanských církví. Následovat
bude zpěv starozákonních žalmů v podání
evangelického sboru.
Výstava je připravena ve spolupráci s Českou
biblickou společností, Klubem Ámos Ostrava, Farností Českobratrské církve evangelické v Poličce,
Římskokatolickou farností - děkanstvím Polička,
Apoštolskou církví – sborem Polička a Sborem
Církve adventistů sedmého dne Polička. Všichni
známe pojmy: začalo to u Adama, David a Goliáš,
silný jako Samson, betlémská hvězda, Kristus porazil smrt apod. Kostelní výzdoba, obrazy z galerií
i literární příběhy čerpají z Bible a zároveň ji ilustrují. Výstava se biblickým tématem zaobírá obšírně a je na jedné straně hravá, na druhé straně
představuje vzácné muzejní poklady.
V první, interaktivní části, mohou návštěvníci
nahlédnout a aktivně se zapojit do všedního života
před tisíci lety. Napíší své jméno v řečtině či hebrejštině, podívají se do domku z doby Ježíše Krista,
vyzkoušejí si mlít obilí. Na panelech ve tvaru svitků se dozví řadu zajímavostí a v pracovním sešitu
si budou moci vyzkoušet svůj postřeh a znalosti.
Putovní výstava byla připravena Klubem Ámos
Ostrava s podporou Ostravsko – opavského biskupství.
Druhá část výstavy představuje na 40 starých
tisků, mnohdy bohatě ilustrovaných, z depozitářů
poličského muzea – mimo jiné Bibli Melantrichovu (1549) a Bibli kralickou (1613). Zastoupeny jsou
i rarity, které jistě zaujmou. Například Dürrerova
Apokalypsa, Nový zákon tištěný řecky – tj. v biblickém jazyce, Evangelium sv. Matouše tištěné ve
staroslověnštině, apokryfní Nikodémovo evangelium, osobní bible hudebního skladatele Bohuslava Martinů i jeho partitura Izaiášova proroctví. Představena bude i současná, velice početná
a pestrá, česká překladatelská a ediční činnost ve
vztahu k Bibli a to především díky podpoře České
biblické společnosti. Čtenářský koutek je určen
pro ty, kteří nespěchají. Zájemci budou mít možnost zapojit se do akce „Ručně psaná Bible“. Výstava potrvá do 11. listopadu.
Po dobu výstavy bude probíhat pro veřejnost i školy řada přednášek a akcí, vztahujících
se k tomuto tématu a to ve spolupráci s místními křesťanskými církvemi. Již v pondělí 24. 9.
v 18.00 hod. se uskuteční přednáška Michala
Krchňáka „Strasti a slasti překladatele Bible“. Na říjen jsou naplánovány výtvarné dílny na
motivy biblických témat s Petrem Cachem. Bližší
informace na www.cbmpolicka.cz
„V mezičase“
Diplomanti FaVU 2012
Aktuální výtvarná tvorba dorazí opět do Poličky
a potěší zájemce o moderní umění. Studenti Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického
v Brně představí v rámci 65. ročníku Uměleckého salonu v Poličce své obrazy, sochy, instalace a fotografie.
Vernisáž se koná v sobotu 22. 9. ve 14 hodin v expozicích barokní radnice na Palackého
nám. Úvodní slovo přednese Dr. Kaliopi Chamonikola. Chybět nebude improvizované hudební
vystoupení z dílny studentů FaVU. Výstava je k vidění do 11. 11.
VÝSTAVY
POHÁDKA VE ŠKOLE
- výstava pro ty, kteří mají rádi pohádky…
Výstava prodloužena do 23. září

Ve třídě Bohuslava Martinů jsou k vidění historické školní obrazy s motivy pohádek bratří Grimmů, K. J. Erbena a Boženy Němcové, které až
do druhé poloviny 20. století patřily k nejčastěji
používaným školním pomůckám při výuce čtení
a počítání. Atmosféru výstavy dokreslí výjevy z pohádek O Popelce, O Budulínkovi, Sněhurce a sedmi
trpaslících a Červené Karkulce. Výstava vznikla
ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem
J. A. Komenského v Praze.
Stěna pro jedno dílo představí v září
tvorbu Michaely Radiměřské. Vstup volný.
Výstavy jsou přístupné denně, mimo pondělí, 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
AKCE
Letní kino - Občanský průkaz, sobota
1. září ve 21.00 hod.
Hořká komedie o tom, jací jsme byli v sedmdesátých letech minulého století, kdy bigbít a dlouhé
vlasy byly rebelií proti umaštěné kultuře televizních estrád a nedělních odpolední s dechovkou.
Komedie, ČR, 2010, 129 min. Akce se koná
v rámci Poličského kulturního léta.
Divadlo pro děti - Tajemství pohádkové knížky, neděle 9. září od 16.00 hod.
Pohádka o vdavekchtivé ježibabě Auroře, Hejkalovi, Kašpárkovi a Kalupince. Pohádka o zlém kouzelníkovi, který vězní princeznu a proměňuje lidi
ve zvířata. Tyto (i další) báječné pohádky napsali
dva spisovatelé, kteří je také sami hrají a ve svém
divadelním putování navštíví i nás.
Akce se koná v rámci Poličského kulturního léta.
KONCERT Ilan Schneider – viola, Hana
Böhm Robotková – klavír
Velký úspěch Hany Böhm Robotkové a skvělá atmosféra při klavírním koncertu, který se
uskutečnil v září loňského roku, si zaslouží další
pokračování. Výborná klavíristka a obdivovatelka hudby Bohuslava Martinů znovu navštíví
Poličku, tentokrát nikoliv sama, ale spolu s prvním violistou Lucemburské filharmonie Ilanem
Schneiderem. Těšit se můžeme na Sonátu č. 1 pro
violu a klavír od B. Martinů, stejně jako na díla
dalších světových autorů (Schubert, Schumann,
Hummel, Paganini). Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ. Koncert se koná v úterý 11. září od
18.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, vstupné 50 Kč.
Letní kino - Okresní přebor – poslední zápas Pepíka Hnátka, sobota 15. září
v 21.00 hod.
Film vycházející z populárního seriálu představuje legendami opředenou postavu trenéra s licencí - Josefa Hnátka. Protože v samotném seriálu se
tento muž vyskytoval pouze jako popel rozprášený
na houslickém hřišti, tvůrci se rozhodli, že ho divákům představí i ve své živoucí podobě.
Komedie, ČR, 2012, 104 min. Akce se koná
v rámci Poličského kulturního léta.
CESTY ZA UMĚNÍM - V  TICHU MORAVSKÝCH KLÁŠTERŮ
Autobusový zájezd se koná v sobotu
29. září, odjezd v 8.30 h. od pošty v Poličce. Cena
(doprava a vstupné) - dospělí 400 Kč, důchodci
360 Kč a studenti 330 Kč. Částku je třeba uhradit předem v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova
ulice. Bližší informace a podmínky naleznete na
www.cbmpolicka.cz
Předkláštěří u Tišnova – Porta coeli
(Brána nebes).
V ženském cisterciáckém klášteře ze 13. století,
25 km severozápadně od Brna, žije dodnes komunita jeptišek. Proslavenou dominantou tohoto kos-
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tela je bohatě zdobený gotický portál v západním
průčelí baziliky.
Rajhrad – benediktinské opatství.
Dodnes funkční benediktinský klášter, 13 km
jižně od Brna, je proslavený kostelem sv. Petra
a Pavla od významného barokního architekta Jana
Santiniho-Aichla.
Dolní Kounice – Rosa coeli (Nebeská
růže)
Zřícenina kláštera se nachází ve městě Dolní
Kounice, 25 km jihozápadně od Brna. Jde o významnou gotickou stavební památku, jejíž ruina
má silný emotivní a romantický účinek. Požár
r. 1703 zničil střechy i stropy a areál zůstal neobnoven.  
Připravujeme na říjen
V  sobotu 6. 10. se koná vernisáž výstavy
Jede, jede mašinka, která je připravena
u příležitosti výročí 115 let trati Polička - Žďárec
u Skutče a 116 let trati Svitavy - Polička.
Zemřel Bořivoj Borovský
Dne 21. července zemřel dobrý člověk, malíř
a grafik Bořivoj Borovský. Narodil se 19. července
1933 v Poličce. Výtvarná studia absolvoval v letech
1954 - 1958 na Vysoké škole pedagogické v Praze
u profesora Cyrila Boudy. Od roku 1962 po více
než třicet let učil základy malby studenty katedry
výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Hradci
Králové, kde byl v roce 1990 jmenován docentem
pro obor malba. Na jeho malířskou tvorbu měla
vliv krajina z okolí rodné Poličky – od realistického přístupu přechází okolo roku 1960 k imaginativní tvorbě, byť i zde často potkáváme oblaka z vysočinského nebe. Ve svých obrazech nepostihoval
viděnou skutečnost, ale podstatu této skutečnosti.
Vytvářel tak skutečnost novou. Spolu s obrazy je
v jeho díle hojně zastoupena kresba a grafika – lept
i experimentální postupy.
V příštím roce připravuje Městské muzeum
a galerie Polička výstavu k jeho nedožitým 80. narozeninám. Všichni příznivci Bořivoje Borovského
se tak budou moci opět setkat s jeho dílem.

Jazykové kurzy
v knihovně
Pro školní rok 2012/2013 připravujeme tyto jazykové kurzy:
Angličtina pro začátečníky
lektor: Dorota Madejska-Stansbury
Angličtina pro mírně pokročilé
		 lektor: Dorota Madejska-Stansbury
Ruština pro začátečníky
		 lektor: Elena Kozáková
Ruština pro mírně pokročilé
		 lektor: Elena Kozáková
Italština pro začátečníky
		 lektor: Richard Trübeneker
Španělština pro začátečníky
		 lektor: Richard Trübeneker
Polština pro začátečníky
		 lektor: Dorota Madejska-Stansbury
Kurzy začínají v prvním říjnovém týdnu.
Rozsah kurzů je 50 hodin (2 x 25 hodin).
Cena: 2 500 Kč
Nabízíme také jazykové kurzy pro firmy, překlady, tlumočení.
Přihlásit se je možné v knihovně nebo na emailu
info@knihovna.policka.org.
Více informací na www.knihovna.policka.org,
emailu nebo telefonním čísle 775 362 185.
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Divadelní klub

Inspirace z měst
České inspirace

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
8. – 9. 9.
19. ročník Czech International
Air Fest – CIAF
Místo konání: Letiště Hradec

Králové
Letecká akce se zahraniční účastí je zaměřena
na přehlídku vojenských letounů a sportovní akrobacii, pokračuje v tradici velkých leteckých dnů
CIAF v Hradci Králové.
CHEB
7. 9. – 27. 10.
Robert Vano - The Platinum Collection
Galerie 4
JINDŘICHŮV HRADEC
28. a 29. 9.
XVIII. Hudební slavnosti Adama Michny
z Otradovic
Duchovní hudba Adama Michny a jeho současníků, ale i dobové tance. V rámci zahajovací
a závěrečné bohoslužby zazní novodobá premiéra
Requiem slavného salcburského kapelníka Andrease Hoffera a Mše pražského benediktina Jiřího
Melcelia. Další premiérou bude koncert Svato-Michalských Nešpor.
KUTNÁ HORA
7. - 9. 9.
Kutnohorský varhanní festival na konci léta
Série tří varhanních koncertů v jedinečném
chrámu sv. Barbory. Účinkující: Ulrich Walther
(Německo), Pavel Kohout, Přemysl Kšica

NEDĚLE 9. 9. v 18.00 hod.
BOLÍVIE 2012 – LIDÉ, MĚSTA,
HORY, DŽUNGLE A POUŠTĚ
Na povídání a promítání o cestě po Bolívií srdečně zvou Jiří Zelenda a Adéle Zelenda Kupcová
Vstupné 30 Kč
STŘEDA 19. 9. v 19.00 hod.
ALTERNATIVNÍ STAVBY
Povídání a promítání o netradičních stavbách
přednese Ivan Šrek, který se několika staveb
osobně zúčastnil. Více na straně 21.
Vstupné: 40 Kč
ČTVRTEK 20. 9. v 21.30 hod.
MIMEFEST - TRAMWAJ ZWANY
POŻĄGLANIE
PÁTEK 21. 9. v 21.30 hod.
MIMEFEST - NA PLECHÁRNĚ,
7 ZBYTEČNÝCH
SOBOTA 22. 9. V 21.30 hod.
MIMEFEST - MENU

NEDĚLE 23. 9. v 17.00 hod.
MIMEFEST - ZLÝ KRÁL
ČTVRTEK 27. 9. ve 20.00 hod.
MAESTRA AYAHUASCA 
Nový dokument Viliama Poltikoviče o amazonském deštném pralesu a tamějších šamanech, kteří nás překvapují svými schopnostmi a svým poznáním. Klíčem k tomu je
ayahuasca, tajemná liána. Film zároveň poukazuje na vážné ohrožení Amazonie a jejich
obyvatel. Více na straně 21.
Vstupné: 40 Kč
PÁTEK 28. 9. ve 20.00 hod.
SAX & CRIME (RAKOUSKO)
Sax & Crime je dvojice rakouských jazzmanů.
Na saxofon hraje šílenec z Tres Hombres Harald Krauter a na kytaru ho doprovází Tomas
Vigl.
Vstupné: 130 Kč / 60 Kč
SOBOTA 6. 10. v 19.30 hod.
Koncert pro duševní zdraví - Transitus
Irregularis a Poletíme?

Galerie KABINET Střítež - září:
Tomáš Ruller (Duch školy)

LITOMYŠL
Do 2. 12. - denně od 9 do 21 hodin
Zdeněk Fránek: Perská věž
Před budovou Městské galerie v Domě u Rytířů
na Smetanově náměstí. Perská věž známého architekta Zdeňka Fránka je jednou z nejpozoruhodnějších realizací jeho cyklu Útroby architektury. V Litomyšli bude instalována až do skončení Fránkovy
výstavy v Městské galerii (do 2. 12. 2012).
TELČ
22. 9. - Svatováclavské časy
Příjezd sv. Václava s družinou, řemeslný trh
na náměstí.
TŘEBOŇ
29. 9. - Svatováclavské slavnosti a trh,
Festival dechových hudeb
Bližší informace a mnohem více tipů na výlety naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.

V měsíci září se uskuteční další významná událost. Svou návštěvou a výstavou obohatí kulturní
život Stříteže český umělec střední generace, bývalý
děkan a spoluzakladatel FaVU VUT v Brně, vedoucí
pedagog atelieru Performance, prof. Tomáš Ruller.
Svá studia na Akademii výtvarných umění v Praze
zakončil v roce 1982 v atelieru sochařství. Už před
Sametovou revolucí se angažoval v aktivní opozici
v Otevřeném dialogu a v jejím průběhu v Občanském fóru. Žije a pracuje v Brně a Praze a odpočívá
v nedalekých Křižánkách.
Jeho tvorba je známa na české i mezinárodní
úrovni, je zastupován např. Feldman Gallery, New
York. Je umělcem nových médií a performance, spoluzakladatelem Západo-východní školy pozornosti
a mezinárodního performerského hnutí Černý trh
(Black Market). Publikoval např. v Documenta 8,
Kassel 87. Performoval v P.S.1 & 122 v New Yorku,
v LACE & PØST v Los Angeles, v Center Georges
Pompidou v Paříži, na Ludwig Foru v Aachen, v Moltkerei v Kolíně nad Rýnem. Zúčastnil se Videobienále
Fukui, Bienále Lodž, Benátského Bienále současného umění, v CSU ve Varšavě, Pražského Quadrienle,
nebo festivalů v Clevelandu, San Franciscu, Québecu, Fribourgu, Tel Avivu, Santiagu de Compostela,
Belfastu, Kirschau, Lublinu, Gothenburgu, Guangzhou, atd.
Svými akcemi, v nichž se soustředil na časoprostorové situace, se dokázal osvobodit od konzervativní produkce hmotných artefaktů. Před rokem

1989 byly jeho prezentace kvůli nekonformním
autorským i občanským postojům často zakazovány, za své performance byl trestně stíhán a souzen.
Dílo Tomáše Rullera se vyznačuje touhou osobně
a na vlastní kůži si osahat některé hraniční situace
člověka. Pracuje s přírodou a jejími živly, v dřívějších
velmi akčních performancích se dotýkal a na vlastní
kůži prociťoval vlastnosti ohně, vody, bahna, skla.
Jeho akce a performance se pohybují po ostré hraně mezi životem a smrtí, přesahují k transcendenci
a tiché meditaci. Pracuje i s prostorovou instalací,
videem a fotografií. Vedle aktuálních instalací uvidíme i dokumentaci z jeho poslední tvorby. V Galerii
KABINET Střítež bude probouzet celý prostor této
bývalé školy a vyzve jejího „Ducha“ aby nás oslovil.
Vernisáž výstavy se uskuteční za osobní účasti
autora v sobotu 8. 9. v 17 hod.
Na vernisáži zahrají jeho asistenti, Matěj Kolář
a Jennifer De Felice. Společně s jeho studenty pak
22. září oslavíme Rovnodennost a ke konci jeho
výstavy pokřtíme autorský katalog (www.ruller.cz
a http://performance.ffa.vutbr.cz).
Na setkání s vámi se těší Veronika Šrek Bromová vaše dobrovolná galeristka. Galerie KABINET
Střítež, Střítež 42, Klub občanů Stříteže, naproti
památníku padlým v I. světové válce. Otevřeno
pondělí a čtvrtek 17 - 19 hod., nebo po domluvě na
mobilu 602 315 215. Stránky Galerie KABINET Střítež najdete na Facebooku. V Rur Art Map, speciální
Artmapa venkovských galerií.
Galerie KABINET Střítež a její celoroční program
je podpořen Grantem na kulturu Ministerstva kultury ČR a města Poličky.

Pozvánka na výstavu
Dům s pečovatelskou službou Polička, Domov důchodců a Tylův dům vás srdečně zvou na výstavu poličských seniorů a dětí z MŠ Pomezí “Každý má svůj
sen”. Výstava se koná u příležitosti mezinárodního
Dne seniorů od 24. 9. do 2. 10. Instalována je v přísálí velkého sálu Tylova domu v Poličce.
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Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

1. 9.
3. 9.
6. 9.
9. 9.
11. 9.
12. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
18. 9.
19. 9.

20. 9.

21. 9.

22. 9.

23. 9.

24. 9.

25. 9.
26. 9.
27. 9.

28. 9.
29. 9.

#

30. 9.

Čas
21.00
13.30
14.00
16.00
18.00
18.00
13.30
19.00
14.00
21.00
15.00
19.00
14.00
19.00
19.00
16.30
19.00
21.30
17.00
8.00
10.00
10.00
14.00
15.00
19.00
19.00
18.00
10.00
10.00
14.00
16.00
19.30
21.30
14.00
16.00
19.30
10.00
18.00
19.00
19.00
9.00
14.00
20.00
17.00
19.00
20.00
8.30
15.00
14.30

Název akce - popis
Letní kino Občanský průkaz
Šikovné ručičky
oslava 10. výročí založení pěveckého souboru Poupata
Divadlo pro děti Tajemství pohádkové knížky
Bolívie 2012: Lidé, města, hory, džungle a pouště - cestovatelská beseda
Koncert Ilan Schneider – viola, Hana Böhm Robotková – klavír
Výlet farma Květná
Základní kurz tance a společenské výchovy
Vernisáž výstavy Bible očima světa, svět očima Bible
Letní kino Okresní přebor – poslední zápas Pepíka Hnátka
Drakiáda 2012
Humorista Martinů - při příležitosti uvedení díla Divadlo za branou
Zamykání atria
Alternativní stavby - Ivan Šrek
15 let v dámských šatech - travesti show skupiny Screamers
Zasedání městského zastupitelstva
Katedra pantomimy hamu: Příběh pantomimy
Teatr Szuka Ciala (Polsko): Tramwaj zwany pożąglaniem
Péče o novorozené miminko (přednáška)
Vlado Kulíšek - KUFR (dětské představení 1.stupeň ZŠ)
MgA. Radim Vizváry – workshop pantomimy
Zoltán Kárpáthy (Maďarsko) – workshop pantomimy
Mime happening - mimové v ulicích a na náměstí
Vlado Kulíšek - Popelnice (rodinné představení)
Základní kurz tance a společenské výchovy
Večer pantomimy, nová generace: Na Plechárně, 7 zbytečných studenti HAMU
Tvořivý večer pro ženy
Miro Kasprzyk – workshop pantomimy
Zoltán Kárpáthy (Maďarsko) – workshop pantomimy
Vernisáž 65. Uměleckého salonu v Poličce - „V mezičase“ Diplomanti FaVU v Brně
Vojta Švejda – Albert se bojí (rodinné představení )
Večer pantomimy: Boris Hybner, Radim Vizváry, Miro Kasprzyk a další....
Meconicum (Německo)- Menu
Filmový seminář o pantomimě - PhDr. Ladislava Petišková a prof. Boris Hybner
Miro Kasprzyk – Zlý král (rodinné představení)
Divadlo Za bránou: Bohuslav Martinů - komická opera s pantomimou
Beseda s cestovatelem a fotografem Jirkou Kolbabou pro školy
Přednáška Michala Krchňáka „Strasti a slasti překladatele Bible“.
Jirka Kolbaba - Fotograf na cestách - Splněný sen
F. R. Čech: Dívčí válka
Zdravé vaření pro celou rodinu
Narozeninové zpívání
Maestra Ayahuasca - dokument. film V. Poltikoviče o deštném pralesu, šamanech…
Průběh porodu z pohledu porodní asistentky (přednáška)
Základní kurz tance a společenské výchovy
Sax & Crime - jazzový večer v podání rakouské dvojice
Cesty za uměním - V tichu moravských kláštěrů
Den seniorů - koncert Evy a Vaška
Poličanka, Michalské odpoledne

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - společenská místnost
DPS Penzion - jídelna
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Farma Květná
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Letiště Polička
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - atrium
Divadelní klub
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Palackého náměstí apřilehlé ulice
Palackého náměstí
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Městská galerie, Palackého nám.
Divadelní klub
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Tylův dům
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - jídelna
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
autobusový zájezd
Tylův dům
Zahrada u mlýna

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

září 2012

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
o.s. Náš Martinů
www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Náš Martinů, o.s.
www.cbmpolicka.cz
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
Ekocentrum Skřítek Polička o.s. www.ekocentrumskritek.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Město Polička
www.policka.org
Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
Ekocentrum Skřítek Polička o.s. www.ekocentrumskritek.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SJ pro Poličku a okolí a MO KDU-ČSL

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

září 2012

Čas Název akce - popis
4. 10. 17.00 Beseda o kojení
5. 10. 13.00 Paintball
6. 10. 14.00 Vernisáž výstavy Jede, jede mašinka

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Aigelův lom
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

		
22. 4. - 23. 9.		
1. 9. - 30. 9.		
15. 9. - 11. 11.		
20. 9. - 23. 9.		
22. 9. - 11. 11.		
24. 9. - 2. 10.		

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
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Název akce - popis
Pohádka ve škole - výstava ve třídě Bohuslava Martinů pro ty, kteří mají rádi pohádky
Stěna pro jedno dílo - Michaela Radiměřská
Bible očima světa, svět očima Bible
Mime Fest – Mezinárodní Festival Pantomimy/International Mime Festival
„V mezičase“ Diplomanti FaVU v Brně v rámci 65. ročníku Uměleckého salonu v Poličce
Každý má svůj sen - výstava poličských seniorů a dětí z MŠ Pomezí

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
pro vás připravil tento program:
Pondělí 1. října – Seniorská stopa ve znamení
Poličských pověstí – 5. ročník
• Trasa č. 1 – socha sv. Antonína – odchod od
DPS „Penzion“ ve 12.00 hod.
• Trasa č. 2 – Morový sloup. Odchod ve
14.00 hod od DPS Penzion.
• Trasa č. 3 – Fortna - Odchod od Domova důchodců ve 14.00 hod.
Následovat bude posezení s muzikou v jídelně DPS Penzion. Nebude chybět drobné občerstvení.
8. října – Bezpečnost seniorů v silniční dopravě
Přednáška od 14.00 hod. v jídelně DPS Penzion
Program:
• povinnosti chodce, cyklisty a řidiče v silničním provozu
• správné přecházení přes vozovku
• povinná výbava kola
• zdravotní prohlídky řidičů v určitém věku
• a jiné důležité informace pro vaši bezpečnost
Posluchači obdrží dárky, které zlepší jejich bezpečnost na silnicích. Projekt je připraven ve spolupráci s městskou policií v Poličce, policií ČR Svitavy a oddělením Besip.
Úterý 9. října – Den otevřených dveří
• 10.00 hod. – Seznámení s pečovatelskou
službou
Zajímáte se o naše služby? Chcete blíže poznat
prostředí Domova s pečovatelskou službou
„Penzion“? Potřebujete zprostředkovat naše
služby svým blízkým? Navštivte nás, rádi vám
poskytneme informace, které vás zajímají.
• 10.30 – 12.00 hod. - Video ze života v DPS
„Penzion“, společenská místnost
• 16.00 hod.- Seznámení s pečovatelskou službou - stejné jako v 10.00 hod.
• Každý má svůj sen – společná výstava poličských seniorů a dětí z MŠ Pomezí v jídelně
DPS Penzion.

Program Mime Festu
Mezinárodní festival pantomimy v Poličce (International Mime Festival in Polička) představí
profesionální mimy z Česka, Polska, Maďarska,
Slovenska a Německa.
20. 9. Čtvrtek:
19.00 hod. KATEDRA PANTOMIMY HAMU:
Příběh pantomimy
Tylův dům, vstupné: 70 Kč/50 Kč *
21.30 hod. TEATR SZUKA CIALA (Polsko):
TRAMWAJ ZWANY POŻĄGLANIEM
Divadelní klub, vstupné: 70 Kč/50 Kč *
Vstupné na obě večerní představení
100 Kč/70 Kč *
21. 9. Pátek:
8.00 hod. VLADO KULÍŠEK (Slovensko):
KUFR (dětské představení pro 1. stupeň ZŠ)
Tylův dům (pokud by vaše škola ráda představení navštívila, napište nám na pontopolis@
seznam.cz)
10.00 - 13.00 hod. RADIM VIZVÁRY:
workshop, Divadelní klub
10.00 - 13.00 hod. ZOLTÁN KÁRPÁTHY(Maďarsko): workshop, Centrum Bohuslava Martinů
14.00 - 15.00 hod. MIME HAPPENING
Palackého náměstí a přilehlé ulice
15.00 hod. VLADO KULÍŠEK (SK): POPELNICE (rodinné představení)
Palackého náměstí, za deště Centrum Bohuslava Martinů, vstupné zdarma
19.00 hod. VEČER PANTOMIMY – NOVÁ GENERACE: NA PLECHÁRNĚ, 7 ZBYTEČNÝCH
- 2 představení studentů Katedry pantomimy
HAMU
Divadelní klub, vstupné 100 Kč/70 Kč *
22. 9. Sobota:
10.00 - 13.00 hod. MIRO KASPRZYK:
workshop, Divadelní klub
10.00 - 13.00 hod. ZOLTAN KÁRPÁTHY (H):
workshop, Centrum Bohuslava Martinů
16.00 hod. VOJTA ŠVEJDA: ALBERT SE
BOJÍ (rodinné představení), Divadelní klub
vstupné 30 Kč *

19.30 hod. VEČER PANTOMIMY: Boris Hybner, Miro Kasprzyk (SK), Miřenka Čechová,
Vojta Švejda, Tomsa Legierski, Radim Vizváry
a další, Tylův dům, vstupné 100 Kč/70 Kč *
21.30 hod. MECONIUM (BERLIN): MENU,
Divadelní klub, vstupné: 50 Kč *
Vstupné na obě večerní představení
120 Kč/90 Kč *
23. 9. Neděle:
14.00 - 16.00 hod. FILMOVÝ SEMINÁŘ
O PANTOMIMĚ: PhDr. Ladislava Petišková a prof. Boris Hybner, Centrum Bohuslava
Martinů, vstupné 50 Kč/30 Kč *
16.00 hod. MIRO KASPRZYK (SK):
Zlý král (rodinné představení)
Divadelní klub, Vstupné: 30 Kč *
19.30 hod. HAMU: BOHUSLAV MARTINŮ DIVADLO ZA BRÁNOU
Komická opera s pantomimou, Tylův dům,
vstupné 180 Kč/130 Kč *
Doprovodný program k festivalu při příležitosti uvedení opery Divadla za bránou
Úterý 18. 9. od 19 hod.
„Humorista Martinů“ Centrum Bohuslava
Martinů
vstupné 30 Kč,
pořadatel NÁŠ MARTINŮ, o.s.
Permanentka na celý festival 300 Kč/250 Kč *
Vstupné: plná cena/*studenti, důchodci, ZTP.
Předprodej: Tylův dům, IC Polička, IC Bystré
(pouze permanentka na celý festival a představení, která jsou v Tylově domě)
Chcete se zúčastnit workshopu nebo se na cokoliv zeptat? Pište na mimefest@gmail.com. Více
o festivalu: www.mimefest.cz
Festival byl podpořen Visegrádským Fondem
a městem Poličkou.
Spolupracující organizace: Centrum Bohuslava
Martinů, HAMU Praha, Nadace Bohuslava Martinů, Náš Martinů, Divadelní Spolek Tyl Polička,
Tylův dům

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.
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Mime Fest – nový festival v Poličce
Ve druhé polovině září se v Poličce uskuteční
první ročník mezinárodního festivalu pantomimy
Mime Fest. Jde o mimořádnou událost, protože se
jedná o jediný festival svého druhu u nás. Bohatý
program láká návštěvníky na představení profesionálních mimů, workshopy, semináře, průvod
mimů v ulicích a dokonce i na operu. Dramaturgem festivalu je poličský rodák Radim Vizváry,
jeden z nejlepších českých mimů mladé generace,
který v současné době vyučuje na katedře pantomimy pražské HAMU a na berlínské umělecké škole Die Etage. Následující rozhovor nechť poslouží
jako pozvánka a zároveň malá ochutnávka toho, na
co se můžeme těšit.
Jak vznikla myšlenka uspořádat v Poličce festival pantomimy?
Inspirovala nás především osobnost Bohuslava
Martinů jako jednoho z prvních objevitelů pramene, který se později rozrostl v proud novodobé české pantomimy. Její scénickou podobu mohl český
divák vidět především u Ladislava Fialky.
Již první ročník slibuje dokonce mezinárodní
účast.
Chtěli bychom založit tradici a vytvořit stálou
festivalovou platformu pantomimy. Díky mezinárodnímu charakteru akce máme větší možnosti
získání finanční podpory, ale už jen samotný žánr
nabízí, aby festival byl mezinárodní, neboť pantomima nemá jazykové hranice. Je to však stále menšinový obor, tudíž není ani ve světě mnoho pantomimických souborů, divadel a osobností.
Což je překvapivé, protože pantomimu považuji
za nesmírně atraktivní obor, a přitom o něm mluvíte jako o menšinovém. Čím to je?
Například u nás mezi generací Hybnera, Fialky,
Turby, Polívky a dneškem chyběla generace, která
by v pantomimě pokračovala a posouvala její podobu do aktuální formy. Jinak je ale pravda, že pantomima začíná být znovu populární, jakoby se zase
objevily osobnosti, které se učí od svých mistrů
a předchůdců a společně jí dávají život.
Vy sám na tom máte také velký podíl. Čím může
být pantomima pro diváky přitažlivá?
Pantomima je stará jako „lidstvo samo“, její
prameny zaznamenáváme už v pravěkém rituálu,
verbální komunikace je nejmladším dorozumívacím prostředkem. Domnívám se, že její atraktivita
v dnešní době spočívá právě v jiném a málo používaném vyjadřovacím prostředku – tělo beze slov.
Všimněte si, že se snažíme komunikovat neverbálně i po internetu pomocí smajlíků.
O jejím potenciálu oslovit širokou veřejnost
svědčí i úspěch Vašeho loňského workshopu pro
studenty.
Edukativní činnost je velmi důležitá pro zvýšení
zájmu o obor. Divák tak dostane příležitost nahlédnout do tajů mimického umění, naučí se vnímat
jiný styl vyjadřování a pochopí i jeho náročnost.
Vychováváme si tím publikum a překonáváme
předsudky vůči současné pantomimě.
Podobné workshopy jsou zahrnuty i do letošního programu, komu jsou určeny?
Přihlásit se může každý. Jen je potřeba včas kontaktovat produkci a zapsat se do kurzu, kapacita
uchazečů je omezena.
Vrcholem festivalu bude Vaše inscenace opery
Divadlo za bránou. Pro mnohé čtenáře je spojení
Martinů a pantomimy asi překvapivé...
Martinů měl přitom velký zájem o pantomimu.
Inspiroval se deburauovskými librety a svůj nápad
spojit operu s pantomimou využil právě v díle Divadlo za bránou, které jsem si také zvolil jako svoji
praktickou doktorskou práci.
Co Vás k tomu vedlo?
Jednak pocházím z Poličky a mám pozitivní
vztah k Martinů, zároveň mě však zajímá multižánrovost díla a samotná faktura hudby. Divadlo
za bránou pro mě bylo velkou výzvou, neboť nabízí
možnost tvůrčího spojení opery, pantomimy, tance
a hudby. Je proto také velmi náročné na realizaci.

Ano, zdá se, že ve Vaší inscenaci musí všichni
umět všechno, ať už jde o herectví, pohybovou
průpravu, tanec i zpěv...
Protože se jedná o syntetické divadlo, nebo tomu
můžeme říkat fúze žánrů, museli jsme se naučit

mnoha novým dovednostem, abychom naplnili
požadavek autora. Vážím si zejména odhodlání
a přístupu všech zpěváků, neboť u mě absolvovali hodiny techniky pohybu, chodili na zkoušky ve
cvičebním úboru a bolely je svaly. Nakonec překročili hranice klasického operního herectví a byli
za to velice rádi.
S jakými obtížemi jste se museli potýkat při
úpravě libreta?
Jde o sled několika obrazů, které mohou existovat nezávisle na sobě, a proto není snadné převést
dílo do divadelně konzistentní podoby. Čerpal
jsem především z originálu, který inspiroval Martinů. Patří mezi ně např. libreta Pierot pekařem,
Pierot holičem a další předlohy. Nepoužil jsem ale
všechny a musel jsem sáhnout i jinam. Z těchto
různých obrazů jsem pak vytvořil vlastní jednoduchý příběh.
Jak se Vám pracovalo s postavami z commedie
dell‘arte, které mají ustálený charakter a není jednoduché zpracovat je moderním způsobem?
Komediální typy commedie dell´arte jsou pro
mě zrcadlem dnešní společnosti. Chtěl jsem, aby
oslovily současného diváka a přitom neztratily
tradiční charakter své postavy. Toto hledání mě
velice zajímalo a bavilo. Pozoroval jsem každého
člověka kolem sebe a náležitě ho identifikoval.
Potom jsem zhodnotil základní rysy všech postav
a vyšel mi z toho současný komediální typ. Myslím,
že stejně tak by to udělal i Martinů...
To nepochybně, Martinů byl skvělým pozorovatelem! Inspirovala Vás v této snaze i spolupráce se
scénografem, nebo jste za ním naopak šel s jasnou
představou?
S výtvarníkem jsme se ovlivňovali ve velké
míře. Scházeli jsme se poměrně často a nosili si
materiály, knihy, videa atd. Měl jsem nějakou
představu a on se ji pokoušel naplnit, zároveň
jsem mu ale nechal prostor pro vlastní invenci.
Vycházeli jsme především z folklóru a nakonec
jsme našli řešení, jak propojit lidové tvarosloví
s prvky commedie dell’arte. Hlavně pro nás však
byl důležitý přesah do současnosti, abychom
oslovili mladší generaci.
A to se myslím podařilo. Zaujalo mě mimo jiné
zdvojení pěveckých a tanečních rolí, to byl Váš
nápad?
Ano, chtěl jsem vytvořit sjednocené dílo, nabourat tři dějství, která mezi sebou nekomunikují.
A právě toto zdvojení mi přišlo ideálním řešením
pro vytvoření dramatické postavy v dramatické
situaci. Martinů původně žádal Vítězslava Nezvala o pomoc s libretem, ale nakonec vše v rychlosti vytvořil sám. Museli jsme proto s dirigentkou

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

provést pár škrtů, aby hudba dostala lepší gradaci
a tempo.
Martinů Nezvalovi kladl na srdce, ať to udělá
hodně legrační. Co Vám tato intenzivní práce odhalila o skladatelově osobnosti a jeho smyslu pro
humor?
Když s dílem žijete půl roku, dostanete se mu do
hloubky a více pochopíte autora. Pak už nepřemýšlíte o jeho uměleckých kvalitách, ale o tom, jaký to
byl člověk. Kladl jsem si otázky: Proč zrovna toto
řeší? Co tím chce říct? Nakonec jsem si vytvořil
vlastní příběh Martinů okolo tohoto díla. Až jsem
se jakoby identifikoval s jeho postavou, neboť jeho
osobnost mi je velmi sympatická a něčím blízká.
Mám na mysli lidské chování a vnímání světa.
Myslím, že měl velký smysl pro humor a také hodně čerpal ze svých osobních zážitků a zkušeností.
Pokud měl sám nějaké bolesti, smutky, dokázal je
transformovat do komické situace. To je vlastně
pro nás Čechy charakteristické.
Pravda, smysl pro humor a schopnost nadhledu
je někdy tou jedinou cestou, jak přežít náročné
situace bez úhony na zdraví a na rozumu... Doufejme, že během festivalu co nejvíce diváků přijme
pozvání z prologu opery: „Nechte starosti, co vás
tíží, u vchodu divadla – najdete je tam zase, počkají na vás, ale mezitím my jsme zde, abychom
vás rozesmáli... A neříkejte, že jste příliš zaměstnáni, nikdy nejste zaměstnáni natolik, abyste nenašli chvilku pro smích.“
Lucie Jirglová

Pozvánka DPS
3. 9. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost
6. 9. Srdečně vás zveme na oslavu 10. výročí
od založení pěveckého souboru POUPATA. Od
14.00 hod. jídelna DPS Penzion.
12. 9. Výlet – prohlídka farmy v Květné. Odjezd
od penzionu ve 13.30 hod. Zájemci se nahlásí na
recepci DPS Penzion do 10. 9. Vybíráme 50 Kč na
dopravu.
19. 9. Zamykání atria – čeká na vás poslední
letošní grilování. Vybíráme 25 Kč na občerstvení
(uzenina, chleba, hořčice, pivo). Zájemci se nahlásí
na recepci DPS Penzion do úterý 18. 9.
27. 9. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna
DPS Penzion
Každý má svůj sen – výstava prací poličských seniorů a dětí z MŠ Pomezí. Tylův dům, od
24. 9. do 2. 10.

Z činnosti DPS
V létě příroda hýří barvami a to je ta pravá inspirace pro batikování. Tak jako každý rok, i letos
tomu nebylo jinak, a batikované oděvy seniorkám
doplní jejich šatník, batikované ubrusy zkrášlí
jídelní stoly a z batikovaných pláten vzniknou
textilní obrazy. Na hrátky s pamětí se senioři sešli tentokrát v atriu. Střecha altánku zajistila stín,
čerstvý vzduch dostatek kyslíku, ideální podmínky pro koncentrační cvičení nebo trénink krátkodobé a dlouhodobé paměti. Kavárnička věnovaná
Poličským pověstem otevřela vzpomínky na mládí
a připomněla oblíbená místa v Poličce. Míčkiáda,
tak se jmenovalo odpoledne věnované míčkům
a hrám s nimi. Seniory například překvapila tíha
golfového míčku, zaujal hopík a velkou radost
vzbudil plážový nafukovací balón. Samozřejmě
nechyběla grilovaná uzenina a sladké odměny. Své
oblíbené písně si senioři zazpívali s pěveckým souborem Poupata při narozeninovém zpívání.
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Kam
v Českomoravském
pomezí

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

Litomyšl
do 16. 9. - městská obrazárna
Poznávej se! aneb prověř svoje smysly
a schopnosti
Výstava, která díky množství přístrojů
a mobilních strojů umožní hravou formou rozpoznat reakce našich smyslů,
naše schopnosti a dovednosti apod.
8. – 9. 9. - různá místa ve městě
Dny otevřených dveří památek
Dny evropského dědictví každoročně
v září otevírají veřejnosti brány nejzajímavějších památek.
do 30. 9. - Portmoneum J. Váchala
CO! – Camera obscura v Portmoneu
Autoři interaktivní výstavy, kde se návštěvníci sami stávají součástmi a spolutvůrci uměleckého díla, se nechali
inspirovat prastarou metodou camery
obscury.
Svitavy
2. 9. - horní část náměstí Míru
Pouť ke sv. Jiljí
Historický program s jarmarkem
a dobovým koloritem věnovaným pobytu pruských vojsk a pruského krále Fridricha II. ve Svitavách roku 1758.
V 19.00 hod. - slavnostní koncert
v kostele sv. Jiljí na hřbitově
22. 9. od 14.00 hod. - horní část náměstí Míru
Tradiční zářijová oslava vína
- Svatováclavský košt
Ochutnávka různých druhů vín, sýrových specialit, slaného pečiva a steaků.
Cimbálová muzika Šmytec.
28. 9. od 19.00 hod. - alternativní klub Tyjátr
Koncert: Vypsaná FiXa
Více informací na:
www.kultura-svitavy.cz
Moravská Třebová
1. 9. od 13.00 do 22.00 hod. - zámek
Kejkle a kratochvíle
Tradiční středověký festival plný lidového veselí, dobových řemesel, kejklířů,
šermířů a trubadúrů.
14. 9. – 18. 9. - muzeum
Dny česko-německé kultury
Koncerty, přednášky, výstava a kulturní akce k 20. jubileu založení Střediska
česko-německého porozumění.
Vysoké Mýto
7. – 9. 9. - náměstí Přemysla Otakara II,
Amfiteátr M-klubu, Šemberovo divadlo
Oslavy 750 let města Vysokého Mýta,
Mezinárodní partnerské dny
Třídenní městské slavnosti. Mj. vystoupí T. Klus, M. Žbirka a další.
Více na www.vysoke-myto.cz
8. – 30. 9. - Regionální muzeum
Vivat Civitas Alta Muta, o dějinách
a Vysokém Mýtě
Výstava vzácných dokumentů a artefaktů.
Více na www.muzeum-myto.cz
8. – 28. 9. - Galerie ve zvonici
Vysoké Mýto v obrazech
Alta Muta picta
Výstava historických vyobrazení Vysokého Mýta u příležitosti 750 let založení
města.
Více na www.galerie.vysoke-myto.cz
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DRAKIÁDA 2012
- zveme všechny děti i dospělé na tradiční podzimní akci pouštění draků
- losování ze všech účastníků o pěkné
ceny, 1. cena – let letadlem nad Poličkou (proběhne na závěr akce), ocenění
všech dětí s doma vyrobeným drakem,
doprovodný program – jízda na motokárách po připravené dráze v hangáru
- na akci spolupracujeme s Aeroklubem Polička, který věnuje 1. cenu
Termín: neděle 16. 9.
Čas:
15.00 – 17.00 hod.
Místo:
Letiště Polička
Cena:
20 Kč/drak
Přihlášky: bez přihlášek
Informace: Hana Havlíčková, SVČ Mozaika Polička, tel: 461 725 352, 736 761 281
Akce se za velmi nepříznivého počasí
nekoná – aktuální info těsně před akcí
na www.mozaika-policka.cz
PAINTBALL
- pro děti od 12 let
- oblíbená adrenalinová aktivita, při
níž si hrajete na vojáky
Termín: sobota 5. 10.
Čas:
13.00 – 17.00 hod.,
sraz ve 13.00 hod. a konec v 17.00 hod.
v SVČ Mozaika,

Místo:
Cena:

Aigelův lom
160 Kč + odkup střeliva na místě, 1
kulička = 1 koruna (odběr po 100
kuličkách). Průměrná délka hry 2 hodiny. Běžně 1 hráč vystřílí 200 - 300
kuliček.
S sebou: volné starší oblečení, které se může
ušpinit. Barvu lze vyprat. Pití, popř.
svačinu.
Přihlášky: do úterý 2. 10.
Informace: Hana Havlíčková, SVČ Mozaika Polička, tel: 461 725 352, 736 761 281
Akce se za velmi nepříznivého počasí nekoná a bude přesunuta na jiný
vhodný termín. Aktuální info těsně
před akcí
na www.mozaika-policka.cz
VÍČKA PRO LUCINKU
SBÍRÁME VÍČKA OD PLASTOVÝCH LAHVÍ
pro Lucinku, které je 16 měsíců a potřebuje
zakoupit stimulační strojek.
Strojek jí pomůže k tomu, aby začala chodit.
Víčka odevzdáme do sběrny a získanou částkou
pomůžeme Lucince, aby dohnala ve vývoji svoje
dvojče Adélku.
Víčka můžete nosit do Mozaiky
PO – PÁ 8.00 – 16.00 hod.
Moc děkujeme

Nové vzdělávací kurzy v TD
• Čeká vás v květnu příštího roku maturita
z účetnictví? Chcete ji zvládnout bez problémů a zbytečného nervového vypětí? Aby vás
u maturity nic nepřekvapilo, přihlaste se v Tylově domě do
PŘÍPRAVNÉHO KURZU ÚČETNICTVÍ
PRO MATURANTY
• Rádi se učíte něco nového? Naučte se u nás základy účetnictví! Budete umět spočítat např.
mzdu, vypočítat odpisy atd. Využijte nově připravovaný kurz pro širokou veřejnost
KURZ ÚČETNICTVÍ – základy
• Potřebujete si po mateřské dovolené zopakovat účetnictví? Nejste si jisti, co se účtuje
na stranu MD a co na stranu Dal? Chcete se
zdokonalit v účtování? Rádi vám pomůžeme!
Začněte navštěvovat
KURZ ÚČETNICTVÍ – opakování a rozšíření
Kurzy budou probíhat od poloviny října 2012 do
března 2013 v Tylově domě v Poličce. Den a hodina
bude domluvena na úvodní schůzce, která bude
přihlášeným účastníkům včas sdělena.
Samozřejmostí je individuální a trpělivý přístup. Probíraná látka bude vysvětlena i na praktických příkladech.
Bude vás připravovat zkušená lektorka Bc. Pavla
Dostálová.
Cena kurzů:
50 Kč za vyučující hodinu (45 min.).
Podrobnější informace na www.tyluvdum.cz.
Podmínky pro přihlášení:
Zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě do
19. září v úředních dnech.

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

Je nutné vyplnit přihlášku, jejíž součástí je nevratná záloha 200 Kč, která se platí v hotovosti.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 75 26 29,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa - 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

Zájmové kroužky v SVČ Mozaika
Stalo se již pravidlem, že na začátku nového
školního roku otevíráme v Mozaice cca 60 zájmových kroužků, do kterých se hlásí přes 600 dětí,
mládeže i dospělých. Věříme, že si všichni vyberete a budete spokojeni s naší nabídkou činností pro
váš volný čas, který s námi aktivně trávíte.
věk
Kč/rok
kdy, kde
vedoucí
Hrátky s pedigem
3. - 9. tř. začátečníci
750 Kč
Čt 14.00 - 16.00, SVČ
Z. Švecová
Pletky s opletky
pokročilí
850/1 500 Kč
Po 14.00 - 16.00, SVČ
Z. Švecová
Jehlou a nití
pro děti od 2. třídy
650 Kč
Út 14.00 - 16.00, SVČ
Z. Švecová
Dovedné ruce
5. - 9. třída
650 Kč
St 15.30 - 17.00, SVČ
MUDr. H. Vltavská
Pimprlata
od 10 let
650 Kč
Čt 15.00 - 16.00 SVČ
H. Smolková
Pilná včelička
nejen pro rodiče s dětmi od 4 let, ale i pro sourozence
SVČ
A. Hejduková
Keramika začátečníci a mírně pokročilé děti
2. - 4. třída
650 Kč
Po 14.00 - 16.00, SVČ
J. Vápeníková
Keramika začátečníci děti
I. st. ZŠ
650 Kč
Út 14.00 - 15.30, SVČ
D. Procházková
Keramika pro začátečníky středa
1. - 3. třída
650 Kč
St 14.00 - 16.00, SVČ
Mgr. H. Havlíčková
Keramika pro 2. stupeň a studenty
II. st. ZŠ a studenti
750 Kč
Út 15.30 - 17.30, SVČ
D. Procházková
Francouzština
7. - 9. třída
650 Kč
Čt 16.00 - 17.00, SVČ
L. Havlíková
Prima vařečka
3. - 5. třída
200 Kč
Po 16.00 - 17.30, SVČ
B. Holomková
Kytara
začátečníci od 3. třídy, pokročilí
650 Kč
Po, SVČ
Ing. R. Zezulová
Flétnička
6 - 12 let
650 Kč
Po, SVČ
M. Kučerová
Taneční a pohybový kroužek
4 – 6 let
650 Kč
Út 16.00 – 17.00, SVČ
M. Kučerová
Stepmánie
6 – 15 let
650 Kč
SVČ
M. Bednářová
Disko hip – hop
12 - 18 let
650 Kč
2x sudý týden úterý 17.00 - 18.00
a pátek 17.00 - 18.00 zrcadlový sálek
gymnázium
Zumba
2 st. ZŠ
650 Kč
			
V. Laštovicová
Malé roztleskávačky
2. – 6. třída
650 Kč
			
Š. Tumová
Mažoretky – třpytilky
pokročilé
650 Kč
		
E. Došlá
Jumping
1., 2. stupeň ZŠ
800 Kč
Po 14.00 - 15.00 hod, ZŠ Švermova
Bowling
1., 2. stupeň ZŠ
800 Kč
bowlingová dráha
Badminton
4. - 9. třída
650 Kč
hala gymnázium
H. Knotková

Tae-bo
od 13 let
650 Kč
			
V. Laštovicová
Skateboard
od 10 let
400 Kč
květen – říjen, prům. zóna
R. Škrabalová
Vodácký kroužek
4. – 9. třída
650 Kč
SVČ
Mgr. V. Fila
Florbal chlapci
začátečníci, pokročilí
650 Kč
			
Mgr. P. Nyklová
Karate přípravka
7 – 9 let
650 Kč
			
Mgr. N. Tobiášová
Karate – st, pátek
10 let – dospělí
650/1 300 Kč
St 17.00 - 18.30, ZŠ TGM Mgr. N. Tobiášová,
			
Š. Kučerová, Š. Příhoda
Šachy začátečníci
bez omezení
650 Kč
pátek, SVČ
D. Schaffer
Šachy pokročilí
bez omezení
650 Kč
pátek, SVČ
D. Schaffer
Sportovní gymnastika
od 5 let
650 Kč
St 16.00 - 17.30, gymnázium Mgr. L. Králová
Kopaná – mladší přípravka
ročník 2004 - 2005
650 Kč
			
R. Mlynář
Kopaná – starší přípravka
ročník 2002 - 2003
650 Kč
			
R. Lajžner
Toulky historií Poličky
3. - 6. tř.
650 Kč
SVČ
I. Kašparová
Geocaching
8 - 15 let
200 Kč
1. pondělí v měsíci 16.00 - 18.00, SVČ
			
Mgr. H. Havlíčková
Jezdecký klub vraník
6 - 15 let
650 Kč
SVČ
M. Pletichová
Leteckých modelářů
4. tř. - bez omezení
650 Kč
			
L. Hloušek
Dílničky – kutilové
od 7 let
650 Kč
Svazarm
V. Laštovicová, T. Švec
Kuřátka
5 - 7 let
650 Kč
SVČ
J. Teplá
Dramatický kroužek
5 - 7 let
650 Kč
St 16.30 - 17.30, SVČ
M. Kučerová
Angličtina pro nejmenší
4 - 6 let – školáčci, 6 - 10 let – školáci 650 Kč
SVČ
V. Laštovicová
Němčina pro nejmenší
4 - 6 let – školáčci, 6 - 10 let – školáci 650 Kč
SVČ
V. Laštovicová
Logopedie hravě
3 - 7 let – školáčci
650 Kč
SVČ
V. Laštovicová
Mažoretky – školička
4 – 6 let
650 Kč
Po 16.15 - 17.15, zrcad. sálek gymnázia
			
E. Došlá
Florbal školička
4 - 6 let
650 Kč
			
Mgr. P. Nyklová
Kopaná – přípravka „školička“
ročník 2006 a výběr 2007
650 Kč
			
P. Bureš
Tlapičky v hlíně - keramika pro rodiče s dětmi
2,5 - 5 let
650 Kč
St 9.00 - 11.00, SVČ
D. Procházková
Keramika pro dospělé
		
dospělí a studenti
1 500 Kč
St 17.30 - 19.30, SVČ
Z. Gapová

Jóga
dospělí a studenti
1 500 Kč
čt 17.00-18.25 a 18.30 - 20.00, SVČ
			
I. Marková DiS.
Jóga
dospělí a studenti
1 300 Kč
Po 18.00 - 19.30, SVČ
M. Hegrová
Břišní tance
dospělí a studenti
1 500 Kč
Út 17.00 - 18.00, SVČ
I. Marková DiS.
Pilates
dospělí a studenti
1 400 Kč
St 18.00 - 19.00, SVČ
H. Hejtmánková
Fitbox
dospělí a studenti
1 300 Kč
St 19.00 - 20.00, SVČ
M. Motyčková
Tai-chi „24-forem“ a čchi-kung
začátečníci
1 300 Kč
Út 18.30 – 20.00, SVČ
Ing. V. Ulrichová
Tai-chi „24-forem“ pokročilí
pro muže i ženy
1 300 Kč
neděle 18.00 - 19.30, SVČ MVDr. V. Poutník
Dámský klub
			
600 Kč
každá první středa 15.00 – 18.45, SVČ
			
D. Pachovská
Kurzy pro studenty a dospěláky
Švadlenka
studenti a dospělí
SVČ
		
K. Trnková
Kurz malby
studenti a dospělí
Čt 18.00 - 21.00, SVČ
D. Němcová
Kurz sebepoznání pro ženy + studenti a dospělí
Út 18.00 - 20.00 SVČ
D. Němcová
„Digiscrapbook“ práce s fotografií
kurz pro studenty a dospělé
SVČ
R. Koutná
Základy práce na pc a s Windows
dospělí
P. Šenková
Jitky kytky – aranžování
studenti a dospělí
Čt, SVČ
J. Vápeníková

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

Vyberete-li si z naší nabídky, vyplňte co nejdříve přihlášku. Přihlásit se můžete online na našich
stránkách www.mozaika-policka.cz. Další možnost
je, vyzvednout si přihlášku přímo v Mozaice. Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte v Mozaice.
U zájmových kroužků, kde není uveden termín
schůzek nebo místo, budete aktuálně informováni
na webových stránkách Mozaiky.
Přejeme vám příjemné a aktivní využití volného
času a těšíme se na vaši návštěvu.
Kolektiv zaměstnanců Mozaiky

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

8. - 9. 9.
15. - 16. 9.
22. - 23. 9.
28. 9.

29. - 30. 9.

MUDr. Adolf Eliáš, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
MUDr. Vladimíra Hebltová,
Sloupnice 188, 465 549 236
MUDr. Jan Joukl, Litomyšl,
J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
MUDr. Leona Kašparová,
Polička, Janáčkova 523,
775 724 524
MUDr. Jiřina Kočí,
Dolní Újezd 838, 461 631 126

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Měli jste už možnost si vyzkoušet svůj cit
pro rytmus při bubnování na darbuku nebo
djembe? Nevíte, jestli se vaše dítě zapojí
do her v kolektivu vrstevníků? Chcete se
dozvědět, co je to jamování na bicí a perkuse?
Láká vás dynamická zumba? Máte chuť si
zacvičit pro zdraví a krásu? Je cvičení jógy také
pro vás? Tyto i další otázky vám zodpoví

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TYLOVA DOMU
úterý 11. září 2012
Budete si moci zdarma vyzkoušet aktivity
v jednotlivých zájmových kroužcích, které pro
školní rok 2012/2013 nabízí Tylův dům v Poličce.
Začátky jednotlivých ukázkových hodin:
9.30 hod. Cvičení rodičů s dětmi
14.30 hod. Jamování na bicí a perkuse
15.45 hod. Hudba srdce – bubnování na
djembe, darbuku a další perkuse
17.00 hod. Zumba
18.15 hod. Cvičení pro zdraví a krásu
19.30 hod. Klub jógy
Všechny ukázkové hodiny budou trvat cca
30 - 45 min. U pohybových kroužků budou koncipovány tak, abyste si mohli vyzkoušet, jestli
daná aktivita odpovídá vašim představám a vašim tělesným a pohybovým možnostem.
U jamování budete mít prostor k tomu, abyste zjistili, jak se vám podaří se zapojit do hudební improvizace. (Nástroje budou k zapůjčení.)
S lektorem kroužku Hudba srdce budete mít
možnost si zahrát na djembe a darbuku a vyzkoušet si jednoduchý rytmus ve společnosti
dalších bubeníků. (Bubny budou k zapůjčení.)
Lektoři jednotlivých kroužků vám po ukázkové hodině budou k dispozici pro vaše případné dotazy.
Na cvičení si s sebou vezměte cvičební úbor,
karimatku a boty na přezutí.
Informace také na www.tyluvdum.cz.
Těšíme se na vás.

Program RC MaTami
Milí matamáci (i vy budoucí),
prázdniny utekly jako voda a je
zde opět školní rok. S ním se
vrací i naše pravidelné aktivity
s menšími změnami. Těšit se
můžete na předporodní povídání, zajímavé
vzdělávací kurzy a oblíbený bazárek, který
proběhne v říjnu. Těšíme se na vás.
Pravidelný program
• FITMATAMI aneb cvičení pro maminky s dětmi (od období lezení do 3 roků)
každé pondělí 9.00 – 11.00 h.
Cvičení je vedeno tak, aby podporovalo psychomotorický vývoj děťátka. Dbáme na zdravotní hledisko všech aktivit. Vždy je věnován
prostor pro kondiční a posilovací cvičení
maminek. U dětí se zaměřujeme na podporu
pohybového vývoje (speciálně vybrané cviky,
zpočátku cvičí s dětmi maminka nebo tatínek dle ukázky lektorky, později zvládají děti
samy), rozvoj spontánního pohybu.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
• TĚHULKY
od října každé pondělí od 17.00 h.
Při pravidelných setkáváních se dozvíte to
nejdůležitější pro těhotenství, porod a šestinedělí a naučíte se vnímat sebe a miminko.
Společně se protáhneme a zarelaxujeme.
Přihlašujte se přes
prihlasse.matami@seznam.cz
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková, Lucie Burešová a Soňa Večeřová, DiS.
• FITNESS CVIČENÍ PRO ŽENY
A DÍVKY
každou středu 18.00-19.00 h
Je kombinací kondičního cvičení, které je zaměřené na rozvoj oběhové soustavy a na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti, a posilování s vahou vlastního těla. Trénink se
soustřeďuje na formování svalů celého těla.
Povede: Mgr. Dana Matejsková.
• DROBCI I a II (pro rodiče, prarodiče,
tety, strýce… s dětmi od 1 do 3 let)
Každé úterý a čtvrtek 9.00 – 12.00 h.
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit
se společně nové říkanky a písničky.
Povede: Mgr. Hana Dalíková, Lída Burešová
• DROBEČCI (pro rodiče s dětmi od 0 do
1 roku)
každý pátek 9.00 – 12.00 h.
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková
• FITNESS A BALANTES CVIČENÍ PRO
ŽENY A DÍVKY
každý pátek od 17.00 h.
Pokud hledáte vyváženou metodu pro zlepšení tělesné kondice, držení těla, postoje
a pohybové koordinace, pak je tento cvičební
systém pro vás to pravé.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
Předporodní povídání:
• PÉČE O NOVOROZENÉ MIMINKO
20. 9. (čtvrtek) v 17.00 h.
Povídání o tom, co může maminka očekávat
po narození miminka.
Povede: MUDr. Daniela Juklová (lékařka na
novorozeneckém oddělení ve Svitavách)
• PRŮBĚH PORODU Z  POHLEDU PORODNÍ ASISTENTKY
27. 9. (čtvrtek) v 17.00 h.
Přijetí do porodnice. První, druhá a třetí
doba porodní.
Povede: Jarka Praxová, DiS. (porodní asistentka litomyšlské porodnice)
• BESEDA O KOJENÍ
4. 10. (úterý) v 17.00 h.
Význam kojení, jeho správná technika a řešení problémů, které mohou při kojení nastat.
Povede: Lenka Tulisová (laktační poradkyně)
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Ostatní přednášky, semináře a dílny
• TVOŘIVÝ (ARTETERAPEUTICKÝ) VEČER PRO ŽENY
21. 9. (pátek) od 18.00 h.
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.
Povede: Majka Mitášová
• ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO CELOU RODINU
aneb vaříme a povídáme si v přítomnosti našich dětí
26. 9. (nově středa!) od 9.00 do 12.00 h.
Pozdní ovoce a zelenina
S blížícím se koncem léta se zvedá i množství
čerstvé zeleniny a ovoce na našich talířích.
Takže hurá na to, obveselte si talíře rychlými
lahodnými pokrmy z pozdního ovoce a zeleniny.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
• Opět BAZÁREK!!!
19. 10. (pátek 9.00 - 17.00 h.) a 20. 10.
(sobota 9.00 - 12.00 h.)
Komisní prodej kojeneckého a dětského oblečení a obuvi na období podzim/zima, oblečení
pro těhotné a hraček. Hledáme dobrovolníky!
Pokud budete mít zájem pomoci nám s tříděním a prodejem oblečení, přihlašte se přes e-mailovou adresu matami@seznam.cz.
Podzimní kurzy
• EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ
Termín: 22. 9., 6. 10. a 20. 10. (soboty)
Budete mít možnost vyzkoušet si, jakým způsobem zvládat klasické a stále znovu se opakující krizové situace, do kterých se při výchově
svých dětí dostáváte. Pod vedením lektora spolu s ostatními rodiči pomocí praktických ukázek z běžného rodinného života poznáte, na co
je třeba klást při výchově dítěte důraz.
Cena: jednotlivci 1 000 Kč (pro členy 900 Kč)
páry 1 700 Kč (pro členy 1 500 Kč)
Vede: Mgr. Monika Čuhelová (psycholožka)
• RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
Termín: 12 - 13. 10., 9. - 10. 11. a 7. - 8. 12.
(pátek a sobota)
Kurz je určen všem, kteří se snaží o partnerský,
respektující přístup ve výchově, vzdělávání
a v mezilidských vztazích. Je využitelná nejen pro rodiče a učitele, ale pro všechny, kteří
chtějí investovat úsilí do rozšíření repertoáru
svých komunikačních dovedností pro zvládání
běžných i náročných životních situací.
Cena: v jednání
Vede: PhDr. Taťana a Pavel Kopřivovi
Bližší informace a přihlášky: stodolova@volny.cz,
732 92 4591 nebo osobně v RC MaTami, přihlašovat
se můžete již nyní!
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 (cena pro členy 40 Kč)
Cvičení pro ženy:
			
40 Kč (cena pro členy 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

Kočovní divadelníci opět vyrazili za diváky
Na Milovech zvítězily živly nad múzami
Ani letos neporušili členové Divadelního spolku
Tyl už mnohaletou tradici a vyrazili o prázdninách
za diváky. Naplánovali si dvě trasy. První vedla po
Vysočině a vyjeli na ni s pověstným žebřiňákem
mladí členové spolku, kteří nastudovali hru Petra
Erbese st. „Konec zloducha Boba“. Tažnou silou,
jako obvykle, byli herci, kteří si na voze přepravovali své svršky, živobytí, nejnutnější dekoraci
a rekvizity. První štací (v pondělí 23. července)
byla Korouhev, následovaly Oldříš, Borová, Pustá
Rybná, Březiny a Milovy.

Na tom, že všechna představení přijalo obecenstvo s nadšením, se podíleli všichni, herci i muzikanti, rovným dílem – Jan Češka, Štěpán Vondrovic, Dan Vondra, Michaela Stodolová, Petr Erbes
ml., Petr Štaffa, Jan Pávek, Kateřina Štursová,
Filip Kalánek, Jan Fux, Eva Machová, Jirka Štaud,
Jirka Braha...
Za zmínku stojí poslední přestavení na Milovech, odkud jsem se chystal přinést obšírnější
reportáž. Asi tak deset minut po zahájení začalo drobně pršet, což herci i diváci (přišlo jich asi
150) přijali s humorem. Za pět minut nato je ale
smích přešel, protože z ničeho nic se přihnala
bouře s vichřicí, která naráz smetla a odnášela vše,
co nebylo přibito. Za své vzala pochopitelně také
improvizovaná „scéna“. A potom začalo „lejt jako
z konve“. (Fotografie muzikantů a herců jsem pořídil během prvních deseti minut.)
Po návratu kočovníků do Poličky jsem zašel na
kus řeči s Petrem Erbesem ml. a zeptal se ho, jak
se ve hře Konec zloducha Boba z tatíčkovy „umělecké dílny“ cítili.
„Cítili jsme se dobře, protože to je naše „krevní
skupina“. Tatíček se ujal režie, technického a organizačního zajištění, potom jsme si ale všechno
ostatní zajišťovali sami. Nikdo se nevyvyšoval nad
druhého, všichni jsme dělali, co bylo potřeba, dohromady nás bylo osmnáct rovnocenných „lídrů“
a já jsem byl jedním z nich.“
Nevyčerpávalo vás tlačit žebřiňák od štace ke
štaci?
„Trochu náročné to je, ale dá se to vydržet, vždyť
nás bylo osmnáct koní. A všichni najednou nikdy
netlačí, takže je čas k odpočinku. Navíc ty štace
nejsou od sebe daleko a na trase nejsou žádné velké kopce. Druhá parta starších herců, která zavítá
do podhůří Orlických hor, to bude mít těžší.“
Můžeš zhodnotit, kde se vám hrálo nejlépe?
„To je těžké hodnotit. Všude nás přijali vstřícně,
až nevím, jestli si vůbec zasloužíme, aby na nás
byli takhle hodní. Všude se nám hrálo dobře.“
Co říkáš na vaše poslední vystoupení na Milovech, kde živly zvítězily nad múzami?
„Byla to prostě smůla. Nedalo se nic jiného dělat
než představení kvůli bouři, vichřici a lijáku ukončit, ve spěchu si sbalit saky – paky a uchýlit se do
Hlučálu v Pusté Rybné. Ještě před představením
jsme „do šroubku“ rozebrali žebřiňák, což se nám
moc hodilo, když pro něj přijelo dodávkové auto.“
Uvedete ještě někdy Konec zloducha Boba?
„Hru uvedeme na festivalu Polička 555, a to v sobotu 18. srpna hodinu po půlnoci, jako obvykle
u hradeb.“

Během našeho rozhovoru se objevil Dan Vondra,
takže když jsem se zeptal, komu by chtěli jménem
celého souboru zvláště poděkovat, oba se shodli, že především starostům obcí kde vystupovali,
protože organizačně všechno zvládli na jedničku.
A pochopitelně všem divákům, kteří hercům projevovali svou přízeň. Nejvíc jich přišlo v Pusté Rybné a na Milovech.
Pohoda v podhůří Orlických hor
V pondělí 6. srpna vyrazila do podhůří Orlických hor střední generace poličských ochotníků
s inscenací hry „Čistička“, rovněž z dílny Petra
Erbese st. Kočovnou skupinu tvořili Pavel Joneš,
Lukáš Zrůst, Jan Novák, Dalton Stansbury, Jitka
Boháčová, Veronika Jílková, Martina Klusáková,
Zuzana Svobodová, Lenka Navrátilová, Magda
Křenková, Milan Dorazil, Jaromír Běhoun, Jaroslav Dusík, Michal Vtípil, Antonín Kříž a Petr
Erbes. První štací byly Čenkovice, následovaly
Bystřec, Verměřovice, Horní Čermná, Výprachtice
a v sobotu 11. 8. Pustá Rybná.
Po návratu kočovníků jsem požádal o zhodnocení jejich anabáze a vůbec celé akce Petra Erbese:
„Myslím, že se celé kočování vyvedlo, vše dopadlo, jak jsme si představovali, včetně toho, že my
jsme měli méně diváků než bylo tady na Poličsku.
Ubytování, cestování, stravování bylo v pohodě,
přestože jsme se pohybovali v „neznámém“ terénu.“
Kde jste se cítili nejlépe?
„Každá štace byla něčím zajímavá. V té souvislosti musím zmínit Davida Petra z Lezníka a Janu
Kacálkovou z Poličky (nyní žijí ve Výprachticích),
kteří se o nás starali, zabezpečovali propagaci,
stravování atd. Oběma upřímně děkujeme.“
Prý jste si trasu „užívali“, ale taky trochu promokli...
„Velký slejvák nás překvapil hned první den
v Čenkovicích uprostřed představení. Nejzajímavější na tom bylo, že jen pár diváků se běželo
někam schovat, ale většina zůstala sedět na svých
místech a půl hodiny trpělivě mokla a čekala na
pokračování. Dalším příjemným zážitkem byla
trasa, po které jsme jeli. Většinou to byly lesní cesty, kde nejezdí auta, brodili jsme potok, v Bystřeci
jsme spali před hospodou na ostrově, kde býval
jakýsi hrad... V další obci jsme v hospodě, kde se
jinak vůbec nevaří, dostali díky Janě k večeři výtečný guláš a pak příjemně poseděli...“
Zmínil ses o menší návštěvnosti vašich představení...
„Co se divadla týče, pořád jsme čekali, kdy nastane ten okamžik, že bude diváků méně než herců.
To se úplně nepodařilo, ale když vzpomenu na
Horní Čermnou, kde bylo diváků nejméně, a odečtu-li z jejich celkového počtu naše fanoušky z Vysočiny, kteří už hru třeba i viděli a přesto za námi
do Orlických hor přijeli, tak jsme opravdu hráli
přesilovku. Mohlo se to ale stát i častěji, protože
jsme po této trase jeli poprvé a nikdo nás tu neznal.
Navíc nějací „dobráci“ strhali v některých vesnicích naše plakáty, takže tamní lidé ani nevěděli, že
přijedeme... Naopak ve Výprachticích byl plný sál
a bylo to výtečné představení.“
A celkové hodnocení vašeho kočování?
„Globálně bych to hodnotil jako prima akci Divadelního spolku Tyl a zábavný prázdninový výlet
herců, který veřejnost přijala s pochopením. Za
velký klad považuji, že tímto způsobem prezentujeme mezi veřejností nejen náš spolek, ale i Poličku.“
Komu bys chtěl závěrem zvláště poděkovat?
„Především starostům obcí, kteří zajistili vše potřebné pro naše vystoupení a hospodským, kteří
pečovali o naše žaludky. Dále rodině Bártově za
zapůjčení kol a konečně pohostinné rodině z Březin.“

Vzpomínáme
Dne 6. 9. 2012 by se dožil
65 let pan Ladislav Musil.
Odešel příliš mlád. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte si
s námi.
S láskou vzpomínají
manželka Ludmila,
syn Libor, syn Ladislav
s rodinou a přátelé.
Dne 9. září uplyne již 10 let
ode dne, kdy nás navždy
opustil náš milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček, pan
František Štejdíř.
Stále vzpomínáme na jeho
obětavost, péči a lásku, kterou nám věnoval.
Děti s rodinami
Dne 22. 9. 2012 uplyne
10 let od úmrtí pana Zdeňka
Roušara.
S láskou vzpomíná
celá rodina
„Vzpomeňte s námi.“

Připomeňte si s námi nedožité sté narozeniny našeho otce Františka Bartáka (5. 9. 1912
– 2. 6. 1975).
František a Vlasta

Blahopřejeme
Dne 1. 10. oslaví své 70. narozeniny naše milá maminka
a babička, paní Růžena Michlová. Do dalších let ji z celého
srdce přejeme hodně zdraví,
štěstí, pohody, životního elánu a optimismu.
Syn Josef s rodinou
a vnučka Lucie s manželem
21. 10. oslaví 50. narozeniny můj milovaný manžel
a tatínek, pan Josef Michl. Do
dalších let hodně štěstí, zdraví a radosti z rodiny přeje
manželka a děti Josef,
Jana s Jakubem, Zuzka
a Lucie s Dušanem.

Text a foto: L. Vrabec

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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*555
Ředitelka Tylova domu Alena Báčová se mnou
hovořila o právě skončeném festivalu *555:
Držíš se osvědčeného programu, ale přesto –
jak brzy začínáš uvažovat o souborech na festival?
V letošním roce jsme začali uvažovat o dramaturgii 21. ročníku festivalu Polička *555 už v lednu
a vybrané kapely jsme kontaktovali a následně sepisovali smlouvy.

Trio de Janeiro

Jsem spokojená moc. Návštěvnost nás určitě
všechny překvapila. Jsem spokojená především
proto, že jsem viděla, že je spokojeno publikum,
které si festival užívalo, a to je pro nás to nejlepší.
Samozřejmě svým dílem pomohlo počasí (pochybuji, že by podobnou atmosféru šlo vytvořit za deště). Několik drobností by však vytknout šlo.
Tím se mi připomíná závěrečný koncert v kostele sv. Jakuba – Biblické písně Antonína Dvořáka:

Myslím, že ta spokojenost není jenom z tvé strany.
Z toho tedy vyplývá, že všechno proběhlo hladce, ale
přece jenom se zeptám: nějaký problém nebyl? Aby
nebylo všechno kladné, víš?
Asi tě zklamu, ale nevzpomínám si, že by byl nějaký problém. Nebo asi nebyl tak velký, že by stál za
zmínku. Připadalo mi, že všechno klape jako hodin-

Beze slov

Věžní hudba

Jak ochotně s tebou smlouvy soubory uzavírají,
znají festival *555 nebo jim to musíš vysvětlovat?
Hodně kapel Poličku a především festival Polička *555 dobře zná a nabízí se samy. Nestalo se nám
ještě, že bychom museli nějakou kapelu přesvědčovat. Pokud nemohou vyhovět, pak je to pouze
tím, že vystupují v ten den na jiném místě.
Nechci se ptát na výši úhrad, to je citlivá záležitost, ale chci se zeptat, jestli vybočuje některý
z těch souborů nebo některá kapela výší úhrad za
vystoupení?
O honoráři se nemohu zmínit. Jsem smluvně
vázána mlčenlivostí. Tak mohu jen sdělit, že v letošním roce silně vybočil MIG 21.

jako jsou šatny, občerstvení, parkování … máme na
městském úřadu a plně nám vyhovuje.

ky. Velkou zásluhu na zdárném průběhu má: město
Polička, Pardubický kraj, generální partneři VHOS
a.s., UNET, GS-NET, partneři Tlapnet, PoS, Ochotnický spolek Tyl, mediální partneři Radio Blaník,
Fakta, MF Dnes, Český rozhlas Pardubice, Svitavský
deník a Jitřenka.

Tutti Band

A to směrem nahoru…
Jednoznačně nahoru.

Mluvil jsem o tom s tvými spolupracovníky,
pány Švecem a Tomanem, a ti si to velice chválili
– ubylo jim mnoho horkých chvil, kdy v minulosti
museli řešit výpadky proudu.
Velkým kladem bylo včasné umístění dalšího odběrného místa pro odběr elektřiny na jižní straně náměstí a tím zabezpečit kvalitnější připojení stánků.
Tady se sluší poděkovat městu Poličce a panu Jiřímu Machovi, který se zasloužil o včasné zapojení.

Jak jste to akceptovali? Měli jste nějaké připomínky?
Určitě, připomínky a jednání z naší strany proběhlo, ale bez úspěchu.
Jak řešíš ty věci, které nejsou poličskému publiku příliš příjemné, jako že některé kapely velmi
dlouho ladí a pak tím to má vliv i na dodržování
délky koncertu?
V letošním roce jsme dodrželi přesně stanovený
čas pro zvukové zkoušky i pro vystoupení kapel
a tady je nutné poděkovat zvukařům LAsoundu
z Lanškrouna, protože se snažili maximálně dodržovat stanovený čas pro zvukové zkoušky i výměnu kapel. Pouze u Divadelního spolku Tyl se ladilo
o něco déle, ale pauza byla vyplněna vtipně Petrem
Erbesem a myslím si, že návštěvníci delší pauzu
ani nepostřehli, nebo ji tolerovali.
Chci se zeptat ještě na doprovodné akce. Především to byl Koncert mladých umělců v rámci Mezinárodních smyčcových kurzů.
Mezinárodní smyčcové kurzy profesora Milana
Vítka se v Litomyšli uskutečňují pravidelně každý
rok a následně je každoročně ve spolupráci s výkonným ředitelem mezinárodních smyčcových
kurzů Radomilem Kašparem koncert mladých
umělců detašovaný do Poličky. V letošním roce
jsme měli možnost přivítat v Tylově domě mladé
umělce z Mongolska, USA, Švédska, Dánska, Norska a ČR.
Letos to bylo výjimečné, jak s účastí interpretů,
tak návštěvností. Jak jsi spokojená s průběhem
festivalu?
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Závěrečný koncert
Koncert v kostele sv. Jakuba byl velice kladně
hodnocen a překvapil nás velkou návštěvností posluchačů.
Řeknu takovou věc na okraj a nemá to být provokace – ale ta mladá generace už je dneska tak
zvyklá na vizuální efekty a vizuální projekce, že
jsem slyšel úvahu, jestli by nebylo dobré tam nainstalovat projekční plátno? Nestálo by za to o tom
uvažovat?
K této otázce jsem Ti doslova nahrála, když jsem
prozradila určité plány do příštího roku. A tak mi
nezbývá než vše prozradit i čtenářům. Na příští rok
a to už 22. ročníku festivalu Polička *555 máme objednanou projekci, která by měla být v úrovni morového sloupu nebo pod morovým sloupem. Potom
by z náměstí mělo být vidět na jeviště i ze spodní
jižní části. Podium je řešené tak, že je na nejvyšším
bodu náměstí a návštěvníci se dívají z nejnižšího
bodu. Byly připomínky, že bychom pódium měli
dát k THT. To ale dost dobře nejde, protože zázemí

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

Je spousta věcí, které se musí zařídit, jako třeba
ohňostroj a s tím vypnutí světel v určený čas na
nábřeží a přilehlých místech. Dále odvoz odpadků:
každý den ráno už bylo vše dokonale uklizeno. Nemusím zdůrazňovat, jak to vypadalo ve 4 hodiny
ráno. Kdo je kromě Tylova domu zapojen do těchto
akcí, i když je mi jasné, že to organizujete vy?
Ohňostroj s hudebním doprovodem řízeným počítačem zajišťuje Ing. Jiří Havran z Poličky, ozvučení
ohňostroje firma LAsound z Lanškrouna, která zajišťovala i ozvučení kapel, připojení stánků a zapůjčení podia.
Společnost CITELUM, a.s - Divize Přelouč - správa VO Východní Čechy CITELUM, a.s. – veřejné
osvětlení - pan Pavel Dušek, každoročně čeká na povely k vypnutí a zapnutí světel.
Pracovníci T.E.S. Polička se postarali o bezchybný
úklid a uklizečky Tylova domu o průběžnou likvidaci
odpadků..
A ještě takovou otázku už jenom na závěr: Poličáci
Popraskd či Tutti Band – ti účinkovali za úhradu? Je
to pěkné, že se taková parta dala dohromady.
Poličáci účinkovali s nadšením pouze za občerstvení.
Všechna představení, i ta dvě dětská, u hradeb
měla úspěch. Festival provázela výborná atmosféra,
která se odrážela v náladě všech účastníků festivalu,
účinkujících a nás, diváků. Bylo nás víc než 5 tisíc.
Přišli jsme se pobavit a to se podařilo.
Za nás, diváky, Ti paní ředitelko děkuji a vyřiď
toto poděkování všem Tvým spolupracovníkům.
Mnohokrát děkuji a velice ráda přetlumočím poděkování kolegům a připojuji se i já. Je to výtečně
pracující pořadatelská parta lidí, srdečné díky.
A. Klein, foto R. Thiele (SRN)

Tuti Band, Popraskd a *555
Rozhovor o Popraskdu, Tutti Bandu
a taky o festivalu s dlouholetým
ředitelem Divadelního klubu Lukášem
Zrůstem:
V pátek v noci se hrála hra Konec zloducha Boba,
a pokud se nemýlím, to hrála už třetí generace Popraskdu. Tys hrál v té první rundě – to bylo v roce
1998, to už je 14 let, a já bych tě poprosil, kdybys
mi řekl, jak se ty generační vlny prolínají, nebo
jestli to navazuje plynule nebo jestli cítíš nějaký
posun, třeba umělecký nebo mezilidský nebo divadelní:
Fakt je, že jsem tam hrál a ta parta byla úplně jiná, než hrála ta děcka tohleto představení.
Každopádně, nějaké prolínání tam není, jsou to
samostatné soubory, tam nikdo, kdo hrál dřív,
třeba z gymplu tam letos nikdo nehraje. Já jsem
si s nimi shodou okolností zahrál nějaký záskok
a bylo to moc fajn, moc mě to bavilo, ale bylo to
úplně něco jiného, než když jsem hrál s tou naší
starou partou. Mně se moc líbilo, jak to pojali a jak
to zpracovali a jaký nadšení do toho dávají. Je to
takový moderní, ale stále je to v podstatě ten náš
Popraskd. Úplně to samý mi to přijde, no.
Já jsem si všiml, že oni to dělají odpovědně, role
umějí...
Možná odpovědněji než my. Když si vzpomenu,
třeba s tou Čističkou, co jsme s ní jezdili po tři
roky, často jsem viděl, že přece jenom jsme někdy
polevovali. My byli už znuděni tou hrou a už nás
to s tou Čističkou třeba i nebavilo... Pro ně to byla
nová hra a chtěli, aby to prostě pěkně a dobře vypadalo.
Ale i tak – má to kouzlo amatérů, to si profesionál nemůže dovolit.
Mně se to zpracování, třeba jak to pojali, líbilo – přeci jen to bylo jinak udělaný, než před těmi
čtrnácti roky.
Ano, já si to tenkrát před těmi 14 lety taky pamatuju.
Teď je to pojato moderněji, mně se to zpracování
líbí – jsou šikovní.
Ale přece jenom takové divadelní triky, gagy
a ten způsob pohledu, to mají popraskdový – to
pořád zůstává a to je na tom sympatický. Je to
třetí generace, ale pořád to má ducha toho Popraskdu.
Je to prostě hra napsaná Petrem a tak ten jeho
rukopis je tam zřejmý. Ať to bude hrát kdokoliv,
pořád tam bude cítit ten rukopis Petra, ale i toho
našeho divadla. Mně se to teď líbilo moc – ne že
bych si už pamatoval po těch letech celý ten příběh,
ale měl jsem z toho moc dobrý pocit, snad ještě lepší než jsem si představoval.
Viděl jsem to v Oldříši a teď u těch hradeb
a u těch hradeb bylo poznat, že se to hrálo před
Poličákama a tu asi platilo – moji Poličáci mi rozumějí, když to budu parafrázovat.
Viděl jsem v Liboháji – tedy v Divoháji Tutti
Band, kde jste formou zpěvu, hudby a tance určitým způsobem parafrázovali hry Popraskdu.
Vystupovali jste v bývalém přírodním divadle
s Tutti Bandem a já se přiznám, že to pro mne
bylo překvapení, protože to bylo neočekávaný, co
jste tam ukázali. Ale to, co jste teď předvedli na
festivalovém pódiu, to šlo ještě dál. To víš, že jste
tam měli minimálně tisíc diváků, přestože už bylo
přes půlnoc?
Já jsem byl překvapený.
Jak Tutti Band vznikal? Jak nacvičujete, kdo je
takovým tahounem?
Tak, nápad přišel od Petra, který přišel s tím,
že by chtěl udělat písničky z divadel ale nějak nevšedně – právě tou taneční formou. Takže asi tak
před rokem, rokem a čtvrt se to začalo dávat do

kupy, začali se shánět muzikanti, tanečníci a pak
jsme asi tak rok trénovali, a pak jsme se poprvé
předvedli při Rockoupání a druhý představení
bylo v Divoháji a třetí teď na náměstí, no. Já jsem
v životě nikdy takto netančil, je to úplně něco jinýho, jiná forma projevu. My jsme vůbec nečekali, že
něco takovýho budem schopni dokázat. Jsou tam
však ty holčiny z hudebky, ať už poličské tanečnice nebo bysterské, třeba učitelka Malíková, a ty
dělaly choreografii, vymýšlely všechny ty pohyby,
kdo a co bude dělat. Každý ten tanec měl nějak korespondovat s tou písničkou, prostě – vyjadřovat
nějakou náladu té písně a co se v ní zpívá. Tak o to
se snažily ty choreografky, aby uskutečnily Petrův
záměr. Konečný výsledek byl ale na Petrovi.
V těch písničkách zpíval Petr, ty, Honza Češka
a Mirek Běhoun. Byli jste výborní.
Každý z těch tanečníků se měl alespoň jednou
objevit v kapele, jako zpěvák hlavně zpíval Honza
Češka, já zpívám jednu písničku a Mirek Běhoun
také jednu.
Výborný je, že ty texty jsou srozumitelné, tím
nemyslím artikulačně, ale obsahově, lidi si to rádi
poslechnou a něco jim to přinese. Není to jenom
odzpívání nějakého textu, ale ty texty mají náplň.
Jsou to texty, písničky z divadel, jako třeba
z toho Zloducha Boba, když už jsme o něm mluvili.
Tam jsou písničky případně z jiných divadel, ať je
to Odysseus, Gilgameš a tak dále, z těch co jsme
s nimi kočovali; za těch dvacet let to jsou vlastně
posbíraný nebo vybraný písničky z jednotlivých
divadel. Ta každá písnička sama o sobě něco říká.
Petr je píše tak, aby to korespondovalo s tou hrou,
a potom to je to pochopitelný pro lidi, i když to
není v divadle.
Ale přece jen, je tady určitý posun směrem nahoru protože to, co tam zpíváte a hrajete, je s celou
kapelou, a ta to musí celé nacvičit. To už není tak,
že to zahrají dva kytaristi s basou a bubny a že
se hraje. Je poznat, že je tam pečlivé vymyšlené
aranžmá a taky dobře zahrané.
Jak jsem, říkal, ty zkoušky kapely probíhaly
rok a totéž taneční sekce. Scházeli jsme se vlastně
bezmála rok a to každý týden. Sekce nacvičovaly
zvlášť a teprve ke konci se zkoušelo dohromady,
takže to bylo oddělený, na sobě nezávislý, jak tanec, tak hudba a pak se teprve dalo do kupy.
Kdo vede kapelu?
V podstatě Petr Erbesů, protože si vybral muzikanty – v podstatě to bylo postavený tak, že tam
jsou všichni šikovný kluci, co už něco uměj. Bylo
na každým, aby si vymyslel nějaký aranžmá a pak
se to skloubilo dohromady a vybralo se to, co by
asi tak zhruba bylo nejlepší a ta písnička nejlépe
vyzněla.
Na tom je příjemné, že ta muzika je v tom dobrým slova smyslu živelná.
To je pravda, to jsem vůbec já nečekal. Ta muzika žije spolu s tím zpěvákem. Mně se moc líbilo
a před tím rokem mně to ani nenapadlo, když jsem
teď na tom náměstí viděl tolik lidí a ti se pohupovali v rytmu, nebo tančili na ty písničky, to by mě
nenapadlo, že se dá na to i tančit. Ten tanec je dělaný choreograficky pro nás a najednou vidíme, jak
se tam na náměstí v rytmu poskakuje.
No a vidíš, je to už dvacet let, co s vámi ti lidé
takto žijou, je to vlastně třetí generace, a i ta první vaše písničky zná a notuje si je.
Na festivalu jsi byl, ale pochybuju, že jsi mohl
vidět všechno, ale přesto se tě zeptám: Co tě na
něm příjemně zaujalo?
No – budu muset pátrat... Docela mně překvapili Mata Hari – co tam hráli – byl ta takový ten hard
rock. Potom mě docela příjemně překvapil Mig 21,
Macháček, který je skutečný profesionál.
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Já se přiznám, že ho znám jen z televize a filmu
a tam ho beru tak v lajně s ostatními normálními
herci, ale takhle jsem ho neznal a sdílím tvé pocity.
No byl moc dobrej. Výborně komunikoval s publikem a to výborně reagovalo. Je to profík a bylo to
opravdu dobře udělaný. Mně se líbilo, že to nebylo
odfláknutý, jak se občas u těch megastar stává, že
přijedou, odehrajou, vezmou peníze a už po nich
nic. Buď ho to bavilo, nebo to tak dělá vždycky.
A to se mně líbilo.
A z druhého konce?
Já mám rád jinou muziku, takže Petra Janů. Byl
jsem si kousek poslechnout, protože to bylo shodou okolností před naším vystoupením a … no –
mě to prostě nezaujalo. Nic proti té paní nemám
a věřím, že ve své třídě je určitě kapacita do dneška, ale to vystoupení podle mne nemělo šťávu, já
jsem ji z toho necítil…
A jaký máš pocit z toho festivalu?
Bylo krásný počasí, lidí spousta, takže ten letošní ročník byl úplně v pohodě.
Mně se líbil velice, ale vylekal jsem se hned
v prvním vystoupení Tria de Janeira. Když jim nešla basová kytara, čas k opravě využila zpěvačka,
aby nás obšťastnila několika, podle mě nešťastnými verbálními projevy na naši adresu.
Strašná škoda, že ta ženská je takováhle, protože oni dělají jinak výbornou muziku…
No tak oni mají hrát a ona nemá kecat…
Tak. Souhlasím s tebou. Shodou okolností je to
moje práce, že tam hráli. Já ji takovou už znám
z klubu.
Teď bych byl Lukáši rád, aby ses se mnou podíval na fotky, které dělal Robert Thiele ze Stuttgartu a pomohl mi s vývěrem a malým komentářem.
A už teď ti děkuju za rozhovor.
Randolph

Konec zloducha
Boba?
V rámci multižánrového festivalu Polička 555
vystoupili v sobotu 19. srpna hodinu po půlnoci
u hradeb mladí členové Divadelního spolku Tyl
s hrou Konec zloducha Boba. Jde o svěží dílko
z pera Petra Erbese st., s nímž krátce předtím kočovali a sklízeli zasloužené úspěchy v obcích po
Vysočině. Že se hra především mladým divákům
líbí, svědčí nejen jejich účast na představeních,
ale i spontánní reakce na slovní gagy i na situační humor. Bylo tomu tak i na tomto popůlnočním
představení v Poličce, kde se sešlo velmi početné
publikum.
Přestože den byl pro mnohé patrně dlouhý
a únavný, všichni vnímali děj, herecké výkony,
špílce a improvizace velmi pozorně. Někteří se dokonce nechali strhnout dějem, hercům dávali najevo náklonnost, radili jim a hlasitě komentovali
jejich „fláky“...
Byl to prostě kouzelný večer. Hlavou mi táhly
všechny mé dosavadní herecké a režisérské počiny
a cítil jsem veliké uspokojení, že v našem královském věnném městě je bohudík dost mladých lidí,
ochotných zapřáhnout se do oné pověstné Thespidovy káry (v jejich případě do starodávného
žebřiňáku) a táhnout ji vstříc novým poznatkům,
zážitkům, dobrodružstvím a dál rozdávat pohodu
a radost. A proto si ze srdce přeji, aby pro všechny
byl „Konec zloducha Boba“ začátkem.
L. Vrabec
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Damašek ožil halasem dětí
První den prázdnin byl ve znamení stěhování dětí do letních táborů, pořádaných vedením
skautských či pionýrských organizací, nebo jinými
organizátory. Rušno pochopitelně bylo i na základně poličského Pionýra na Damašku u Pusté Rybné.
V neděli 1. července se sem začali sjíždět všichni,
kteří si pobyt v tomto půvabném koutu Vysočiny
zaplatili v naději, že jako v minulých letech (jiní
poprvé) prožijí chvíle pohody, pobaví se a poučí
při různých hrách a činnostech.
Jezdím se tam podívat každý rok, většinou i několikrát. Jednak tam mám své dva vnuky a vnučku,
od loňska už ve funkci vedoucích, a v neposlední
řadě také řadu přátel a kamarádů. Tak se nedivte,
že se na Damašek vždycky těším.
Tentokrát jsem měl důvod navíc – v televizi jsem
se díval na pořad, v němž účinkující rodičům pokrytecky radili, že by se měli při výběru tábora pro
své ratolesti orientovat podle ceny. Jen když se prý
pohybuje alespoň kolem čtyř až pěti tisíc korun,
skýtá záruku kvalitního pobytu.
Nebudu ten diskriminační blábol rozvádět,
každý ať si ho rozšifruje sám, ale o stanovisko jsem
hodlal požádat hlavního vedoucího tábora Petra
Erbese.
Začal jsem ale „od Adama“.
V jakém duchu se letošní tábor nese?
„Hlavním motivem je jakýsi „let časem“, při
němž nás stroj času přenáší z různých časových
období od paleolitu až do roku 3 012. Včera nás
přenesl o rok zpátky, bylo 16. července 2011, kdy
končil loňský tábor a bilancovali jsme jeho průběh.
Byla to docela šichta dát všechno dohromady. Na
dnešní den jsme naplánovali návštěvu Keltů, která
bude završena výpravou za druidem, pro kterého

„Naším hlavním cílem je pořádat tábory pro
všechny děti bez rozdílu, aby mohly být venku na
čerstvém vzduchu a prožít nějaká ta dobrodružství, na něž později rády vzpomínají. Víme, že řada
z nich pochází z rodin s nižšími příjmy, a i jim
chceme pobyt dopřát. Proto byla cena stanovena

a děkuji všem brigádníkům, kteří letošní tábor na
Damašku zdarma připravili pro pobyt. Ono postavit sedmdesát stanů, všechno potřebné nanosit
a přenosit na místo určení, není žádná maličkost.
Je to obrovská fůra práce, před kterou je nutno
smeknout.“

na 2 700 Kč, a pro členy naší poličské pionýrské
organizace dokonce na 2 200 Kč, což je asi nejnižší částka v republice. Je to možné z jednoduchého
důvodu – všichni, kteří se o tábor starají, pracují
zdarma, jak se říká za stravu a byt.“
Co říkáš na názor, který zazněl v televizi, že
kvalitu pobytu dětí v táborech může zaručit jen
cena kolem 5 000 Kč?
„Takové hlášky mohou mít jen lidé, kteří tábory
nepořádají z lásky k dětem, ale s vidinou přilepšení do vlastní kapsy. Já využívám této příležitosti

Jak bude Damašek využíván do konce prázdnin?
„Některé aktivity se uskuteční i mimo Damašek,
například v červenci vyrážejí naše děti a dospělí
na vodácký tábor. Na konci prázdnin přijedou na
Damašek děti z Londýna. Bude to takový menší týdenní tábor a domníval jsem se, že o něj bude mezi
našimi členy velký zájem, protože to je vynikající
příležitost zdokonalit se v angličtině při konverzaci. Ale musím přiznat, že jsem se mýlil. Zájem je
k mému překvapení jen vlažný.
Text a foto: L. Vrabec

Skautský letní tábor na Nedvědičce
Rok uplynul jako voda a 21. 7. byl opět čas vyrazit na naše tábořiště na Nedvědičce. V tomto
termínu tam jela již jen převážně holčičí část našeho skautského střediska, neboť většina kluků na
místě již týden tábořila. Opět jsme se všichni těšili
na těch několik dní, které nás společně čekaly. Věřili jsme, že nás ani počasí nezradí a my zažijeme
spoustu legrace a zábavy. Po příjezdu byla značná

musí děti připravit různé dary, například lidskou
lebku, ulít „zlatou“ minci (bude z olova) a jiné.“
Kolik je tady dětí?
„Přihlásilo se jich 137. K nim máme potřebný počet vedoucích, většinou to jsou odrostlí účastníci
dřívějších táborů. Zázemí pro chod tábora dále
tvoří kuchaři s personálem, dvě zdravotnice. Doby,
kdy děti měly služby a jiné povinnosti, jsou už
pomalu minulostí. Kousek od stavení máme mohutný pramen skvělé pitné vody a díky rozvodům
nám teče voda z kohoutků, ze sprch a klozetů na
sociálním zařízení. Odpadní vody jdou přes bezobslužnou kořenovou čističku. Abychom ji během
tábora nepřetěžovali, vybudovali jsme pro děti
stále oblíbené útulné suché kadibudky, kde v noci
svítí diodová světla. V kamnech se topí nejen dřevem (které je nutno přivézt, pořezat a naštípat), ale
i uhlím atd., takže práce ubývá...“
Jak jste vykalkulovali cenu pobytu pro jedno
dítě?
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část příchozích poněkud zaskočena, poněvadž se
ocitla uprostřed nelítostné bitvy, která probíhala
v rámci chlapecké celotáborové hry. Bez úhony
se však i dívky dostaly ke svým stanům a mohly
se postupně ubytovat. Zprvu jsme řešily drobné
problémy s nedostatkem stanů, ale vše nakonec
dokonale vyšlo a každý měl stanovou plachtu nad
hlavou.
Po loňské návštěvě Číny jsme se letos ocitli na
Divokém západě, kde účastníky čekalo krátké setkání s Jessiem Jamesem, kterého začaly okamžitě stíhat úřady a policie, tudíž se musel skrývat
a bylo třeba za něho zaplatit tučnou odměnu, aby
byl opět svobodný. My jsme se samozřejmě přiklonili na jeho stranu, tudíž naším jednoznačným
cílem se stal hon za penězi. K tomu jsme ale potřebovali dokonale ovládat své zbraně, proto jsme se
jeli hned na začátku inspirovat do westernového
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městečka v Šiklově mlýně. Poté všichni své dovednosti ještě ověřili v soutěžním lasování, bičování,
střílení z luku a vzduchovky. Každý z nás byl tedy
dokonale připraven se postavit zákonu jménem
Jessieho Jamese a ochraňovat slabší a bezbranné.
Skautky musely několikrát osedlat své koně
a vyrazit na nich na vzdálené cesty, aby nás mohly
informovat o tom, co se děje v okolních vesnicích
a zda někdo Jessieho neviděl. Světlušky zase propluly a prohledaly kdejakou vodu v okolí. I když
peníze přibývaly poměrně rychlým tempem, nestačili jsme je nashromáždit včas. Jessie James byl
zastřelen podlou lstí jednoho ze svých údajných
přátel. Ani přivolaný doktor nemohl s celou situací
nic udělat. Bylo příliš pozdě. Sešly se davy truchlících, především žen, které Jessieho obdivovaly
a s velkou pravděpodobností čekaly i jeho potomky.
Co ale udělat s nashromážděnými penězi? Bylo
jich dost a jen tak je propít v saloonu by byl hřích
i pro pijany z Divokého západu. Bylo rozhodnuto!
Pokud jich nashromáždí ještě nějaké množství,
budou moci zakoupit velkou farmu, kde společnými silami obhospodaří nějaký ten kus půdy a do
konce života už se nebudou muset schovávat před
zákonem jako Jessie.
Získávání zbylých peněz však nebylo také příliš
legální, pod drobnohledem policie a krvelačných
banditů z jiného kraje se však podařilo nashromáždit dostatek peněz bez duševního a tělesného
poškození. Nakonec mohli všichni zajásat, i když
jsme ztratili Jessieho, mohli jsme pokračovat
v jeho šlépějích. Se závěrečným honem za penězi
přišel i poslední večer a s ním spojený táborák.
Společně strávený týden uplynul než bys řekl
švec a nám do příště zbudou báječné vzpomínky,
nově vzniklá kamarádství, chuť se opět celý rok
vídat a dělat mnohé společné aktivity a akce. Jak
pro účastníky, tak i pro vedoucí je každoroční tábor novou hnací silou do další činnosti. Především
vedení si více uvědomí, že svůj drahocenný čas nevěnují dětem zbytečně a má to nějaký smysl.
za dívčí oddíl Aťka (Vlasta Kubíková)

Alternativní stavby a Maestra Ayahuasca
Začátek školního roku je zde,
všichni jsou odpočatí a usměvaví.
A Ekocentrum Skřítek pokračuje
se svými aktivitami. V září je připravena na středu 19. září od
19 hodin v Divadelním klubu
beseda Alternativní stavby. Tentokrát jsme pozvali odborníka Ivana Šreka, který je až ze Stříteže,
takže domácí, zato s letitými zkušenostmi.
A co se dozvíte?
• Co to jsou alternativní stavby
• Přínos pro případné stavitele: možné menší
náklady, použití jak tradičních tak nových materiálů či odpadů (petky, ovčí vlna, sláma, hlína,
větve, pneumatiky, bedýnky od granátů, lahve,
plechovky, papír, hadry, vyřazené mrazáky, autobusy, vagony), obejití stavebních zákonů
• Přínos samotných staveb
• Osobní zkušenosti s alternativními stavbami
z domova i ze světa (ze stavební dílny s Michaelem Reynoldsem - stavba Zemělodi, z Afriky
apod.)
• Zajímavosti ze světa
Beseda bude doplněna multimediální projekcí
a samozřejmě bude dostatek prostoru i na dotazy.

jejíž odvar člověka nejen vyléčí a pročistí na všech
úrovních, ale dává i poznání čehokoli v tomto světě
i ve světech dosud nepoznaných, otevírá dveře do jiných dimenzí... S ayahuascou se ve filmu setkáme nejen prostřednictvím šamanů a jejich práce, ale i díky
různým odborníkům a lidem, pro které znamená
s ničím neporovnatelnou zkušenost. Film zároveň
poukazuje na vážné ohrožení Amazonie a jejích obyvatel. O tom, jak nemilosrdně tam postupují těžařské
společnosti, se mluví v médiích jen ojediněle.
A pozor, 11. 10. se bude promítat další film Učitelé
z hvězd, po němž bude následovat beseda se samotným autorem Viliamem Poltikovičem.
Za Ekocentrum Skřítek srdečně zve
Ing. Eva Janečková

Kardiaci zvou
Kardio klub Svitavy a Polička připravuje pro
příznivce a členy klubu vycházky spojené se zájezdy do turistických a historických lokalit.
1. září - VOLETICKÉ ÚDOLÍ, rozhledna BORŮVKA, chata POLANKA. Pěší, středně náročná
7km vycházka. Odjezd z Poličky, autobus. nádraží
v 8.45 hod.
V pátek 14. září DEN LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY ve Svitavách. Sraz účastníků členů i nečlenů
klubu u rybníku ROSNIČKA ve 14.15 hod. Odjezd
z Poličky do zastávky Svitavy ve 13.30 hod. Pěší
nenáročná vycházka 5 km. Odbornými průvodci
nám budou pracovníci Lesů České republiky. Na
závěr hudba a občerstvení.
V sobotu 22. září navštívíme KOKOŘÍNSKÉ
ÚDOLÍ, sochy sochaře Václava Levého a vyčkáme
příjezdu krále KARLA IV. na Mělník. Pěší středně
náročná vycházka 5 km. Odjezd v 6.00 hod. z autobus. nádraží Polička. Příjezd v pozdních nočních
hodinách. Info – přihlášky - platba: Eva Navrátilová, Střítežská 263, tel: 728 246 578.
Neseďte doma, přijďte mezi nás.
Jan Pokorný

Setkání seniorů

Maestra Ayahuasca
Na čtvrtek 27. září od 20 hodin také v Divadelním klubu je připraven k promítání nový
dokumentární film od známého režiséra Viliama
Poltikoviče Maestra Ayahuasca. Pojednává
o amazonském deštném pralesu, tamějších šamanech a hlavně nápoji z ayahuascy. Veliká Amazonie
skrývá mnohá tajemství. Amazonští šamani nás
překvapují svými schopnostmi a svým poznáním.
Dokážou léčit i tzv. nevyléčitelné nemoci, protože
přímo komunikují s rostlinami, které jim samy říkají,
jak léčebně působí. Místní šamani dokážou vystoupit ze svého těla, cestovat po Zemi i vesmíru, můžou
si stáhnout jakoukoli informaci, poznat cokoli, co je
zajímá. Klíčem k tomu je ayahuasca, tajemná liána,

V sobotu 28. července se v Lačnově sešli senioři
z Poličky, Lačnova, Borovnice a okolí, aby v příjemném prostředí kolem chalupy pana Eduarda
Střílka prožili zasloužené chvíle odpočinku a zábavy. Tato setkání se konají vždy na přelomu července a srpna, a toto bylo v pořadí už dvanácté.
Tradičními účastníky jsou obyvatelé poličského Domu s pečovatelskou službou, ale letos jejich
řady notně prořídly nejen vzhledem k věku, tentokrát i k možnostem dopravy. Přesto sem přijelo či

Aby nebyl nikdo sám
Vážení důchodci, členové Svazu důchodců ČR
MO SDCR v Poličce a okolí. Prázdniny našim dětem skončily a i krásné léto se pomalu chystá na
barevný podzim. Naše společenská, zájmová, oddechová a relaxační činnost však nabírá dále na
obrátkách. Nejen že jsme do našeho svazu přijali
další nové členy, je nás již 90, ale pořádané akce
jsou stále kvalitnější a vyhledávané naprostou většinou členské základny. Naplňujeme tak beze zbytku naše heslo „Aby nebyl nikdo sám“. Vzpomenu
jen krátce na naší minulou, zatím největší srpnovou akci, na zájezd za kulturou na Lázek. Autobus
praskal ve švech, harmonikář zpříjemňoval cestu
a 60 účastníku bylo jistě spokojeno. Odezva byla
příjemná i pro organizátory zájezdu. Také jsme
museli pro velký úspěch koncem srpna opakovat
společnou vycházku na poličskou přehradu. Využili jsme tohoto setkání i k tomu, abychom si udělali
plán naší další činnosti až do konce roku 2012.
Co nás tedy čeká v nastávajícím období? Stále
platí zásada, že to co je napsané v Jitřence stoprocentně platí a naše vlaštovky jen upřesňují detaily.
V září budeme mít dvě společné akce. V pondělí
10. září půjdeme na společnou vycházku do okolních lesů, kde budeme obdivovat krásy naší přírody
a bude i zajímavá vědomostní soutěž. Sraz účastníků vycházky bude na parkovišti za poličským
divadlem v 10.00 hodin. Druhá, a zase veliká, akce
bude celodenní kulturně společenský zájezd na
jižní Moravu. Zájezd bude velmi fyzicky náročný.
I přesto je již skoro vyprodán. Pojedeme autobusem navštívit krásný zámek v Jaroměřicích nad
Rokytkou, dále si prohlédneme malebné městečko
Moravské Budějovice a naše putování zakončíme

posezením a kulturou při vinobraní ve Znojmě.
Tento zájezd se uskuteční ve středu 26. září, odjezd
z poličského nábřeží v 8.00 hodin. Zájezdu se bohužel zúčastní jen ten, kdo si včas zajistí místenku
do autobusu přes naše vlaštovky. Ostatní členové
se musí už jen těšit na další akce.
Na podzim plánujeme opět vycházku do Žďárských vrchů, výroční členskou schůzi po roční práci MO SDCR, zájezd na muzikál, pravděpodobně do
Brna a předvánoční besídku na rozloučení s rokem
2012. Již nyní ve výboru diskutujeme, co zase pro
vás, vážení členové MO SDCR, vymyslíme v roce
2013. Čekáme na vaše skvělé nápady. Plánujeme,
mimo jiné, ozdravný pobyt v termálních pramenech na Slovensku a v Maďarsku, zájezd do Paříže
a možná přijde i kouzelník... Tak moji milí přátelé,
těším se na vás při našich dalších společných akcích. Předseda MO SDCR v Poličce a okolí RSDr.
Ivan Chudý s pracovním výborem, kterému děkuji
za nenahraditelnou pomoc. Bez pomoci členů výboru a našich aktivních vlaštovek bychom jen seděli doma a nadávali na tento reálný, zvrácený svět…
RSDr. Ivan Chudý

Poděkování
Upřímné poděkování MUDr. Pávkové za nezištnou a obětavou péči poskytovanou moji mamince
Marii Šteflové, která zemřela 29. 7. 2012.
Dcera Marie Adamcová
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přišlo kolem stovky lidí, aby si popovídali, zatančili při živé muzice, zazpívali, projeli se v loďce či
na prámu po rybníce. Omladina se mohla svézt na
poníkovi, kolotoči a houpačkách. Všichni se těšili,
že si pochutnají na uzenářských výrobcích pana
Střílka, které pro ně ve své provozovně pokaždé
připravuje. Nouze nebyla ani pokud jde o alko i nealkoholické nápoje.
Jak nám sdělil pan Střílek, začalo to všechno
před dvanácti lety, kdy do Lačnova poprvé přijeli obyvatelé DPS Penzion. O tři roky později se
už sešli při produkci dechovky Poličanka a tato
tradice s živou muzikou a občerstvením trvá dodnes. Hlavní organizátoři těchto setkání, jako
byli například pan František Petrás s manželkou,
postupně umřeli a přibývá těch, jimž to zdravotní
stav nedovoluje, takže jich přijíždí čím dál méně.
Ale nahrazují to noví příchozí, takže účastníků
neubývá.
O zhodnocení jsem požádal jednoho z nich,
pana Vlastimila Kozáčka z Poličky. „Kdybych to
mohl klasifikovat jako ve škole, dal bych jedničku,
nejhůř dvojku. Je tu pěkné prostředí, krásné okolí,
slunečné počasí, muzika hraje samé lidovky k tanci i ke zpěvu. Jsme spokojeni.“
Text a foto: L. Vrabec
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Další vzdělávání
pedagogů
V následujících měsících se uskuteční v rámci
VP2 Tvořivé techniky a použití přírodních materiálů nejen ve výtvarné výchově
PAPÍR
Termín: 27. - 28. 9., čtvrtek 15.00 – 18.00,
		 pátek 8.00 – 13.00 hod.
Místo: SVČ Mozaika Polička
TEXTIL
Termín: 25. – 26. 10., čtvrtek 12.00 – 18.00,
		 pátek 9.00 – 13.00 hod.
Místo: SVČ Mozaika Polička
Veškeré informace o připravovaných programech naleznete na www.zsnalukach.cz
Projekt je financován z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Řádková inzerce
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.
•
Provádím zemní práce pásovým minibagrem 1,5t, zednické práce, nátěry střech
a fasád, opravy komínů, obklady a dlažby,
tel. 739 112 090.
•
Pronajmu nebytové prostory v RD přízemí
2
ul. Riegrova cca 100 m . Možno obchod, kancelář
apod. Tel. 602 378 922.
•
Pronajmu zařízený byt 1 + 1 v klidné části
Poličky, ve druhém patře v domě s 5 byty a zahradou. Tel. 603 262 109. K nastěhování od 1. 9. 2012.
•
Oznamujeme občanům, že i letos proběhne sběr
ovoce na 50 % destilát z těchto druhů: jablka,
hrušky, švestky. Sběrné místo: Polička, U Liboháje 64 (nad fotbalovým hřištěm). Zahájení ve středu
5. září 15.00 – 17.00 hod. Provozní doba: středa
15.00 – 17.00 hod., sobota 10.00 – 13.00 hod. Do
odvolání. Kontakt: 737 940 432.
•
KOSMETIKA, MANIKÚRA, PEDIKÚRA,
Zahálková Simona, permanentní prodlužování
řas, dárkové poukazy, Tyršova 161, Obchodní dům
Ponas přízemí. Tel: 720 563 634.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Volejbalové zakončení sezóny

Klub zdraví zve
Říkává se „do třetice všeho dobrého“, princip
„třikrát a dost“ zná i naše justice, v pohádkách
musí princ i Honza splnit tři úkoly, i Čechov musel
znát tři sestry, aby o nich napsal, kapela stejného
jména skládá písničky pro Báru Špotákovou, saně
bývají většinou také tříhlavé (někdo ji má i doma),
zkrátka seskupení tří neboli trojice je často používaný způsob, jak věci vypointovat.
Klub zdraví vás v září zve na přednášku o zdánlivě nesourodé trojici. Pokusíme se spolu s vámi
určité souvislosti najít, půjde o trojici prospěšnou pro naše zdraví. Více detailů se vám dostane,
pokud přijdete dne 12. 9. v 17.30 hod. do horní
místnosti SVČ Mozaika a můžete vyslechnout nejen povídání na téma „Topinambur, jetel a stévie
- bez cukru se někdy lépe žije“. A protože jsme se
neviděli dva měsíce, můžeme se navzájem obohatit o prázdninové zážitky, fotografie a suvenýry jsou vítány. Společně zdoláme a ohodnotíme
ochutnávku a k tématu bude k dispozici opět sešitek plný receptů k domácímu vyzkoušení.
Čas letních prázdnin a dovolených bude se zkracujícím se denním světlem v našich vzpomínkách
blednout a nahradí ho nové příběhy. Příroda se
začne zachumlávat do ranních mlh a než stromy
vybarví a shodí listí, bude z oblohy na zem ronit
své dešťové slzy. Někdy je pláč velice léčivý pro
nás i naše okolí, Stanislav Jerzy Lec řekl: „Lidé,
jejichž oko nikdy nesmočila slza, mají špinavý
pohled.“
Pro ty, kteří začnou v září poprvé nebo poněkolikáté svůj školní rok, mám přání, aby se jim
v hojné míře dostávalo toho, co každý člověk potřebuje k životu. „Člověk potřebuje čtyřikrát denně obejmout, aby přežil, osmkrát denně, aby měl
sílu pokračovat, a dvanáctkrát denně, aby mohl
růst...“ (z knihy: Osvěžení pro duši, Portál 2005).
Z vlastní zkušenosti musím napsat, že jako pracující člověk mám tyto potřeby pořád stejné.
Budeme se na vás těšit a přejeme vám, abyste do
té doby byli zdrávi.
Hanka Ščigelová za tým Klubu zdraví Polička

Družstva přehazované, přípravky a mladších
žákyň tradičně ukončila svoji sezónu na volejbalových kurtech společně se svými rodiči, prarodiči
a sourozenci. Všechna zakončení se nesla ve sportovním duchu, děvčata předváděla proti týmům
rodičů výborné zákroky a mnohdy je přehrávala.
Závěrečné opékání buřtů bylo tečkou za příjemně
stráveným sportovním odpolednem.
Poličský blok
23. 6. se sešlo 6 amatérských smíšených družstev na IX. ročníku Poličského bloku. Každé družstvo sehrálo 5 zápasů, hra na dva hrané sety sbírala cenné skalpy favoritům.
Nakonec se z prvního místa radovalo mládí,
družstvo Lepší být nemohli (Aňule, Bára, Máca,
Jana, Nonyn, Pítrs, Fíla) nezůstalo nic dlužno svému názvu. Navíc nejlepší hráčkou turnaje byla vyhlášena Marcela Uhlířová z tohoto družstva.
Druhé místo obsadila pětice A je to!, třetí na
body skončilo Bystré. Do výčtu týmů chybí Sebranka, My a Damašáci. Nejlepším blokařem se
stal Honza Matouš.
V teplém počasí se nikdo nezranil, nikdo nedehydratoval a nikdo neměl hlad. Ceny věnoval
František Harašta, Martin Tobiáš a JIP Polička.

Přijetí u starosty
Opět jednu z veleúspěšných sezón mají za sebou
poličské mládežnické volejbalistky. Třikrát jsme
se v uplynulé sezóně staly Přebornicemi Pardubického, respektive Olomouckého kraje, a to v kategorii přehazované, přípravce a kadetkách. Dokonce
Karolína Dvořáková, žákyně 5. třídy se pyšní dvěma tituly.
28. 6. nás přijal na městském úřadě pan starosta Jaroslav Martinů. Ocenil práci, jak naši na
hřišti, tak především trenérů, dobré party, která
je schopna udělat pro úspěch maximum. Společně jsme ochutnali výborný dort od pana starosty
a připili si šampaňským na další úspěchy našich
týmů.
Pan starosta se nabídl, že nám pomůže i na hřišti. Při nejbližší příležitosti toho určitě využijeme.

Semanín, aneb hra o pašíka…
Poličské ženy se 30. 6. zúčastnily druhého ročníku turnaje žen o vepřové speciality v Semaníně.
Startovalo 7 družstev. Kdo si pamatuje poslední
červnový víkend, jistě nám dá za pravdu, že jen
pouhé nastoupení na kurt bylo odvahou. Vedro,

11. Střítežská míle
v sobotu 22.září v 18.00 hodin.

všechny soupeřky zdolaly 2:0 a turnaj zaslouženě
vyhrály. Nejlepší hráčkou turnaje se stala Lucka
Nešická z Poličky. Sebranka skončila pátá.

vedro, vedro, teploměry hnaly rtuť přes 40 stupňů
a ženské makaly, bojovaly, polévaly se kýbly vody
jako fotbalisté a pily, jedly, hodovaly, dobrou vůli
spolu měly. Poličku reprezentovalo i družstvo Sebranky (házenkářky).
V maratonu zápasů od ranních hodin do pozdního podvečera nepoznaly ženy Poličky porážku,

Plážový debl
V sobotu 7. 7. se ujal pořádání plážového volejbalu Petr Harašta. Stejně jako v loňském ročníku
startovalo 7 dvojic. Rozehrány byly dvě skupiny,
následně se hrály opět dvě skupiny finálová a skupina útěchy.
Vítězství, stejně jako vloni, všem vyfoukl hlavní pořadatel Pítrs, tentokráte s jinou partnerkou
Aňulí Klusoňovou. Druhé skončily Denisa Obrová
a Marcela Uhlířová, třetí Deklíci.
Třešničkou na dortu byla přítomnost Petra Čecha, který zde byl na chalupě a sehrál sérii exhibičních zápasů s přítomnými. Odpoledne se ještě
stačil v místní cukrárně podepsat hloučku chlapců
a děvčat. Že jste ho propásli? Nevadí, přislíbil, že
pokud to bude jen trochu možné, navštíví i příští
ročník.
-har-

Výlov rybníka v Lačnově
V sobotu 18. srpna se uskutečnil výlov rybníka
v Lačnově. Hospodář Rybářského sdružení Vysočina Polička Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Hlavním důvodem výlovu je, že rybník velice
rychle zarůstá trávami. Letos už pokrývaly téměř celou vodní plochu a podstatně omezovaly,
ba znemožňovaly rybolov. Zákrok už nešlo odkládat, protože příští rok by tady nešlo už vůbec
chytat. Proto jsme se s majitelem rybníka a přilehlé pily, panem Musilem, dohodli, že výlov
nebudeme odkládat a začneme teď v létě, abychom využili teplého počasí, kdy vyschne dno
a současně kořeny trávy. Slibujeme si od toho,
že bychom se alespoň na dvě sezóny trávy zbavili. Jsme si vědomi, že rybáři si tento rybník
velice oblíbili a bylo by neodpovědné, kdybychom problém neřešili a rybník nevrátili svému
poslání. Proč právě na tomto rybníku jsou tyto
problémy, je nasnadě. Je napájen vodou z Bí-
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lého potoka, který v Poličce prochází čistírnou
odpadních vod. Proto přitékající voda obsahuje
velké množství živin. A jelikož jde o pilský rybník, má voda značnou průtočnost, což přísun
živin násobí. Připočteme-li fakt, že voda je průzračně čistá a sluneční paprsky pronikají až na
dno, není divu, že se zde vodním trávám daří
jako málokde.
Předpokládáme, že rybník necháme vysychat
asi půldruhého měsíce. Naším zájmem pochopitelně je, aby nám to majitel dovolil co nejdéle.
Na podzim jej napustíme, aby byl připraven
na příští sezónu. Zarybňovat budeme na jaře.
Vylovené ryby přemístíme do okolních revírů,
konkrétně do Pekla u Korouhve a přehrad jedna
a dvě v Poličce Pod Kopcem, aby měli rybáři co
chytat.“
Text a foto: L. Vrabec

Kurzy plavecké školy
Plavecká škola vás zve od 1. 9. k návštěvě těchto
kurzů:
Pondělí:
16.00 - 17.00 hod. přípravka ORKA
			
Zdeněk Jandík
16.00 - 17.00 hod. Delfínek 5-6 let
			
Zdena Šemberová
17.00 - 18.00 hod. zdokonalovací kurz st. žáci
			
Zdena Šemberová
17.00 - 18.00 hod. plavecký oddíl A+B ORKA
			
Zdeněk Jandík
16.30 - 18.00 hod. pl. odd. Žďár nad Sázavou
			
plavčice

16.15 – 17.30 hod. plavecký oddíl Orka
			
Zdeněk Jandík
17.00 – 18.00 hod. Delfínek 5-9 let.
			
Jolana Kozlová
17.30 – 19.00 hod. pl. odd. Žďár
nad Sázavou 2 dr., veřejnost 2 dráhy
			
plavčice
19.00 – 20.00 hod. kondiční plavání
veřejnost
plavčice
Pátek:
16.00– 17.30 hod. pl. odd. Žďár
nad Sázavou 2 dr., veřejnost 2 dráhy
			
plavčice

Úterý:
15.30– 16.30 h. veřejnost pro děti
od 4-7 let – kapříci velký b. Zita Nešťáková
16.30 – 18.00 hod. pl. oddíl Žďár
nad Sázavou, 2 dráhy veřejnost
plavčice
19.00 – 20.00 hod. Aquaerobic Jana Divoká

Letní seminář
karate
Ve dnech 30. 6. - 7. 7. se v Letovicích jako každoročně konal Mezinárodní letní seminář v karate. Pro
všechny to byla jedna z posledních možností jak
se setkat se zakladatelem Moderního sportovního
karate, mistrem Prof. Dr. Rudolfem Jakhelem, IX.
DAN, a posbírat tak cenné informace a zkušenosti.
Letního soustředění se zúčastnili karatisté nejen
z ČR, ale také ze Slovinska, Anglie a Itálie. Seminář
se skládal ze šesti tréninkových dní a dvou testovacích, ve kterých probíhal pouze turnaj. Cvičební program na jeden den byl rozdělen do tří částí.

Pulečci 6 – 12 měsíců, Medúzky 1 – 1,5 roku,
Vodníčci 1,5 – 3 roky, Želvičky 2 - 3 let, Kapříci
4 – 7 let, Delfínci 5 – 8 let, Plavecký oddíl ORKA

Středa:
12.30 - 13.00 hod. kojenci a batolata,
malý baz. - pulečci
Jitka Kmošková
13.00 – 13.30 hod. kojenci a batolata,
malý baz. - pulečci
Jitka Kmošková
13.30 – 14.00 hod. kojenci a batolata,
malý baz. – medúzky
Jitka Kmošková
14.00 - 14.30 hod. kojenci a batolata,
		 malý baz.- Pulečci
Jana Nyklová
14.30 – 15.00 hod. kojenci a batolata,
malý baz. - Medúzky
Jana Nyklová
15.00 - 15.30 hod. kojenci a batolata,
malý baz.- Medúzky
Jana Nyklová
15.30 - 16.30 h. Aquagravidibic		
		
Jana Nyklová
15.30 - 16.15 hod. rodiče s dětmi
od 2 do 3 let – želvičky - velký b.
			
Jolana Kozlová

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

Ranní trénink od 6.30 do 7.45 hodin, ve kterém
se procvičily formy, základní kryty a útoky v sériích,
zakončením byl běh na cca 3 km. Dopolední část tréninku byla od 10.30 do 12.30 hodin a sloužila k zopakování a opravení chyb v kombinacích. A na konec
dne, v odpoledním bloku, od 16.30 do 18.30 hodin,
se pokračovalo v učení kombinací a variací pro jednotlivé technické stupně. V horkých letních dnech
byl trénink opravdu náročný a tak mezi jednotlivými
tréninky jste v tělocvičně mohli vidět pouze spoustu
ležících mrtvol, nabírajících sílu na další trápení tělesné schránky. Když připočítám ještě extra školení
pro vysoké pasy končící až po desáté hodině večerní,
tak o zábavu bylo opravdu postaráno. Uprostřed a na
samotném konci týdne se konal turnaj ve formách,
sparingu a sportovním boji. Předvést ty nejlepší
výkony na konci týdne, když už člověk sotva chodil,
nebylo jednoduché, ale i přesto to závodníci zvládli
a poprali se s vervou o první příčky. Kromě klasických kategorií, rozdělených podle příslušného pásku,
jsme zde mohli také vidět souboj Veteránů (našich
nejstarších bojovníků). Turnaj byl i po stránce zranění výjimečně vydařený, nebylo téměř nutné volat
doktora. Po tak náročném týdnu toto není bohužel
nikdy jednoduché. Za poličský oddíl se do Letovic
vydalo 5 karatistů v čele s trenérem a koučem, mistrem Radovanem Andrlem, II. DAN.
Jejich výsledky:
Šárka Kučerová
1. místo forma Set
Šárka Kučerová
1. místo forma Quinta
Šárka Kučerová
2. místo boje ženy absolutní
Kateřina Pachovská
2. místo forma Prima
Jaroslav Roušar
3. místo boje muži absolutní
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Horníček, Lněnička, Nožka a Běhoun
zaútočili

První polovina roku
Poličského horoklubu
Z pohledu závodníků to bylo spíše průměrné,
ale i tak poměrně úspěšné pololetí. Závodů se bohužel přestal účastnit Peťa Hartmann, který se
teď spíše věnuje jinému odvětví lezení – drytoolingu. Mezi juniory a mládeží máme ale stále zastoupení čtyř závodníků z Poličky. Začneme tedy
od těch nejmenších. Nejmladší a do budoucna nadějná Eliška Lorencová se zúčastnila dvou závodů
regionálního Tendon cupu. Ve Vyškově obsadila
6. místo a následně v Jeseníku 9. místo. V celkovém hodnocení jí patří průběžné 10. místo. Pozadu rozhodně nezaostává ani její starší bratr Kuba.
Tomu se podařilo na regionálním Tendon cupu ve
Vyškově dolézt pro 5. místo a v Jeseníku to bylo
místo 6. Bohužel, stejně jako Eliška se jednoho ze
závodů nezúčastnil, ale i tak mu patří průběžné
7. místo. Teď už se dostáváme ke kategorii juniorů,
kde spolu lezou bývalí spolužáci a hlavně dobří kamarádi, Michal Štěpánek a Petr Klíma. Oba se zúčastnili všech tří kol Českého poháru (dále jen ČP)
v lezení na obtížnost. Michal obsadil v Jablonci 2.,
v Jičíně 3. a v Pardubicích 2. místo. V celkovém
hodnocení mu patří průběžná 2. příčka. Petr vybojoval v Jablonci a Jičíně 4. místo a v Pardubicích
3. místo. V celkovém hodnocení zatím okupuje
3. příčku. Michal se také zúčastnil všech tří kol ČP
v lezení na rychlost, kde pro letošek zatím nenašel
přemožitele. Zavítal taktéž na evropskou scénu,
kde se mu ale podle jeho slov vůbec nedařilo. Ve
Skotském Edinburghu obsadil dělené 15. místo
a ve francouzském Voironu to bylo místo 18. Vzhledem k těmto výsledkům se tedy po třech letech
nezúčastní Mistrovství světa juniorů a mládeže,
které se pro letošek koná v Singapuru. Michal se
mimo jiné zúčastnil tento rok poprvé závodu dospělých, kde jeho prozatím největším úspěchem je
4. místo v ČP mužů v lezení na obtížnost konaném
ve Zlíně. Ani Petr v mužích nezůstává pozadu. Na
olomouckém ČP se mu v boulderingu podařilo vybojovat 6. místo.
Mezi dospělými máme mimo výše uvedené dva
juniory i další dva již opravdu dospělé závodníky. Jde o Honzu Chválu, který se věnuje výhradně boulderingu a Vláďu Střílka, který se věnuje
hlavně sportovnímu lezení na obtížnost. Honza se
letos zúčastnil zatím jenom jednoho závodu, a to
ČP v boulderingu ve Slaném, kde si ještě s nedoléčenou zraněnou šlachou dolezl pro 6. místo.
Vláďa se zúčastnil všech tří kol ČP v lezení na
obtížnost, která letos zatím proběhla. V Lomnici
Vláďa dosáhl na 11. místo, ve Zlíně 12. a v Praze
10. místo. Nutno dodat, že si před posledním závodem nezodpovědně při tréninku natáhl šlachu. Za
zmíňku stojí i Vláďovo 2. místo v lokálním závodu
v Písku. Toť ze sportovního odvětví vše.
Přesuneme se tedy na skály, kde jako obvykle
nejvíce času tráví Hartamnn’s family, kteří hned
první prázdninový týden strávili s dalšími členy
našeho horoklubu v italských Alpách.
Petr Mazal s Ivou Dolečkovou se pro změnu zaměřili na Rakousko.
Své osobní maximum si posunul Michal Štěpánek, který na jaře ve Slovinském Ospu přelezl
na pátý pokus známou cestu Gillotina obtížnosti
9+/10- a o měsíc později přelezl stylem on-sight
(což je nejtěžší možný způsob přelezu) v německé
Frankenjuře cestu o obtížnosti 9. Stejně tak se podařilo své osobní maximum posunout Petru Klímovi, jenž na jaře v Moravském krasu přelezl na
třetí pokus cestu v obtížnosti 9-.
Pro dětskou veřejnost se jako již tradičně pořádaly odpoledne po vysvědčení malé závody na
umělé horolezecké stěně v hale ZŠ Na Lukách. Šlo
o závody v „Traverzu“. Což je obdoba volného lezení na obtížnost – „boulderingu“. Děkujeme panu
řediteli E. Střílkovi za bezplatnou realizaci v městských prostorách sportovní haly a hlavně Vláďovi
Střílkovi, Petrovi Hartmannovi a Pavle Mlejnkové
za pomoc v pořadatelství.
HK Polička
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Koncem června, v červenci a začátkem srpna padaly ve veslovací soutěži skvělé rekordy. Toto období
bylo významné i přílivem nových závodníků, spodní
kladka fitcentra na plaveckém bazéně byla na „roztrhání“. V soutěži je zapojeno již 140 mužů a 18 žen.

Velké zlepšení předvedl fotbalista Pavel Zahoran
(35), kterému se povedl významný posun v tabulce
o 66 míst. V současné době je na 50. místě, výkonem
130 opakování. Fotbalista Ondřej Klein (22) vstoupil
do soutěže 151 opakováními a 42. místem.
Radek Kříž (33) má výkon 154 a 40. místo. Mezinárodně úspěšný futsalista Míra Vondra (26) si za
161 opakování zajistil 35. místo. Série několika menších zlepšení pomohla také Vláďovi Němcovi (29),
který je na 33. místě výkonem 161.
Velkou pochvalu si zaslouží Zdeněk Hurych (48),
který dává do cvičení ohromné nadšení, zlepšuje významně rekordy, ale i svůj zdravotní stav. Zdenek se
dokázal za tři měsíce zlepšit ze 100 na 174 opakování,
patří mu pěkné 28. místo.
Vítězslav Král (25), svalově i silově geneticky dobře
disponovaný borec, ukázal 179 opakování, tento výkon mu zajistil 27. místo.
Ohromné nasazení všem přítomným cvičencům
předvedl Daniel Ševčík (21). Dan zcela vyčerpán
svým výkonem dokázal, že si umí sáhnout až na dno.
Toto příkladné nasazení mu vyneslo stav 205 opakování a zařazení do elitní skupiny dvoustovkařů
a 25. místo.
Mladý všestranný sportovec a majitel pěkné, štíhlé a svalnaté postavy, Jan Dubský (20), zvládl přesvědčivě 221 opakování, což mu vyneslo 20. místo.
Jarmil Cik (46), tenista, cyklista, běžec na lyžích
a pravidelný cvičenec fitcentra z Jimramova si vylepšil osobní rekord na 224 opakování, což mu dává
19. místo.
Tvrdý boj s kladkou svedl talentovaný kulturista
a nadšenec tréninku Luboš Chládek (21). Luboš se
dokázal zlepšit z 23. na 11. místo, zlepšením z 200 na
257 opakování.
Zvláštní uznání si zaslouží Jarda Trávníček (44).
Tento úspěšný všestranný sportovec absolvoval
v březnu 2011 náročnou operaci, která ho vyřadila
téměř na 1 rok z pravidelného tréninku. Po čtyřech
měsících od návratu do fitcentra doslova smetl téměř
celé startovní pole. Zlepšením ze 171 na 270 opakování si zajistil vynikající 9. místo!
A kdo dominoval v období červen a červenec? Byli
to Stanislav Nožka a Robin Běhoun.
Dobře stavěný kulturista a kick boxer Robin Běhoun (26) se dokázal od minulého roku zlepšit o plných 171 opakování. Poctivý trénink v posilovně, boxerské tělocvičně a aplikace funkčního tréninku, to
vše bylo přínosem na cestě za úspěchem. Robinův
výkon byl před rokem velmi dobrý, přeskočil tedy
hodnocení výborné i vynikající a dostal se ze 46. na
krásné 5. místo a hodnocení super vynikající za 309
opakování.
Ještě výše než Robin se dokázal v tabulce posunout učitel tělesné výchovy a biologie Mgr. Stanislav
Nožka (36). Standa opět předvedl, proč je úspěšným
všestranným sportovcem. Když se připravoval ke
svému pokusu, byl vzhledem k rekordnímu měsíci
červenci v reálném poklesu z 9. na 12 místo. Standa
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se ale dokázal zlepšit o 66 opakování. Tím si zajistil
posun z vynikajícího do super vynikajícího hodnocení výkonu a skvělé 4. místo v obrovské konkurenci
140 cvičenců! Standa dosáhl výkonu 321 opakování.
V tabulce veslařů je nyní hned za úspěšným českým
reprezentantem v naturální kulturistice, vicemistrem Evropy Jaroslavem Petrem.
A zde by náš letní, veslařský příběh mohl končit, ale není tomu tak. Přišla totiž středa 8. srpna
odpoledne a na spodní kladku usedl mnohaletý
cvičenec a bývalý instruktor našeho fitka Tomáš
Lněnička (33). Úspěšný finalista česko-slovenské
soutěže Do formy s Muscle & Fitness 2010 přidal
v loňském i letošním roce k pravidelným kulturistickým tréninkům také tréninky běžecké a letos
v létě i veslařské. Všichni tušili velké zlepšení, ale
realita předčila očekávání, to tu ještě nebylo! Tom
je největším skokanem v historii soutěže, zlepšení
o neuvěřitelných 261 opakování mu vyneslo posun v tabulce ze 44. na nádherné 2. místo! Tomáš
Lněnička tohoto místa v tabulce docílil skvělým
výkonem 407 opakování! Tímto výkonem posunul téměř všechny nejlepší borce našeho fitcentra
o jedno místo dolů. Tom měl v loňském roce hodnocení velmi dobré, přeskočil tedy výborné, vynikající dokonce i super vynikající a vybojoval si
prestižní hodnocení - železná kondice!!

A jak už to tak někdy v životě bývá, ve chvíli, když
si myslíte, že je vše na dlouho pevně dané, přijde najednou „blesk z čistého nebe“. Tom Lněnička si udržel stříbrnou pozici pouhých 29 hodin.
Ve čtvrtek 9. srpna večer na kladce exceloval kulturista a kick boxer Petr Horníček (29). Petr se věnuje kulturistickému posilování již 15 let. Ve fit centru
dře každý den, poslední dobou je i velkým nadšencem tréninků veslařských. A výsledek rekordu?
Zlepšení o úžasných 247 opakování, vylepšení pozice v tabulce z 10. na medailové 2. místo ze 140 soutěžících mužů! I on odsunul několik nejlepších borců
z absolutní špičky o jedno místo níže. Petr Horníček
zvládl extrémních 506 opakování! V loňském roce
byl vynikající, dostal se tedy velmi přesvědčivě přes
super vynikající, až k zisku prestižního hodnocení –
železná kondice!!
Petrovi, Tomovi, Standovi, Robinovi i všem dalším výše jmenovaným borcům gratuluji ke skvělým
letním rekordům! Sílu, kondici a úspěch přeji také
dalším účastníkům silově vytrvalostního testu.
Jiří Štěpánek
kondiční trenér

Tenis
21. 7. minitenisový turnaj v Hlinsku. Mezi
čtrnácti účastníky nechyběly ani dvě naše naděje, Přemek Mitáš, který obsadil 5. místo a Simča
Válková, která prohrála až ve finále a obsadila tak
krásné 2. místo.
21. 7. turnaj mladšího žactva v Poličce. Co do
počtu hráčů a výsledků našich hráčů, to byl velice vydařený turnaj. Mezi 31 děvčaty startovala

sebou náročný program v podobě systému každý
s každým, takže celkem šest zápasů na jeden set.
Turnaj byl velice vyrovnaný. Dostat se na pohárové příčky nebylo jednoduché a bylo třeba
v některých okamžicích pořádně zamakat a zabrat
také po psychické stránce, protože řada zápasů
končila poměrem 7:6 a o dramatické koncovky
nebyla nouze.

Bára Quittová, a k jedné výhře ve dvouhře přidala
2. místo ve čtyřhře. Chlapců hrálo 22 a z našich
se povedlo vyhrát jednu dvouhru Radimu Hnátovi
a Adamu Jelínkovi a ve čtyřhrách obsadil Radim
3. místo a Adam 2. místo. Nejvíce se dařilo Zdendovi Jílkovi, který ve dvouhře byl na 2. místě a ve
čtyřhře na 1. místě.
28. 7. turnaj dorostu v Poličce. Tento turnaj
byl opakem turnaje ml. žactva. Skromná účast
17 dívek a 12 chlapců a výsledky: Filip Slaný ani
Eliška Hrubá nevyhráli ve dvouhře ani ve čtyřhře,
pouze Lucka Jílková skončila na 3. místě ve čtyřhře. Nutno dodat, že v dorostu se už výhry sbírají
velice těžko.
28. 7. turnaj mladších žáků vyšší kategorie
B v Pardubicích. Tohoto turnaje se zúčastnil pouze Adam Jelínek, který dokázal využít příznivého
losu a vyhrál jeden zápas ve dvouhře.
28. 7. turnaj mladších žáků v Hlinsku. K tomuto
turnaji odjeli Radim Hnát a Zdenda Jílek. Radim
ve dvouhře smolně prohrál v prvním kole a Zdenda obsadil 3. místo. Vše si spolu vynahradili ve
čtyřhře, ve které obsadili 1. místo.
29. 7. turnaj v babytenisu v Litomyšli. Této akce
se zúčastnila dvě naše děvčata, Šárka Uhlířová 10. místo a Kačka Kotvová - 9. místo.
V sobotu 4. 8. se konalo v Poličce mistrovství
Pardubického kraje neregistrovaných tenistů.
Jako první zasáhli do bojů muži ve dvouhře. Původně čtrnáct, ale nakonec třináct hráčů bylo
rozděleno do tří skupin a měli za úkol bojovat co
nejlépe o postup do čtvrtfinále, potom do semifinále a nakonec do finále, které znamená postup na
mistrovství ČR neregistrovaných do Prostějova.
Tuto možnost nakonec získali Břéťa Dleštík
a Martin Kubát. Martin se stal šampiónem dvouher po výsledku 6:3. Martin nám všem opět předvedl svoji bojovnost, nevzdání se za žádného stavu
a nevyčerpatelný fyzický fond.
Z domácích borců hráli Láďa Haman, který obsadil 13. místo a Vláďa Vltavský, který vyhrál svoji
skupinu, ale potom nečekaně prohrál a skončil na
5. místě.
Další kategorií byla mužská čtyřhra. Přihlášeno
bylo šest dvojic, ale nakonec hrálo dvojic pět. Systém byl snadný, bojovalo se každý s každým na jeden set. Svoji sílu a značnou sehranost za poslední
léta prokázala dvojice Jirka Šedivý a Míra Rybišár,
kteří prošli turnajem bez zaváhání a po zásluze se
stali přeborníky Pardubického kraje. O pořadí na
druhém až čtvrtém místě musela rozhodnout minitabulka se vzájemnými zápasy.
Naši borci tuto kategorii neobsadili.
Jako třetí - a zároveň vyvrcholení mistrovství se rozehrála dámská čtyřhra. Konečně jsme měli
možnost vidět pohromadě velké množství dámských dvojic. Zúčastněná sedmička měla před

Konečné pořadí našich děvčat:
3. Andrea Jílková - Alena Pazlarová ml.
4. Lída Teplá - Alena Pazlarová st.
6. Jana Střílková - Petra Hamanová
7. 8. turnaj mladšího žactva ve Vysokém Mýtě. Již
tradiční účastníci našeho oddílu vyrazili na další
turnaj. Zdenda Jílek bral body za 3. místo ve dvouhře a 2. místo ve čtyřhře, Adam Jelínek zaznamenal
3. místo ve čtyřhře a Báře Quittové se bohužel další
bodíky připsat nepodařilo.
11. 8. turnaj mini a babytenistů v Poličce. Opět se
k nám sjela krásná účast 58 dětí z blízka i z daleka.
Turnaj stejně jako na začátku prázdnin probíhal ve
třech vlnách. Jako první zahájila souboje babytenisová děvčata a mezi nimi i pětice domácích. Šárka Uhlířová a Adélka Bartoňová obsadily 5. - 8. místo, Adélka Pospíšilová a Karolína Vendolská 13. - 14. místo
a největší smůlu měla Kačka Kotvová, která byla
nalosována do velice těžké skupiny a postup do vyřazovacích bojů jí jen těsně unikl, tak obsadila až
18. místo, ale hra kterou předvedla byla na úrovni
kolem 5. - 8. místa. Kačko, příště to vyjde!
Jako další přišli na řadu babytenisoví kluci. Z domácích borců se zúčastnili Štěpán Jelínek na 13. místě a Daniel Fučík, který po postupu z druhého místa
ve skupině nakonec skončil na 5. místě.
Vyvrcholení celého dne obstarali minitenisté.
Také rozděleni na chlapce a děvčata předváděli řadu
pěkných zápasů. Umístění našich: Honzík Sedlatý 12. místo, Vašík Křivý - 11. místo a Dušan Zahradníček vyhrál pavouka útěchy a celkem obsadil 9. místo.
Děvčata: Adélka Andrlová - 12. místo, Lucka Kotvová - 10. místo, Klárka Quittová 6. místo a naše největší naděje Simča Válková brala pohár za 3. místo.

Poličští atleti
nezahálí
Ani o prázdninách mladí poličští atleti nezaháleli, krom několika málo dnů odpočinku se věnovali
přípravě na podzimní část závodních soutěží a občas
si vyrazili tréninkově na závody na dráze, která pro
přípravu v Poličce chybí.
Ve dnech 7. a 8. července Tereza Vytlačilová obhájila titul mistrně republiky v sedmiboji dorostenek
v třetím nejlepším výkonu v historických tabulkách
5 397 bodů. 17. července za své letošní výkony vedla
v roli kapitánky naše dorostenky při mezistátním
utkání s výběry Slovenska a Maďarska a vítězstvím
v oštěpu a třetím místem ve vrhu koulí se stala nejúspěšnější reprezentantkou a potvrdila oprávněnost
volby za kapitánku týmu.
V sobotu 4. srpna při východočeském turné se
v Litomyšli postaral o další změnu oddílových tabulek Vít Kalvoda, když ve sprinterském trojboji
vymazal výkonem 2 167 bodů již vousatý rekord
Petra Macha. O výrazné zlepšení svého vlastního
rekordu se postarala výkonem 2 142 bodů i Tereza
Vytlačilová a trojlístek doplnil Milan Le Viet s výkonem 1 820 bodů. 12. srpna se zapojili v dalším podniku východočeského turné v Týništi nad Orlicí Petr
Mach na 800 m (2:34,04 min.) a Lukáš Tulis v disku

(40,46 m), kouli (11,56 m) a kladivu (34,90 m). Lukáš se také dvakrát představil v Brně při Sokolské
prázdninové středě a při druhé poslal disk na metu
42,31 m a kladivo na metu 40,10 m, krom těchto disciplín si prubnul kouli a oštěp.
18. srpna na extraligovém mítinku v Novém Městě
nad Metují startovala Tereza Vytlačilová a 4. místem
v oštěpu (45,34 m) jen potvrdila svoji příslušnost
k naší oštěpařské špičce. Před oštěpem si zkusila 100 m překážek (15,84 s) a 7. místo po ne zcela
dobrém běhu potěšilo. Již následující den soutěžila
s Vítkem Kalvodou v Třebíči na Velké ceně Třebíče,
zde zvítězila opět v oštěpu (45,31 m), ovšem po náročném brigádnickém zatížení mile překvapil Vítek,
když doběhl třetí na 100 m trati (11,85 s) a druhý na
trati 200 m (23,56 s). Již 21. srpna se Tereza Vytlačilová představila v Táboře na dalším extraligovém
mítinku a letos premiérově si zaběhla 400 m překážek, bohužel, jaksi se noženky pomotaly a tak 9. místo (67,68 s) bylo mezi ženami nakonec velmi dobré,
ale za 40 minut již běžela 100 m překážek a 10. místo
(15,64 s) mezi specialistkami po náročné čtvrtce potěšilo. 			
- JarKa -

Kamenecké podání

18. 8. turnaj starších žáků v Hlinsku. Naši známí
borci Zdenda a Adam vyrazili zkusit štěstí a pokusit
se získat nějaký ten bodík mezi starší žáky, protože po této sezóně mezi starší přestupují a pokus se
oběma podařil, když vyhráli jeden zápas ve dvouhře
a získali tak 10 bodů.
Z. Jílek

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

Dne 28. 7. se za téměř ideálního počasí pro odbíjenou konal
13. ročník volejbalového turnaje
Kamenecké podání, kterého se
zúčatnilo deset družstev.
Vyhrála Jelita (Adamov), před
Marnou
Snahou
(Bechyně).
O 3. - 4. místo se podělil Antik (Svitavy) a Kamenec.
Náš dík patří sponzorům: Bartosh s.r.o. - reklama, Kovoslužba Bulva, MIRO Borová, Elektro Franc,
Ravensburger a Tiskárna Polička.
Za TJ Spartak Polička ASPV J. K. Dvořák

27

Plavecký bazén
1. sobota
2. neděle
3. pondělí
4. úterý
		
5. středa
		
		
6. čtvrtek
		
7. pátek
		
8. sobota
9. neděle
10. pondělí
		
		
11. úterý
		
		
		
12. středa
		
		
13. čtvrtek
14. pátek
		
		
15. sobota
16. neděle
17. pondělí
		
		
18. úterý
		
		
		
19. středa
		
		
20. čtvrtek

zavřeno
zavřeno
6.00-20.00
6.00-12.00
14.00-19.00,
19.00-20.00 aquaerobic
6.00-7.30,
9.00-10.00,
12.00-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
6.00-7.30,
10.00-12.00,		
14.00-20.00 hod.
6.00-7.30,
10.00-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30,
12.00-13.30,
14.30-16.00,
16.00-19.00 2 dráhy,
19.00-20.00
6.00-7.30
14.00-15.30,
15.30-18.00 dvě dráhy,
18.00-19.00,
19.00-20.00 aquerobic
6.00-7.30,
8.00-9.00 2 dráhy,
9.00-10.00,
18.00-19.00 2 dráhy,
19.00-20.00 kondiční plavání
6.00-7.30,
14.00-20.00		
6.00-7.30,
12.00-17.30,
17.30-19.00 dvě dráhy,
19.00-20.00 kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30,
12.00-13.30,
14.30-16.00,
16.00-19.00 2 dráhy,
19.00-20.00		
6.00-7.30,
14.00-15.30,
15.30-18.00 dvě dráhy,
18.00-19.00, 				
19.00-20.00 aquerobic
6.00-7.30,
8.00-9.00 2 dráhy,
9.00-10.00,
18.00-19.00 2 dráhy,
19.00-20.00 kondiční plavání
6.00-7.30,
14.00-20.00

21. pátek
		
		
22. sobota
23. neděle
24. pondělí
		
		
25. úterý
		
		
		
26. středa
		
		
27. čtvrtek
28. pátek
		
		
29. sobota
30. neděle

6.00-7.30,
12.00-17.30,
17.30-19.00 dvě dráhy,
19.00-20.00 kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30,
12.00-13.30,
14.30-16.00,
16.00-19.00 2 dráhy,
19.00-20.00
6.00-7.30
14.00-15.30,
15.30-18.00 dvě dráhy,
18.00-19.00,
19.00-20.00 aquerobic
6.00-7.30,
8.00-9.00 2 dráhy,
9.00-10.00,
18.00-19.00 2 dráhy,
19.00-20.00 kondiční plavání
6.00-7.30,
14.00-20.00
6.00-7.30,
12.00-17.30,
17.30-19.00 dvě dráhy,
19.00-20.00 kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno		

Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27°C.
DLE HYGIENICKÉHO PŘEDPISU VYHLÁŠKY
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ č. 238/2011 ze
dne 10. 8. 2011 do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami a děti do 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: při překročení zaplaceného
času v bazénu a bazénku se doplácí dle platného
ceníku.
Plavání kojenců a batolat doma ve vaně od 3 měsíce věku do půl roku dítěte probíhá dle domluvy.
ZÁŘÍ - PROVOZ KOUPALIŠTĚ JE UZAVŘEN

Turisté zvou
sobota 1. září - Pochod jubilantů. Turistická vycházka na závěr
prázdnin.
15. - 16. září - Medvědí soutěska.
Autobusový zájezd do Rakouska. Zájezd plně obsazen. Vedoucí
akce: Zdena Mihulková
27. - 30. září - Lužické hory. Autobusový zájezd odborů KČT Svitavska do oblasti Lužických hor a oblasti Ještědu. Pro letošní rok připravili program turisté
ze Svitav.
sobota 6. října - Slováckými vinohrady - 36. ročník. Autobusový zájezd na pěší pochod do oblasti
Hodonína. V letošním roce se jde po nových trasách
s cílem v Prušánkách. Vedoucí akce: Jiří Andrle
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.

PROVOZ SAUNY
muži: středa 19. 9. a 26. 9. 16.00 - 19.30,
pátek 14. 9., 21. 9., 28. 9. 16.00 - 19.30
ženy: čtvrtek 20. 9. a 27. 9. 16.00 - 19.30,
sobota 15. 9., 22. 9., 29. 9. 15.00 - 16.55
společná:
sobota 15. 9., 22. 9.,
29. 9. od 17.00 do 20.00 hod.
AKTUÁLNÍ ZMĚNY o provozu plaveckého bazénu jsou zveřejněny na vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a www stránkách. Město Polička,
T.E.S., s.r.o.,
INFORMACE:
Jitka Kmošková, 737 867 342
bazen@tespolicka.cz
731 020 030 plaveckaskola@tespolicka.cz,
Zdena Mihulková, 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA
NA PLAVECKÉM BAZÉNU:
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00
čt: 14.00-20.00
so: 18.00-20.00
dle rozpisu uvedeném na vývěsní tabuli před
plaveckým bazénem
VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE HRADÍ U INSTRUKTORA
ZIMNÍ STADION: ZÁŘÍ
PLOCHA IN-LINE bude demontována 10. 9.
LEDOVÁ PLOCHA bude zprovozněna 1. 10.
Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního stadionu,
Polička, zimnistadion@tespolicka.cz, 461 725 427

Pět titulů za půl
roku
Poličské dorostenecké atletce Tereze VYTLAČILOVÉ se povedl opravdu husarský kousek, kterým
se jen tak někdo pochlubit nemůže. Během pouhého půl roku získala pětkrát titul „Mistr České
republiky“, jednu stříbrnou a jednu bronzovou
medaili v atletických Mistrovstvích České republiky a k tomu přidala vítězství na Mezinárodním
mítinku v rakouském Schwechatu a v Mezistátním
utkání ve slovenských Nových Zámcích.

Jak se vše událo?
Nejprve 10. února v hale ve Stromovce v nejlepším výkonu posledních pěti let vítězí v halovém
pětiboji dorostenek a potvrzuje papírovou roli favoritky. O týden později, ve dnech 18. a 19. února,
doplňuje stříbro ve vrhu koulí a halovou sbírku
kompletuje bronzem na trati 400 m.
Ve dnech 19. a 20. května se poměří tato dorostenka s nejlepšími našimi juniorkami v sedmiboji
ve Staré Boleslavi a vítězí přes nevydařený závod
nad dvěma šampiónkami s velikým náskokem.
Již 27. května velmi úspěšně reprezentuje na
nejvýznamnějším letošním závodě mládeže do sedmnácti let v rakouském Schwechatu českou atletiku, neboť v oštěpu přes podrazy pořadatelů vítězí
a 7. místo v dálce už jen potěší.
Ve dnech 16. a 17. června si poměří síly z plného
tréninku s naší ženskou špičkou na Mistrovství
České republiky ve Vyškově a 8. místo v oštěpu,
když hází s třemi účastnicemi olympiády v Londýně, je jistě úspěchem. Navíc v kouli přidává
11. místo.
Ve dnech 23. a 24. června na Mistrovství České
republiky dorostu v Praze na Strahově nečekaně
vítězí ve vrhu koulí a s přehledem obhájí pozici
naší mládežnické oštěpařské jedničky, když ještě
nedávno okupovala poslední 17. místo.
Vrcholem letošní sezóny byla jistě ve dnech
7. a 8. července v Třinci obhajoba mistrovského
titulu v sedmiboji dorostenek, tomu byla podřízena od října celá příprava. Terezka dosáhla od roku
1969 třetího nejlepšího výkonu 4 397 bodů. V Londýně nás reprezentuje v sedmiboji Eliška Klučinová, naše současná jednička, která ve stejném věku
dosáhla výkonu 4 150 bodů.
Krásnou tečkou za první polovinou sezóny bylo
v Nových Zámcích Mezistátní utkání Slovensko –
Maďarsko – Česká republika, kde byla naše dorostenecká „jednička“ zvolena kapitánkou a oprávněnost volby potvrdila vítězstvím v oštěpu a třetím
místem v kouli.
Na odpočinek není čas, neboť ještě jeden titul
a jedna medaile jsou na podzim reálné, proto po
dvou volných dnech začala kondiční příprava a od
srpna se bude již speciálně připravovat.
Na závěr děkujeme vedení i učitelskému sboru
poličského gymnázia za pochopení a vytvoření
podmínek pro přípravu i reprezentaci a městu Polička za finanční podporu.
- JarKa -
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