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Hrad Svojanov po rozsáhlé rekonstrukci
Hrad Svojanov se v sobotu a v neděli
20. - 21. dubna představil návštěvníkům v plné
kráse po dokončení rozsáhlé rekonstrukce. Připraven byl bohatý doprovodný program.
Za účasti zástupců majitelů hradu, jímž je již
více než 100 let město Polička, za účasti současného i bývalého hejtmana Pardubického kraje a také
za účasti zahraniční delegace z maďarského Ebese
(partnerské město Poličky) a dalších hostů, se

instalovány nové textilní dekorace,“ zve na hrad
Svojanov jeho kastelán Miloš Dempír.
Středověký královský hrad Svojanov je od roku
1910 ve vlastnictví města Poličky. Krátce po zakoupení hradu zahájilo město první záchranné práce,
směřující k obnově a zpřístupnění celého areálu.
V roce 1952 byl hrad městu znárodněn a v roce
1992 opět v restituci navrácen. V roce 2006 zahájilo město Polička rozsáhlou rekonstrukci, jejímž

uskutečnil v sobotu dopoledne slavnostní zahajovací ceremoniál. Čestné salvy, představení kejklíře, ukázky dobových tanců, program v prostorách
hradního paláce, to vše mohli návštěvníci hradu
zažít. A zejména novinky, překvapení a krásu hradu Svojanova po jeho rekonstrukci. „Ve venkovním
areálu jsou velkým překvapením parkány podél
vnějšího hradebního obvodu s baštami a vyhlídkovými altány. V rámci okruhu A jsou zcela nově
otevřené vyhlídkové terasy kolem empírového paláce a v rámci okruhu B unikát hradu - obnovený
dům zbrojnošů. V interiérech hradu byly nedávno

cílem se stalo uvedení hradního komplexu do podoby z 2. poloviny 19. století. Rekonstrukce byla
realizována za přispění Ministerstva kultury ČR,
Pardubického kraje, Nadace ČEZ. „Revitalizace
hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“, to je realizovaný projekt v rámci dotace
z ROP Severovýchod, kdy celkové výdaje na projekt představují částku 26 mil. korun, výše dotace
je 23 mil. korun. Rekonstrukce se dotkla všech
částí hradu a zajímavostí je, že po celou dobu probíhala za plného provozu.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Oficiální návštěva
z Ebese
Při příležitosti slavnostního otevření hradu Svojanova přijela na oficiální návštěvu Poličky starostka partnerského města Ebes, Maria Szabóné Karsai, se svými spolupracovníky. V Poličce byla od
svého zvolení v roce 2010 poprvé. Maďarská delegace si prohlédla památky města. Jedno odpoledne
hosté věnovali i prohlídce Litomyšle. Oficiální jed-

nání se týkala vzájemné výměny zkušeností a další
spolupráce mezi oběma městy, která je významná
zejména díky výměnným pobytům žáků základních škol. Nejbližší návštěva proběhne již v červnu,
kdy maďarské děti navštíví ZŠ Na Lukách.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Opět zahájeny práce na ulici Tyršova
Po zimní přestávce pokračují práce na rekonstrukci ulice Tyršova. V loňském roce byla realizována část 1. etapy od Palackého náměstí k ulici Pálená a Nová (celá 1. etapa představuje úsek k ulici
Na Bídě). Navazovat bude 2. etapa od ulice Na Bídě
po Husovu ulici včetně ulice Na Jordáně. V rámci
rekonstrukce bude položena nová žulová dlažba,
vyměněny kabelové rozvody veřejného osvětlení,

částečně vyměněna kanalizace (havarijní úseky)
a vodovod. Zároveň dojde k zpřehlednění křižovatky ulic Tyršova, Eimova a Husova. Každá etapa
bude realizována po kratších stavebních úsecích.
Pěším je průchod umožněn, samozřejmý je i přístup do obchodů, domů a provozoven. Vjezd vozidel je omezen.
Celkové náklady na rekonstrukci ulice Tyršova
představují vysoutěženou částku 10 mil. korun.
Obyvatelé města Poličky i letní návštěvníci by se
mohli projít po nově rekonstruované ulici začátkem prázdnin.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 18. května
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

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

Pietní vzpomínka na
osvobození
Vážení spoluobčané, město Polička a politické
a společenské městské organizace, si vás dovolují
pozvat na pietní vzpomínku na osvobození Poličky
v květnu 1945, která se uskuteční dne 8. května od
13.30 hodin na Centrálním hřbitově v Poličce. Společně se pokloníme a položíme květiny k památníkům a na hroby vojáků, partyzánů a hrdinů, kteří
položili své životy proto, abychom my dnes mohli
spokojeně žít v míru a pokoji. Věříme, že letos přijdou i mladí lidé a střední generace, která hrůzy
2. světové války osobně nezažila a utrpení lidí zná
jen z vyprávění. Organizátoři akce se na vás moc těší.
RSDr. Ivan Chudý
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Hasiči občanům

Postup při přijímání
dětí do MŠ
Vzdělávání dětí v mateřských školách zřizovaných městem Polička spadá do oblasti předškolního vzdělávání upraveného především zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Děti mohou být do mateřských škol
přijímány zpravidla od tří let.
Každoročně v jarních měsících ředitelky mateřských škol po dohodě se zřizovatelem zveřejní místo, termín a dobu, kdy budou moci zákonní zástupci dětí podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání od příštího školního roku, tzv. zápis
(letos 21.-22. 5. ). Přijímání probíhá ve správním
řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat ke Krajskému úřadu v Pardubicích. V případě, že počet žádostí o přijetí (přihlášek) převyšuje počet volných
míst v mateřské škole, rozhoduje ředitelka o přijetí jednotlivých dětí na základě zvolených kriterií,
vždy se přednostně přijímají děti v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky.
Kriteria pro přijímání, počet přijímaných dětí
a další podrobnosti spojené s přijímáním dětí získají zákonní zástupci v jednotlivých mateřských
školách:
• Mateřská škola Rozmarýnek Polička, ul. Riegrova 7
• Mateřská škola Polička, Hegerova 427
• Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
• Mateřská škola Čtyřlístek Polička, ul. E. Beneše 627
• Mateřská škola Luční Polička, ul. Luční 394
K. Vomočilová, odbor vnitřních věcí

Zápis dětí do poličských
mateřských škol (MŠ)

Svíčky a jejich používání versus
požární ochrana
Používání svíček k osvětlování se v dnešní
době podstatně omezilo a zůstalo spíše jako intimní osvětlení při slavnostních chvílích. Svíčky
se dnes prodávají ve všech možných velikostech,
provedeních a barvách a používají se jako dekorativní předměty. Pokud by sloužily pouze k uvedeným účelům, nemuseli bychom si dělat velké
starosti.
Otevřený oheň a především svíčky se však
stále bohužel používají tam, kam toto osvětlení
v žádném případě nepatří. Svítit si svíčkou v prostoru, kde máme velké množství hořlavých látek
(seník, půda se slámou) je obrovským hazardem,
a že se to nestává jen dětem, ale i dospělým, je
zarážející.
A proto zapálené svíčky budeme používat pouze při svátcích nebo rodinných oslavách a pro
potřeby osvětlování v prostorech s nebezpečím
požáru si raději pořídíme baterku.

Nejčastěji požár vznikne při zapomenutí zapálené svíčky, odložené na hořlavém podkladě,
při neopatrné manipulaci a jejím převrhnutí při
odpadnutí žhavého knotu na hořlavé předměty.
Stane se i to, že majitel bytu nebo chaty usne při
zapálené svíčce, nebo že svíčku převrhne domácí zvíře. Jaká je zde rada? Svíčky odkládejme na
nehořlavé podložky, nestavme je pod hořlavé
předměty, protože teplo stoupá vzhůru a pokud
odcházíme z domu či bytu nebo jdeme spát, svíčku raději řádně zhasneme.
Zanedbatelné nejsou ani hry dětí, kdy si pomocí svíček osvětlují temná zákoutí svých oblíbených míst ke hraní, jako jsou stodoly, půdy
a podobně. I v těchto případech si však musíme
uvědomit, že požáry máme na svědomí v podstatě my dospělí, že jsou výsledkem naší nedbalosti
či nedostatečné výchovy a dozoru nad dětmi.
Alena Cejpová,
HZS Pardubického kraje

Lesy města Poličky
Městské lesy patří mezi nejvýznamnější majetek města Poličky, jejich hodnota představuje
částku cca 800 milionů korun. V současné době
je velikost plochy lesů obhospodařovaných městem 2.151 ha. V loňském roce tvořily příjmy z prodeje vytěženého dřeva více než 24 milionů korun,
z toho čistý zisk pro městský rozpočet představuje částku 10 milionů korun! Od 1. ledna 2013 pracuje Odbor lesního hospodářství podle nového
Lesního hospodářského plánu, na jehož základě
dojde i ke zvýšení těžby z původních 14 tisíc na 15
tisíc kubíků dřeva ročně.
Nejen těžba dřeva, ale samozřejmě i výsadba
nových stromků je důležitou součástí práce lesních hospodářů. V loňském roce bylo vysázeno
celkem 87 000 kusů sazenic, z toho 47 000 sazenic smrku a 40 000 sazenic listnatých dřevin. Pro
letošní rok je dle připraveného projektu zalesnění

pro školní rok 2013/2014

v plánu vysázet 36 000 sazenic smrku, 5 500 sazenic jedle bělokoré a 35 500 sazenic listnatých
dřevin (buk, javor, lípa, olše, třešeň). Město Polička si svých lesů váží a i do dalších let chce být
dobrým lesním hospodářem.
Od poloviny dubna zahájil Odbor lesního hospodářství prodej štípaného palivového dřeva.
Prodej probíhá v ulici Wolkerova, hned vedle
budovy Policie ČR. Podrobné informace o nabízeném sortimentu, cenách a dodacích podmínkách najdete na nových webových stránkách lesy.
policka.org nebo u vedoucího OLH Ing. Radka
Krejčího na tel. čísle 605 554 367.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Distribuce Jitřenky
Nedostali jste dubnovou Jitřenku? Česká pošta změnila celostátně systém distribuce tiskovin
a bohužel se to projevilo v nedostatcích při doručování dubnové Jitřenky.
Ve spolupráci s městským úřadem a vedením
poličské pošty jsme problémy, o kterých jsme se
dozvěděli, operativně řešili. Pokud by se projevily
i nadále v tomto směru nějaké nedostatky, prosíme vážené čtenáře, aby se obrátili přímo na Pavla
Jiráně, vedoucího oddělení doručování poličské
pošty na tel. čísle 467 725 355, který je bude obratem řešit. Děkujeme za pochopení.
Redakce

se bude konat 21. a 22. 5.
v době od 8.00 do 16.00 hod.
Přihlášku k předškolnímu vzdělávání je
možno podat pouze v jedné MŠ.
Děti jsou přijímány na základě kriterií, které určují ředitelky jednotlivých MŠ.
Postup pro zákonného zástupce dítěte:
• zákonný zástupce si v květnu vyzvedne
přihlášku v MŠ,
• přihlášku vyplní,
• nechá potvrdit dětským lékařem,
• odevzdá v uvedeném termínu zpět do
MŠ.

MĚSTO POLIČKA nabízí ke koupi
byt č. 941/6, vel. 1+1, Sídliště Hegerova 941, Polička

Oprava ročenky
V malé ročence byla chybně uvedena telefonní
čísla KoP Úřadu práce ČR Polička - ulice Nádražní 304, nepojistné sociální dávky - hmotná
nouze 950 163 546, 950 163 548, příspěvek na péči,
dávky osobám se zdrav. postižením - 950 163 545,
950 163 547.
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Popis bytové jednotky:
Byt se nachází ve 2. NP bytového domu, celková podlahová plocha 36,69 m 2, z toho kuchyň 11,60 m2, předsíň 5,74 m2, pokoj
16,05 m2, koupelna 2,30 m2, WC 1,00 m2, sklepní prostor 5,84 m2.
Kupní cena: 590 000 Kč
Prohlídku bytu lze uskutečnit po telefonické domluvě na níže uvedených tel. č.
Bližší informace je možné získat na tel. č. 461 723 812, 468 001 720 nebo 734 152 220, příp. osobně na Městském úřadě
Polička, Palackého nám. 160, odbor správy majetku, 1. patro, dveře č. 19, 20.

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

Červené kontejnery na drobná
elektrozařízení a baterie
Společnost ASEKOL s.r.o., která organizuje sběr
a recyklaci elektroodpadu, rozmístila v Poličce
čtyři speciální kontejnery na drobná elektrozařízení a baterie. Cílem je ulehčit občanům třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru
menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí
v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou.
„Z našeho průzkumu vyplývá, že lidé považují
tradiční sběrná místa, jako jsou například sběrné dvory, za příliš vzdálená. V důsledku pak do
nich odmítají nosit elektrozařízení, která se bez
problémů vejdou do popelnice. Takový osud má
například více než polovina elektrických hraček,“ vysvětluje regionální zástupce společnosti
ASEKOL pro Pardubický a Královéhradecký kraj
Lenka Vorlová.
Do stacionárního kontejneru je možné vyhazovat malá elektrozařízení, například klávesnice,
kalkulačky, mobilní telefony, elektrické hračky
apod. Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm,

což odpovídá standardní velikosti počítače. Větší
elektrozařízení – například televizory – mohou
občané i nadále odevzdávat na sběrných dvorech
nebo při koupi nového spotřebiče v prodejně tzv.
kus za kus. Náklady na svoz a zpracování, stejně
jako náklady na pořízení nádob, hradí ASEKOL.
Seznam míst, kde jsou v Poličce rozmístěny
kontejnery na drobné elektro:
1. ul. Družstevní - u PENNY Marketu
2. sídliště Hegerova - naproti č. p. 931
3. ul. Jiráskova - u č. p. 608
4. ul. Starohradská – parkoviště pod prodejnou potravin
Podle množství vytříděného elektroodpadu poskytuje společnost ASEKOL s.r.o. odměnu, která
snižuje náklady na provoz systému nakládání
s odpady, takže i z tohoto důvodu patří dík všem
občanům, kteří odpady zodpovědně třídí.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

Úředník řidičem
Klasický obraz úředníka – tak, jak jej valná
většina z nás vnímá, vypadá následovně: psací
stůl, obrazovka monitoru, klávesnice a všude kolem mnoho nic neříkajících úředních lejster a papírů, sem tam orazítkovaných. A uprostřed toho
všeho - člověk. Ano, nepopírám, i taková je naše
práce. Mnozí však vůbec netuší, že naším pracovním nástrojem není jen „tužka a papír“. Úředníci i jiní zaměstnanci měst a obcí jsou nuceni ke
své práci používat i osobní automobil. Jakmile
takový úředník odloží tužku, založí papír a posadí se do auta, rázem se z něj stává řidič – referent.

Informace z IC
Současně s nástupem nové turistické sezóny
rozšiřujeme postupně také nabídku služeb v IC.
Máme pro vás připraveny tyto novinky:
• kvalitní trička s potiskem „Polička“
• medovina z Vysočiny, balení 1 dcl, 2 dcl a 0,5 l
• moderní plastová pohlednice „Polička“ v provedení 3D
• magnetky v provedení 3D - světnička B. Martinů a hradby Polička
• velice kvalitní turistické + cyklo mapy „Českomoravské pomezí“. Mapa pokrývá oblast:
Vysoké Mýto, Lanškroun, Mor. Třebová, Polička, až po Žďár n. Sáz., Skuteč, Luže. Zajímavá cena 39 Kč.
• víno z Poličky - bílé, červené, růžové, etiketa
s Poličkou
Dále připomínáme další služby:
• Výhodná výměna valut v naší „směnárně bez
poplatků“ a s výhodným kurzem. Zajistíme
výkup i prodej valut (EUR, USD, GBP, CHF,
HUF, PLN,.)
• Pro vaše cesty u nás můžete nakoupit dálniční
známky české, rakouské, slovenské. Později
budou také dálniční známky slovinské.
• Na pohledy a dopisy vám nabízíme poštovní
známky.
V současné době byl již zahájen předprodej vstupenek na Rockoupání, termín 24. - 25. 5.
Také byl obnoven předprodej vstupenek do kina
v Tylově domě.
Informační centrum Polička

A kam vlastně v rámci své práce úředník cestuje? Podívejme se například na klasický městský úřad tzv. „trojkové obce“ a třeba zrovna na
Městský úřad v Poličce. Jen pracovnice zdejšího
odboru sociálních věcí a zdravotnictví ujedou za
svými klienty ročně v průměru až 11 tisíc kilometrů! Automobil je nezbytným i pro stavební
úřad, neboť žádné stavební povolení či kolaudace
se neobejde bez místního šetření. Odbor dopravy pak bez auta těžko vykoná státní dozor nad
svěřenými komunikacemi nebo nařídí objízdnou
trasu při uzavírce. I vedení města by jen velmi
těžko účelně hájilo zájmy svých občanů bez možnosti osobně dojet do příslušných úřadů a institucí. A tak bychom mohli pokračovat… Osobní
auta jsou pro potřeby města Poličky nezbytností,
jeho běžní zaměstnanci při výkonu své práce ročně ujedou téměř 60 tisíc kilometrů!
Vraťme se však k řidičům – referentům. Tak
jako téměř každá lidská činnost, má i užívání referentských vozidel svá pravidla. Jedním z nich
je povinnost zaměstnance, který při výkonu své
práce řídí automobil, zúčastnit se každoročně
školení řidičů - referentů. Stalo se již tradicí, že
město Polička, které je zaměstnavatelem mnoha řidičů – referentů, a to nejen z řad úředníků
městského úřadu, ale i městem zřízených a řízených organizací, pořádá každoročně prostřednictvím svého odboru dopravy pravidelná školení pod záštitou BESIP.
I letos se školení, které proběhlo 12. 4. v prostorách základní školy Na Lukách v Poličce, zúčastnil jako hlavní přednášející Ing. Otakar Švec,
krajský koordinátor BESIP pro Pardubický kraj.
Ten přítomným připomněl nejdůležitější zákonná ustanovení, týkající se bezpečného provozu
na pozemních komunikacích, dále popsal specifika řidiče – referenta a přidal mnoho praktických rad a zkušeností.
Dalším z přednášejících byl kpt. Ing. Roman
Fetík, vrchní komisař Odboru služby dopravní
policie Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, který se věnoval především dopravě
v Pardubickém kraji z hlediska činnosti dopravní
policie a nehodovosti v kraji. Na závěr školení vystoupila Mgr. Miroslava Švecová, která podrobně
vysvětlila, jak důležitou roli hraje při dopravních
nehodách první pomoc, přičemž došlo i k praktických ukázkám, o něž byl mezi přítomnými velkým zájmem.

Události Městské
policie Polička
Dne 20. 3. v 07.30 hod. spatřili strážníci vozidlo tovární značky Peugeot, které odjíždělo od
bytové zástavby v městské části Polička-Bořiny.
O uvedeném vozidle strážníci předem věděli, že je
řídí osoba, která má soudem vysloven zákaz řízení
motorových vozidel. Vozidlo pronásledovali pouze ke křižovatce s hlavní silnicí vedoucí z Poličky
na obec Korouhev. Zde totiž řidič nedal přednost
v jízdě vozidlu přijíždějícímu po hlavní silnici
a odbočujícímu k areálu Poličských strojíren a narazil do nej přední částí svého vozidla. Při nehodě
nebyl nikdo zraněn. Šestapadesátiletému řidiči
vozidla Peugeot nyní u soudu hrozí trest odnětí
svobody až na tři roky za spáchání přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí.
Dne 26. 3. v odpoledních hodinách vyjeli
strážníci na oznámení zaměstnankyň jedné prodejny v Poličce, které v prodejně přistihly ženu,
která se pokusila odcizit finanční hotovost. Na
místě strážníci zjistili, že jednadvacetiletá žena
nejprve požádala o vykonání potřeby na toaletě v prodejně. V nestřeženém okamžiku se však
dostala do místnosti, kde mají zaměstnankyně
skříňky s osobními věcmi. Z jedné skřínky následně vzala finanční hotovost, přičemž byla přistižena. Ženu strážníci z prodejny vyprovodili
s pokutovými bloky, které obdržela za spáchaný
přestupek proti majetku.
Dne 3. 4. přijali strážníci oznámení o nálezu
psa, který je již delší dobu uvázaný v blízkosti
fotbalového stadionu v Poličce. Na místě se majitel psa nenacházel, proto strážníci psa převzali
a umístili do nouzového kotce při MěÚ Polička.
O den později se majitel o psa přihlásil. Uvedl, že
mu pes utekl při venčení a poté ho již nemohl nalézt. Majitel za přestupek ze zákona na ochranu
zvířat proti týrání obdržel od strážníků pokutové
bloky.
Dne 7. 4. v 01.00 hod. kontrolovali strážníci
řidiče vozidla Škoda Felicia na ulici Heydukova v Poličce. Kontrolou vyšlo najevo, že se jedná o šestnáctiletého muže ze Svitav, který není
držitelem řidičského oprávnění. Mladík si vzal
vozidlo bez vědomí majitele aby mohl dojet ještě s dalšími dvěma muži na diskotéku do Sádku.
K jeho smůle noční jízda skončila už v Poličce.
Jeho počínání se bez trestu neobejde, v tomto
případě mu nyní hrozí trestní stíhání za přečin
neoprávněného užívání motorového vozidla,
v lepším případě správní řízení na odboru dopravy.
Dne 11. 4. v dopoledních hodinách přijali
strážníci oznámení o neoprávněné těžbě dřeva
v lese u Bořin. Na místě strážníci přistihli devětačtyřicetiletou ženu a šestačtyřicetiletého muže.
Těm se podařilo za pomocí motorové pily skácet
vzrostlý strom a připravit jej na odvoz. Škoda byla
za pomocí zaměstnanců městských lesů vyčíslena
na zhruba jeden tisíc korun. Vytěžené dřevo bylo
zajištěno a věc se samozvanými dřevorubci byla
strážníky vyřešena na místě.
Městská policie Polička

Odbor dopravy MěÚ Polička

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

Polička získala
historický majetek
31. březen 2013 byl posledním dnem, kdy bylo
možné požádat o zápis historického majetku obcí
do katastru nemovitostí podle zákona č. 172/1991
Sb. o přechodu některého majetku z vlastnictví
České republiky do majetku obcí nebo podat určovací žalobu. Města a obce měly dle novely, která
vyšla v dubnu 2012 poslední rok na to, aby dohledaly svůj historický majetek a uplatnily svá práva.
Nesplní-li některá obec tuto svou povinnost zápisu historického majetku obcí do katastru nemovitostí, považuje se den 1. dubna 2013 za den přechodu vlastnického práva na stát.
Intenzivní vyhledávání a identifikace majetku
města Poličky probíhalo průběžně více než 20
let. Jen za poslední rok rozmnožila Polička svůj
majetek, díky pečlivému zjišťovacímu řízení pracovníků Odboru správy majetku a Odboru lesního
hospodářství, o 40 ha pozemků, z toho 23 ha lesů
(Vendolí, Modřec, Rohozná) a 17 ha orné půdy (Rohozná, Svojanov).
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Kácení v areálu
nemocnice
Úplnou náhodou jsme se dozvěděli o úmyslu vykácet přes 40 stromů v areálu Poličské nemocnice.
Je pravda, že nějaký zásah už tento neudržovaný
les v centru města potřebuje - podle projektu zde
bude docela pěkný kousek zeleně. Stále zde zůstane dostatek vzrostlých stromů pro hnízdění a život
mnoha ptáků i pro příjemný pobyt či procházky
lidí.
Problém ovšem spatřuji v tom, že kácení málem
proběhlo bez řádného informování a vysvětlení
veřejnosti. Lidé si často stěžují a jsou znepokojeni
a znechuceni z kácení jednotlivých stromů, bohužel zbytečně zkácených. A nyní málem proběhlo
kácení uprostřed města - jediná komunikace
byla nakonec ve zveřejnění projektu na webových
stránkách Poličky, že se bude konat během cca
týdne veřejné projednání na místě.
Úmysl je dobrý, ale kácet stromy v polovině dubna, kdy je místní „les“ zabydlen ptactvem by bylo
porušení či obcházení zákona na ochranu přírody
a krajiny i rozumných pravidel, že se kácí v době
vegetačního klidu, tj. do konce března. A je jedno,
že se letos zima protáhla. Kácení se díky našemu
příspěvku posunulo na příští rok.
Prosíme veřejnost o pochopení obou stran úpravy v areálu jsou nutné a budou prospěšné. Káceníchtivé zase prosím o pochopení a strpení ještě
přes jedno letní období.
Poslední dobou se kácení stromů rozmáhá
i v nepříliš rozumné míře s poměrně nízkou informovaností veřejnosti. Necháme se tedy oficiálně
informovat - dle zákona. Odborník z našich řad
tak může pomoci při rozhodování i pro uklidnění
laické veřejnosti.
René Habrman, A21 Polička

Dobří lidé ještě žijí
Dne 15. 3. jsem zapomněla u prodejny „Kubík“
v Poličce kabelku. Ráda bych poděkovala prodavačce paní Tesaříkové za ochotu a všímavost.
Kabelku schovala a později mi ji v pořádku vrátila. Ne pro každého je takový skutek samozřejmostí…
Ještě jednou díky i celému kolektivu prodejny.
Milada Křivková
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Usnesení přijatá na 6. schůzi
Rady města Poličky konané dne
25. března 2013
RM schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2013, dle
důvodové zprávy.
a) RM schvaluje výsledky hospodaření zřízených
příspěvkových organizací za rok 2012, dle důvodové zprávy.
b) RM schvaluje finanční vypořádání výsledků
hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2012 včetně vyúčtování závazných
ukazatelů 2012:
RM, v souladu s ustanovením § 4 odst. 1, zákona
č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje člena Zastupitelstva města Poličky
pana RNDr. Ladislava Scheiba, přijímáním prohlášení o uzavření manželství a prováděním sňatečních obřadů s účinností od 25. 3. 2013.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy
o dílo Zhotovení lesních hospodářských osnov
s platností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, uzavřené
dne 15. 11. 2011 s firmou Lesnická projekce Frýdek
- Místek a.s.
RM schvaluje postup oprav místních komunikací na území města Poličky po zimním období, dle
důvodové zprávy.
RM neschvaluje zpracování projektu a žádosti
o dotaci z OPŽP na nákup kompostérů pro domácnosti firmou ISES, s.r.o., Praha 6.

Usnesení přijatá na 7. schůzi
Rady města Poličky konané dne
8. dubna 2013
RM schvaluje složení komise pro otevírání
obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Digitální povodňový plán ORP a města Polička“ dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje koncept zápisu do kroniky Lezníku za rok 2011.
RM schvaluje Zprávy o činnosti za rok 2012
příspěvkových organizací Tylův dům, Městské
muzeum a galerie Polička, Městská knihovna Polička, Hrad Svojanov, dle důvodové zprávy.
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň
náhradní členy komise na akci „Realizace úspor
energie - Dům s pečovatelskou službou „PENZION“ Polička“ (VŘ na generálního dodavatele
stavby), ve složení dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dohody o stanovení
rozsahu a ceně činností pro rok 2013 včetně Ceníku služeb a výkonů T.E.S. s.r.o., Polička pro rok
2013, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje objednání galvanoplastických
kopií mincí Poličského pokladu v rozsahu 1.200
kusů, dle důvodové zprávy.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátu starosty města.

Informační kiosek na Palackého nám.
tál kraje, portály turistických oblastí, měst a obcí,
Již téměř půl roku je vedle poličské radnice
ale i na webové prezentace jednotlivých vybraných
umístěn informační kiosek, který slouží občanům
turistických atraktivit v okolí či stránky věnované
i turistům. Projekt multimediálních informačních
kiosků realizovala v roce 2012 Destinační spo- samosprávě. Z úvodní obrazovky se uživatel dostane velmi snadno také k informacím o jízdních
lečnost Východní Čechy, město Polička umožnilo
řádech (IDOS) či na veřejnoprávní zpravodajský
umístění kiosku a současně zajišťuje jeho provoz
portál (ČT 24).
připojením na elektrický kabel. Finančně se město
Obsah vstupních obrazovek se v jednotlivých
na pořízení kiosku nepodílelo.
Pardubický kraj si od patnácti nově instalova- oblastech liší, aby byla primárně zajištěna lokální
ných kiosků za 2,218 milionů korun slibuje nad- prezentace. Město Polička má speciální nabídku
standardní informační servis nejenom pro turisty, na tyto stránky: Město Polička, Centrum Bohuslava Martinů, Hrad Svojanov a Turistická oblast
ale i veřejnost. Projekt je spolufinancovaný 92,5
procenty z Regionálního operačního programu
Českomoravského pomezí.
NUTS II Severovýchod. Po uplynutí pětileté doby
Kiosky jsou v Pardubickém kraji umístěny
udržitelnosti projektu by měla být zahájena jedná- v těchto turistických oblastech: Pardubicko - nání, která by vedla k převodu kiosků do vlastnictví
draží ČD v Pardubicích, Krajská knihovna v Parměst.
dubicích, Lázně Bohdaneč, Holice, Chrudimsko
Na všech kioscích je vstupní obrazovka s osmi - Hlinecko - Chrudim, Slatiňany, Hlinsko, Orlické
tlačítky. Ta fungují jako odkazy na turistický por- hory a Podorlicko – Letohrad, Českomoravské pomezí - Nové Hrady, Vysoké Mýto, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová, Králický Sněžník - Králíky,
Dolní Morava.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Velké díky

Jak už jste byli informování z jiných příspěvků v předcházejících číslech Jitřenky, v tomto
školním roce probíhá soutěž ZUŠ i v oboru hry
na akordeon. Měla jsem příležitost účastnit se
s naší nejmladší dcerou okresního kola této soutěže, a doslova se slzami v očích jsem, mezi jinými, poslouchala výkony žaček paní učitelky JItky
Nackové. Uvědomila jsem si, jaké štěstí mají malé
akordeonistky, že mají nejenom hodnou, ale také
velmi šikovnou paní učitelku. Jejich skvělá umístění a následné postupy do dalších kol o tom vypovídají.
A tak mi nezbývá než napsat: Jitko, velké díky
za tvůj přístup a čas, který věnuješ svým žáčkům - našim dětem. Přejeme spoustu nápadů při
povzbuzování ke cvičení nových skladeb a radost
nejenom z krásných umístění na soutěžích, ale
hlavně z toho, že jim to tak hraje!
Za všechny spokojené rodiče
Kateřina Grubhofferová

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

Kraj Smetany a Martinů se představuje
Dolní Újezd - kouzlo
našeho domova
Obec Dolní Újezd se nachází
na východě Čech, 6 km jihozápadně od Litomyšle asi 11 km od
historické zemské hranice s Moravou, v mírně zvlněné krajině na okraji českomoravské vrchoviny.
Je malebně rozložena v členitém terénu po obou
stranách údolí říčky Desné. Dnešní obec vznikla
splynutím řady menších vsí a osad, po nichž zůstaly zachovány místní názvy jako Rovinka, Malvařice, Praha, Pazucha, Víska, Ždár, Přibiňoves, Kabatoves, Záves, Bořkov a Dolečka. Součástí obce jsou
i menší osady Jiříkov a Václavky. Spolu s nimi má
Dolní Újezd v současné době něco málo přes dva
tisíce obyvatel.
Bohatá historie sahá až do poloviny 12. století,
kdy je obec zmiňována listině krále Vladislava datované k roku 1167 jako Újezd na Lubném.
Obec se může pochlubit řadou památek, mezi
kterými vyniká kostel svatého Martina, obklopený
upraveným hřbitovem a zvonicí s dřevěným patrem a hřbitovní bránou. Vesnický ráz obce dokládají udržované statky a chalupy a charakteristické opukové zídky. Na území obce se nachází také
mnoho soch a sousoší. Před opravenou školou,
stojí pomník Lukáše Pakosty- památník selských
bouří, který vytvořil, podle návrhu Jana Štursy,
sochař Otakar Velínský. U křižovatky silnic na Poličku a Proseč se od roku 1737 nachází mariánské
sousoší od Jiřího Františka Pacáka.
Výuku a výchovu mládeže v obci zajišťuje mateřská škola, dobře vybavená základní škola a základní umělecká škola s obory hudebním, výtvarným,
tanečním a dramatickým. Soukromé výtvarné
studio pro mládež i dospělé pořádá každoročně
na konci školního roku velkou výstavu prací svých
žáků. Práci s mládeží se aktivně věnují i místní
spolky, například sokoli, hasiči, skauti a chovatelé.
Školní sportovní hala a hřiště s umělým povrchem

jsou celoročně plně využívány jak dětmi, tak i dospělými obyvateli obce.
Pro pořádání společenských akcí je upravena
sokolovna s divadelním pódiem. Ke kulturním
účelům slouží též přírodní areál v údolí říčky
Desné, kde se mj. každoročně začátkem července
koná tradiční „Benátská noc“ (letos již po padesáté) a koncem srpna folkový festival Újezdské babí
léto. V blízkosti areálu se nachází fotbalové hřiště,
tenisové a volejbalové kurty a koupaliště se třemi
bazény. Celá tato lokalita vytváří ideální prostředí
pro kulturní i sportovní vyžití občanů i návštěvníků Dolního Újezda.
Srdečně vás zveme na návštěvu Dolního Újezda.
-ksm-

Užijte si padesátku
slev s Bonus pasem
I v letošní turistické
sezóně můžete díky Bonus pasu navštívit nejzajímavější místa regionu vymezeného historickými městy Litomyšl, Moravská Třebová, Polička,
Svitavy a Vysoké Mýto s výraznou slevou.
Bonus pas Českomoravského pomezí získáte
v informačním centru nebo u jednotlivých poskytovatelů slev a výhod, mezi které patří hrady,
zámky, muzea a galerie, ale i sportovní, ubytovací
a wellness zařízení, restaurace či kavárny.
Bonus pasy a další zajímavé ceny můžete také
vyhrát, pokud se stanete fanoušky Českomoravského pomezí na Facebooku.
Známé i neznámé osobnosti
Víte, s kterými osobnostmi jsou spojena města Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová
a Vysoké Mýto? Některé z nich zná celý svět, jiné
budou určitě překvapením i pro vás. Seznámit se
s nimi můžete v nových animovaných filmech Českomoravského pomezí.
Příběhy Oskara Schindlera, Magdaleny Dobromily Rettigové, Zdislava, Josefa Sodomky a princezny Hereret přibližují také rozhlasové spoty,
pohlednice nebo omalovánky pro děti. Vše najdete na nových stránkách věnovaných osobnostem
našeho regionu na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz.

Lidé bez domova
pomáhají

Klub zdraví zve na květnovou přednášku
Květen má přívlastek měsíc lásky, stromy v něm
kvetou a svou vůní omámí nejen včelky, takže se
lidé líbají pod rozkvetlými třešněmi třeba hned
prvního května z lásky, ale i kvůli pověře. Láska
je v květnu nejfrekventovanější slovo, ale ruku
na srdce, kdo dnes přemýšlí nad tím, co to láska

Novinky z ČMP

opravdu je? Liška říká malému princi, že správně lze vidět jen srdcem. O lásce je nespočet písní
lidových i umělých, díla hudební klasiky, básně
i próza ji často berou jako důstojný námět své
tvorby, ale co o ní skutečně lze říci? Mezilidské
vztahy jsou však na lásce či jejím opaku fatálně
závislé a jsou tak i tím nejkomplikovanějším dějem pod sluncem (a možná nejen po ním).
Květnový Klub zdraví vám chce nabídnout možnost zamyslet se nad tím, jak zdravě a vyváženě
budovat své vztahy. Bez lásky se nedá žít (zpívá
Jiří Suchý), bez ní by nic neexistovalo. Pojďme si
tedy společně udělat větší jasno v tom, co láska
pro nás je, kdy vzniká, jakou úlohu má v lásce chemie našeho mozku. Bude to opravdu docela zajímavé se na lásku podívat trochu jinak. Přednáška
má název „Něco o lásce v květnu říká se“, začátek
je v obvyklých 17.30 hodin v některé z volných
místností v 1. patře SVČ Mozaika dne 15. května (výjimečně kvůli státnímu svátku). Protože to
bude i těsně před Svátkem matek, bude to i o lásce
rodinné. Ochutnávka bude také láskyplná, vždyť
známe úsloví, že láska prochází žaludkem, rovněž
okénko k zamyšlení.
Přeji vám, aby nejen květen byl pro vás měsícem, kdy budete mít čas na láskou prohřáté vztahy.
Povzbudivý je citát od Jeana Jacquese Rousseaua:
„Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.“
Nebojte se lásku dávat i brát, to riziko, že to někdy
nemusí vyjít podle představ, stojí za to.
Těšíme se na vás při setkání v Mozaice a do té
doby žijte láskou a buďte zdrávi.
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Město Polička bude mít na jaře nová dřevěná posezení, vyrobili je občané bez domova pod vedením
koordinátora pana Koška.
Obyvatelé ubytovny firmy Faulhammer s.r.o.,
která poskytuje přístřeší lidem bez domova, vykonávají ve městě po celý rok pomocné úklidové práce
(úklid sněhu, úklid ulic i chodníků apod.). S novou
pracovní aktivitou pro tyto občany pro zimní měsíce
přišli strážníci Městské policie Polička ve spolupráci
s Odborem lesního hospodářství. Během zimy bylo
vyrobeno několik dřevěných posezení, která budou
v jarních měsících umístěna v terénu, aby sloužila
místním občanům i turistům. Tato aktivita umožní
další rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Poličce za velmi příznivých finančních podmínek.
N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Ravensburger Karton v novém

MŠ Luční děkuje
Dovolte nám, abychom touto cestou vyjádřili
poděkování pracovníkům městské policie, Hasičského záchranného sboru v Poličce, Centra Bohuslava Martinů, Městské knihovny Polička, Policie
ČR, Síně řemesel. Všechny jmenované organizace
pro děti z Mateřské školy Luční v tomto školním
roce připravily zajímavé programy.
Děti z akcí odcházely nadšené, plné zážitků
a nových poznatků. Vždy jsme se setkali s ochotou program uspořádat a přizpůsobit ho individuálním potřebám dětí. Děti měly možnost seznámit
se s vozidly záchranných složek, s prostory policie
a hasičské zbrojnice, posedět v příjemném prostředí městské knihovny, vyslechnout zajímavé
čtení, půjčit si první knihu nebo se zapojit do výtvarného tvoření. Naši nejmenší tak mají možnost
aktivně poznávat svět za branami mateřské školy
a rodiny. Za to vám všem patří náš velký obdiv
a dík.
Děkují a na další spolupráci se těší
děti a učitelky MŠ Luční Polička

Den Země 2013
Letos jsme se rozhodli udělat Den Země o něco
dříve - 13. 4. Objednal jsem pěkné slunečné a teplé počasí už někdy v únoru, a tak také i po většinu
dne skutečně bylo. Sníh roztál pár dní před akcí
a nakonec se podařilo zasadit lípy, jeřáby a několik keřů u bývalé vlečky, dnešního oblíbeného
místa pro běh, procházky i cyklistiku. Vody bylo
v zemi tolik, že se vykopaná jáma během chvilky
naplnila vodou!

Po vysázení a výměně několika uschlých stromků jsme na trase nasbírali několik pytlů odpadků
a přesunuli jsme se nad „přehrady“, kde jsme si
na ohni opekli klobásy, makrely a odpočinuli si
před další částí brigády. Opravili jsme značení
na trase naučné stezky a doplnili značky nejen
na stromech, ale i několika kůlech, aby byla trasa
lépe vidět.
Na akci se podílelo zejména sdružení A21 Polička a skauti. Veřejnost byla zvána, ale o účasti
veřejnosti se absolutně nedá hovořit. Nám to však
nevadilo, bylo stejně dobře jako na dřívějších akcích.
René Habrman, A21 Polička

Síň řemesel oznamuje
Našim příznivcům oznamujeme, že kvůli drobným opravám a malování bude celý květen zavřeno.
Na Čas pro neobyčejné zážitky 1. 6. je vše podle
plánu již připraveno a program bude bohatý a pestrý. Všichni objednávejte hezké počasí, těšíme se
na vaši návštěvu.
JJ
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Přibližně před rokem zahájila firma Ravensburger Karton, s.r.o. výstavbu nového skladu s kapacitou 10 tisíc paletových míst a nové multifunkční
haly. Rozšíření prostor umožnilo soustředit materiál i hotové výrobky z externích skladů do jednoho
a tím zjednodušit logistiku
Jak jsme se přesvědčili, v nové hale již pracují automatické lisy a také špičkové robotizované pracoviště pro výrobu 3D puzzlí. Při naší návštěvě robot
zrovna vyráběl skládačku zeměkoule – na jedné
straně si nasával plastový granulát a na druhé z něj
vyjížděly kompletní sáčky s již hotovými dílky. Ty
stroj nejen lisuje, ale hned na rubu označí laserem
pro nápovědu „skládačům“ a také na líci digitálně potiskne. Celé pracoviště stojí 300 mil korun
a v hale by měly být do léta čtyři. Společnost jim
bude dělat celkem 30 lisů na plasty. Výrobu má na
starost 50 pracovníků ve třech směnách.
Firma vyrábí na 750 druhů výlisků z polystyrenu,
polykarbonátu, polypropylenu i ABS ve 300 barvách. Díky tomu, může firma nabídnout svoji výrobní kapacitu i dalším zájemcům o lisování plastů.
„Na slavnostní otevření, které se uskuteční
v červnu za plného chodu nové haly, přijedou i zástupci vedení mateřské firmy z Německa. Na párty
se bude slavit nejen otevření haly, ale i v pořadí již
páté rozšíření závodu. Loňské tržby činily přibliž-

ně 1,5 mld Kč, zaměstnáváme 500-600 lidí. Díky
špičkovým strojů vznikají i pracovní místa pro
specialisty v oboru lisování plastů, digitálního tisku, apod.“ řekl jednatel společnosti Marcel Hlouš.
Firmu řídil ještě jako poličskou Tofu na Družstevní
ulici. Ta byla zprivatizována v kuponové privatizaci
a v roce 1997 ji koupila firma Ravensburger Karton. Na okraji města směrem na Střítež od té doby
vyrostla moderní továrna, která se stále rozšiřuje
a v současné době vyrábí 80% produkce celého
koncernu.
-ij-

Aby nebyl nikdo sám…
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Tak máme snad už konečně
jaro, teplo a sluníčko. Zájezd v dubnu za sněženkami nebyl pro špatné počasí možný, ale zájezd se ale
nerušil. Navštívili jsme všechny okruhy litomyšlského zámku. Paní průvodkyně nás okouzlila nejen
svým profesionálním projevem, ale ukázala nám
i nové expozice zámku. Moc jí děkujeme. Další zastávka byla v Sebranicích. Mile nás přivítala paní
starostka, seznámila nás s historií obce a pozvala
na letní koupaliště. Navštívili jsme i nedobudovanou železnici Litomyšl - Polička. Sebraničtí mají
prý již splněno. Teď se čeká na to, jak trať dostaví
Polička a Litomyšl. Závěr naší cesty v hospůdce
Sebranice byl jak jinak, než příjemný. Při besedě,
zpěvu a kvalitním občerstvení jsme zakončili krásný den. 40 účastníků akce bylo spokojeno. Vznikl
tam nápad, vymyslet naši píseň důchodců, která by
nás provázela dalšími plánovanými akcemi. A tak
se i velmi rychle, za 24 hodin stalo. Na konci článku je text písně, kterou se budeme učit a která nás
bude provázet našimi dalšími aktivitami. Autoři
písně jsou Iva, Emilka, Ivan a naše vlaštovky. Kdo
jsou ty naše vlaštovky? Tak o tom až v příštím čísle
Jitřenky.
V dubnu jsme dále uskutečnili vlakový zájezd
do nedaleké Borové. Po příjemné jarní procházce lesem jsme si na lesním koupališti opekli špekáčky, plánovali další akce a učili se naší novou
píseň. Poté jsme čekali v restauraci na vlak zpět
do Poličky. Byla to krásná jarní akce, letos poprvé
venku v přírodě. Dubnovou aktivitu jsme někteří
zakončili rejem čarodějnic v Lačnově a návštěvou
divadelního představení Anežka v poličském Tylově domě. 40 našich členů bylo spokojeno. Duben
byl opravdu skvělý.
To se dá říct i o plánovaných akcích v květnu.
8. května v 13.30 na centrálním hřbitově vzpomeneme a pokloníme se bojovníkům, kteří v květnu
1945 osvobodili naši Poličku. 14. května se vydáme autobusem na hrad Svojanov, znovu otevřený
po velké rekonstrukci. Odjezd autobusu od gymnázia bude v 9. 30. Zamluvte si včas místo v autobusu. 19. května se spolu s organizátory Svazu
bojovníků za svobodu vydáme na autobusový zájezd na pietní akci do Terezína. Celý zájezd je financován Terezínským památníkem a Židovskou
obcí. Jednodenní zájezd bude pro všechny účast-

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

níky zdarma. Přihlášky a rezervaci na květnové
akce přijímají naše vlaštovky. 28. 5. pokračujeme
s Centrem Bohuslava Martinů dalším dílem naší
akce nazvané Polička známá i neznámá. Sejdeme
se v CBM ve 14.00 hodin. A květen zakončíme společnou návštěvou poličského divadla, kde hostují
pražští umělci v čele s Ivou Janžurovou. Máme
toho v plánu ještě moc a moc. Tak ať se nám všechny akce vydaří. Květnový slet vlaštovek plánujeme
ve čtvrtek 23. května již od 10.00 hodin v THT. Těšíme se na vás.
Naše písnička pro radost. Zatím nemá název, ale
to jistě vymyslíme.
Refrén:
Aby nebyl nikdo sám,
dejte se přátelé k nám.
Máme sice roků dost,
scházíme se pro radost.
1. sloka:
Někdy hry a jindy zpěv,
každý může závidět.
Bolesti nás někdy trápí,
mládí už se nevrátí.
2. sloka: 4
Ale v dobré partě lidí,
zažijem i pěknou chvíli.
Na výlety jezdíme,
moc se na ně těšíme.
3. sloka:
My jsme prostě rádi spolu,
sesednem k jednomu stolu.
Nesvítí vždy sluníčko,
a bolí i srdíčko.
4. sloka:
Na Jitřenku se těšíme,
novinky se dozvíme,
ale máme velký plán,
aby nebyl nikdo sám.
Tak co vy na to? Konstruktivní kritiku samozřejmě přijímáme.
Předseda MO SDCR v Poličce a okolí
RSDr. Ivan Chudý

Kalendář akcí
květen 2013

Tylův dům
2. května – 5. května, prostory TD
PŘEHLÍDKA MLÁDÍ
A B. MARTINŮ
Pořádá ZUŠ B. Martinů v Poličce ve spolupráci s Tylovým domem. Přehlídka je
přístupna veřejnosti.
Neděle 5. května, v 17.00 hodin, velký sál TD
KONCERT NEJLEPŠÍCH
ÚČASTNÍKŮ MBM 2013
Výběr toho nejlepšího z přehlídky Mládí
a Bohuslav Martinů.
Úterý 7. května v 19.00 hodin, velký sál
VĚRA ŠPINAROVÁ a ADAM
PAVLÍK BAND
Věra Špinarová patří ke stálicím naší rockové i populární hudby a pro svůj nenapodobitelný sytý hlas i pro temperamentní
a vitální vystupování na koncertech, se
stala jednou z nejoblíbenějších zpěvaček.
Vstupné: 370 - 390 Kč
Pátek 10. května v 16.45 hodin, hrob B. Martinů
MARTINŮ FEST 2013
Pietní akt u hrobu Bohuslava Martinů
Pátek 10. května v 17.20 hodin,
přísálí velkého sálu TD
MARTINŮ FEST 2013
Vernisáž výstavy Miroslava Kovala/Fotoprůsvity
Pátek 10. května v 18.00 hodin, velký sál TD
MARTINŮ FEST 2013

Zveme vás do Kraje
Smetany a Martinů

•
•

•

•
•

• Bystré - 16. května – Zpíváme
v máji
Základní škola Bystré zve
všechny občany na tradiční
program „Zpíváme v máji“. Kromě pěveckého
sboru Notička se můžete těšit také na divadelní představení žáků 1. stupně a 2. stupně.
Vystoupení se bude konat v divadelním sále
Sokolovny v 17.00 hod.
Dolní Újezd - 12. 5. 2013 - Oslava Dne matek
V sokolovně od 14 hod. vystoupí žáci MŠ, ZŠ
a ZUŠ Dolní Újezd.
Litomyšl - Státní zámek Litomyšl - 18. 5. ,
18.30, II. zámecké nádvoří
Pavel Šporcl a Gipsy Way. Koncert Pavla
Šporcla a cikánské cimbálové skupiny v pořadu nazvaném Gipsy Way.
Lubná – Výstava bonsají – 18. - 19. 5. 2013 –
Kulturní dům Skalka
Sukulenty, výtvarné kamenné prvky
Cestovatelská beseda „Čína křížem krážem“ –
18. 5. od 17 hod.,
Ukázka tvarování – 19. 5. 2013 v 9.30 hod.
Prodej bonsají, sukulentů, okrasných rostlin,
keramiky, odborné literatury
Pomezí - 4. 5. 2013 – taneční zábava, hraje
kapela Kyvadlo
Sebranice - Od 3. 5. zahajuje sezónní provoz
Hospůdka „U Hastrmana“ na koupališti v Sebranicích. Otevřeno bude zatím jen o víkendech.

Zahajovací koncert, účinkuje STAMICOVO KVARTETO.
Vstupné: 110 Kč
Úterý 14. května v 19.00 hodin, velký sál TD
MARTINŮ FEST 2013
Klavírní recitál Libora Nováčka.
Vstupné: 90 Kč (60 Kč důchodci, studenti,
členi KPH)
Čtvrtek 16. května v 10.00 hodin,
kostel sv. Jakuba v Poličce
MARTINŮ FEST 2013
Výchovný koncert pro střední školy – Stéphane Béchy (Francie) - varhany.
Čtvrtek 16. května v 18.00 hodin,
kostel sv. Jakuba v Poličce
MARTINŮ FEST 2013
Stéphane Béchy (Francie) - varhany.
Vstupné: 90 Kč (60 Kč důchodci, studenti,
členi KPH)
Sobota 17. května v 19.00 hodin, velký sál - pronájem
NA STOJÁKA!
Originální česká „stand-up comedy“.
Účinkují: Lukáš Pavlásek, Karel Hynek
a Daniel Čech.
Neděle 19. května v 18.00 hodin,
kostel sv. Jakuba v Poličce
MARTINŮ FEST 2013
Závěrečný koncert letošního ročníku MF,
kde se představí Severočeská filharmonie
Teplice s dirigentem Robertem Montenegrem (Uruguay).
Vstupné: 110 Kč
Čtvrtek 23. května v 19.00 hodin, velký sál TD
JITKA ČECHOVÁ & JAN
PÁLENÍČEK
Duo Jan Páleníček (violoncello) a Jitka
Čechová (klavír) vytvářejí stabilní partnerství nejen v osobním životě, ale patří
ke stálicím na českých i zahraničních
koncertních scénách.
NÁHRADA ZA ZRUŠENÝ ÚNOROVÝ
TERMÍN
Koncert je zahrnut do koncertní sezóny
KPH 2012/2013
Vstupné: 110,– Kč
Středa 29. května v 17.00 hodin, velký sál TD
KRAJINOU MÉHO SRDCE
Celovečerní vystoupení tanečního oboru
ZUŠ B. Martinů. Akce je pořádána ve spolupráci s Tylovým domem.
Čtvrtek 30. května v 19.00 hodin, velký sál TD
Frank Houtappels: NA MĚLČINĚ
Po boku Ivy Janžurové hrají Barbora Munzarová, Sabina Remundová a Miroslav
Vladyka. „Komedie disponuje životní
moudrostí, humorem a zároveň je v ní
odvěký příběh běhu času, vnímaný přes
model rodiny,“ říká režisér Jakub Nvota.
Vstupné: 210 – 250 Kč (hru uvádíme
v rámci jarního divadel. abonentního cyklu)
Výstava: Miroslav Koval - Fotoprůsvity 1979
– 2012
přísálí velkého sálu Tylova domu od
10. 5. do 30. 5.
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Inspirace z měst
České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
1. 5. – Středoevropský
jazzový most
Masarykovo náměstí
Hradec Králové uvítá již po
dvanácté jazzové a dixielandové kapely ze střední
Evropy.
CHEB
29. 5. – 25. 8. - Krajinná výstava
„Příroda a historie Cheb“
29. 5. od 20.00 hod. Chebský hrad
- VIVALDIANNO - zahajovací koncert Krajinné výstavy (Jaroslav Svěcený a Michal Dvořák).
JINDŘICHŮV HRADEC
18. 5. – Přes kopec na Hradec
aneb Jindřichohradecký pedál
Zahájení turistické sezóny v Jindřichově Hradci
spojené s cyklistickou vyjížďkou na Jindřichohradecku. Start a cíl na letišti v Jindřichově Hradci.
KUTNÁ HORA
24. 5. - Noc kostelů
Letos se zapojí kostely: Sv. Jakub, sv. Barbora, Nejsvětější Trojice, P. Marie Na Náměti, Klášterní kostel
Nejsvětějšího Srdce Páně, sv. Jan Nepomucký, Všech
svatých. Rozsviťme je! – závěr Noci kostelů, kdy
vynikne architektonický skvost zapsaný na seznam
UNESCO chrám sv. Barbory při hudbě G. F. Händela.
LITOMYŠL
13. – 18. 5. - Gastronomické slavnosti
Magdaleny Dobromily Rettigové
Týden plný vůní a chutí zakončený gastrovíkendem na Smetanově náměstí.
TELČ
4. 5. - Veteránská revue
Náměstí Zachariáše z Hradce
Spolek telčských velocipedistů vás zve na přehlídku historických vozidel, motocyklů, velocipedů a další techniky první poloviny minulého století. Setkáte
se i s účastníky v dobovém oblečení na bicyklech.
TŘEBOŇ
18. 5. - Otevírání lázeňské sezóny
- oslava 130. výročí třeboňských slatinných lázní
Kostýmní průvod, svěcení slatiny, hudební vystoupení po celý den u Bertiných lázní, na Masarykově náměstí, trhy, pouť, divadlo, výstava, ONDŘEJ
HAVELKA A MELODY MAKERS - a mnoho dalšího.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.

Tylův dům v Poličce hledá pro
školní rok 2013/2014
lektory pro:

pohybové kroužky s dětmi
pohybové aktivity pro dospělé
jazykovou výuku

externí pracovníky
starší 18 let:

do šaten jako uvaděčky/uvaděči na kulturní
akce a kino
informace:
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
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Kino Polička
Středa 1. května v 19.00 hodin, velký sál TD
BABOVŘESKY
2D komedie, ČR, 133 minut, nevhodný
mládeži do 12 let
V lehkém nadhledu a komediální nadsázce budeme sledovat vršící se řadu až neuvěřitelných souher náhod a nedorozumění.
Vstupné: 90 Kč
Pátek 3. května v 19.00 hodin, velký sál TD
ŠMEJDI
2D dokumentární film, ČR, 78 minut, přístupný
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese.
Skryté kamery zachytily drsné pozadí
předváděcích akcí pro seniory. Co se
opravdu děje na populárních zájezdech
s obědem zdarma? Praktiky, ze kterých
mrazí.
Sobota 4. května v 15.00 hodin, velký sál TD
ZAMBEZIA
3D animovaná komedie, Jižní Afrika, 83
minut, české znění, přístupný
Mladý sokol Kai si splní svůj sen a stane
se členem a posléze i hrdinou bojové ptačí
letky ochraňující bájné ptačí město Zambezia před všemožnými nepřáteli.
Vstupné: 130 Kč
Pondělí 6. května v 19.00 hodin, velký sál TD
G. I. Joe 2: ODVETA
3D akční/dobrodružný/sci-fi, Kanada/
USA, 110 minut, titulky, nevhodný mládeži do 12 let
Speciální vojenská jednotka znovu zachraňuje svět. Dwayne Johnson, Bruce
Willis a Channing Tatum v akčním dobrodružném thrilleru v působivém 3D zpracování.
Vstupné: 130 Kč
Středa 8. května v 19.00 hodin, velký sál TD
JURSKÝ PARK
3D dobrodružný/sci-fi, USA, 127 minut,
české znění, přístupný
Legendární hollywoodský megahit Jurský park se dvacet let po premiéře vrátil
do kin ve 3D formátu.
Vstupné: 130 Kč
Sobota 11. května v 19.00 hodin, velký sál TD
PŘÍBĚH MÉHO SYNA
2D drama/romantický/historický, Itálie/
Španělsko/Chorvatsko, 127 minut, titulky,
nevhodný do 15 let
Svobodná matka (Penélope Cruz) přijíždí
se svým dospívajícím synem do Sarajeva,
aby poznal zemi, ve které se narodil…
Vstupné: 90 Kč
Pondělí 13. května v 18.00 hodin, velký sál TD
JACK A OBŘI
3D dobrodružný/drama/fantasy/romantický, USA, 114 minut, české znění, přístupný
Brána dělící náš svět od světa hrůzostrašných obrů byla otevřena. Mladý farmář
se vydá na nebezpečnou cestu zachránit
unesenou princeznu do království obrů.
Vstupné: 110 Kč
Čtvrtek 16. května v 19.00 hodin, velký sál TD
NEVĚDOMÍ
2D akční/sci-fi, USA, 124 minut, titulky,
nevhodný do 12 let
Jacka (Tom Cruise), kterého na Zemi baví
především hledání artefaktů zanikající
lidské civilizace, vyvedou z každodenní
rutiny dvě události.
Vstupné: 100 Kč
Sobota 18. května v 19.00 hodin, velký sál TD
JEDLÍCI aneb STO KILO LÁSKY
2D komedie, ČR, 97 minut, přístupný
Do právě otevřeného „hubnoucího“ sanatoria se sjíždějí pacienti s cílem zhubnout.
Vstupné: 90 Kč
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Pondělí 20. května v 18.00 hodin, velký sál TD
KOVÁŘ Z PODLESÍ
2D pohádka, ČR, 100 minut, přístupný
Filmová pohádka s drakem a vílami, ve
které spolu s herci hrají animované postavy.
Vstupné: 100 Kč
Středa 22. května v 19.00 hodin, velký sál TD
IRON MAN 3
3D akční/sci-fi, USA, 129 minut, české
znění, přístupný od 12 let
Podle studia Marvel bude dějově třetí díl
Iron Mana tím nejlepším z celé série a navíc ve 3D projekci.
Vstupné: 155 Kč
Pátek 24. května v 19.00 hodin, velký sál TD
Z CIZÍHO KREV NETEČE
2D komedie, USA, 111 minut, titulky, nevhodný do 12 let
Premiéra komedie USA od tvůrců filmů
Šéfové na zabití a Méďa přivedli na svět
dalšího nesnesitelného antihrdinu. Ona
žije na jeho účet. Je trošku víc korpulentní a trošku víc krade.
Vstupné: 110 Kč
Sobota 25. května v 19.00 hodin, velký sál TD
SMRTELNÉ LŽI
2D drama/thriller, USA, 107 minut, titulky, nevhodný do 12 let
Finanční magnát Robert Miller (Richard
Gere) oslavuje 60. narozeniny, jeví se jako
ztělesnění úspěšného amerického podnikatele a dokonalého rodinného života. Za
zdmi jeho dokonalého sídla mu ale vše
přerůstá přes hlavu.
Vstupné: 90 Kč
Pondělí 27. května v 19.00 hodin, velký sál TD
NAZARETH – NEKONEČNÝ
ROCKOVÝ MEJDAN
2D hudební dokument, ČR, 90 minut, titulky, nevhodný do 15 let

Dokument M. Šmídmajera nahlíží do zákulisí rockové legendy a odhaluje kořeny
její dlouhověkosti a stálé přízně fanoušků.
Vstupné: 80 Kč
Pátek 31. května v 18.00 hodin, velký sál TD
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH
KRÁLE
2D rodinný/animovaný, ČR, 90 minut,
české znění, přístupný
Fifinka, Myšpulín, Pinďa a Bobík se dostali na filmové plátno v dynamickém,
vtipném, moderním příběhu se spoustou
hurmoných situací.
Vstupné: 90 Kč
INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY KINA
V TYLOVĚ DOMĚ:
Prosíme návštěvníky filmových projekcí, aby
svá místa v hledišti zaujali s dostatečným časovým předstihem, kdo nestihne začátek, nemusí
být vpuštěn do kinosálu.
Kino je vybaveno nejmodernější digitální projekcí i s možností sledování filmů ve formátu 3D
s aktivními brýlemi XPand, které jsou naprogramovány pro instalovanou technologii v Tylově
domě.
Zásady pro užívání 3D brýlí:
• Pro prostorovou projekci jsou zapůjčeny 3D
brýle, které se při opuštění sálu vrací obsluze.
• Za prokazatelné poškození je zodpovědný samotný divák.
• Nedotýkejte se skel a udržujte je v čistotě.
• Před každým zapůjčením jsou brýle umyty
a přezkoušeny.
• Brýle lze použít i v kombinaci s dioptrickými
brýlemi.
• V případě, že během představení přestanou
brýle fungovat, požádejte uvaděče o jejich výměnu.
• Při opuštění kinosálu se brýle vrací obsluze
a při návratu jsou divákovi opět vydány.

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY – podzim 2013
Základní kurz tance a společenského chování bude probíhat

od 13. září do 6. prosince
vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hodin ve velkém sále Tylova domu v Poličce.
Kurz je určen pro chlapce a dívky od 16 let (tzn. že v roce 2013 musí mít 16 let).
Kurz obsahuje 13 lekcí po 3 hodinách, z toho 1x prodloužená s rautem, 1x prodloužená pro veřejnost
a věneček. Cena kurzu včetně prodloužených, věnečku a rautu činí
1.500 Kč za jednotlivce.
Přihlášky budou k vyzvednutí v kanceláři Tylova domu v Poličce nebo
v Informačním centru Polička a Bystré od 13. května.
• V případě většího počtu přihlášených dívek nebo chlapců se při volných místech taneční pár
bere k přihlášení přednostně – musí však odevzdat a zaplatit kurzovné společně.
• Přihláška je závazná a lze ji zrušit pouze ze zdravotních důvodů.
• Na první lekci, kde se kurzisté prokáží dokladem o zaplacení kurzovného, dostanou průkazku,
která je bude opravňovat ke vstupu do tanečních.
• Tato průkazka je na jméno a je proto nepřenosná!
Podání přihlášky a platba: od středy 29. května do 13. června v kanceláři Tylova domu
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629, e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa - 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

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

Informační (ne)bezpečí v knihovně
Knihovna dlouhodobě a úspěš
ně spolupracuje s Masarykovou
základní školou v oblasti informačního vzdělávání. V praxi
to funguje tak, že žáci (nejen)
této školy absolvují část výuky
v knihovně na takzvaných lekcích informačního
vzdělávání. Taková lekce trvá dvě vyučovací hodiny,
tedy 1,5 hodiny tradiční, a žáci při ní pod vedením
knihovnice rozvíjí rozličné znalosti a dovednosti
například z oblasti čtenářských i vyjadřovacích
schopností, kritického myšlení nebo práci s informacemi. Absolvují tak plnohodnotnou výuku
v prostředí, které je pro to ideální a je přirozeným
místem pro vzdělávání.
Jedním z témat informačního vzdělávání je,
mimo jiné, i etika práce s informacemi (citování,
autorské právo) a netiketa. Poměrně nový výraz
netiketa označuje vhodné a slušné chování v prostředí internetu, které zvyšuje bezpečnost uživatelů a eliminuje problematické jevy typu nevyžádaných správ nebo narušení soukromí.
O internetu, ostatně obecně o informačních
a komunikačních technologiích, platí přísloví
„dobrý sluha, ale špatný pán“. Nejen u dětí ovšem
paradoxně narážíme na nedostatečnou informovanost a znalost internetu a jeho služeb, u kterého
tráví tolik času. Online hry, Facebook, Youtube,
Wikipedie, zpravodajské servery… běžná součást
každodenní aktivity dětí i dospělých. Umíme se
ale v tomto prostředí bezpečně a informovaně pohybovat a rozhodovat?
Knihovníci i učitelé považují zakomponování tohoto tématu do vzdělávání dětí za důležité
a prospěšné. Jde zejména o témata bezpečná komunikace na internetu (sociální sítě), poskytování osobních a citlivých údajů, zveřejňování fotografií, nelegální stahování a kopírování, tvorba
bezpečných hesel, plagiátorství apod.

Výuka informačního (ne)bezpečí v knihovně
nově probíhá ve spolupráci s PhDr. Pavlou Kovářovou, která se touto problematikou zabývá
v rámci své rigorózní práce, mimo to působí jako
odborná pracovnice na Masarykově univerzitě, kabinetu Informačních studií a knihovnictví.
Pavla Kovářová ve spolupráci s poličskými knihovníky vymyslela a zrealizovala lekce, které děti
zábavnou a hravou formou, při které simulujeme
komunikaci na internetu, poučí o tom, jaké informace zveřejňovat a jaké naopak ne. Stejně tak si
s dětmi povídáme o důsledcích neopatrného chování na internetu. Tyto lekce absolvovaly děti ze
čtvrtých tříd, pokračovat budeme i s dalšími ročníky. Témata a formu vyučování přizpůsobujeme
věku a zkušenostem dětí.
Cílem
výuky
informačního
(ne)bezpečí
v knihovně je budoucí komplexní systém, kdy každá třída absolvuje jednou ročně lekci, která bude
zaměřena na problematiku bezpečnosti na internetu a bude reagovat na aktuální potřeby dětí tak,
aby byly obeznámeny s pravidly a zásadami chování v tomto proměnlivém prostředí. To, že se děti na
internetu obecně, například na sociálních sítích,
chovají nevhodně, není jejich vina. Nemají mnoho
příležitostí dozvědět se, co je dobré a co není.
Vedle lekcí pro děti proběhl i první neformální
seminář pro pedagogy prvního stupně Masarykovy základní školy. Původní plán věnovat hodinu
a půl úvodní přednášce na téma komunikace na
internetu skončil téměř tříhodinovou živou diskuzí s názornými ukázkami.
Aktivity školy a knihovny v oblasti informačního vzdělávání jistě neuhasnou s koncem školního
roku. Návrhy lekcí v následujících dvou měsících
prověříme zkušebními realizacemi a pilotní lekce v průběhu letních prázdnin upravíme tak, aby
byly běžnou součástí výuky v knihovně.
-ln-

Dozvuky Večera pro Jana Vladislava
Ve čtvrtek 21. března proběhl v Divadelním klubu
komponovaný Večer pro Jana Vladislava. U příležitosti této akce pozvání přijala Vladislavova partnerka Růžena Makovcová a editor nakladatelství Torst
Jan Šulc. Diváci měli možnost vyslechnout úryvky
z knihy Nebylo těžké říci ne, která popisuje životní
osudy Vladislava a poutavou četbu Jarmila Feltla z Otevřeného deníku J. V., která byla doplněna
hrou na housle Aleny Kincové a Josefa Gestingera.
Vyčerpávající výklad o spisovatelově životě i o vzniku knihy Otevřený deník podal Jan Šulc. Závěrečná
slova patřila paní Makovcové a vzpomínce…
-lnLiterárního večera se mimo jiných účastnili také
studenti kvinty poličského gymnázia:
„Musím se přiznat, že jméno Jan Vladislav jsem
slyšel poprvé a už vůbec jsem nevěděl, že má nějakou spojitost s naším městem… i když některým pasážím jsem moc neporozuměl, myslím si, že to důležité jsem si odnesl. Nejvíce mě zaujala ta část života
Jana Vladislava, kdy spolupracoval s ostatními
signatáři Charty 77… Líbilo se mi, jak v celém sále
byla taková až rodinná atmosféra, a bylo hezké
„objevit“ dalšího významného obyvatele Poličky…“
Petr Matouš

stín, linka v jeho osudu a celá jeho tvorba najednou
dostávala jasný obrys…“
Tereza Plšková
„Hlas pana Jarmila Feltla byl jako vždy poutavý
a já si připadal jako v kostele, když tam předčítá
úryvky z Bible, od pestře zabarveného hlasu slečny
Lenky Navrátilové nešla odvrátit mysl.“
David Klepárník
„… díky Vám jsem si Jana Vladislava, kterého
jsem před tímto večerem neznala, dovedla představit nejen jako spisovatele, jak o něm hovořil
například Jan Šulc, ale i jako obyčejného člověka…“
Kristýna Cihlářová
„Dovolte mi poděkovat za příjemný večer. Pevně
věřím, že se v nejbližší době povede zorganizovat
další podobnou akci.“
Matěj Moravec

„…mé myšlenky se při usednutí do hlediště toulaly někde v oblacích a jen málokdo by je dokázal
najít, ovšem atmosféra mě natolik uchvátila, že
jsem všechnu svou pozornost věnovala dění v sále
a především Vašemu vyprávění. Před očima se mi
na neviditelném plátně promítal obraz pana Jana
Vladislava. Nejdříve jsem viděla jen obrysy jeho
osobnosti, ovšem s každým slovem přibýval další
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Májová knihovna
• 2. – 30. 5. – výstava fotografií Ivana Prokopa… nejen jazz - vestibul knihovny
V průběhu května si můžete ve vestibulu
knihovny prohlédnout fotografie Ivana Prokopa, který se věnuje hudbě a muzikantům.
• středa 1. 5. – 19.00 hod. – MÁJ - park (u sochy Bohuslava Martinů)
Byl pozdní večer – první máj – večerní máj –
byl lásky čas. Tradiční předčítání Máchova
Máje v parku.
• neděle 19. 5. – 19.00 hod. – POEZIE NAHLAS
- park (u Svatopluka Čecha)
Parkem se line příjemná hudba a libozvučné
verše, koná se poetický happening, kterého se
může zúčastnit každý: náhodný kolemjdoucí
i poeta. Přinést a přečíst můžete své oblíbené
verše…
• čtvrtek 30. 5. – 19.00 hod. – FINISÁŽ VÝSTAVY… nejen jazz
Ve čtvrtek v podvečer proběhne zakončení
výstavy, kterému bude přítomen i autor fotografií. Příjemná hudba a posezení před knihovnou nebude chybět!
SOBOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ vždy od 9.30 do
11.00 hod. v čítárně knihovny
• 11. 5. - Kouzla s obrázky
Úprava digitálních fotografií snadno a zdarma
v on-line aplikaci PIXRL.
• 18. 5. - Vytvořte si vlastní web
Vaše osobní stránky, nebo web pro vaše podnikání snadno vytvoříme v systému Webnode.
Zdarma, vlastní notebook výhodou.
-ln-

Chovatelé otevírají
první výstavu
Jarní výstava drobného zvířectva ve
dnech 4. - 5. května v Poličce, areál pod
Pivovarem.
Bude v pořadí již čtrnáctá a třináctá expozice
našeho národního plemene Český strakáč, která je
povolena speciálním klubem králíků plemene ČS,
který v roce 2012 oslavil 80. výročí založení. Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu 4. 5. od
12.00 do 18.00 a v neděli 5. 5. od 8.00 do 15.00,
kdy bude výstava ukončena. Na výstavě bude možnost zakoupení chovných zvířat, občerstvení zajištěno. Pořadatelé tímto zvou veřejnost k návštěvě
výstavy, děti vstup zdarma.
jednatel ZO ČSCH V. Andrlík

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ V BOROVÉ
vás srdečně zve na tradiční

májové posezení
s harmonikou
těšíma se na vás v sobotu 11. 5. v 17.00 hodin
v místní sokolovně
Pro zpestření jsme pozvali pěvecký kroužek
seniorů z Poličky (Poupata).
Občerstvení zajištěno.
Přijďte posedět, pobesedovat a třeba si i trochu
zatancovat nebo zazpívat.
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Program Centra Bohuslava Martinů
NOVĚ Turistické
prohlídky Poličky
Městské muzeum a galerie
Polička nabízí od 1. května pro
veřejnost
jako
novinku
prohlídkové okruhy:
Procházka starým městem
Polička si od založení do dnešní doby dochovala
půdorys náměstí i síť ulic. Staré město obepínají
v úplnosti středověké hradby. Město Polička zažilo
svůj zlatý věk v 18. století. Poněvadž šlo o královské
město, nenajdeme zde zámek, ale symbolem
správy a moci byla radnice. Poličská radnice
bývá řazena mezi tři nejvýznamnější barokní
radnice u nás – po bok Chebu a Českých Budějovic.
Tomu ostatně odpovídá i to, že je zařazena na
prestižní soupis národních kulturních památek.
Další pozoruhodností města je velký soubor
vyřezávaných vrat. Procházka umožní prohlédnout
si nejvýznamnější památky města.
• náměstí s barokní radnicí, mariánským obeliskem a kašnami
• vyřezávaná klasicistní vrata
• gotické opevnění města na jihu
• valy
• kostel sv. Jakuba
• gotické opevnění města na severu
Procházka za moderní architekturou
Polička má pozoruhodný soubor moderní
architektury, který vzniknul v období 1. republiky.
Rozsáhlá výstavba zahájila další zlatý věk města,
kde důležitou úlohu hrála velkorysost i rozhled
představitelů města. Hlavní myšlenkou bylo
vytvoření druhého poličského panoramatu. Silueta
staré Poličky s hradbami, radnicí a kostelem sv.
Jakuba - jak ji známe při pohledu od Masarykovy
školy - měla dostat na druhé straně rybníku - tedy při
pohledu z valů - svůj moderní protějšek. Ve středu
měly stát nové školy a po bocích sestava obecních
činžovních domů propojených nízkými zděnými
dřevníky. V české meziválečné architektuře nemá
takové řešení obdobu. Další poličskou zajímavostí je
působení zdejšího architekta Bohuslava Šmída, jehož
vlastní vila je vynikající ukázkou funkcionalismu.
Procházka umožní seznámit se s řadou zajímavých
památek.
1. náměstí se spořitelnou a městským úřadem
2. Na Valech – panorama nové městské čtvrti
za rybníkem (rondokubistické činžovní domy,
puristické školy a evangelický kostel, městské
divadlo)
3. Masarykova základní škola
4. Šmídova vila (nejslavnější poličský funkcionalistický architekt)
5. ul. E. Beneše s rondokubistickými činžovními
domy
6. Střední odborné učiliště – bývalý okresní
úřad a sochy legionářů
7. park se sochou Vdovy – pomníkem obětí 1. světové války
Poličkou po stopách Bohuslava Martinů
Bohuslav Martinů ve svém rodném městě prožil
velkou část svého života a i v době, kdy už žil v Paříži,
se do Poličky pravidelně vracel. Není tedy divu, že své
město a blízké okolí měl doslova prošlapané křížem
krážem. Kromě obvyklých turistických zastávek,
jako je rodná světnička v kostelní věži, skladatelova
socha v parku nebo rodinná hrobka, je nyní možné
vydat se i na méně známá místa, o kterých možná
neměli tušení ani poličští rodáci. Pro nadšence, kteří
by se chtěli vydat po stopách skladatele samostatně,
je připraven tištěný průvodce, jenž je k dispozici
zdarma v budově muzea. Tvoří ho mapa s dvaceti
stanovišti, textovým komentářem a fotografiemi.
Společná prohlídka s původcem je však z časových
důvodů omezena jen na osm z nich, které se nachází
v centru města. Trasa začíná u bývalé chlapecké školy
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a pokračuje například k hospůdce, kde skladatele
načrtl jednu ze svých skladeb, dále k domu, kam
chodil na výuku houslí nebo kašně, odkud brala
rodina Martinů pitnou vodu v době svého pobytu na
věži.
• budova městského muzea – bývalé chlapecké
školy a starého divadla
• hostinec Na Růžku v Šaffově ulici
• dům Josefa Černovského v Otakarově ulici
• kostel sv. Jakuba
• dům U Růže v Riegrově ulici
• dům v Masarykově ulici, kde skladatel provozoval svou hudební školu
• dům v Nové ulici, kde rodina Martinů bydlela
před tím, než se stěhovala na věž
• městský úřad na náměstí, kam se rodina Martinů odstěhovala z věže
Každý okruh trvá 60 minut. Na prohlídku je
nutné se předem objednat na pokladně Centra
Bohuslava Martinů (muzeum@muzeum.policka.org,
tel.: 461 723 855, 733 712 503). Minimální počet ve
skupině je 10 osob. Cena: dospělí 60 Kč/osoba/jeden
prohlídkový okruh, děti, studenti, důchodci 30 Kč/
osoba/jeden prohlídkový okruh.
VERNISÁŽE
Ma chère Charlotte /Moje milá Charlotte
- výstava o neobyčejném životě Charlotty Martinů…
11. května - 1. září malé výstavní sály Centra
Bohuslava Martinů
Výstava k 35. výročí úmrtí Charlotty Martinů
představí portrét skladatelovy manželky –
výjimečné ženy s neobyčejnými životními osudy.
Přijďte nasát atmosféru okouzlující meziválečné
Paříže do útulné kavárny, kam chodívala spousta
českých umělců, vyzkoušet slušivé modely do
módního salonu nebo si pohrát se slavnými klauny
Fratellini do cirkusu Medrano, kde se Charlotte se
svým budoucím mužem poprvé setkala. Budete
moci nahlédnout do milostných dopisů, které jí psal,
do rodinného fotoalba, které zachycuje proměnu
z obyčejné švadlenky v šarmantní dámu, nebo se
podělit o své vlastní vzpomínky na návštěvy Poličky.
Zahájení výstavy se koná v sobotu
11. 5. ve 14.00 hod. Na vernisáži promluví
prof. Jaroslav Mihule, který byl po mnoho let
s paní Martinů v osobním kontaktu.
Něco pro kluky, něco pro holky
- výstava hraček pro všechny, kteří si rádi hrají…
18. května – 1. září velký výstavní sál Centra
Bohuslava Martinů
Bránu do světa dětských her otevírá hračka
a čas letních prázdnin přibližuje další z hravých
výstav, která je určena pro kluky a holky. V loňském
roce jsme připravili výstavu o skládání, stavění
a stavebnicích všeho druhu. Letos to bude soubor
hraček rozvíjejících umělecké schopnosti, cit,
fantazii, hrubou a jemnou motoriku, představivost,
logické myšlení nebo strategii. Těšit se můžete
na velkou kolekci historických hraček ze sbírek
Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou, která
zahrnuje panenky, kočárky. Neoddělitelnou součástí
instalace budou opět tematické koutky, kde si děti
mohou mnohé vyzkoušet a pohrát si.
Vernisáž výstavy se koná v sobotu
18. května ve 14.00 hod. ve výstavních sálech
Centra Bohuslava Martinů. Výstavu zahájí děti
z Mateřské školky Čtyřlístek.
VÝSTAVY
Výstavy jsou k vidění denně mimo pondělí
9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod.
KONTRASTY 2013
- výstava představuje tvorbu pětice pedagogů ZUŠ
Bohuslava Martinů - Karla Musila, Petry Pelcové,
Ivany Fenikové-Fialové, Pavla Fialy a Veroniky
Hrčkové-Jílkové

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

VÝSTAVA končí 5. května - velký výstavní sál
Centra Bohuslava Martinů
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
- výstava, která vám dá nahlédnout nejen do hodiny
přírodopisu na měšťanské škole počátku 20. století,
ale také do hlubin študákovy duše
20. dubna - 1. září - třída Bohuslava Martinů
Součástí třídy je tentokrát přírodopisný kabinet
plný praktických předmětů, které používali učitelé
pro doplnění svého výkladu, aby žáci lépe porozuměli
živočišnému a rostlinnému světu.
JIŘÍ ŠALAMOUN A MAXIPES FÍK
- výstava, která vás zavede do kresleného světa
Jiřího Šalamouna
27. dubna - 1. září 2013 - výstavní sály
Městské galerie, Palackého nám.
Výstavní sály galerie představují tvorbu
českého výtvarníka, ilustrátora, autora kreslených
filmů a tvůrce oblíbeného Maxipsa Fíka - Jiřího
Šalamouna. První část je věnovaná tvorbě pro
děti, ve druhé části je představena ilustrační
tvorba pro dospělé – mimo jiné Poslední Mohykán
J. F. Coopera, Tolkienův Hobit, nebo Tracyho tygr
W. Saroyana a další.
Stěna pro jedno dílo
Bořivoj Borovský (1933 Polička - 2012 Hradec
Králové) se po výtvarných studiích usadil v Hradci
Králové, kde od roku 1962 vyučoval na katedře
výtvarné výchovy pedagogické fakulty (v roce
1990 byl jmenován docentem). Jeho raná malířská
tvorba byla ovlivněna krajinou Vysočiny, záhy přešel
k imaginativní malbě, kde neusiloval o přepis viděné
skutečnosti. Kromě malby a kresby byla již od 60. let
významnou součástí tvorby Bořivoje Borovského
grafika. S tou významně proniknul i do českých
a světových výstavních sálů. V  květnu bude na
Stěně pro jedno dílo představen lept Pocta
Bohuslavu Martinů.
AKCE
POJĎME NA MARTINŮ FEST 2013
Občanské sdružení NÁŠ MARTINŮ již po tři
roky připravuje pro veřejnost poslechové přednášky
o životě a díle Bohuslava Martinů pod názvem
Pojďme na Martinů a od roku 2011 nezůstává
stranou ani Martinů fest, k němuž se připojuje
vlastní festivalovou pozvánkou. Pořad zaměřený na
hudbu, skladatele, popř. interprety nadcházejícího
festivalu, má podobu přátelského setkání a je určen
všem, kteří se chtějí o programu Martinů festu
dozvědět něco navíc a ještě se přitom dobře pobavit.
Koná se v přednáškovém sále Centra Bohuslava
Martinů v Poličce ve čtvrtek 9. května od 19.00
hodin. Vstup zdarma.
NOVÉ SOCIÁLNÍ PROBLÉMY V  ČESKÉ
SPOLEČNOSTI
Přednáška socioložky Jiřiny Šiklové o nových
sociálních problémech v české společnosti o nezaměstnanosti, novodobé chudobě, rozevírání
sociálních nůžek a zrychlování společnosti. Beseda
se koná ve čtvrtek 23. 5. v 18.00 hod. v Centru
Bohuslava Martinů. Pořádá Oblastní charita
Polička.
PĚVECKÝ RECITÁL HELENY TAMELOVÉ
Klavírní doprovod: Kostiantyn Tyshko
Občanské sdružení NÁŠ MARTINŮ nabízí všem
milovníkům klasické hudby malý výlet do světa
písní a slavných operních árií uplynulých tří staletí.
Program obsahuje především díla evropských
skladatelů (G. F. Händel, M. P. Musorgskij, G. Verdi,
G. Donizetti, G. Pucinni), ale díky G. Gershwinovi
a jeho opeře Porgy a Bess zavítáme i na americký
kontinent. Vystoupení se koná ve středu
29. května od 19.00 hodin v Centru Bohuslava
Martinův Poličce. Vstupné 50 Kč.

Červen - Čas pro neobyčejné zážitky
14. ročník večerního putování Poličkou
sobota 1. června od 19.00 hod. do
pozdních hodin
Začátek večerního putování v 19.00 hod.
v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici,
kde budou připraveny tištěné programy
s mapkou.
1. Centrum Bohuslava Martinů
Šaffova ulice
19.00 – 24.00 hod.
Po celý večer pro vás budou zpřístupněny
expozice Centra Bohuslava Martinů. V expozici
Historie města Poličky můžete nahlédnout do
dob udatných rytířů i sličných dam a obléknout
si dobový oděv. Na trhu z 19. století si spolu
s babičkou kořenářkou můžete zkusit odvážit 5
lotů máku nebo odměřit loket plátna. Expozice
Sklářství na Horácku bude doplněna projekcí
krátkých dokumentárních filmů o výrobě skla.
Ve Třídě Bohuslava Martinů můžete nahlédnout
do hodiny přírodopisu na měšťanské škole na
počátku 20. století, kde usednete do školních
škamen a zkusíte psát na břidlicové tabulky.
V Audiovisuálním sále bude připravena projekce
známého filmu Jaroslava Žáka - Cesta do hlubin
študákovy duše.
Za zábavou přijďte na výstavu hraček Něco pro
kluky, něco pro holky, která vás vtáhne do světa
dětských her. Pohrát si budou moci malí i velcí
návštěvníci muzea. Výstava Ma chère Charlotte/
Moje milá Charlotte vás seznámí s neobyčejnými
životními osudy manželky Bohuslava Martinů
a přiblíží atmosféru okouzlující meziválečné Paříže.
Přijďte si vychutnat šálek lahodné kávy do útulné
kavárny, vyzkoušet slušivé modely do módního
salonu nebo si pohrát se slavnými klauny Fratellini
do cirkusu Medrano.
2. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve
věži kostela sv. Jakuba, nám. B. Martinů
časové prohlídky:
16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 21.30, 22.00 hod.
Ve věži kostela sv. Jakuba vás překvapí
a večerními prohlídkami provedou členové rodiny
Martinů, kteří vám povypráví o svých životních
osudech a zážitcích…
Vstupné: 40 Kč/jednotlivec
VSTUPENKY JE NUTNÉ ZAKOUPIT
V PŘEDPRODEJI V CENTRU BOHUSLAVA
MARTINŮ, Šaffova ulice v termínu od 14. do 31.
května.
3. RADNIČNÍ KAPLE
barokní radnice, Palackého nám.
20.00 – 23.00 hod.
Komentovaná prohlídka s průvodcem o kráse
a tajemstvích barokní kaple ukryté v nitru radnice.
4.
NOVĚ!
Procházka
za
moderní
architekturou
začátek prohlídky v 18.00 hod. u Centra
Bohuslava Martinů
Spolu s průvodcem můžete projít a obdivovat
architektonické památky, které pro každodenní
míjení naše oko již ani nevidí…
První republika byla dobou rozmachu města
a některé objekty nemají obdobu v celých Čechách.
V případě nepříznivého počasí se prohlídka za
moderní architekturou nekoná.
5. Městská knihovna Polička + plácek
před knihovnou
Palackého nám.
19.00 – 24.00 hod.
Před knihovnou bude již tradičně připraveno
posezení pro unavené poutníky. Večer bude
věnován Kamilu Lhotákovi, vynikajícímu českému
ilustrátorovi: k vidění bude tvorba studentů

gymnázia pod vedením Zdeny Kleinové. Těšit
se můžete na pastely i létající balóny, retro kola
a řadu rekvizit. Stylové oblečky inspirované dobou
první republiky vítáme!
21.30 hod. – vernisáž výstavy
22.30 hod. - koncert skupiny Cestárium
6. Informační centrum Polička
Palackého nám.
19.00 – 23.00 hod.
Pro každého bude připravena nabídka drobného
pohoštění, prodej suvenýrů a také bezplatný
přístup na internet.
7. Vinotéka „Pod věží“
Šaffova ulice
18.00 – 23.00 hod.
„Dneska to rozjedem na plný pecky.,
přijďte zas za námi, bude nám hezky“. Čeká
na vás občerstvení, dobré víno a hudba.
8. Speciální základní škola Bystré
Šaffova ulice - v průjezdu domu
19.00 – 22.00 hod.
Zveme nejen děvčata a kluky k zábavným
a tvořivým dílničkám a oslavme tak svátek dětí.
V každou celou hodinu si přijďte poslechnout
a zazpívat známé písničky a vidět práce našich
žáků.
9. Římskokatolická farnost, děkanství
Polička
Nám. B. Martinů
19.15 – 22.15 hod.
V čtvrthodinových blocích proběhne program
v kostele sv. Jakuba a souběžně budou moci
návštěvníci v prostorách fary zhlédnout projekci
fotografií ze života farnosti a prohlédnout si farní
kapli.
Kostel sv. Jakuba
19.15, 20.15, 21.15 hod. - komentovaná
prohlídka kostela
19.30, 20.30, 21.30 hod. - divadlo jednoho
herce: Listy Nikodémovy
19.45, 20.45, 21.45 hod. - prohlídka
liturgických předmětů a knih s vysvětlením jejich
funkce
20.00, 21.00, 22.00 hod. – postupně:
představení liturgického tance a písní s kytarou,
liturgického zpěvu, duchovní hudby a skladeb
B. Martinů
Fara
19.15 – 22.15 hod. – prohlídka kaple a projekce
fotografií ze života farnosti
10. Středisko volného času MOZAIKA
nám. Bohuslava Martinů, budova SVČ
19.00 – 23. 00 hod.
Mozaika na téma „ZAČAROVANÁ ZAHRADA“
Prohlídka vyzdobené budovy s doprovodným
programem a zábavou pro děti i dospělé.
22.00 hod. - Vystoupení taneční skupiny
Gamilla (nám. B. Martinů)
11. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička
nám. Bohuslava Martinů
19.00 – 22.00 hod.
Ukázka výrobků z volnočasových aktivit žáků
ubytovaných v domově mládeže. Prezentace
praktického vyučování oboru Kosmetické
služby - úprava a zdobení nehtů a oboru
Kadeřník
- jednoduchá úprava vlasů,
barevné spreje.
12. Kavárna PRALINKA
Riegrova ulice
19.00 - 22.00 hod.
„Sladká zastávka v Pralince“. Pro chůzí unavené
poutníky noční Poličkou je připraveno příjemné
posezení a sladké občerstvení…

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

13. Výtvarný obor ZUŠ Bohuslava Martinů
hradební bašta v parku, ulice Komenského
19.00 – 24.00 hod.
Výtvarný obor a dechový kvintet ZUŠ Bohuslava
Martinů. „ Výtvarníci naší školy vás v letošním
roce zvou do světa HORORU, a abyste se příliš
nebáli, intrádami vás přivítá náš Dechový kvintet!
19.00 – 20.00 hod. – Intrády
19.00 – 24.00 hod. – výstava výtvarného
oboru ZUŠ
14. Hasičský záchranný sbor a Sbor
dobrovolných hasičů Polička ve spolupráci
se Sbory dobrovolných hasičů Lezníka,
Modřece a Stříteže
Starohradská, stanice HSZ v Poličce a hasičská
zahrada
19.00 – 23.00 hod.
Přístupné budou pro vás garáže požární
stanice s technikou, hasičská zahrada s technikou
jednotlivých jednotek SDH a historická technika
doplněná výkladem. Dle počasí budou na zahradě
předvedeny ukázky práce hasičů.
15. Základní škola Na Lukách
Švermova ulice
19.00 – 23.00 hod.
„JAK TO VYPADÁ, KDYŽ TO MATIČKA
PŘÍRODA POPLETE“. Zkuste se chvíli zastavit
a přijmout pozvání na pomyslný výlet za matkou
přírodou a jejím smyslem pro legraci. K vidění
budou i výtvarné práce žáků a prohlídka čajovny.
16. Základní umělecká škola Bohuslava
Martinů
budova a zahrada ZUŠ
19.00 - 22.00 hod.
„Bohoušek a MY aneb jak se nám
jeho dílo hraje?“ Základní umělecká škola
Bohuslava Martinů vás provede svými prostorami
v neobyčejném čase a světle a přiblíží hudbu
a vnímání osobnosti Bohuslava Martinů
a jeho odkazu v dnešní době. Těší se na vás žáci
a pedagogové ZUŠ.
17. Síň řemesel
ulice Na Bídě
14.00 – 24.00 hod.
Veselé hry a spousta zajímavých činností
pro děti i dospělé na naší zahrádce. Například
muzika starověku, střelba z luku na terč, kovářské
řemeslo, ukázka výroby šindelí a možná i něco
navíc. Na mlsné jazýčky čekají dobroty a svařáček.
K zakoupení budou drobnosti na památku.
18. Mateřská škola Rozmarýnek Polička
Riegrova ulice
19.00 – 22.00 hod.
Mateřská
školka
na
téma
„U
NÁS
V ROZMARÝNKU“. K vidění budou výtvarné
práce dětí ze školky, vytvořené za celý školní
rok. Prohlídka mateřské školy.
19. Farní sbor Českobratrské církve
evangelické
nábřeží Svobody
19.00 – 23.00 hod.
Prohlídka kostela.
Výstava „KUBA Z JINÉ STRANY“
20.00 – 20.30; 21.30 – 22.00 hod. koncert mužského pěveckého sboru „VOCATUS
ECUMENICUS“ z Jimramova
20. Masarykova základní škola
nábřeží Svobody
19.00 – 23.00 hod.
„ŠKOLA MÁ NAROZENINY“
Při příležitosti 85 let od otevření školy pro vás
učitelé a žáci připravili netradiční procházku noční
školou.

11

Divadelní klub

Program poličského
Rockoupání

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Pátek - 24. 5. 2013

SOBOTA 4. 5. ve 20.00 hod.
Čankišou Propaganja Los Hongos
World music z Brna, Hrušovan a Svitav
Vstupné 110 Kč/90 KčS

Koupaliště
16.30 - Boötes
17.10 - Band A Ska
18.10 - Volant
19.10 - Personal Signet
20.10 - Fast Foof Orchestra
21.30 - Midi Lidi
23.00 - N.O.H.A. Cisrcus Underground
00.20 - Hentai Corporation
01.40 - Dukla Vozovna

ČTVRTEK 9. 5. ve 20.00 hod.
Hoří, má panenko
„Někdo nám ukradl z tomboly několik cen.“
diví se Jan Vostrčil ve slavném filmu Hoří
má panenko, v němž Miloš Forman, Jaroslav
Papoušek a Ivan Passer dovedli k dokonalosti humor vycházející z trapnosti situace.
Díky nehercům ve všech rolích pozorujeme
živé, na první pohled vtipné panoptikum
postav v prostředí vesnické tancovačky, film
se ale při bližším pohledu stává sžíravou satirou na typicky „čecháčkovské“ vlastnosti.
Tímto snímkem dostoupila československá
část Formanovy tvorby svého vrcholu.
Vstupné 50 Kč

Forbína
18.50 - Vojtěch Szabo
19.50 - Vojtěch Szabo
21.00 - Záviš
Punk scéna vzadu
16.10 - 94121 Feat. Haryto El Cuban
17.10 - Achtunk!
18.10 - Flaška Visočini
19.10 - Mentálně Narušená Moucha
20.10 - Inseminační Stanice
21.10 - Tabula Rasa
22.10 - Kvartet Doktora Konopného
23.10 - Kohout Plaší Smrt
Mash Up Neouro Bad Beats Jungle Stage
00.00 – 01.30 – Mercur B2b Vaczech (Bassinfection Crew)
01.30 – 03.00 – Devyb (Rajja Gunjle
Rockers)
03.00 – 04.00 – Fugas (Alien Nation)
04.00 – 05.00 – Penny Live (Hybrid Mechanic Rec.)
05.00 -? – Kluci Z Poličky
Sobota - 25. 5. 2013
Koupaliště
11.20 - Small Band
12.30 - Vees
13.30 - Dying Passion
14.30 - El´Brkas
15.30 - Debustrol
16.40 - Please The Trees
18.00 - Poletíme?
19.20 - Mňága a Žďorp
20.50 - The Plastic People Of The Universe
22.10 - Masala Soundsystem
23.30 - Visací Zámek
00.50 - Fellow

NEDĚLE 12. 5. v 15.00 hod.
Workshop – „Bubnuje celá rodina II“
Pod vedením zkušeného bubeníka a perkusisty Andreje Koláře proběhne kolektivní bubnovací sešlost. Připojit se může každý. K dispozici bude cca 10 bubnů různých typů a velké
množství dalších perkusních nástrojů. Pokud
máte doma chrastítka, triangly, bubny, bubínky a další rámusítka, budete s nimi dvojnásob
vítáni. Oficiální část bude trvat 3 hodiny, pak
se bude pokračovat, dokud nás obsluha nevyhodí. Děti, které donesou nejméně dva nástroje, budou mít vstup zdarma.
Vstupné 40 Kč, děti 10 Kč

PÁTEK 17. 5. v 19.00 hod.
Na stojáka
D. Čech - L. Pavlásek - K. Hynek - P. Vydra.
Po ukončení afterparty v klubu s DJ´s Teo
a Erik.
Vstupné 230 Kč
PÁTEK – SOBOTA 24. 5. – 25. 6.
Rockoupání
Vstupné 360 Kč v předprodeji
ČTVRTEK 30. 5. ve 20.00 hod.
Intimní osvětlení
Ivan Passer proslul spoluprací s režisérem
Milošem Formanem, na rozdíl od něj se
však autor Intimního osvětlení svým hrdinům nevysmívá, ale naopak s pochopením
líčí jejich na první pohled ničím zajímavé
životy.
Děj se odehrává během jediného dne
v prostředí malé vesnice, v níž se postavy
humorně smiřují se svým životem. Poetické Passerovo dílo hledající výjimečnost
i v obyčejných věcech inspiruje diváky i filmaře do dnešních dnů.
Vstupné 50 Kč

Kočka v kočce

Forbína
15.10 - Dan Vertígo
16.10 - Michal Horák
17.30 - J
18.50 - Tpl
20.20 - Dáša Vokatá
Punk scéna vzadu
13.50 - Básník Ticho
14.50 - Básník Pavel J. Hejátko
16.10 - Rabies
17.20 - Todleto Rebels
18.30 - Vision Days
19.40 - Spínací Špendlík
20.50 - Zputnik
Experimental Deep Drum And Bass Stage
22.00 - 00.00 - Tempa B2b Schwitz (Experimental Dnb)
00.00 - 01.30 - Im Cyber
01.30 - 02.30 - Ren.Cz.A (Hybrid Mechanic)
02.30 - 03.30 - Bart
03.30 - 04.30 - Zbx (Hybrid Mechanic)
04.30 -? - Kluci Z Poličky
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PÁTEK 10. 5. ve 20.00 hod.
Júlia Karosi Quartet
Júlia Karosi - vocal, Tamás Balázs - piano, Balázs Horváth – kontrabas, Bendegúz
Varga – bicí. Júlia Karosi absolvovala hudební akademii Ference Liszta v Budapešti
a v roce 2009 založila vlastní kvarteto.
Vstupné 130 Kč / 60 KčS

ČTVRTEK 16. 5. ve 20.00 hod.
Případ pro začínajícího kata
Dílo Pavla Juráčka plné náznaků, jinotajů
a kafkovské absurdity, je na první pohled
pro běžného diváka těžce vstřebatelné, ve
skutečnosti autor Případu pro začínajícího kata vytváří černohumorný a absurdně
vtipný příběh, který můžeme vnímat několika způsoby.
Jako podobenství k tehdejšímu režimu,
noční můru po vzoru Franze Kafky nebo
zkrátka hru plnou imaginace, v níž Juráček
vyzývá pozorovatele k aktivní spolupráci.
Film byl natočen na motivy slavné knihy
Gulliverovy cesty od britského spisovatele
Jonathna Swifta.
Vstupné 50 Kč

Nová Galerie KABINET CHAOS Střítež
Poslední květnový pátek 31. 5. od 17 h. zasvětíme pátrání v meziprostoru. Tajemná umělkyně
Ištabela Barela, civilním jménem Radka Chocholoušková, absolvovala v roce 2004 Atelier
Environmentu na FaVU VUT Brno, představí
své nové snové kresby, nedávné i čerstvé objekty
a prostorové instalace. Ištabela je v Poličce již
známá umělkyně.
V minulém roce při příležitosti Času pro neobyčejné zážitky, představila své video v prostoru poličské radnice. Její nadcházející vernisáž
a výstava se bude odehrávat v prostoru usedlosti
Chaos ve Stříteži 4 km od Poličky.
Střítež je ideální destinace pro obyvatele Poličky k protažení těla procházkou, během, či
jízdou na kole. Ištabela, bude osobně přítomna
a představí svá vizuální pátrání, která byla inspirována myšlenkovým experimentem Erwina
Schrödingera. Zaujala jí jeho slova a myšlenky
např.: „… neexistuje žádný stav mezi životem
a smrtí.“
Dále umělkyně vlastními slovy objasňuje svou
tvorbu takto:
„Umění může prokazovat aspekty polovičního stavu, dokonce může mapovat celý komplex
mezistavů, které vedou ke změně probíhající na

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

vnitřní (duševní) a venkovní (tělesné) úrovni.
Své umění tvořím, jako experiment sama za
sebe, je to živelné nutkání, které příchází „bůhví“ odkud. Chápu to jako cestu ideí od Zdroje
(Slunce, Bůh, Duše) k Přijímači (člověku) – tak
mne zajímají ty obrazy nebo výjevy na cestě při
přenosu, až mne bude zajímat jen jeden stav (život nebo smrt), nebudu dělat výstavu, i když tím
nechci vyloučit, že jen jeden tento stav mi umožňuje reálně tvořit ve fyzickém světě. Kočka je
veliká a nosná, plná symbolů, tajemná, divoká,
svobodná (a já jsem idealista při představě dokonalé kočky). Proto umocňuji kočku kočkou.
Plodná kočičí vřískající zákoutí. Výstava podivných soch a kryptologicko humanoidních
ilustrací.“
www.rachota.eu
MgA. Radka Chocholoušová
Adresa Galerie KABINET CHAOS, Střítež 68, kontakt verbrom@gmail.com, mobil:
602 315 215. Otevřeno v neděli od 13 do 18 h.,
nebo po telefonické domluvě.
Na vaši milou přítomnost při vernisáži se těší
vaše
V. Š. B.

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... květen 2013

1. 5.

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

5. 5.
6. 5.
7. 5.
8. 5.
9. 5.

10. 5.

11. 5.

12. 5.
13. 5.

14. 5.
15. 5.

16. 5.

17. 5.
18. 5.

#

19. 5.

Čas
19.00
19.00
10.00
17.00
19.00
15.00
20.00
8.15
10.00
10.00
17.00
19.00
14.00
19.00
9.00
19.00
19.00
20.00
17.00
17.20
18.00
20.00
18.00
9.30
14.00
19.00
14.00
15.00
13.30
18.00
10.00
19.00
16.00
16.00
17.00
9.00
10.00
14.00
17.30
18.00
19.00
20.00
17.00
19.00
19.00
9.30
14.00
19.00
10.00
18.00
19.00
10.00

Název akce - popis
MÁJ - tradiční předčítání v parku
Babovřesky - 2D komedie
Provozní den Klubu poličské železničky, o.s.
Péče o novorozené miminko - přednáška
Šmejdi - 2D dokumentární film
Zambezi - 3D animovaný film pro děti
Čankišou Propaganja Los Hongos
Květen, vyrazíme letem světem- celodenní výlet
Provozní den Klubu poličské železničky, o.s.
Provozní den Klubu poličské železničky, o.s.
Koncert nejlepších účastníků přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů 2013
G. I. Joe 2: Odveta - 3D akční film
Den matek - besídka
Věra Špinarová a Adam Pavlík band - koncert
Jak zkrotit draka - dílnička pro děti 1. - 4. třídy
Jurský park - 3D dobrodružný film
Pojďme na Martinů Fest 2013
Hoří, má panenko
Beseda o kojení -přednáška
Martinů fest 2013 - vernisáž výstavy Miroslava Kovala
Martinů fest 2013 - zahajovací koncert Stamicovo kvarteto
Júlia Karosi Quartet
Tvořivý (arteterapeutický) večer pro ženy
Kouzla s obrázky - úprava digitálních fotografií
Vernisáž výstavy Ma chère Charlotte/Moje milá Charlotte
Příběh mého syna - 2D drama
Dětský den s vodníky - tradiční akce pro celou rodinu
Workshop - „Bubnuje celá rodina II“
Šikovné ručičky
Jack a obři - 3D dobrodružný
Provozní den Klubu poličské železničky, o.s.
Martinů fest 2013 - klavírní recitál Libora Nováčka
Wellness by Oriflame
Pedig pro děti - tvořivá dílna pro děti od 1. třídy
Žákovský hudební večer
Zdravé vaření pro celou rodinu
Martinů fest 2013 - výchovný koncert Stéphane Béchy - varhany
Trénování paměti
Léčivé kreslení s Dagmar
Martinů fest 2013 - varhanní koncert Stéphane Béchy (F)
Nevědomí - 2D akční film s Tomem Cruisem v hlavní roli
Případ pro začínajícího kata
Průběh porodu z pohledu lékaře- přednáška
Na stojáka
Na stojáka
Vytvořte si vlastní web - práce se sytémem Webnode
Vernisáž výstavy Něco pro kluky, něco pro holky s vystoupením dětí z MŠ Čtyřlístek
Jedlíci aneb Sto kilo lásky - 2D česká komedie
Provozní den Klubu poličské železničky, o.s.
Martinů fest 2013 - Severočes. filharmonie Teplice, dirigent R. Montenegro
POEZIE NAHLAS - poeticky happening
Provozní den Klubu poličské železničky, o.s.

Místo konání
park u sochy B. martinů
KINO Tylův dům
Poličská železnička
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
Divadelní klub
Polička - Svojanov
Poličská železnička
Poličská železnička
Tylův dům, velký sál
KINO Tylův dům
DPS Penzion - jídelna
Tylův dům
SVČ Mozaika
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
čítárna knihovny
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Hasičská zahrada v Poličce
Divadelní klub
DPS Penzion - pracovní místnost
KINO Tylův dům
Poličská železnička
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika
ZUŠ, koncertní sál
Centrum Bohuslava Martinů
kostel sv. Jakuba
DPS Penzion - společenská místnost
SVČ Mozaika
kostel sv. Jakuba
KINO Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Tylův dům
čítárna knihovny
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Poličská železnička
Tylův dům
park u sochy Svatopluka Čecha
Poličská železnička

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

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Náš Martinů o.s.
www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika, MaTami, VZP, DH www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
p. Hromádko
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... květen 2013

Čas
20. 5. 16.00
18.00
21. 5. 13.30
22. 5. 14.00
19.00
23. 5. 18.00
19.00
17.00
24. 5. 14.00
16.30
19.00
25. 5. 13.30
19.00
26. 5. 10.00
27. 5. 19.00
29. 5. 19.00
17.00
30. 5. 14.00
19.00
19.00
20.00
31. 5. 18.00
1. 6. 19.00
10.00
9. 6. 10.00
11. 6. 16.00

Název akce - popis
Recy dílna- lampičky a svícínky z plastu - tvořivá dílna
Kovář z Podlesí - 2D pohádka
Šikovné ručičky
Cestovatelské odpoledne - Normandie - 69 let od invaze
Iron Man 3 - 3D akční
Přednáška Jiřiny Šiklové: Nové sociální problémy v české společnosti
Jitka Čechová & Jan Páleníček - koncert KPH
Žákovský hudební večer
Voskované obrázky - tvořivá dílna pro děti od 1. třídy
Rockoupání
Z cizího krev neteče - 2D krimi komedie
Komunikace mezi světy III - seminář pro dospělé
Smrtelné lži - 2D thriller s Richardem Gerem
Provozní den Klubu poličské železničky, o.s.
Nazareth - nekonečný rockový mejdan - 2D hudební dokument
Pěvecký recitál Heleny Tamelové
Krajinou mého srdce - záavěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ B. Martinů
Narozeninové zpívání
FINISÁŽ VÝSTAVY…nejen jazz s Ivanem Prokopem
Na mělčině - divadelní představení s Ivou Janžurovou
Intimní osvětlení
Čtyřlístek ve službách krále - 2D animovaný pro děti
Čas pro neobyčejné zážitky
Provozní den Klubu poličské železničky, o.s.
Provozní den Klubu poličské železničky, o.s.
Na okně seděla kočka - tvořivá dílna pro děti od 3. třídy

Místo konání
SVČ Mozaika
KINO Tylův dům
DPS Penzion - pracovní místnost
DPS Penzion - jídelna
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
ZUŠ, koncertní sál
SVČ Mozaika
Divadelní klub
KINO Tylův dům
SVČ Mozaika
KINO Tylův dům
Poličská železnička
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům, velký sál
DPS Penzion - jídelna
knihovna
Tylův dům
Divadelní klub
KINO Tylův dům
město Polička
Poličská železnička
Poličská železnička
SVČ Mozaika

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Oblastní charita Polička
www.policka.charita.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Náš Martinů o.s.
www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz

		
6. 4. - 5. 5. 		
20. 4. - 1. 9. 		
27. 4. - 1. 9. 		
1. 5. - 31. 5. 		
2. 5. - 5. 5. 		
2. 5. - 30. 5. 		
10. 5. - 30. 5. 		
11. 5. - 1. 9. 		
14. 5. - 15. 5. 		
18. 5. - 1. 9. 		
17. 5. - 19. 5. 		

Název akce - popis
KONTRASTY 2013 - výstava představuje tvorbu pedagogů ZUŠ Bohuslava Martinů
Škola základ života – výstava
Jiří Šalamoun a Maxipes Fík - výstava
Stěna pro jedno dílo - Bořivoj Borovský
Mládí a Bohuslav Martinů 2013
…NEJEN JAZZ - fotografie Ivana Prokopa
Miroslav Koval - Fotoprůsvity
Ma chère Charlotte/Moje milá Charlotte - výstava
Přijímací zkoušky do ZUŠ Bohuslava Martinů
Něco pro kluky, něco pro holky - výstava
REIKI II - seminář s Mirkem Čapkem

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Městská galerie na Palackého nám.
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
vestibul Městské knihovny Polička
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
ZUŠ B. Martinů Polička
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
ZUŠ B. Martinů Polička
www.zusbmpolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
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Trapnomagický Majáles

Těšit se můžete na legendární soutěž dvojic „MIŠ
a MIŠÁK 2013“, divadelní vložku mladých ochotníků nebo na taneční a hudební uskupení studentů.

Zlatým hřebem programu bude vystoupení známého trapnomága RICHARDA NEDVĚDA.
Večer si přijďte na Hasičskou zahradu od
19.00 hod. poslechnout mladou krev, jako jsou
W.X.P. a Böotes a Třetí zuby. Vstupné na majálesovou zábavu: 80 Kč.
Více informací na plakátovacích plochách
a na www.gympolicka.cz

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

#

Jako každoročně, vás studenti poličských středních škol srdečně zvou na tradiční Majáles. Studentská akce se bude konat v pátek 10. 5. v Poličce. Na
dopoledne jsou připraveny hry v městském parku
pro MŠ a ZŠ a pestrý program na Palackého náměstí.

Program RC MaTami
Jsme tu pro vás každý den,
například během lekcí cvičení s dětmi, pro děti i bez dětí, kroužků pro rodiče s dětmi, výtvarných
a kreativních dílniček či ukázkového semináře o zdravém vaření. Program doplňujeme přednáškami z různých oborů, dobročinnou
činností i nárazovými akcemi vlastními i těmi konanými ve spolupráci s ostatními místními organizacemi. Přijďte mezi nás! Jistě si z naší nabídky vyberete
Pravidelný program
• FITMATAMI aneb cvičení
pro maminky s dětmi
(od období lezení do 3 roků)
Každé pondělí 9.00 – 11.00 h.
Zdraví prospěšné a zábavné cvičení pro děti
i rodiče.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
• ČTENÍ V KNIHOVNĚ
(pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let)
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Poličce.
Každé pondělí od 9.30 h.
Děti se setkávají s oblíbenými hrdiny nejen formou čteného textu.
• ZAČÍNÁME S MONTESSORI
(pro děti od 3 do 6 let)
Pedagogika Montessori rozvíjí u dítěte poznávací schopnosti, motoriku, smyslové vnímání,
jazykové a matematické představy, pracovní
návyky. Vede k samostatnosti a zodpovědnosti.
Cena: pro členy 50 Kč, pro nečleny 60 Kč
Povede: Mgr. Anna Hebronová, Mgr. Hana Dalíková
• FITNESS CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY
Každou středu 18.00-19.00 h.
Kondiční cvičení v kombinaci s posilováním
zaměřené na zvýšení úrovně vytrvalosti, výkonnosti a síly.
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

ochutnáte naše přírodní nápoje a jako dárek si
odnesete katalog výrobků Oriflame (zdarma).
• ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO CELOU RODINU
„Máte rádi palačinky?“
15. 5. (středa) od 9.30 do 12.30 hod.
Jednoduché a rychlé palačinky a placky, samozřejmě bez mléka a vajec, ale k nerozeznání od
těch normálních s vejcem a mlékem.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
Cyklus přednášek „Předporodní
povídání“
• PÉČE O NOVOROZENÉ MIMINKO
2. 5. (čtvrtek) v 17.00 hod.
Povídání o tom, co může maminka očekávat po
narození děťátka.
Povede: MUDr. Daniela Dobiášová (lékařka na
novorozeneckém oddělení ve Svitavách a novopečená maminka)

Ve
čtvrtek
a
pátek
21. a 22. března v dopoledních
hodinách připravilo Ekocentrum Skřítek v prostorách Divadelního klubu v Poličce naučně-zábavný program pro děti
a žáky MŠ a ZŠ ke Světovému
dni vody, který se po celém světě slaví 22. března.
Heslo letošního Světového dne vody je „Mezinárodní rok vodní spolupráce“.
Takto zaměřená akce se konala již po šesté, pokaždé ovšem s jiným obsahem. Program zaměřený
na nejdůležitější živel na Zemi – vodu, byl nachystán na čtyřech stanovištích. Celkem na naši akci

• BESEDA O KOJENÍ
9. 5. (čtvrtek) v 17.00 hod.
Význam kojení, jeho správná technika a řešení
problémů, které mohou při kojení nastat.
Povede: Lenka Tulisová (laktační poradkyně)
• PRŮBĚH PORODU Z POHLEDU
LÉKAŘE
16. 5. (čtvrtek) v 17.00 hod.
Povídání o období kolem porodu i o porodu
samotném.
Povede: MUDr. Bohdan Khalak
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity a přednášky
			
40 Kč (pro členy 30 Kč)
• Zdravé vaření pro celou rodinu a Arte večer:
			
50 Kč (cena pro členy 40 Kč)
• Bodystyling a bodybalance:
			
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
Více informací o nás, našich aktivitách
a členství najdete na webových stránkách
www.matami. webnode.cz
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Pozvánka DPS
Penzion

• 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: Lída Burešová

Světový den vody

7. 5. Den matek – besídka od 14.00 hod. v jídelně
DPS Penzion.
13. 5. Šikovné ručičky – Budeme vyrábět čínskou větrohru. Začínáme ve 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
15. 5. Trénování paměti od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
21. 5. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
22. 5. Cestovatelské odpoledne - Normandie
Ostatní přednášky, semináře a dílny
• TVOŘIVÝ (ARTETERAPEUTICKÝ) VE- – 69 let od invaze, film Ing. Kleina. Začínáme ve
14.00 hod, v jídelně DPS Penzion.
ČER PRO ŽENY
30. 5. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod. v jí10. 5. (pátek) od 18.00 hod.
Dílna je určena všem, kteří o sobě chtějí zjis- delně DPS Penzion.
tit něco víc. Přijďte s námi prožít příjemně
tvořivý večer. Přihlašujte se přes sms na tel:
777 619 234.
Povede: Majka Mitášová
• BODYSTYLING – BODYBALANCE
Každý pátek od 18.00 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

• WELLNESS BY ORIFLAME
14. 5. (úterý) od 16.00 hod.
Udělejte si chvilku pro sebe a přijďte si pro
svůj recept, jak spojit krásu zvenčí s krásou zevnitř, jak se cítit i vypadat lépe s WELLNESS
by Oriflame. Budeme se vám osobně věnovat,
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

přišlo 323 dětí a žáků z mateřských a základních
škol z Poličky i okolí - ZŠ Květná, ZŠ Oldřiš, MŠ
Jedlová, ZŠ Sádek, ZŠ Masarykova, MŠ Pomezí
I., ZŠ Jimramov, ZŠ Vítějeves, ZŠ Široký Důl, ZŠ
Telecí, MŠ Borová, ZŠ Pomezí, MŠ Květná a ZŠ
Borová.
Voda, vodička bylo stanoviště, na kterém se
příchozí pod vedením Oldy Šlahaře dozvěděli
základní informace o výskytu vody na Zemi, kdo
všechno vodu využívá, jaká je dostupnost vody
pro lidi z různých oblastí světa atd. Byla zde také
malá ochutnávka čisté kojenecké vody z Radiměře.
Stanoviště Vodní savci tentokrát vedli studenti poličského gymnázia Eliška Švihlová a Martin Cecha,
kteří se věnovali poznávání savců žijících ve vodě
či v bezprostřední blízkosti vody nejen v Čechách,
ale i ve světě. Koutek plný pokusů byl zaměřen na
poznávání převážně fyzikálních vlastností vody,
s nimiž děti a žáky seznamoval Ivan Šrek. Účastníci pozorovali zkreslování obrazu procházejícího
vodou, předměty pod vodní lupou, zda lze bez vylití převrátit skleničku s vodou, zahráli si na lahve
naplněné vodou a mnoho dalšího. V sále se promítal Krátký film o vydrách.
Někteří žáci byli obzvláště nadšeni, že si s sebou
domů či do školy mohli odnést i strašilky.
Spokojenost s programem byla na straně žáků
i učitelů, což nás moc těší. Vycházíme z ústních
i písemných vzkazů při odchodu z akce či pozdějších ohlasů. To nám dodává sílu do dalších akcí,
protože pomalu začíná být neúnosné stálé shánění
financí a dobrovolníků.
Právě proto moc děkujeme všem, kteří se podíleli na uspořádání akce a to různou pomocí. Za
vedení stanovišť Oldovi Šlahařovi, Ivanu Šrekovi,
Elišce Švihlové a Martinu Cechovi, vedení i studentům Gymnázia Polička - Veronice Poulové, Michaele Luňáčkové, Jiřímu Zrůstovi, Anně Janouškové, Samuelovi Plecháčkovi, Natálii Andrlíkové,
Kristýně Švarcové, Jakubu Slavíčkovi, Veronice
Přívětivé, Jakubu Trnkovi a Filipu Raaschovi, za
materiální pomoc Otakaru Klepárníkovi, firmě
Medesa s.r.o., za dodání kojenecké vody na ochutnávku pro všechny účastníky Tomáši Findejsovi,
firmě AQUA NOVA s.r.o., za tisk velkoformátového
obrazového materiálu Martinu Navrátilovi, firma
Orfast spol. s r.o.
Fotografie z akce a nabídky programů ekocentra
najdete na www.ekocentrumskritek.cz.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

15

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
KVĚTEN, VYRÁŽÍME LETEM
SVĚTEM – CELODENNÍ VÝLET
- pěší výlet ze Svojanova do Bystrého pro děti od 1. třídy
Navštívíme hrad – okruh B, opečeme buřty, zahrajeme různé hry.
Celková délka pěší trasy do 5 km.
Termín: sobota 4. 5. (v případě špatného počasí se akce nekoná)
Sraz:
8.15 hodin na autobusovém nádraží v Poličce – před bufetem
Konec:
v 16.40 hodin na Mozaice, dítě
možno vyzvednout hned po příjezdu na autobusové zastávce „Most“
v 16.20 hodin
Cena:
100 Kč, s členskou kartou 90 Kč
S sebou:
sportovní oblečení, vhodná obuv
– botasky, baťůžek na obě ramena,
jídlo a pití na celý den (možno vzít
buřt s chlebem na opečení)
Přihlášky: do 1. 5.
Vedoucí: Hana Havlíčková
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352*
JAK ZKROTIT DRAKA
- pro žáky 1. - 4. tříd
Výroba dračího chňapáčka a divadelní hrátky na motivy stejnojmenného filmu.
Termín: středa 8. 5.
Čas:
9.00 – 12.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: do 6. 5.
Info:
Dagmar Němcová,
tel.: 723 083 280
Cena:
70 Kč*
DĚTSKÝ DEN S VODNÍKY
- ve spolupráci s dobrovolnými hasiči v Poličce, MaTami a VZP
- tradiční akce pro celou rodinu –
hry a soutěže pro děti, vystoupení
zájmových kroužků a další zábavný
program - slosovatelné vstupenky
na akci o pěkné ceny (1. cena vyhlídkový let letadlem)
Termín: neděle 12. 5.
Čas:
14.00 – 17.00 hod
Místo:
Hasičská zahrada v Poličce (vedle
Motorestu)
Cena:
10 Kč/dítě, doprovod zdarma
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352
V případě nepříznivého počasí se
akce nekoná. Aktuální informace
na www.mozaika-policka.cz
PEDIG PRO DĚTI
- tvořivá dílna pro děti od 1. třídy
Vyrobíme si košíček na dobroty
a malá tajemství.
Termín: středa 15. 5.
Čas:
16.00 -19.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
55 Kč, s členskou kartou 50 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 12. 5.
LÉČIVÉ KRESLENÍ S DAGMAR
- pro studenty a dospělé
Kreslení pro harmonizaci duše
a probuzení tvořivosti - základy automatické kresby a její diagnostika,
kreslení vlastní léčivé mandaly

16

Termín: čtvrtek 16. 5.
Čas:
17.30 – 20.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Info:
Dagmar Němcová, tel.: 723 083 280
Cena:
150 Kč, s členskou kartou 120 Kč
Přihláška: do 13. 5. *
REIKI II

- seminář s Mirkem Čapkem
Termín: 17. - 19. 5.
Přihlášky a Info:
Zuzana Gapová, tel.: 774180653

Ušijeme si a domalujeme kočku.
Termín: úterý 11. 6.
Čas:
16.00 – 19.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
65 Kč, s členskou kartou 60 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 7. 6. *
LETNÍ TÁBORY
LETNÍ TÁBOR MADĚRA
ZA ASTERIXEM A OBELIXEM
-pro děti od 1. třídy
Termín: 18. – 25. 7.
Místo:
Maděra Telecí
Cena:
2 100 Kč
Vedoucí tábora: Milan Matouš tel. 606 716 447

RECY DÍLNA – LAMPIČKY A SVÍCÍNKY
Z PLASTU
- tvořivá dílna pro děti od 1. třídy
Přetvoření odpadového materiálu
v krásné věci, které nám ještě jednou
poslouží.
Termín: pondělí 20. 5.
Čas:
16.00 - 17.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
25 Kč, s členskou kartou 20 Kč
Lektorka: Hana Havlíčková
Přihláška: do 17. 5. *
Info:
Hana Havlíčková

VODÁCKÝ TÁBOR – RUMUNSKO
-od 11 – 99 let
Termín: 26. 7. - 4. 8.
Místo:
putovní pobyt po řekách v severní
části Rumunska
Cena:
5 850 Kč
Vedoucí tábora: Vítězslav Fila tel. 731 508 282,
e-mail: fila@potrebyprovodaky.cz

VOSKOVANÉ OBRÁZKY
- tvořivá dílna pro děti od 1. třídy
Namalujeme si obrázky voskovou batikou a zarámujeme si je tak, aby nám
mohly zdobit pokojíček.
Termín: pátek 24. 5.
Čas:
14.00 - 16.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč, s členskou kartou 45 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 20. 5. *

JESLE NA VODĚ
-tábor pro rodiče s dětmi
Termín: 12. – 18. 8.
Místo:
Vltava
Cena:
6 300 Kč (dítě a dospělý)
3 500 Kč (další dospělý), 2 900 Kč
(další dítě)
Vedoucí tábora: Zdenka Kadlecová
tel. 739 667 760
Informace a přihlášky na tábory na
www.mozaika-policka.cz

KOMUNIKACE MEZI SVĚTY III.
Seminář pro dospělé
Napojování se na energie nového věku,
komunikace s anděly, astrálními učiteli
a ostatními duchovními bytostmi pomocí karet, kyvadla nebo chanellingem.
Absolvování I. nebo II. semináře není
podmínkou.
Termín: sobota 25. 5.
Čas:
13.30 - 17.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Info:
Dagmar Němcová, tel.: 723 083 280
Cena:
350 Kč, pro absolventy I. nebo II. semináře 300 Kč
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
– ZAČAROVANÁ ZAHRADA
- tradiční akce pro malé i velké - bohatý
program plný neobyčejných zážitků
Budovu Mozaiky vyzdobí práce dětí
z výtvarně zaměřených zájmových
kroužků.
Kovářská dílna – ražba vlastních medailonků.
Termín: sobota 1. 6. *
Čas:
19.00-23.00 hodin
22.00 – vystoupení taneční skupiny
GAMILLA ze Svitav (nám. B. Martinů
– prostranství před SVČ Mozaika)
Místo:
SVČ Mozaika
Info:
Hana Havlíčková tel.: 461 725 352,

AKCE PRO ŠKOLY
DÍLNIČKY KE DNI MATEK
- výtvarné dílničky pro žáky
1. – 6. tříd ZŠ
Výroba námořnického rámečku
s vlastní fotografií. Potisk tašek pomocí sítotiskových šablon My style.
Termín: 29. 4. – 10. 5.
Místo:
SVČ Mozaika
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
DĚTI BEZ ÚRAZU
- preventivní akce pro žáky 4. tříd ZŠ
ve spolupráci se HZS Polička, ČČK
Svitavy, Pionýr Polička
Termín
20. - 22. 5.
Čas:
8.30 - 13.00 hodin
Místo:
Hasičská zahrada
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
MC DONALD´S CUP 4. - 5. tříd
Termín: 7. 5.
POHÁR ROZHLASU
Termín: 10. 5.
KRAJSKÉ KOLO V TROJKOVÉM VOLEJBALU
6. – 7. tříd
Termín: 30. 5.

NA OKNĚ SEDĚLA KOČKA
-tvořivá dílna pro děti od 3. třídy

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

* Ukázka výrobku a možnost přihlášení
na www.mozaika-policka.cz

Novinky ze ZUŠky
Jarní zprávy z naší školy jsou
velmi pozitivní – našim mladým
umělcům se letos vskutku nebývale daří na soutěžích, proto nám
dovolte se s vámi podělit o radost
z jejich umístění.
Začnu akordeonistkami, které
se postaraly o velké žně v krajském kole celostátní
soutěže ZUŠ. V nejmladší kategorii získala 2. místo
Kateřina Grubhofferová. Nedopatřením jsem vás
o jejím úspěchu v okresním kole, kde získala 1. cenu,
zapomněla v minulém čísle informovat – Kačce patří ještě jednou má omluva! O to více gratulujeme ke
skvělému umístění v kole krajském!
Dalším úspěchem bylo 1. místo Veroniky Přívětivé
(p. uč. Míla Roidlová). Naprostými favoritkami se
staly Kateřina Tůmová a Ester Tomášková, které získaly v Chrudimi 1. místa s postupem do celostátního
kola! Moc gratulujeme a přejeme hodně sil a odvahy
v celorepublikovém klání holkám i p. uč. Jitce Nackové!
V Chrudimi proběhlo 10. 4. krajské kolo literárně
dramatické části soutěže ZUŠ, kde i naši žáci bojovali
a byli úspěšní. S inscenací Don Quijote de la Mancha
získali pod vedením Mgr., MgA. Veroniky Hrčkové
2. místo. Gratulujeme!
Krajským kolem završily své letošní soutěžení
i houslistky Lada Kincová a Hana Štrumfová, které v nejmladší kategorii v komorní hře s převahou
smyčcových nástrojů, získaly pod taktovkou – nebo
spíše smyčcem – p. uč. Aleny Kincové 1. místo!
A protože v této kategorii další postup není, lze hovořit o úspěchu absolutním! Moc gratulujeme a věříme, že chuť do společného muzicírování děvčatům
vydrží.
Obrovským úspěchem je 2. místo v celostátním
kole Národní soutěže ZUŠ, které získalo 19. 4. v Liberci flétnové kvarteto pod úžasným vedením p. uč.
Lídy Mazalové. Děvčata v opravdu veliké konkurenci
obstála skvěle – být druhým souborem v republice
- to je vskutku úspěch! Dovolte, abych na tomto místě velice poděkovala za jejich píli a opravdu skvělou
reprezentaci naší školy a paní učitelce za odpovědný
a přitom muzikantství plný přístup, kterým dovedla
kvarteto ke krásnému výsledku. Dámy, patří vám
náš velký dík a gratulace!
Když už jsem u těch velkých díků, dovolte, prosím,
pár slov o Koncertě učitelů. Konal se koncem března,

EXTERNÍ VEDOUCÍ

PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Pracovní místo na dohodu o provedení práce
s nástupem od října 2013 do května 2014
Pracujete rádi s dětmi nebo dospělými? Máte
zajímavé nápady? Podělte se o ně a přijďte něco
naučit i ostatní. Uvítáme nové trendy a rádi
přijmeme esteticky, sportovně, přírodovědně či
jinak zaměřené lidi, kteří mají co nabídnout.
Potřebujete - li se ve své činnosti zdokonalit,
nebo se nějakou zajímavou činnost naučit, rádi
vám po dohodě zprostředkujeme vzdělávací kurz.
Požadujeme:
- dobré organizační a komunikační schopnosti
- zodpovědnost, spolehlivost a samostatnost
- předložení návrhu plánu (vaší činnosti) na
pololetí školního roku
Žádosti se strukturovaným životopisem posílejte
nejpozději do 31. 5.
Informace:
Jitka Vápeníková, telefon 461 725 352,
mobil: 736 761 281,
e-mail: vapenikova@mozaika-policka.cz

po uzávěrce dubnové Jitřenky, proto nebylo možné
se k němu vyjádřit dříve. Ráda bych na tomto místě
velmi poděkovala všem pedagogům, kteří se aktivně
zúčastnili tohoto koncertu a svým muzicírováním
předvedli, že skutečně nejsou těmi, kteří učí jen proto, že koncertní pódium je jim už cizí. Naopak, výsledkem byl opravdu krásný večer plný hudby, v závěru i tance, a nechybělo ani mluvené slovo, za které
patří poděkování žákům literárně dramatického
oboru, kteří všechny interprety publiku představili.
Vážení kolegové, vážím si toho, že jste si našli čas,
sebrali odvahu a vstoupili sami za sebe na koncertní pódium! Ono totiž není snadné – a zdaleka to
ani není zvykem na všech základních uměleckých
školách – předstoupit před náročné rodičovské publikum a především své žáky. A přesvědčit je, že vše,
co se ve výuce snažíte dětem předat, skutečně sami
umíte na výbornou, to je opravdu velké umění. Jsem
proto ráda, že vám i takto veřejně mohu poděkovat
a věřte, velmi si vážím toho, že mám tak skvělé a talentované kolegy.
Aby nezůstalo jen u hudebníků – i výtvarníci měli
na počátku dubna svůj den. Vernisáž výstavy KONTRASTY a BEST OF, která se konala 6. 4. v Centru
B. Martinů, byla krásnou ukázkou, že nejen žáci výtvarného oboru, ale také jejich učitelé jsou aktivními
umělci. Nádherná díla Mgr. Petry Palcové, Mgr. Ivany Fialové, Mgr, MgA. Veroniky Hrčkové, Mgr. Pavla
Fialy a Mgr. Karla Musila nám všem dovolila nahlédnout do jejich duše, ve svém umění odhalili niterná
zákoutí, která bychom při běžném setkání s nimi
často nečekali. Snad proto název KONTRASTY. Je
namístě poděkovat i vám, milí výtvarníci, těší nás,
že jste našimi kolegy!
Dětská část výstavy byla velmi pestrým překvapením – a to jak svojí barevností, tak spektrem nápadů
a způsobem techniky, které žáci použili. Nahlédli
jsme do světa ledních medvědů, opic, koní, brouků
a masožravých rostlin, nechyběla prostorová tvorba nebo podmořské hlubiny. I vám, milí žáci, patří
velký obdiv – vaše výtvarná tvorba skutečně stojí za
zhlédnutí a ráda říkám, že když procházím naší školou, vždy se – díky vám - těším pohledem na krásně
vyzdobené chodby, kterými budova žije a nikdy nepůsobí prázdně.
A na závěr něco málo z květnového dění v ZUŠce.
Začátkem května navštíví Poličku přes dvě stě
účastníků přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů. Dílo
našeho rodáka zazní v podání malých hudebníků
a ve foyer naleznete také výtvarné a literární práce
s tématikou jeho tvorby. Chybět nebude ani taneční ztvárnění – to vše v Tylově domě od 2. do 5. 5. –
bližší informace sledujte na plakátech a webu školy.
Přehlídka bude letos poprvé uzavřena Koncertem
nejlepších účastníků. Srdečně vás zveme v neděli
5. 5. v 17 hod. do velkého sálu Tylova domu k poslechu toho nejlepšího z přehlídky. Záštitu nad přehlídkou MBM převzal náměstek hejtmana Pardubického
kraje, pan Ing. Jaromír Dušek. Koncert bude natáčet
Český rozhlas Brno. Přijďte spolu s námi podpořit
talenty z celé republiky a svojí účastí jim poděkujme
za to, že se s chutí věnují interpretaci díla Bohuslava
Martinů, který je ve světě považován za jeden z klenotů české skladatelské školy.
V polovině května se konají další termíny přijímacích zkoušek – bližší informace sledujte na plakátovacích plochách a na webu www.zusbmpolicka.cz
Pro ty z vás, kteří mají zájem o dopolední vzdělávací program pro děti ve věku 5-6 let „Hrátky s uměním“, máme připraveno setkání v úterý 21. 5. v 15.30
hod. v sále ZUŠ.
Koncem května pak nezapomeňme na taneční
obor naší školy, který si připravil závěrečné vystoupení na 29. 5. Ve velkém sále Tylova domu nás od 17
hod. žáci provedou svým životem od školky po dospívání v komponovaném večeru pod názvem „Krajinou mého srdce“.
Přejeme vám příjemné, kulturou a sluníčkem protknuté jarní dny!
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy

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

Hry bez hranic
v bazénu
Ve středu 27. března se v poličském bazénu utkalo deset čtyřčlenných týmů ze ZŠ Masarykovy, Na
Lukách, Bystrého a Pomezí. Soutěžilo se v několika věkových kategoriích od 2. do 9. třídy. Na děti
čekala celá řada disciplín - od štafetové překážkové dráhy po týmový „karneval“, kdy ve vodě zářily desítky barevných balonků. Věříme, že si děti
celou akci užily a zažily při tom spoustu legrace.
Navíc si vyzkoušely, jaké to je, sestavit si se spolužáky vlastní tým, přihlásit se a utkat se s ostatními
týmy z jiných škol. Vítězové v jednotlivých věkových kategoriích si odnesli nejen vzrušující zážitky
a diplom, ale i pěkné věcné ceny od našich sponzorů: Orfast. s.r.o. Polička, prodejna T-mobil Polička
a Enter Polička. Děkujeme. Akci pro děti připravilo SVČ Mozaika Polička ve spolupráci s Plaveckým
bazénem v Poličce.
Mgr. Hana Havlíčková, SVČ Mozaika,
oddělení akcí

Vzkvétající školní
zahrada
Na odloučeném pracovišti Speciální základní školy Bystré (bývalá Speciální základní škola
Polička) máme velkou školní zahradu, která byla
původně osázena hlavně jehličnatými a listnatými stromy a keři. Vzhledem k tomu, že stromy
přerostly, a stávají se spíše problémem (možnost
vyvrácení a pád na školní budovu nebo prorůstání
kořenových soustav do odpadního systému), rozhodli jsme se pro radikální změny. Měly by sloužit
jednak ke sportovnímu vyžití žáků, k jejich aktivnímu odpočinku, tak i k činnostem, které souvisejí s vyučovacím procesem. Protože nemáme, tak
jako většina škol, finanční prostředky na celkovou
a rychlou úpravu, postupujeme po etapách. Pro
začátek jsme zažádali na odboru ŽP MěÚ Polička
o souhlas s pokácením několika nejvyšších stromů.
V roce 2012 jsme pak zažádali o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na
podporu udržitelného rozvoje. Grant v hodnotě
70 000 Kč nám byl přiznán. Projekt, kterého se
grant týká, má název „ Ovocná zahrada“. Spočívá
v tom, že v jižní části zahrady vysadíme několik
desítek ovocných stromů a keřů a připravíme záhony s bylinkami. Vytvoříme také přírodní třídu
sloužící k činnostem, které se týkají ošetřování,
sběru a zpracování ovocných plodů a bylinek, které vypěstujeme. V dalším období bychom chtěli
ještě vytvořit klasické zeleninové záhony. Další
část chceme přetvořit na přírodní zahradu s různými prvky, jako např. přírodní jezírko, „domečky“
pro zvířecí pomocníky, a také různé speciální herní prvky pro všestranný rozvoj našich žáků.
I když nás čeká ještě mnoho práce, doufáme, že
naše plány vyjdou a zahrada bude sloužit k různým činnostem, terapii i relaxaci třeba ne jenom
dětí z naší školy.
Mgr. Mirka Zrůstová, koordinátorka projektu
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Polička Jazz festival 17
Jazzový festival měl příjemného společníka:
V přísálí fotografie Ivana Prokopa zesilovaly jazzovou atmosféru a ukazovaly prožitky muzikantů při
jejich koncertech. Z jeho rozsáhlé třicetileté tvorby jsme viděli fotografie posledních dvou let. Řekl
mi, že fotí různé žánry – rock, jazz, folk. Zajímá ho
však především muzika sama a mnohdy se mu stane, že se tak zaposlouchá, až fotit zapomene. Detaily tváří hudebníků hovoří výmluvně. Také oni
zapomínají na publikum a ocitají se v jiném světě,
světě hudby, která ty tváře ozvláštňuje a které se
nedají bez hudby nafotit. Z těch fotek jako bychom
ji slyšeli.
Divadelní zákon říká: octne-li se na jevišti rekvizita, musí hrát. Před zahájením obcházela dívenka souboru VerTe Dance sál a vážila některé

přešla k jímavému chorálu. Říkám to záměrně –
k chorálu patří dav účinkujících, ale zde šlo o poselství, chorály šířenými. Zde to bylo poselství
hudby, rodící se z vnitřního prožitku.
Melody Makers Ondřeje Havelky otevřely jinou
kapitolu večera. Na scéně neexceloval jen šéf kapely, ale nezištně dal zazářit sólistům všech sekcí.
Zářili a svými výkony dováděli publikum k ovacím
už během koncertu. Abych se zmínil o některých
skladbách – mimochodem šlo o původně původní aranže z let třicátých až čtyřicátých, upravené
pro ucho současného posluchače. Tedy: Stormy
Weather – Bouřlivé počasí, nostalgická slowfox-

by takové sekvence nezazpívaly ani za zlatou cihlu. Nemylme se, nešlo o momentální improvizace;
dlouhé dvojhlasy zpěvačky s klarinetem nebo kytarou hovořily za vše a taky si kapela vysloužila bouřlivý aplaus. V závěrečné skladbě jsme byli pozváni
na Afro blues a nemuseli jsme mít ani moc fantazie,
abychom slyšeli zvuky africké savany, papoušky,
snad i kočkodany či řvoucí šelmy. Krásný závěr.
Pamětníci vědí, že kapela Glenn Millera měla
obsazení 4 trubky, 4 trombony, 5 saxofonů a rytmiku – klavír, basa, bicí, kytara. Stejné obsazení
má Pražský Big band Milana Svobody, ale co se
z té kapely line, nemá s výše uvedenou kapelou
nic, ale vůbec nic společného. Slyšeli jsme skladby a úpravy kapelníka a lídra orchestru, který na
naší jazzové scéně působí bezmála 50 let. Stopa,

Quintessence
Ondřej Havelka & Melody Makers
návštěvníky na osobní váze. Když se na ni sama
postavila, představení začalo. Rekvizita splnila
účel - nastolila otázku, proč tam byla? Co jsme se
měli dozvědět, bylo naznačeno v jeho názvu Kolik
váží vaše touha? Pak jsme viděli nepřetržitý tok
pohybů, které dotvrzovaly, že tanec a balet jsou
řečí těla. Tady nám čtyři dívenky předváděly erotické hrátky se sexuálním podtextem. Jejich ruční
putování po těle připomínalo topografický místopis po vyvýšeninách, pláních a tajemných hlubinách, které zůstaly nespatřeny. Vyzývavé pohyby,
opakované stereotypně nesčíslněkrát, přestaly být
dráždivé a nakonec byly specifickou gymnastikou.
Přestože jsme byli soustředěni na precisně zvládnutou choreografii, sledovali jsme i výbornou doprovodnou hudbu a zpěv skupiny Zrní. Při baletu
se mi běžně stává, že neporozumím všem gestům,
ilustrujícím děj; zde jsem podobné okamžiky chápal jako radost dívek z pohybu a jejich mládí. Dočkaly se také vyvrcholení: dostalo se jim nadšeného potlesku gymnaziálního dorostu, ale i dospělé
publikum jim vřele zatleskalo za jejich hodinové
náročné vystoupení.
Průvodkyně večerů Káťa Tomanová a Lenka
Stříteská uvedly starostu města Jaroslava Martinů, který uznale promluvil o dlouholeté tradici
festivalu a pozdravil účinkující a posluchače. Festival se může pořádat díky podpoře města i dlouhodobým sponzorským příznivcům, jejichž jména
i emblémy jsou zvěčněny na programu k festivalu.
Na pódium přišli flétnista Martin Brunner a Jaroslav Šindler. Natěšenému obecenstvu na úvod
předložili Starou cestou, jak se i nazývá jejich CD
a líbila se. Pak přišla na řadu důrazná, ale melodická skladba Memphis Underground amerického
flétnisty Herbie Manna. „Znám se s ním“ od sedmdesátých let prostřednictvím Supraphonu a musím říct, že nezůstal Herbiemu nic dlužen. Po baladické skladbě, kde v plném lesku zazněly dokonale
jiskřivé tóny i akordy Šindlerovy kytary jsme opět
slyšeli pestře koncipovanou skladbu: Flétna je
typickým legátovým nástrojem, (jednotlivé tóny
jsou hrány s co nejméně patrným oddělováním),
ale zde jsme slyšeli dlouhé pasáže staccato navíc
s podtónem, tvořeným v retném náustku a znějící jako další hlas. V dalších skladbách se střídala
a doplňovala sóla obou hudebníků. Velice na mne
zapůsobila skladba, která přes swingový prolog
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ová skladba, s foxtrotovou vložkou bouřky a opět
uklidňujícím závěrem. Pak nejdříve osvětlil název
stále živé skladby Smoke gets in Your Eyes – Kouř
ti stoupá do očí a poté zazpíval Ondřej Havelka všechny skladby a doprovázel komentářem, který
udržoval v posluchačích uvolněnou náladu. K vrcholů pak patřila skladba, do níž zapojil šéf i nás
posluchače a to ve skladbě Choo, Choo, Choo bogie.
Mám na ni osobní vzpomínku. V tuhých padesátých letech se hrála při houpačkový a kolotočových
atrakcích v Poličce na místě zvaném Na obci a vycházela z gramofonu provozovatele střelnice. My,
a tehdy se neříkalo teenageři, jsme chodili k maringotce střelnice a žadonili stále o další hraní
této skladby Louise Jordana, který ji neodolatelně
zpíval svým lehce zastřeným hlasem. Bylo nám
vyhověno a po mnoha dnech už nechraplal jen
J. Jordán, ale celá deska. Posluchači, a vlastně diváci, nechtěli Havelkovu kapelu jen tak pustit ze
scény a tak byla přidána hvězdná skladba let čtyřicátých Beat me Daddy, eight to the bar. Mám ji
nahranou na desce Decca od Woodyho Hermana
a na druhé straně je ještě hvězdnější, legendární
Woodchopper´s Ball, Ples dřevorubců, který načal novou kapitolu ve swingových aranžmá. Vrátil
jsem se, a nejenom já, do let čtyřicátých i padesátých.
Po potřebné pauze na vydýchání atmosféry
z vynikajícího zážitku přišel Jazz Q Martina Kratochvíla se zpěvákem Oskarem Petrem. Dostat
takovou skupinu na poličské pódium značí, že náš
festival má v jazzovém českém světě jméno. Vynikající sólisté tvoří dokonale znějící kapelu, kde každý hráč je zároveň výborným sólistou. Vyslechli
jsme skladby jazzové a rockové. Tu v mírnějším,
tu drsnějším podání. Za sebe, opravdu jenom za
sebe tady říkám: zatímco jsem s minulou kapelou
souzněl, této kaple věřím. Především však cítím,
že zpodobňují dobu, ve které se svět, a tím i my,
nacházíme a že to je svět, kde nemají city své místo a když už, tak je pro jistotu nedáváme na odiv
a místo nich nabízíme tvrdost.
Sobotní večer byl na účast posluchačů nepatrně
skromnější, ale ti co přišli, zažili hned z počátku
koncertu pěkné chvíle jazzu. Po zahřívacím kole,
ve kterém se krátkými sóly představila kapela Lucia Lužinská a a Boris Čellár Quintessence, ovšem
kdo byl před pěti lety na *555, už ji znal. Hrají rádi
be bop a hrají ho dobře. Skatování Lužinské s náročnými intervalovými skoky musely vzbudit závist mnoha, u nás preferovaných, zpěvaček, které
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S. Josifoska & Band
kterou zanechal jeho Jazz Q je nesmazatelná!
Všechny skladby, jež jsme ten večer slyšeli, jsou
hutné v aranžmá, ve výkonech jednotlivých sekcí
a pochopitelně ve vynikajícím podání sólistů kapely. S mírnou, ale jen mírnou nadsázkou lze říct, že
každý člen kapely je zároveň jedinečný interpret.
Poctu Jaroslavu Ježkovi složil Milan Svoboda dvěma volnými úpravami skladeb Tři strážníci a Tmavomodrý svět. Skladatel nezapřel svou inklinaci
k filmové hudbě; to jsme si uvědomili třeba při
skladbě Kyklop nebo závěrečném Veselém konci.
V měnícím se rytmu jsme slyšeli různé kombinace
nástrojů a jejich použití při onomatopoickém vyluzování reálných zvuků i pazvuků, aby skladba
nakonec dospěla k čistým a záměrně v nepatrné
míře i líbivým akordům. Bossa nova pak oproti
předešlé skladbě působila jako prášek na uklidněnou, což neznamená, že nehýřila svéráznými
nápady. Došlo v ní i na krátkou několikataktovou
valčíkovou vložku. Po celou dobu jsme byli ponoření do devadesátidecibelové lázně, měřeno sice
nekalibrovaným přístrojem, ale těch dB mohlo být
více jako méně. Jen tak na okraj, hygienický limit
ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště je
70 dB. V dané chvíli jsme to však nevnímali, ale
brali jako plnokrevný projev kapely. Dík i za neméně krásný přídavek, jímž se s námi kapela rozloučila a také poděkovala za přijetí.
Poněkud rozpačitě začalo poslední vystoupení
Skupiny Josifoska & Band. S notným zpožděním
se jednotlivě courali na pódium, aby si s mixážním mistrem nazkoušeli zvukovou úroveň a pak to
ještě jednou zopákli a když začali, nevěděli jsme
že už začali. Kapela je dobře sehraná, trubka se
dobře doplňovala se zpěvačkou, rytmika a klávesista na sebe slyšeli. Hudba se hraje srdcem a hudba
se srdcem poslouchá. Moje srdce bylo ale jinde. Ti,
kdo Band slyšeli mohou říci, jestli se mýlím. To už
nechávám na nich.
Závěrem chci říct, že to byl jeden z nejlepších festivalů poslední doby a dík dramaturgovi festivalu
MUDr. Jiřímu Tomanovi za výběr kapel – kdypak
naposled jsme mohli vyslechnout najednou dva
big bandy! Prostředí bylo v Tylově domě výborné
a nemělo by se jen konstatovat: jako obvykle. Ale
co to dá práce, aby vše bylo jako obvykle! Tedy:
Jako obvykle na shledanou za rok!
Text a foto A. Klein

Putovní výstava ČI ve znamení fotoprůsvitů
Významným společným projektem svazku obcí Česká inspirace je již mnoho let putovní výstava, která během jednoho roku
navštíví všech osm členských

měst sdružení.
V roce 2013 bude putovat komorní výběr fotoprůsvitů Miroslava Kovala z let 1979 - 2012. Fotograf, malíř, kreslíř, kurátor a typograf Miroslav
Koval vždy hodně kreslil. Vyjadřuje se především
tušovou kresbou, dříve i malbou, fotografií a fotoprůsvity. Věnuje pozornost přírodě, rytmům a zákonům pobytu v ní. „Obklopoval jsem se nalezenými přírodninami. Ale vodu, tu tekoucí i v bezpočtu
proměn sněhu a ledu, symfonii větrem rozvlněné
trávy, stvoly vzpřímené k nebi a jindy nepohodou
těsně přibité k zemi, to všechno jako záznamy
přírodních dějů v prolínání velkého s malým nosil jsem si domů na fotografiích,“ vzpomíná Koval
a pokračuje: „Teprve po letech mne, nezávisle na
sobě, Jiří Valoch s Jindřichem Štreitem přemluvili,
abych je spolu s kresbami vystavoval a potvrdil
tak jejich shodné směřování. Víc, než motivem,
je obojí jeho prostorovým rytmem a niterným
řádem. Nejde mi ani tolik o umění, to je jen prostředkem hlubšího dotyku s přírodou. A v duchu
Boštíkova výroku, že ‚není tma a světlo, jen více
nebo méně světla‘, není ani protikladu bezprostředně viděné, reálné přírody a odtažité, zdán-

livě abstraktní, polohy výpovědi. Jedno plynule
přechází ve druhé a liší se snad jen mírou zobecnění bytostně prožívané skutečnosti.“
Je až symbolické, že výstava zahajuje svoje putování v Muzeu fotografie a moderních obrazových
médií v Jindřichově Hradci.
Jindřichův Hradec
Polička
Litomyšl
Hradec Králové
Cheb
Kutná Hora
Třeboň
Telč

10. – 20. dubna
10. – 30. května
15. – 30. června
9. července – 2. srpna
7. – 30. srpna
5. – 20. září
1. – 26. října
1. – 26. listopadu

Ing. Michaela Severová
manažerka svazku obcí Česká inspirace
V Poličce bude putovní výstava České inspirace, stejně jako vloni, součástí hudebního festivalu
Martinů Fest, proběhne v salónku Bohuslava Martinů v Tylově domě. Zahájena bude v den slavnostního zahájení festivalu, a to 10. května 2013 od
17.20 hodin.
Ing. Naděžda Šauerová, členka výkonného
výboru České inspirace

Beseda s bronzovým paralympionikem
Masarykova základní škola Polička se rozhodla,
že se aktivně připojí svým doprovodným programem k akci Na kole Českou republikou, jejíž 4. ročník proběhne začátkem letošního léta.
Poté, co se třeťák Jakub zmínil, že jeho strýc vyhrál v srpnu na poslední paralympiádě v Londýně
bronzovou medaili v cyklistice, bylo téma jasné beseda s cyklistou Jiřím Bouškou, rodákem z nedalekého Miřetína.
Vzhledem k jeho blížící se sportovní sezóně,
soustředěním a dalším aktivitám jsme se setkali
už po Velikonocích, v úterý 2. dubna. Žáci ze šesti
tříd třetího, čtvrtého a pátého ročníku se zájmem
poslouchali neopakovatelné zážitky tohoto handicapovaného sportovce. Seznámil nás s průběhem

celé sportovní akce, ale i se svým dosavadním
dvacetiletým sportováním a tréninky. V důsledku
mozkové obrny se již narodil se svalově oslabenou
levou rukou a nohou. Proto jsou všechny jeho výsledky podepřeny ještě větší pílí, dřinou, trpělivostí i odříkáním, než u zdravých sportovců. Jiří
Bouška se zúčastnil již tří paralympiád, ze kterých
má jednu stříbrnou a čtyři bronzové medaile. Sdělil nám, že by rád reprezentoval ČR za čtyři roky na
paralympiádě v Rio de Janeiru a rozšířil tak sbírku
svých medailí.
Pane Bouško, všichni vám přejeme hlavně zdraví, štěstí, radost ze sportu, ale i v osobním životě!
Masarykova ZŠ Polička
J. Junková

Vzpomínáme
3. května uplyne 15 let od
úmrtí pana Jindřicha Rajmana. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňtě s námi.
manželka a děti
s rodinami
„…Už jen kytičky na hrob
můžeme ti dát…“ 8. 5. vzpomeňte s námi na pana Zdeňka Jílka, který nás před 30
lety opustil.
S láskou vzpomíná
Roman, Blanka, Zdeněk
s rodinami
Dne 12. 5. 2013 by oslavila
80 narozeniny naše milovaná maminka paní Marie Homoláčová.
Stále vzpomíná
Dáška a Lenka, dcery
s rodinami
„Dobrý člověk nikdy neumírá v srdcích těch, kteří ho
milovali.“ 13. 5. 2013 tomu
bude rok, kdy navždy utichlo srdce našeho milovaného
manžela, tatínka a dědečka, pana Miloslava Krištofa.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi alespoň touto cestou.
S láskou vzpomínají
manželka a synové
s rodinami.
Dne 15. května uplynou
dva roky ode dne, kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička paní Zdeňka Tomanová.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají
manžel, dcera a syn
s rodinou.
14. května uplyne rok, kdy
dotlouklo srdce našeho milovaného manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka, pana
Antonína Brázdy. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Stále vzpomíná manželka Jarmila a celá rodina.
Zároveň
vzpomínáme
18. května 2011 druhé výročí
úmrtí našeho syna pana Ivana Brázdy.
Vzpomíná
celá rodina
19. 5. 2013 uplynou 2 roky,
kdy nás navždy opustil náš
tatínek a manžel, pan Ivan
Brázda.
Stále vzpomínají
manželka s rodinou
Dne 28. května uplyne pět
let, co nás opustil pan Miloslav Telecký. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
manželka s rodinou

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

19

Z činnosti DPS
Penzion

Pomoc pro rodiny duševně nemocných

Společná setkání při jarním probuzení jsou naplněná vůní, tancem a květinami. Tentokrát účastníci pod vedením paní Voglové vítali jaro zumbou.
Při taneční party plné energie, skvělé muziky
a dobré nálady senioři zapomněli na všechny starosti, vyzkoušeli si, že se dá zumba tančit i vsedě
na židlích, ale hlavně probudili svá těla ze zimního
spánku.

S dětmi ze Speciální školy si senioři zahráli „Člověče nezlob se“ a v keramické dílně vyráběli vázy,
které později také zdobili glazurou.
V rámci pořadu „Cestujeme všemi smysly“ se
cestovatelé vydali do Řecka. Cesta začala letadlem
z Prahy do Athén, během letu byli senioři seznámeni se zemí, kterou navštíví. Následovala krátká
procházka hlavním městem a řecká kuchyně. Senioři ochutnali tzaziky a skordaliu s červenou řepou. Po krátkém odpočinku byl na programu ostrov Rhodos a řecká káva frappé. Při kávě se senioři
seznámili s řeckými tanci a také si mohli potěžkat
řecké kameny. Výlet se vydařil, počasí nám přálo
a hlavně naše letadlo šťastně přistálo opět v Praze.
Festival Jeden svět zamířil také do DPS Penzion.
Sdružení Pontopolis tentokrát nabídlo seniorům
film Šmejdi a to tedy bylo něco, říkali senioři. Následovala beseda s režisérkou filmu Silvou Dymákovou a bylo o čem povídat. Zkušenosti paní režisérky doplňovali senioři zase svými zkušenostmi
z těchto akcí a padly také rady jak se vyhnout nepříjemnostem, které předváděčky doprovází. Ze
všech těch rad jako nejlepší vyplynula rada – NEJEZDIT.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

1. 5. 	

MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
4. - 5. 5. 	
MUDr. Veselíková Ivana,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
461 614 569
8. 5. 	
MUDr. Zeman František,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827
11. - 12. 5. 	 MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. máje 606, 733 152 435
18. - 19. 5. 	 MUDr. Adamcová Marketa,
Polička, Smetanova 55,
461 725 987
25. - 26. 5. 	 MUDr. Adamcová Silva, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
1. - 2. 6. 	
MUDr. Adamec Stanislav,
Polička, Smetanova 55,
461 725 987

Otevřené dveře poskytují už
několik let sociální služby dospělým lidem s duševním onemocněním. Snažíme se službu průběžně rozvíjet a zavádět aktivity
a činnosti, které reflektují nové
situace a potřeby.
Jednou z aktivit, kterou jsme letos zahájili, je
Podpůrná skupina pro blízké osoby lidí s duševním onemocněním. Jde o cyklus setkávání rodičů,
sourozenců, dětí, partnerů i přátel lidí s duševním
onemocněním. Východiskem pro pořádání těchto
skupin je skutečnost, že nejen osoby s duševním
onemocněním, ale také lidé z jejich okolí, chorobou
svého blízkého velmi trpí. Lidé, kteří řeší podobné otázky, mají podobné obavy a zkušenosti, tak
mohou mít zájem se setkávat a vzájemně se podporovat.
Obdobné skupiny fungují zpravidla při sdruženích a organizacích ve větších městech. Otevřené
dveře vcelku pokrokově myslely na blízké osoby
svých uživatelů už od počátku svého fungování,
a to pořádáním psychoedukačních kurzů, které
pod vedením zkušených lektorů pořádáme už od
roku 2007. Jeden den kurzu je vždy věnován blízkým osobám našich klientů. Ti ale měli potřebu
scházet se častěji, proto jsme založili tuto podpůrnou skupinu.

Masarykova ZŠ slaví úspěchy
Dětská scéna
Ve dne 8. -9. 4. proběhla v Domě hudby v Pardubicích krajská přehlídka sólových recitátorů „Dětská scéna“. Masarykovu ZŠ reprezentovaly žákyně
6. B Veronika Poliačiková a žákyně 3. třídy Anežka
Vargová. Veronika byla v krajské soutěži poprvé,
a tak sbírala zkušenosti.
Před publikum a porotu v 1. kategorii (2. a 3. tříd)
předstoupilo postupně 18 nejlepších recitátorů z celého kraje. Už jen probojovat se sem bylo velmi těžké.
Slavnostní atmosféru umocňoval i prostor koncertního sálu s velkým křídlem.
S prvními řádky přednesených textů a básní ale
počáteční nervozita ustupovala a čím dál více převládala pohoda a dětské nadšení. Všichni zúčastnění
si odváželi milé zážitky z tohoto krásného dne.
A jak to všechno dopadlo?
Anežka Vargová zaslouženě, spolu s recitátorkou z Litomyšle, vyhrála! O vítězství rozhodl nejen
perfektně zvládnutý text, jeho pochopení, práce
s hlasem, výrazem, gradací, ale i radost z vyprávění,
přirozenost, navázání kontaktu s publikem, které se
dobře bavilo a reagovalo na humorný obsah textu patřičným „ chichotáním“.
Republikové finále ve futsalu
V letošním školním roce se Masarykova základní
škola zúčastnila třetího ročníku Školské futsalové
ligy 9. tříd. Po neúprosném turnajovém sítu se naši
futsalisté prokousali v konkurenci 150 škol až do republikového finále, které se konalo 11. dubna v Brně.

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Základním smyslem setkávání je předávání vědomostí o onemocnění a s ním souvisejících potížích. Hlavními zdroji informací jsou přímo členové
skupiny - pracovníci střediska mají spíše doprovodnou úlohu. Vedle edukační složky má jít hlavně
o společné sdělování a sdílení zkušeností, pocitů
a názorů, o vytvoření prostoru pro vzájemnou podporu a porozumění, objevování vlastního potenciálu a možností zvládání každodenních situací.
První setkání naší podpůrné skupiny se uskutečnilo 31. ledna, druhé pak 10. dubna. v podvečerních hodinách. Jejich obsahem bylo množství
zajímavých témat, jako např. zkušenosti s nemocí
svých bližních, psychiatry, psychiatrickou léčbou
a léčebnami, otázky kolem reformy psychiatrické
péče… Na řadu se dostala i politika, služby poličské
Charity a plány a aktivity Otevřených dveří.
Setkání, tak jak jsme si přáli, proběhlo v neformálním duchu a v diskusích o věcech vážných i nevážných, nikdo nezůstal stranou.
Další setkání plánujeme na konci června a následně pak v podzimním období.
Už první proběhlá setkání předčila naše očekávání a jsme upřímně zvědaví, jak bude tato nová
aktivita pokračovat.
Jana Dobrovolná
Otevřené dveře
Oblastní charita Polička

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

V silně obsazeném finále, a to z řad základních škol
z Příbrami, Znojma a Teplic, které jsou zaměřeny
přímo na výchovu fotbalových talentů, se naše škola
umístila na čtvrtém místě. Děkujeme všem našim
žákům, kteří se podíleli na tomto půlročním snažení
v honbě za titulem mistra republiky a přejeme jim
mnoho dalších sportovních a školních úspěchů.
Pořadí finálového turnaje:
1. Edisonova Teplice
2. ZŠ Břez, hory Příbram
3. ZŠ Mládeže Znojmo
4. ZŠ Masarykova Polička
Volejbal
I v této sportovní hře naši žáci dokáží držet krok
s okolními školami. V dubnovém okresním kole šestkového volejbalu sice na děvčata zbylo jen čtvrté místo, ale naši chlapci obsadili 2. místo.
Děvčata vše napravila ve volejbale trojkovém, když
Marie Dvořáková, Kateřina Mičková a Martina Skalníková okresní kolo vyhrály, a zaslouženě postoupily
do krajského kola. Chlapci ještě přidali 3. místo. Celkem startovalo 13 družstev.
Všem našim reprezentantům děkujeme a přejeme
hodně dalších kvalitních vystoupení a zápasů.
-har-

Strach má velké oči
Onemocněla manželova maminka – naše babička. Ošetřující onkolog ukončil léčbu a předal
ji do domácího ošetření s algifenovými kapkami
proti bolesti. Nestačily. Babička nespala, neměla
klid, bolest ji vyčerpávala. Nezdálo se mi, že by
algifenové kapky, které s bídou pokryjí bolestivou
menstruaci, dokázaly zatočit s bolestí způsobenou
pokročilou rakovinou slinivky. Promluvila jsem
o svých pochybnostech s kolegyní, vrchní sestrou
Charitní ošetřovatelské služby Oblastní charity
Polička Želkou Plecháčkovou. Potvrdila, že s bolestí lze udělat víc a předala mi kontakt na oddělení
paliativní péče Masarykova onkologického ústavu
v Brně.
Lékař se po telefonu vyptal na zdravotní stav
pacientky a navrhl dvě možnosti. Pokud babička
zvládne návštěvu paliativního oddělení, rád ji vyšetří. Pokud její návštěva nebude možná, postačí
mu pouze podrobný výpis ze zdravotní dokumentace a babička může zůstat doma.
Na první návštěvu se babička odhodlala vyrazit.
Lékař s ní probral symptomy bolesti a navrhl léčbu.
Vypsal recept na opiáty a seznámil nás s užíváním.
Protože jsme z daleka, nabídl konzultaci případných problémů po telefonu. Recepty jsme si mohli
vyzvedávat u něho v ordinaci v Brně nebo u onkologa ve Svitavách. Tři následující měsíce babička
s tabletami bolest obstojně zvládala. Vrchní sestra
z Charity mě však upozornila, abychom se připravili na zhoršování stavu. Vysvětlila nám pojem
průlomová bolest i způsob, jak jí čelit. Připravovala
nás, jak být krok před vývojem nemoci, přitom nás
nezahrnovala podrobnostmi, které by v dané chvíli
byly zneklidňující a nadbytečné.
V této době jsme začali hledat zajišťující lékařskou pomoc u babiččina obvodního lékaře. Bohužel byl se mnou poměrně rychle hotov. „Doporučil
bych vám LDN. Nejlepší je v Poličce,“ vyhrkl bez
známky vnímání, že se o babičku hodláme postarat
doma. Znovu jsem mu to zopakovala. „To nezvládnete. Může nastat spousta komplikací, a co budete
dělat, až bude potřebovat čtyřikrát denně píchat
morfium?“ Uvědomujíce si, že největší komplikací
onemocnění babičky je v jejím stádiu nemoci smrt
a nadupána informacemi od kolegyně z Charity,
jsem nejistě blekotala něco o možnosti použít lineární dávkovač opiátů, o domácí hospicové péči
a práci terénní zdravotní sestry. „Sestra v terénu je,
ale ta vám tohle dělat nebude.“ Vypoklonkoval mě
jako nezodpovědné individuum, které si chce na
bezmocném nemocném ukájet své osobní ambice.
S hrůzou jsem zjistila, že s obvodním lékařem
nepochodím a nebudu mít k dispozici ani zdravot-

Družiny v bazénu
Vedoucí PLAVECKÉHO BAZÉNU Jitka Kmošková oslovila vedoucí družinářky, Ilonu Dospělovou z Masarykovy ZŠ a Hanu Pokornou ze ZŠ Na
Lukách z Poličky. Ve spolupráci s nimi jsme zajistili plaveckou výuku pro děti pod vedením Plavecké
školy. Žáci si budou pod dohledem instruktorek
zdokonalovat plavecké dovednosti.

ní sestru. Telefonicky jsem se obrátila na zdravotní pojišťovnu a žádala o výjimku, aby hradila péči
a dojíždění terénních sester ze sousedního regionu
z Poličska, jelikož hospicová péče v okolí Svitav
není v terénu zajištěna. Tušila jsem, že jde o bezzubý pokus, což mi úředník pojišťovny vzápětí potvrdil. „Nepřipadá v úvahu. Všechno, co potřebujete,
na Svitavsku funguje.“
A tak jsme zůstali sami s umírající babičkou,
telefonním číslem na paliativce v Brně, osobním
kontaktem na vrchní sestru poličské Charity
a ochotnou onkoložkou, která do Svitav dojížděla
pouze jednou týdně z Pardubic.
Zhoršení nastalo v nejméně vhodnou dobu –
mezi vánočními svátky. Telefonovali jsme na paliativní péči do Brna a byli překvapeni, jak jsme i ve
vánočním čase pochodili. Z Brna jsme se vraceli
vyzbrojeni radou i novými léky. Tentokrát soustavnou bolest kryly opiátové náplasti, zvracení čípky
a Haloperidol v kapkách a na průlomové bolesti
jsme měli připraven Lunaldin – tablety rozpouštějící se pod jazykem, takže jsou použitelné i u člověka, který již nemůže polykat, a mají širokou škálu
koncentrací účinné látky. Protože jsme se u babičky s péčí střídali, zavedli jsme sešit, do kterého
jsme předepsali data aplikací náplastí a zapisovali
podávání všech léčiv, abychom zabránili omylům
v dávkování. Od této doby už s babičkou stále někdo musel být.
Jak se stav zhoršoval, museli jsme být stále aktivnější. Učili jsme se za pochodu. S vrchní sestrou z poličské Charity jsem konzultovala každou
změnu zdravotního stavu. Vždy mi vysvětlila, co
se děje a naznačila, co může dál následovat. Upozorňovala na projevy, o kterých soudila, že by nás
mohly vylekat. Postupně nás vybavovala kompenzačními pomůckami. Učila mě, jak manipulovat
s bezvládným tělem na lůžku, jak pečovat o kůži,
výživu a pitný režim pacienta. Ještě jednou jsem
se telefonicky radila s ambulancí bolesti v Brně.
Při tomto rozhovoru lékař vyslovil předpoklad,
že závěr půjde zvládnout bez morfiových injekcí.
Navštívila jsem také psychiatra a zajistila medikamentózní pokrytí psychického stavu našeho
nemocného.
Shrnuto, terminální fáze, kdy babička potřebovala intenzivní péči, trvala tři měsíce. Přitom ji
doma ani jednou nenavštívil lékař, pouze jednou
neoficiálně místně naprosto nepříslušná Charitní
zdravotní sestra z Poličky. Veškerou ostatní péči
jí poskytovala rodina. Z jejího umírání byl pro
nás paradoxně nejděsivější přístup části lékařského personálu, který nás systematicky znejisťoval,
odrazoval a dával naprosto jasně najevo neochotu
ke spolupráci. O respektu k naší prožívané bolesti,
úzkosti a obavám se už vůbec nedalo mluvit.
Jak jsem později zjistila z dalších indicií, jako
byly dávno prošlé formuláře opiátových receptů,
absence povědomí o existenci speciálních léků na
průlomovou bolest, neznalost postupu při ohledání zemřelého doma, obvodní lékař se s domácí
hospicovou péčí ve svém regionu skutečně nesetkal, ačkoliv pojišťovna tvrdila, že je poskytována.
Proč píši tento článek o události staré už dva
roky? Je určen pro všechny, kdo mají vůli a možnost posloužit svým umírajícím blízkým doma
a jsou znejisťováni a odrazováni. Jsem ráda, že
jsme navzdory některým pochybovačům dokázali splnit babiččino přání, a také za to, že se tento
příběh odehrával ve vesnici na Svitavsku. Zůstala
mi tedy naděje, že zde na Poličsku by vše probíhalo jinak, vstřícněji a klidněji. A jsem hlavně
vděčná zdravotním sestrám z poličské Charity, že
byly těmi, kdo nás provedly „údolím stínů“. Jenom
díky tomu, jak nás vzdělávaly, podporovaly, uklidňovaly a připravovaly, jsme péči o babičku zvládli
a ona mohla odejít v klidu ze středu svých blízkých
tak, jak si přála. Nikdy nemusela naříkat bolestmi,
mohla poměrně klidně spát a mohla rozhodovat
o všech svých věcech. Když chtěla, přijímala návštěvy, prohlížela si rodinné fotografie a v každém
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okamžiku, kdykoliv otevřela oči, viděla kolem sebe
své blízké.
Poslouchala hudbu a její tóny ji také doprovodily
na onen svět. Někdy měla strach. Měli jsme ho i my.
Ale ukázalo se, že měl velké oči, protože setkání se
smrtí, dříve tak děsivé, bylo najednou úplně přirozené. Nikdo z nás čtyř pečujících času stráveného
u babiččina lůžka nelituje. Nikoho z nás netrápí
výčitky a zlé sny. Spojuje nás klid společně prožitého posvátného času návratu člověka do věčnosti.
Štěpánka Dvořáková

Zdravotnický kurz
Autonehoda, otevřené zlomeniny, osoby v bezvědomí a spousta krve všude kolem. Naštěstí nic
z toho nebylo pravé – v úterý 9. dubna totiž proběhlo setkání studentů poličského gymnázia se studenty z Přírodní školy v Praze, jehož náplní byl nácvik
správného poskytování první pomoci v různých
situacích, které mohou v našem životě nastat. Pražští studenti pro nás zorganizovali i zdravotnický
závod, v němž bylo úkolem správně ošetřit zraněné
osoby na celkem 14 stanovištích a v dané situaci se
i správně zachovat.
Celé setkání začalo brzo odpoledne v aule gymnázia. Do jejího velkého prostoru se vměstnali
žáci poličské tercie, septimy a 3.A a zhruba třídně
i věkově stejně složený počet žáku z Prahy. Přivítal nás ředitel pražské Přírodní školy, poté vzal
svou kytaru a počáteční lehké napětí opadlo, když
nás vyzval, abychom si všichni společně zazpívali
Anděla od Karla Kryla. I přesto, že se nám trochu
pletl text, zvládli jsme to statečně. Pak následovala
samotná teoreticko-praktická část zaměřující se na
pomoc při stavech přímo ohrožujících lidský život.
Překvapilo mne, jak byli mladí pražští terciáni aktivní, vstřícní a ochotní spolupracovat a kolik toho
věděli. Jakožto o čtyři roky starší septimán jsem se
trochu zastyděl.
Po přestávce na oběd však začala opravdová akce.
Rozdělili nás do skupin po čtyřech až pěti členech.
Mezitím se pražští žáci zamaskovali falešnou krví,
přilepili si kosti trčící z nohou nebo se jednoduše
potřeli červenou barvou a poté se rozprostřeli po
14 stanovištích, z nichž každé zobrazovalo jednu
situaci. Po skupinách jsme se střídali na stanovištích a na každém ohodnotili body náš výkon při
záchraně postižených osob. Některé scény působily
velmi naturalisticky, například epileptický záchvat,
velmi drsná rvačka, či slečna, která chtěla spáchat
sebevraždu podřezáním žil, ale naštěstí nikdo z nás
neomdlel nebo se mu z toho neudělalo nevolno. Jiné
výjevy byly snesitelnější; našel se i jeden vtipnější
případ – typický hypochondr, který všechny tak
trochu zmátl a nikdo z nás úplně nevěděl, co přesně
s ním udělat. Po skončení akce a sečtení bodů bylo
vyhlášeno 5 nejúspěšnějších skupin a pražští studenti si v hale gymnázia zahráli volejbal.
Za všechny zúčastněné mohu říci, že akce se nám
velmi líbila, užili jsme si ji a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací. Byla to i zkouška pro nás
samotné, jak bychom v podobné situaci zareagovali
v reálném životě a zda dokážeme využít znalosti
nabyté ze školních lavic. Tímto způsobem jsme
se naučili mnohem více, než jen pasivním posloucháním a občasným uložením někoho cvičně do
stabilizované polohy. Přispělo k tomu určitě i dost
realistické výtvarné a dramatické zpracování jednotlivých scén.
Na oplátku naše gymnázium připravilo pro Přírodní školu vrstevnický program zaměřený na protidrogovou prevenci. Takto si obě školy navzájem
poskytly informace z oborů, na které se specializují.
Studenti Přírodní školy se během svého pobytu navíc dozvěděli o historii a kultuře Poličky.
Radek Kašpar
Gymnázium Polička
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Beseda s B. M. Horskou

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel.: 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel.: 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel.: 731 506 249, 464 620 162
po 19. hodině.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan Fajmon, tel.: 603 782 573.
•
Prodám byt 2+1, rozloha 86m2, na nábřeží
Svobody. Kontakt: 734 899 160. Cena dohodou.
•
Prodám rodinný dům se samostatnou dvougaráží blízko centra v Poličce. Tel.: 602 362 360.
•
Pronajmu prodejní prostory 90 m2, Polička
Riegrova 40, tel.: 602 378 922.
•
Nabízíme dlouhodobé ubytování pro seniory v Bystrém (okr. SY). Tel.: 739 000 926.
•
Prodám LCD televizi. 120 cm LG. 1,5 roku
stará. Velice dobrý obraz. Cena 8 000 Kč. Tel.:
731 506 249.
•
Hledám masérku a nehtařku (OSVČ) pro
nové Ladyfitness v Poličce. Tel.: 605 877 699.
•
KOSMETIKA, MANIKÚRA, PEDIKÚRA
Simona Zahálková, Novinka LYMFIT- tlaková masáž celého těla, permanentní prodlužování řas, depilace voskem, pedikúra včetně masáže nohou, líčení na svatbu a další. Těšíme se na
vaši návštěvu. Tyršova 161, Obchodní dům Ponas
přízemí. Tel.: 720 563 634, www.kosmetikas-cz.
webnode.cz.

V neděli odpoledne 7. 4. měli návštěvníci poličské knihovny příležitost strávit část svátečního odpoledne v milé společnosti, se zajímavým
vyprávěním i s ochutnávkou výborných anglických sýrů. Do Čech přicestovala z Anglie autorka
krimirománu Pach smrti B. M. Horská a Poličku
zařadila na seznam svých autorských čtení. O hudební doprovod se postaral sympatický poličský
muzikant Dalton Stansbury. Na závěr setkání jsem
autorku požádala o krátký rozhovor pro poličskou
Jitřenku.

Vaše knížka vyšla v únoru letošního roku v brněnském nakladatelství MOBA jako Vaše prvotina. Můžete se v krátkosti zmínit, proč jste ji přivezla právě do Poličky a co Vás s naším městem
pojí?
Do Poličky jezdím dlouho a mám ji velmi ráda.
Několikrát jsem navštívila festival Polička 555
a jazzový festival. Samotné město i jeho okolí se
mi moc líbí - je tu krásné náměstí, pěkné památky, hradby. Myslím si, že na tak malé město tu
obyvatelé mají vše, co potřebují a nemusí za tím
daleko cestovat - divadlo, klub, muzeum, galérie,
zimní stadion, koupaliště, bazén, restaurace se
zajímavou a dobrou kuchyní. Takovou vybavenost
v Anglii nemají ani mnohem větší města. A jsou tu
také milí lidé. Proto jsem tu asi také našla výborné
kamarády a poslední dobou dokonce i čtenáře.
Inspektorka Vaší knihy Elen Jollyová střídá během vyšetřování různá prostředí, takže se naskýtá otázka, kam se s ní můžeme po stopách zločinu
ve Vaší detektivce vydat?
Pach smrti se odehrává v současnosti a střídavě
v Británii a České republice. Život v obou zemích
dobře znám, protože dlouhodobě přejíždím z jedné země do druhé a pravě toto střídání a postřehy
z obou zemí jsou zaznamenány v knize.
Děj se do značné míry odehrává na univerzitách.
Řadu let jsem se v univerzitním prostředí v Česku,
Británii a krátce i v Itálii pohybovala (ne však na
univerzitách, o kterých píšu v Pachu smrti) a poznala je z různých úhlů pohledu. Britské univerzity jsou hodně mezinárodní – pokud jde o studenty,
učitele i výzkumné projekty. Zároveň ale i v tomto
prostředí narůstají obavy a nejistota. U studen-

tů jde o obavy o budoucí uplatnění, o to, zda se
osobní obrovská finanční a časová investice vrátí.
U výzkumníků se obavy týkají výsledků hodnocení výzkumu a tedy prodloužení pracovní smlouvy.
V posledních letech signalizují průzkumy mezi
zaměstnanci univerzit dramaticky rostoucí míru
stresu.
Kniha však čtenáře zavede i mimo univerzity
mezi různé typy lidí, ať už žijí v jedné čtvrti města
Milton Keynes nebo do českého a anglického policejního prostředí a mezi anglické turisty v Praze.
Takže je možné, že kniha zaujme nejen klasického
čtenáře detektivek, ale i anglofila, který nepohrdne napětím.
Při autorském čtení jste se zmínila, že jste nezůstala u první knihy, ale k vydání je připravena
i Vaše druhá kniha, jejíž jedna z epizod se odehrává taky v P….
Rukopis druhé knihy je dokončený a čeká na
vydání u nakladatele. Pátrá v něm opět detektivní inspektorka Elen Jollyová a příběh se také
odehrává v Anglii a v Česku, ale částečně také na
severu Evropy. Vědci se v něm tentokrát nevyskytují. Hlavní téma příběhu a tím i prostředí, ve kterém se odehrává, je zcela odlišné od Pachu smrti.
A máte pravdu, pátrání zavede policisty na chvíli
i do Poličky. Je to sice jen krátká epizoda, pro průběh pátraní ale důležitá.
Na závěr autorského čtení za Vámi přišla jedna
posluchačka a podělila se s Vámi o své pocity, že
po Vašem vyprávění má chuť taky něco vytvořit,
že asi opět začne malovat. To musí být výborný
pocit i takhle lidi kolem sebe inspirovat, nemyslíte?
Vidíte, to mě ani nenapadlo, že jsem tu paní přímo inspirovala, ale těší mě, pokud se mi to podařilo. Jsem velmi ráda, že jsem po skončení programu
měla příležitost si s řadou návštěvníků neformálně
popovídat. Někteří lidé se během besedy ostýchají
a osmělí se až při hovoru bez publika. Beru to především jako výměnu zkušeností. Někdy se v životě
o něco snažíme, lopotíme se a věci se nám nedaří.
Možná, že nám v tu chvíli někdo nabízí pomocnou
ruku nebo nám ukazuje nějaký jiný směr a my ho
přitom úsilí ani nevnímáme. Určitě za to stojí nenechat se zlomit, ale spíš se zamyslet, co vlastně
v životě doopravdy chceme a potřebujeme a zkusit
něco nového - možná malovat nebo psát, ale prostě
něco vytvořit. A hlavně to neodkládat. Mně zatím
vyšla jedna kniha, ale to úsilí za to určitě stálo.
Na závěr by bylo dobré se zmínit, že Vaše knížka je k zapůjčení v poličské knihovně a zároveň se
dá koupit i v knihkupectví Martina Dolejše. Přeji
Vám do dalšího psaní hlavu plnou nápadů, hodně
dychtivých čtenářů i Vám nakloněných nakladatelů. Děkuji za krásné odpoledne i Vaši návštěvu
v Poličce.
S autorkou knihy Pach smrti B. M. Horskou si
povídala
Eva Skalníková

SOŠ a SOU Polička na veletrhu

Inzerujte v JiTřence
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

22

SOŠ a SOU Polička se ve dnech 19. 3. - 21. 3. , jako
jediná ze středních škol pardubického kraje, zúčastnila mezinárodního veletrhu fiktivních firem, který
se konal v Křižíkově pavilonu B v Praze 7 – Holešovicích. Veletrhu se zúčastnilo 144 fiktivních firem
z 11 evropských zemí.
Školu reprezentovali žáci 3. ročníku studijního
oboru gastronomie. Z osmi fiktivních firem, které
na škole pracují, se veletrhu zúčastnily dvě. Firma pořádají gastronomické kurzy Gastro Show
s.r.o. a firma zabývající se cateringovými služby Fresh Catering s.r.o.
„V průběhu tří dnů, museli studenti prezentovat nejen svoji firmu, ale i znalosti z účetnictví,
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ekonomiky a marketingu a to vše nejen v českém,
ale i v anglickém a německém jazyce. Vše zvládli
dobře, což se odrazilo v hodnocení soutěžní kategorie „ Nejlepší stánek“, kde se firmy umístily na
17. a 20. místě. „, konstatovala Ing. Bronislava Pražanová, vyučující předmětu fiktivní firmy na poličské škole.
„Zkušenosti získané na veletrhu, zúročíme nejen
v dalším studiu, ale i v běžném životě. Poznatky,
které jsme si z Prahy přivezli, chceme předat nižším
ročníkům, které budou v těchto firmách pokračovat
a budou se účastnit jak regionálních, tak i mezinárodních veletrhů“, komentovaly svoji účast studentky Veronika Pražanová a Pavla Kleinbauerová.

Vzpomínáme
Dne 28. 5. uplynou 4 roky,
co nás opustila naše milá
manželka, babička, prababička, paní Marta Moudrá.
Kdo jste ji znali, mějte s námi
vzpomínku na ni.
Vzpomínají
manžel, synové, vnoučata
a pravnoučata
Dne 29. května uplyne
smutný rok od úmrtí našeho
drahého manžela, tatínka
a dědečka, pana Josefa Bartoše. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají
manželka a děti
s rodinami

Blahopřejeme
Dne 24. 5. 2013 oslaví
90. narozeniny paní Miloslava Blažková z Poličky. Vše
nejlepší do dalších let, hodně
zdraví a pohody, jí ze srdce
přejí
dcera s rodinou, vnuci
a pravnuci
Dne 26. 5. oslaví 88. narozeniny paní Věra Stodolová
z Poličky. K tomuto výročí
jí přejeme všechno nejlepší,
především pevné zdraví.
rodiny Stodolovy
a Horákova
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Zimní a jarní běžecká sezóna 2013

Monfish Cup
V sobotu a neděli 13. - 14. dubna se na přehradě Pod Kopcem konal první závod uvedený ve
sportovním kalendáři Rybářského sdružení Vysočina Polička pro rok 2013 (celkem jich bude 14),
a to II. ročník Monfish cupu. Ve spolupráci s RS
Vysočina jej opět organizovala celorepublikově
známá pražská firma Monfish a díky tomu jeho
význam přerůstá hranice okresu, kraje, a dokonce i republiky. V sobotu proběhla vyřazovací kola,
v neděli bylo finále.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k tomu
řekl: „Tento závod dříve probíhal pod názvem
Jarní muška (díky své oblibě se dočkal mnoha
ročníků), a nyní jej už třetím rokem pořádáme
s kamarády z Prahy jako Monfish cup. Letošní ročník poznamenalo počasí – vodní plocha
byla dlouho zamrzlá a museli jsme závod o týden odložit. Tím pádem nemohla přijet ohlášená čtyřicetičlenná skupina našich slovenských
kamarádů, protože právě dnes probíhá hlavní
muškařský závod Slovenska. Na startu tedy
stanulo „jen“ 116 závodníků, ale i tak si myslím,
že vzhledem k celkové situaci je to dosti značný počet. Na závod jsme se opět, jak velí naše
tradice, pečlivě připravili – vysadili jsme 4 000
kusů ryb (pstruzi duhoví, siveni) které „berou“,
takže panuje všeobecná spokojenost. Během soboty jich bylo uloveno zhruba 2 500, především
pstruhů duhových, dnes to vypadá na úlovek kolem 1 000 kusů. Spektrum úlovků je díky předchozímu zarybňování pestré - metrový sumec,
několik kaprů, candátů a štik. To je hodně nadprůměrný výsledek. K dobré pohodě přispívá
i pěkné počasí. Těší nás i fakt, že se zde sešla celá
muškařská elita České republiky. Kdyby nedošlo
k odložení závodu, byla by tu i elita slovenská.“
Pár otázek majiteli firmy Monfish Romanu
Vlčkovi. Jak došlo k vaší spolupráci se zdejším
rybářským sdružením? „Hledali jsme vhodný revír k pořádání našich muškařských závodů, kde
bychom se mohli prezentovat. Když jsme před
třemi roky letěli do Mongolska na rybářský zájezd (pravidelně je pořádáme každým rokem),
byl mezi účastníky i poličský rodák. Spřátelili
jsme se a vyvinula se z toho dlouhodobá spolupráce (nyní už je naším zaměstnancem). Právě
on nám nabídl možnost pořádat muškařské závody na zdejším revíru. S vedením RS Vysočina
jsme se rychle dohodli a z Poličské mušky se stal
Monfish cup.“ Je známo, že každý závod štědře
dotujete cenami. „Průměrná hodnota cen, které
věnujeme, se pohybuje kolem 100 000 Kč. Kromě jednoho závodu v Anglii je to největší částka
v celé Evropě. Hlavní cenou je patnáctidenní
rybářský zájezd do Mongolska a dále dva zájezdy do Slovinska. Letos ale došlo k malé změně
- vzhledem k 7. výročí existence naší firmy věnujeme hlavní cenu závodníkovi, který se umístí
sedmý. Vítěz z toho možná bude trochu smutný
a nešťastný, ale naším cílem je učinit tyto závody ještě atraktivnější. Díky tomu se na nich
pravidelně objevuje nejširší reprezentační muškařská špička ČR, nyní je tady kolem 20 mistrů
světa. Dnešní výherce zájezdu do Mongolska vylosuje z čísel od 1 do 20 příštího účastníka.“ Mezi
podmínky k získání některé z cen prý patří, že si
závodník nesmí ponechat žádnou rybu. „Přesně
tak. Jsme sportovní muškaři a proto odmítáme
zabíjení ryb.“

Hlavní běžecké období sice teprve nastává, ale
zimní a jarní starty slouží jako příprava k němu. Od
nového roku se těchto akcí účastní i běžci Atletiky
Polička.
Již 5. ledna si vyběhli v Ústí n. O. na Andrlův
chlum. Debut mezi muži si odbyl Petr Klíma devátým místem. Těsně za ním skončil Karel Radiměřský.
Starší žák Honza Mužík doběhl čtrvrtý.
V únoru, jako přípravu na půlmaratón, absolvovali Karel Radiměřský a Pepa Šutera náročný osmnáctikilometrový horský běh z Vlašimi na Blaník. Pepa
doběhl v první desítce, Karel svůj nejdelší závod dokončil v polovině startovního pole.
Ultra vytrvalci v tomto měsíci absolvovali jeden
z nejtěžších zimních běhů z Trutnova do Karlovy
Studánky. O náročnosti této 280 km dlouhé trati ve
sněhu svědčí, že závod dokončily pouze čtyři dvojice.
Mezi nimi byli i dvě poličské - Milan Beneš, bratři
Martin a Petr Mazalovi a Vít Pučálek.
V březnu otvírá jarní závody „desítka“ v Pečkách.
Za účasti téměř tisícovky nedočkavých závodníků
v první stovce skončil Pepa Šutera v čase 37:11 min.
Ještě rychleji běžel závodník Bike Clubu Sádek, Tomáš Fliedr, za 36:45 min. Jirka Bureš zaběhl 43:44
min. a Vašek Srnský 47:35 min. Katka Růžičková
absolvovala tuto trať za 51:44 min.
Za týden mladí běžci závodili v Brně - Lužánkách.
Honza Mužík bojoval na téměř dvoukilometrové
trati o vítězství a byl druhý. Matouš Budig postoupil
do vyšší věkové kategorie a v premiéře skončil šestý.
Druhý den v Adamově, v náročném závodě na Nový
Hrad a zpět patřil Pepa Šutera ke špici startovního
pole a doběhl pátý.
V polovině týdne se vyznavači všech stupňů běhu
sešli na čtvrté jarní Střítežské míli. Celkově se míle
běžela již po třinácté a účastí byla čtvrtá nejpočetnější. Vítězství si pohlídal po zranění běžící protagonista minulých čtyř závodů Ondra Klička ze Svitav.
Pod pět minut ještě doběhli další čtyři běžci v pořadí
Honza Havran, Petr Klíma, Honza Mužík a Karel
Radiměřský. Vítězství mezi děvčaty putovalo tentokrát také do Svitav, zásluhou Veroniky Peterkové.
Pro doplnění - v šestnáctičlenném startovním poli se
objevili čtyři nováčkové a závodníci si vytvořili celkem osm osobních rekordů a překonali dalších devět
rekordů ročníkových.
Již za tři dny absolvoval Honza Mužík další kros,
tentokrát v Kuřimi, kde s převahou vyhrál tříkilometrový lidový běh. Mezi dospělými dominoval reprezentant v orientačním běhu a též poličský atlet
Daniel Hájek.
Konec března měl patřit zahájení dalšího ročníku Iscarex poháru. Sněhový příděl overturu přesunul až na třetí závod, svitavskou desítku, tentokrát
6. dubna, běženou jako Krajský přebor v silničním
běhu. Z Atpol startoval pouze Karel Radiměřský,
desítku absolvoval za 38:44 min. a skončil těsně ve
druhé desítce. Hlavní závod též absolvovali opět členové Bike Clubu Sádek, Jirka Bureš běžel 42:18 min.
a Bohumír Navrátil 48:29 min. V Lidovém běhu na
1100 m zaběhl Honza Mužík druhý čas 3:40 min.
a Martin Mužík šestý čas 4:55 min. Tento den Pepa
Šutera startoval v Praze. Trať půlmaratónu vydržel
běžet dle svých představ devatenáct km, což nako-

Konečné výsledky:
1. Luboš Roza,
2. Jan Šnek,
3. David Beran atd.
Zájezd do Mongolska vyhrál sedmý Tomáš Starýchfojtů. Kromě pohárů pro tři nejlepší byly připraveny poháry i pro nejmladšího účastníka (desetiletý Honzík Bureš), pro nejlepší ženu, juniora,
nejlepšího muškaře roku a lovce největší ryby.
Text a foto: L. Vrabec
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nec stanovilo čas 1:23:23 hod. To stačilo v několikatisícovém davu na umístění ve druhé stovce.
Stejný víkend ultra vytrvalci Milan Beneš a Martin Mazal zahájili třídílný seriál Horská výzva. První
závod v Jeseníkách měřil 65 km, měl převýšení přes
3000 m a ztížený byl opět sněhovou pokrývkou. Poličská dvojice v konkurenci více než tří set týmů doběhla devátá v čase 12 a půl hodiny.
10. dubna pokračoval Pohár Iscarexu hodinovkou
v Pradubicích. Šestnácté místo a výkon 14 203 m vyneslo Karla Radiměřského do čela průběžného pořadí mužů A. Třetí závod poháru se konal 13. 4. v Jaroměři. Startovali pouze mladí běžci. A zásluhou té
nejmladší běžkyně, Elišky Červené, se opět zástupce
Poličky dostal na pódium, tentokrát na stupínek třetí. Martin Mužík doběhl šestý a Honza Mužík pátý.
Těsně před uzávěrkou, v pátek 19. 4. , se pět běžců
zúčastnilo odloženého prvního pohárového závodu
v Lanškrouně, nazvaného Zemská míle. Jak říká název, běhá se čtvrtmíle, půlmíle a míle celá. Poličští
se opět prosadili, Eliška Červená byla druhá, Matouš
Budig rovněž druhý, Honza Mužík třetí a Martin
Mužík pátý. Nejdelší míli absolvoval Karel Radiměřský jako rozklus na pardubický půlmaratón a doplnil
chybějící čtvrté místo.
Miloslav Červ

Betlémští Doltoni
jsou šampióny
Polička – Městská hokejová liga patří mezi
nejlepší v našem regionu. Jejími vítězi v sezóně
2012-2013 se stali Betlémští Doltoni – Nacko pod
vedením Tomáše Kubáta a Kamila Koníčka. Ač
patří věkovým průměrem k nejstarším týmům
v lize, dokázali porazit ve čtvrtfinále celek Nyklovic a v semifinále i výborně hrající tým Sádku. Po
roční pauze tak Betlém stanul ve finále a soupeřem jim byl skvělý tým Jedlové, který měl vynikajícího gólmana a za sebou početný dav fanoušků.
Přesto se trenérům podařilo skloubit vyzrálost
a zkušenost svých hráčů s těmi mladšími a zvítězit ve finále Městské ligy. Sáhli si na samé dno sil
a jejich velký dík patří rodinám hráčů, tak sponzorům a fanouškům týmu, jež mají na prvenství
svůj podíl.
Tomáš Kubát Bopik
P. S. Nejsem přítelem vyzvedávání osobností
a úspěch týmu beru jako celkové vítězství skvělé party hokejistů. Přesto musím udělat výjimku
a poblahopřát Dušanu Vápeníkovi, který dokázal
ve svých 40 letech nastřílet soupeřům 33 gólů
a stát se tak historicky nejlepším dosavadním
střelcem městské ligy.

Vítězové městské ligy v Poličce po skončení
vítězného finálového střetnutí, tým
Betlémští Doltoni – Nacko. Horní řada
zleva: S. Bartoš, K. Koníček, T. Kubát,
D. Vápeník, L. Vaňák, M. Roušar, M. Vaňák,
R. Pruška, P. Pešina, J. Andrle, Z. Dostál,
M. Grubhoffer. Dolní řada zleva: F. Klouzal,
Z. Dvořák, J. Drobný, A. Pavliš, M. Poul,
P. Stoklásek, P. Mička

Ohlednutí za halovou sezonou
Terezy Vytlačilové
Po veleúspěšné sezóně 2012, kterou Tereza ozdobila ziskem 6 titulů mistrně republiky, třemi dalšími medailemi z MČR, dvěma vítězstvími na mezinárodním poli, tituly Sportovec Poličky, Sportovec
okresu Svitavy a Sportovec Pardubického kraje, si
bohužel odnesla vážné poranění hlezna levé nohy,
které silně narušilo přípravu na novou sezónu, kdy
navíc čekal mladou atletku postup do vyšší věkové kategorie mezi juniorky. Díky podpoře města

Poličky, pochopení sportovní komise a pomoci
Pardubického kraje se podařilo, byť v omezeném
rozsahu, realizovat zkrácenou přípravu na halovou
sezónu, i když značná bolestivost hlezna přetrvává
stále přes všechny podstoupené léčebné procedury
a vynaložené značné prostředky.
Závěrečný účet je více než uspokojivý, krom
několika vítězství v rámcových závodech se velmi
úspěšně prezentovala při třech startech na Mistrovství České republiky v Praze. Nejprve 8. 2. vybojovala 2. místo v halovém víceboji ziskem 3 625 bodů,

když od titulu jí dělilo nikoliv pouhých 69 bodů, ale
především zranění, které limitovalo některé discipliny. Již o týden později ve dnech 16. a 17. 2. se zúčastnila MČR mužů a žen, kde si „střihla“ 60 m překážek a kouli, kde výkon 12,64 m znamenal 9. místo
mezi naší ženskou vrhačskou elitou. Následují víkend ve dnech 23. a 24. 2. se zúčastnila MČR juniorů a juniorek a svůj start mezi juniorkami ozdobila
stříbrnou medailí ve vrhu koulí výkonem 12,50 m,
ale potěšilo i 6. místo na 60 m překážek mezi specialistkami a nezklamala ani v běhu na 400 m, kde
sice těsně nepostoupila do finále, ale tato „čtvrtka“
byla již jen součástí přípravy. Za mimořádné výkony tato zástupkyně olympijského sportu z Poličky,
z města bez stadionu a bez haly, dostala pozvánku
na mezinárodní mítink 7. 3. v halovém trojboji. Ve
strhující atmosféře, již v době kondiční přípravy na
hlavní sezónu, předvedla „super“ výkony a odměnou bylo nejen druhé místo, krásná finanční odměna, ale především neuvěřitelný „osobák“ ve vrhu
4 kg koulí 13,49 m.
Výsledky jsou to obdivuhodné nejen přes zmíněné místní podmínky. Jak se později ukázalo,
absolvovala Tereza celou „halu“ s únavovou zlomeninou v levém nártu. Nyní se, s omezeními
a ortézou, připravuje na hlavní sezonu, do které
vstoupí 4. 5. v Olomouci v MČR v soutěži družstev
juniorek v barvách dvanáctinásobného obhájce titulu AK Olympu Brno a následně 8. 5. opět v Olomouci v barvách stejného oddílu zahájí extraligu
družstev žen. Pak se již naplno rozběhne kolotoč
náročných závodů každý týden až do posledního
týdne července s cílem pokusit se nominovat na
mezistátní utkání juniorů a případně na Mistrovství Evropy juniorů v italské Rieti.
-JarKa-

Fotbalové přípravky
Starší přípravce se první turnaj moc
nepovedl
Na první turnaj jarní poloviny sezony jsme jeli
s přípravkou do Litomyšle. Hned od začátku se
nám jenom potvrdily naše obavy, že jsme nebyli
ještě trénovat venku a kluci z toho byli opravdu
dost vyděšený, že jsou zase na fotbalovém hřišti.
Nedařila se nám kombinace na kterou jsme byli
zvyklí, balon nám odskakoval od kopaček a nedařilo se nám celkem skoro nic, ale když není kde
trénovat, tak s tím bohužel nic neuděláme a musíme dál makat a doufat, že naše výkony půjdou
postupně nahoru.
Výsledky:
Polička – Jablonné n. Orlicí
2-4
		 Branky: Slezák 2x
Polička – M. Třebová
2-4
		 Branky: Slezák, Horníček
Polička – Litomyšl
2–3
		 Branky: Zahoran, Jonáš
Sestava:
Lajžner, Spálenka, Tůma, Dospíšil, Bednář, Doležal, Jonáš, Zahoran, Slezák, Horníček, Karlík
Trenéři: Lajžner Roman, Karlík Jan

dek porvat ostatní. Prali se statečně. Soupeře jsme
k ničemu podstatnému nepustili a rozstříleli ho
8:2. Dobrý začátek. Jen tak dál.
Výsledky:
Polička - Litomyšl
7:7
		 – Mach 4x, Bulva 2x, Roun
Polička – Jablonné n. O. 	
8:1
		 – Mach 4x, Vondra, Roun, Valouch, Pham
Polička - Mor. Třebová
8:2
		 – Zahradníček 3x, Pham 2x, Bulva, Valouch,
Večeřa
Sestava:
A. Spálenka - Bulva, Pham, Zahradníček, Večeřa,
Vondra, Veselý, Roun, Valouch, Mach.
R. Mlynář, trenér

Fotbalový turnaj ml. přípravek
v Litomyšli (13. 4. )
Po dlouhé zimě a nekonečných trénincích v hale
nás čekal úvodní turnaj jarní sezóny v Litomyšli.
Před tímto turnajem jsme stihli pouze 2 tréninky
venku a to ve velmi improvizovaných podmínkách.
Aspoň to. První zápas vyústil v přestřelku 7:7
s Litomyšlí. Dá se říci, že se z naší strany jednalo
o typické první utkání turnaje. Další zápas s Jablonným n. O. - zlepšená hra, pěkné akce - co víc
chtít, výsledek 8:1. V posledním zápase s Mor. Třebovou nám chyběl A. Mach a tak se museli o výsleInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Úspěšná florbalová
sezóna
O druhém dubnovém víkendu, hostila vysokomýtská hala, poslední turnaj 3. liga florbalistů.
V této kvalitně obsazené soutěži, už druhým rokem statečně bojuje poličský 1. FBC. Před tímto
turnajem, se náš celek nacházel na 8. místě zaručujícím setrvání v soutěži, ale měl ve svých rukou
možnost své umístění ještě vylepšit.
SK 1. FBC Polička – FBC TJ Draci Lanškroun
6:3 (3:1, 2:2, 1:0)
Branky: Kohl 2, Češka, Pazdera, Mandík,
J. Beneš

V prvním zápase na nás čekal nevyzpytatelný celek Lanškrouna. Hned od úvodního hvizdu
na nás bylo znát, že jsme na turnaj přijeli s velkým odhodláním poprat se o co nejlepší výsledek.
Dokázali jsme soupeři odskočit na rozdíl dvou
branek, ten ovšem nechtěl dát svoji kůži lacino
a stále nás dotahoval. Skóre v polovině zápasu bylo
dokonce 3:2, ale to bylo naposledy, kdy se dotáhli na rozdíl jediné branky. Poslední třetina se už
hrála jasně v naší režii a po zodpovědném výkonu, jsme tak soupeře s přehledem dokázali porazit.
Tímto vítězstvím se mužstvo posunulo na krásnou
7. příčku, ale čekal nás ještě druhý zápas s loni ještě druholigovou Rtyní v Podkrkonoší.
SK 1. FBC Polička – Orel Rtyně v Podkrkonoší
6:7 (1:3, 3:2, 2:2)
Branky: Mandík, Schauer, Pazdera,
Češka, J. Beneš, Švanda
Do utkání jsme vstoupili velmi nekoncentrovaně
a dovolili tak soupeři lehce se dostat do tříbrankového vedení. Do konce první třetiny se nám ovšem
podařilo vstřelit kontaktní branku a začala tak
velká přetahovaná až do konce utkání. Po dvou
třetinách jsme ještě prohrávali 4:3, ale vstup do
závěrečné části se nám nadmíru podařil. Dvěma
krásnými brankami jsme dokázali otočit skóre
utkání v náš prospěch a už se zřejmě viděli na pozápasových oslavách. To ovšem byla veliká chyba,
protože soupeř se nevzdal a vývoj utkání dokázal
brankou deset vteřin před koncem otočit ve svůj
prospěch. Toto utkání jsme tak bohužel smolně
prohráli.
Celkově jsme tedy v sezoně obsadili krásné
7. místo, což je pro nás, v tak kvalitní soutěži jakou 3. liga bezesporu je, veliký úspěch. V Poličce
funguje klub již čtvrtým rokem a výsledky týmu
mají stoupající tendenci. Je jen škoda, že nemalé
finanční prostředky spojené s chodem klubu, si
hráči z velké části musí hradit sami. Malý zájem
sponzorů tak bohužel brání rozvoji tohoto mladého a perspektivního sportu v našem městě. Snad
se ale situace zlepší a florbal se bude moci v Poličce
stále více rozvíjet.
Na výsledcích se podíleli tyto hráči: J. Šlosr,
L. Hameder, J. Bouška, P. Hermany, M. Mandík,
V. Švanda, M. Češka, M. Schauer, M. Pazdera,
J. Beneš, O. Beneš, P. Poslušný, M. Kohl, J. Kučera,
L. Dejdar, L. Svoboda, J. Řezanina
Milan Češka
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Volejbalové zprávičky

Poličský dabl
Dne 6. 4. se uskutečnil v sokolovně v Poličce VI. ročník volejbalového turnaje smíšených
dvojic Poličský dabl. Turnaje
se zúčastnilo šest párů. Tím se
zapsal mezi doposud nejméně
obsazené.
Vyhrálo družstvo DoMi (Dominika Obrová a Michal Krejčí). Druzí skončili Obříci (Denda a Luboš
Obrovi) a na třetím Dinamo Moscow (Lenka Jelínková, Michal Bulva). Pořadí ostatních družstev
a kompletní výsledky naleznete na našem webu.
Děkujeme sponzorům bez kterých by se turnaj
neobešel, jsou to Bartosh s.r.o. - reklama, restaurace Apalucha, Ravensburger a MIRO Borová.
Za ASPV - Volejbal
J. K. Dvořák

Mistrovství ČR
MSKA
Ve dnech 6. – 7. 4. se v Praze konalo Mistrovství
České republiky v Moderním sportovním karate
s mezinárodní účastí, které bylo spojeno s Velikonočním seminářem. V sobotu ráno proběhlo zahájení celého turnaje mistrem prof. Dr. Rudolfem
Jakhelem (IX. DAN, zakladatelem metodiky MSKA).
Po zahájení následovaly závody ve formách, po nichž
mohli „nažhavení“ závodníci pokračovat v dalším
bodu programu, ve sportovním boji. Vzhledem
k tomu, že máme v České republice velice kvalitní
bojovníky, neměla to konkurence ze zahraničí vůbec
jednoduché. Docela často byl zaměstnán i doktor
v levém rohu haly. Kdo se dostatečně v boji při svém
vlastním útoku nekryl, sem tam dostal. Hlavní, co
na konci dne chybělo nejvíce ve zdravotnické brašně,
byly naštěstí jen tampóny do nosu. I když se docela často „ledovalo“, k žádnému vážnějšímu zranění
nedošlo. Ke konci dne shrnul a vyhodnotil mistr Miroslav Zezulka (V. DAN, koordinátor MSKA ČR) Velikonoční seminář a došlo i na zkoušky na vyšší pas.
V neděli v 8.00 hod. započala druhá část turnaje, ve
které závodily nižší kategorie ve sparingu (částečně
řízený boj s upravenými pravidly). Okolo jedenácté
hodiny, už měli závodníci dobojováno a mohlo se
přejít k vyhodnocení celého turnaje a rozdání pohárů i diplomů vítězům. Tohoto mistrovství se také
zúčastnil oddíl karate Polička, jehož zástupci slavili
ve svých kategoriích nemalé úspěchy.
Šárka Kučerová
1. místo forma Quinta
Eliška Paulíčková
1. místo forma Secunda
Eliška Paulíčková
1. místo sparing ženy
			
7.-8. kyu
Václav Nekvinda
2. místo boje muži
			
7.-8. kyu pod 16 let
Šárka Kučerová
3. místo boje ženy
			
absolutní kategorie
Šárka Kučerová zde také složila zkoušku na 1. kyu
(2. hnědý pás) a stala se tak mistrovským kandidátem.
-ra-

Přehazovaná
Poslední kolo v přehazované trojic se uskutečnilo na lanškrounské půdě 7. dubna. Polička odjížděla s velkými ambicemi na první místo. Drama,
které provázelo celých pět kol krajské soutěže, se
opět opakovalo. Polička A sice neprohrála, ale dvě
remízy ji posunuly na tomto turnaji na třetí místo.
V konečném účtování jsme se radovaly. Družstvo
ve složení Tereza Tutková, Kateřina Světláková,
Michaela Štejdířová a Vendula Korábová vybojovalo titul Přebornic Pardubického kraje. Od druhého Dolního Újezdu je dělil pouhý bodík. O to
cennější je toto vítězství. Děvčata dostala zlaté
medaile a naplnila pohár rychlými špunty.
Umístění dalších našich družstev: 7., 11., 18.,
19. místo (22 družstev).
Barevný minivolejbal
Série barevného minivolejbalu tentokráte zavítala do České Třebové. Poličku ve dvou dnech reprezentovalo 15 družstev. Vítězkami se staly hráčky modrého minivolejbalu (Dvořáková Karolína,
Lidmilová Kateřina a Mičková Kateřina). Druhé
místo vybojovala děvčata ve žlutém minivolejbalu
(Nela Chvojková, Adéla Krušinová). Tato umístění
jsou velmi cenná, neboť se hraje společná katego-

Českotřebovský pražec
Česká Třebová uspořádala trojkolový turnaj
v modrém minivolejbale. Polička A, B absolvovala
všechny tři turnaje, Polička C pouze dva. Celkově:
5., 8. a 15. místo, startovalo 19 družstev.
Český pohár kadetek
Předposlední dubnový víkend se sjelo 24 nejlepších družstev kadetek k poslednímu měření sil
do Přerova. Polička startovala ve druhé osmičce
a postupně skončila s těmito výsledky: dvě výhry
s Uherským Hradištěm a Kometou Praha, prohry s Hradcem Králové, Pardubicemi, Turnovem,
Třebínem a Vratislavicemi. Celkové 16. místo je
velkým úspěchem nejen děvčat, ale i celého oddílu.
Přípravka
I zde děvčata pokračují ve spanilé jízdě, tři kola
před koncem soutěže máme náskok 21 bodů, doufáme, že vlivem účasti tří hráček v Krajském centru mládeže nepřijdeme o mistrovský titul. Věřit
musíme náhradnicím a ty během posledních měsíců dokazují, že mohou nastupovat v základní sestavě družstva.
Starší žákyně
Starší žákyně B v dohrávce porazily Choceň 3:1,
celkově se tedy zázrak nekoná, na třetí Lanškroun
jsme ztratily 7 bodů. Celkové 4. místo.
Muži
Poličští muži i letos skončili druzí v Poháru
hejtmana Pardubického kraje. Vítězem se stala
Choceň, ale i s tou v kvalifikačních bojích dokázala
Polička remizovat.
-har-

SK PRIMA bilancuje loňské výsledky
V průběhu měsíce dubna proběhla výroční schůze SK PRIMA Polička, kde jsme bilancovali výsledky z loňského roku a rádi bychom se touto cestou
podělili o úspěchy, kterých naši svěřenci dosáhli
a sesnámili čtenáře i sdalší činností našeho oddílu.
Náš oddíl se už od svého založení primárně věnuje podpoře cyklistiky od dětských až po veteránské kategorie.
Naši závodníci během roku absolvovali celkem
157 startů na silnici, horských kolech a v cyklokrosu. Největším úspěchem na silnici je bezesporu
6. místo Františka Groulíka na Mistrovstvi Evropy Masters konané ve Žďáru nad Sázavou. Kromě
tohoto úspěchu stál několikrát na stupních vítězů
v závodech Moravského poháru.

Poděkování
Některým plavkyním a plavcům, kteří jsou po
operaci, nebo úrazu dolních končetin, se špatně
vstupovalo do bazénu a ještě hůře vystupovalo.
Vedení bazénu proto zajistilo schůdky, které na
požádání do bazénu umístí, aby i pro lidi s handicapem byl přístup do vody snadnější.
Schůdky nám moc pomáhají, chválíme!
Děkujeme za vstřícný přístup paní Jitce Kmoškové a jejím spolupracovníkům.
Za důchodkyně Marie Kynclová, Jana
Muříková, Anna Švecová
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rie s chlapci. V oranžovém jsme atakovaly bodované šesté místo. Méně se dařilo našim červeným
družstvům. Svoje umístění budeme obhajovat na
dalším turnaji v Lanškrouně.

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

Naší nejpilnější a zároveň nejúspěšnější závodnící na horských kolech byla Jitka Hodáňová, která
dosáhla skvělého 4. místa v celkovém pořadí Kola
pro život - největším středoevropském seriálu závodů horských kol. Za své úspěchy byla ve své kategorii oceněna jako Nejlepší sportovkyně v regionu.
V cyklokrosu nás po celou sezónu úspěšně reprezentovali Miloš Mayer, Bronislav Mayer a Jitka Hodáňová. Sezónu jsme zakončili 2. místem
Jitky na mistrovství republiky a jejím celkovým
vítězstvím v Českém poháru. Miloš Mayer přispěl
k úspěchům celkovým 2. místem v Českém poháru
a 4. místem na mistrovství republiky.
Kromě aktivní účasti na závodech jsme v loňském roce uspořádali i dětské závody v Liboháji,
kterých se zúčastnilo přes 30 dětí z celého okolí
a již několikátý ročník závodu Českého poháru masters v cyklokrosu, kterého se pravidelně účastní
okolo 90 závodníků.
V letošním roce plánujeme rozšíření naší pořadatelské činnosti. V průběhu léta proběhne první
ročník SK PRIMA seriál dětských závodů v termínech 12. května, 11. června a 8. září. Jeden ze závodů bude I součástí seriálu dětských závodů „Hledá
se vítěz“, který je přímo podporován olympijským
vítězem Jardou Kulhavým.
Kromě dětských závodů spolupořádáme jednu
etapu tradičního etapového závodu Vysočina 2013
a závod TOI TOI Cupu – nejvyšší soutěže v cyklokrosu.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem našim
sponzorům za podporu a popřát našim závodníkům mnoho úspěchů I v letošním roce.
Igor Švanda

Tenis

Turisté zvou

23. 3. minitenisový turnaj v Poličce. Mezi 25
dětmi bylo 11 domácích nadějí. Mezi kluky obsadil
3. místo Kuba Čerbák, kterého od finálové účasti
dělil jediný míček. Dušan Zahradníček obsadil
5. místo, Honzík Sedlatý 11. místo, Samík Šafář
12. místo a na svém prvním turnaji byl Páťa Sedlák
13. Mezi děvčaty obsadila Lucka Kotvová 5. místo,
Kája Klodnerová 6. místo, Adélka Andrlová 9. místo (a tím vyhrála útěchu), Verča Uhlířová 10. místo,

Anetka Kvapilová 11. místo a Žanda Navrátilová
12. místo. Také pro Káju, Verču, Anetku a Žandu to
byl první turnaj v začínající kariéře.
30. 3. turnaj starších žáků a dorostenek v Poličce. Mezi 17 chlapci tentokrát neúspěšně bojovali
Zdenda Jílek, Adam Jelínek a Martin Tutko. Mezi
20 děvčaty došlo k vzájemnému souboji domácích
hráček Elišky Hrubé a Lucky Jílkové, který vyhrála Lucka. Té se dařilo i v dalším průběhu turnaje
a nakonec obsadila 3. místo ve dvouhře.
6. 4. Posledním turnajem halové sezony, byly
dvouhry Open. Při předturnajových přihláškách
to vypadalo, co do počtu hráčů, na nabitý turnaj.
Nakonec se jich zúčastnilo 14, tedy o polovinu
méně. Turnaj byl rozlosován do tří skupin, ve kterých se urputně bojovalo o každý bod. Po těchto
bojích se dál hrálo ve dvou pavoucích o prvenství
v útěše a o celkový triumf. Nádhernou a dramatickou podívanou přinesl zápas Beneš - Hladík. Z celkového vítězství se nakonec radoval Pavel Rojek.
Konečné pořadí:
1. Rojek Pavel
2. Kubát Martin
3. Vltavský Vláďa a Beneš Martin
5. - 8. Hladík Lubor, Janků Radek, Svoboda
Pavel a Martínek Pavel
9. Rojka David
10. Sýkora Pavel
11. - 12. Šafář Honza a Andrš Filip
13. - 14. Pelikán Tomáš a Dufek Pavel
Oznamujeme široké veřejnosti, že od 22. 4. začíná letní sezóna. Ceny za pronájem dvorců zůstávají nezměněny. Dopoledne a víkend - 60 Kč za
hodinu/kurt a odpoledne - 100 Kč.
Víkendové hraní bude spíše v odpoledních hodinách, z důvodu turnajů a mistrovských zápasů.
-zj-

Zprávy oddílu ledního hokeje
Konečná tabulka krajské ligy mužů 2012-2013
1. Choceň, 2. M. Třebová, 3. Chrudim, 4. Litomyšl, 5. Světlá n. S., 6. ZH Pardubice, 7. Lanškroun,
8. Hlinsko, 9. Polička, 10. Č. Třebová, 11. Skuteč.
Vítěz krajské ligy HC Spartak Choceň se zúčastnil kvalifikace o baráž do II. ligy, kde v rozhodujícím duelu podlehl Vrchlabí.
V této sezoně převzal „A“ mužstvo bývalý dlouholetý kapitán Spartaku Dušan Vápeník, který
jako jediný ze všech trenérů v našem oddílu má
trenérskou licenci „B“. Povinností mít ve svém
oddíle alespoň jednoho takového člověka je nové
nařízení trvající asi dva roky. Tito trenéři licencí
zaštiťují žákovské kategorie a jsou povinni svoje
vědomosti předávat dál ve svých klubech. Další
novou tváří na střídačce byl Pavel Štefka, kterého
si k sobě vybral D. Vápeník a dále p. Šťastný. Cílem nového vedení bylo alespoň jednou postoupit
do horní skupiny, což se podařilo ve druhé části.
Přestože Spartak vyhrál ve Světlé n. S. a získal bod
proti M. Třebové (mj. to byly jedny z nejlepších
utkání) zůstal v tabulce šestý, což znamenalo nejtěžšího možného protivníka do čtvrtfinále. Suverénní Choceň také postoupila 2:0 na zápasy. Chuť

po vyřazení z play-off si Polička hodlala vylepšit
v Poháru V. Martince. V jeho předkole však narazila na Lanškroun a ten vystavil našim barvám
rychlou stopku, ačkoli první utkání na domácím
ledě bylo vítězné. Přes horší umístění, než byly
představy, však trenér D. Vápeník viděl pozitiva
v bojovnosti a týmovém duchu tak, jako v minulých ročnících, kdy ještě oblékal sám dres Spartaku Polička. K jeho nelehké práci u „A“ mužstva
zastává při svých pracovních povinnostech ještě
funkci pokladníka v oddíle LH. A aby toho nebylo
málo rozhodl se D. Vápeník založit in-line mužstvo, kde bude působit jako hrající trenér. Z důvodů této další činnosti absolvoval i s M. Grubhofferem 6. dubna trenérský kurz v in-line.
Pro rok 2013 se v Poličce bude hrát I. liga tohoto
sportu.
Na závěr chceme poděkovat hráčům a hlavně
vedení „A“ mužstva za reprezentaci mateřského
oddílu.
V závěru března starší žáci hráli na dvoudenním
turnaji v Soběslavi (24. - 25. 3. 2013) za účasti
těchto mužstev Soběslav, Český Krumlov, Pelhřimov, Polička, Benešov a Písek. Hrálo se systémem
každý s každým na dva poločasy (2x20 min. čistého času). Výsledek z každého poločasu byl brán
jako jeden zápas. I když se v Poličce již od 10. března netrénovalo, kluci neztratili nic ze své letošní
formy a obsadili 3. místo za vítězným Pískem
a druhým Benešovem. Na závěr je třeba poděkovat
rodičům, kteří kluky na turnaj doprovázeli nejen
na dlouhé cestě do Soběslavi, ale celou sezonu. Zázemí, které jim doma vytváří a podporují je svým
povzbuzováním při hře a v neposlední řadě je
podporují finančně, je velkou pomocí hlavně trenérům. Ještě jednou díky.
Výbor oddílu LH

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

středa 1. května - Kutná
Hora
Autobusový zájezd do okolí Kutné Hory. Navštívíme zříceninu
hradu Sion a odtud se pěšky vypravíme kolem řeky Vrchlice do
Kutné Hory. Následovat bude prohlídka pamětihodností města.
Vedoucí akce: Jiří Andrle
sobota 11. května - Býčí skála
Vlakový zájezd do oblasti Moravského krasu
s návštěvou jeskyně Býčí skála a Křtin. Odjezd
vlakem do Adamova. Pěší trasa 12 km.
Vedoucí akce: Mil. Štefka
sobota 18. května - Tajný výlet, 4. ročník
Oblíbený pěší výlet do okolí Poličky vhodný pro
rodiny s dětmi. Sraz účastníků v 9.00 hod před
nádražím ČD. Trasa 12 km.
Na výlet zvou: Jiřina a Roman Škorpíkovi a Miloš Baláš.
sobota - neděle 25. - 26. května - Kolem
pevností na Čihák a do Polska.
Autobusový zájezd na Červenovodské sedlo
a Suchý vrch a na chatu KČT na Čiháku. Druhý
den do Polska do oblasti Bystrzyckich hor.
Vedoucí akce: Jiří Andrle
pátek 31. května - Za západem slunce.
Letos se vypravíme do Lubné. Odjezd autobusem z Poličky, nádr. v 17.35 hod.,
z mostu v 17.37 hod. Z Lubné po žluté značce
přes Široký Důl do Poličky. Západ slunce budeme sledovat u Aiglova lomu.
Délka trasy 10 km.
Vedoucí akce: Ing. Karel Müller
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

AVL Polička

4. 4. 	
11. 4. 	

V dubnu byly odehrány poslední zápasy XIV. ročníku AVL
Polička s výsledky:
28. 3. 	 Bystré - Jaruni
2:0
Bystré - ASPV
2:0
Jaruni - ASPV
2:0
Pajdáci - LachSoda 2:0
Pajdáci - K6
0:2
ASPV - K6		
0:2
THT - K6		
0:2

Konečné pořadí družstev:
1.
K6		
2.
Bystré		
3.
THT		
4.
Jaruni		
5.
ASPV		
6.
Pajdáci		
7.
LachSoda		

(21 b.)
(18 b.)
(16 b.)
(12 b.)
(9 b.)
(8 b.)
(0 b.)

Slavnostní ukončení s vyhlášením výsledků proběhne začátkem května v restauraci Starohradská.
Další ročník AVL Polička bude zahájen v říjnu.
Přihlášky družstev do XV. ročníku AVL bude možno podávat do 15. 9. e-mailem na adresu sody@
seznam.cz.
Kompletní výsledkovou listinu a výsledky odehraných zápasů naleznete na www.policka.cz/avl.
Děkujeme firmám Bartosh s.r.o. - reklama, Kovoslužba Bulva, Tiskárna Polička, MIRO Borová,
Ravensburger i městu Polička za poskytnutou
podporu a těšíme se na dalším ročníku nashledanou.
Za OV AVL
J. K. Dvořák
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Plavecký bazén
1. středa
2. čtvrtek
3. pátek
4. sobota
5. neděle
6. pondělí
7. úterý

8. středa
9. čtvrtek
10. pátek
11. sobota
12. neděle
13. pondělí
14. úterý

15. středa
16. čtvrtek
17. pátek
18. sobota
19. neděle
20. pondělí
21. úterý

22. středa
23. čtvrtek
24. pátek
25. sobota
26. neděle
27. pondělí

14.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-15.00 dvě
dráhy,15.00-17.30, 17.30-19.00 tři
dráhy,19.00-20.00
6.00-8.00, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
ZAVŘENO
6.00-7.30, 11.00-13.30, 14.30-15.30
dvě dráhy, 15.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-12.00, 14.00-15.00
dvě dráhy, 15.00-16.00 pro těhotné,
16.30-17.30, 17.30-19.00 tři dráhy,
19.00-20.00 aquaerobic
14.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-15.00 dvě
dráhy,15.00-17.30, 17.30-19.00 tři
dráhy,19.00-20.00
6.00-8.00, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
ZAVŘENO
6.00-7.30, 11.00-13.30, 14.30-15.30
dvě dráhy, 15.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-12.00, 14.00-15.00
dvě dráhy, 15.00-16.00 pro těhotné,
16.30-17.30, 17.30-19.00 tři dráhy,
19.00-20.00 aquaerobic
6.00-7.30, 11.00-12.00, 18.00-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
6.00-7.30, 14.00-15.00 dvě
dráhy,15.00-17.30, 17.30-19.00 tři
dráhy,19.00-20.00
6.00-8.00, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00 hod.
ZAVŘENO
6.00-7.30, 11.00-13.30, 14.30-15.30
dvě dráhy, 15.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-12.00, 14.00-15.00
dvě dráhy, 15.00-16.00 pro těhotné,
16.30-17.30, 17.30-19.00 tři dráhy,
19.00-20.00 aquaerobic
6.00-7.30, 11.00-12.00, 18.00-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
6.00-7.30, 14.00-15.00 dvě
dráhy,15.00-17.30, 17.30-19.00 tři
dráhy,19.00-20.00
6.00-8.00, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
ZAVŘENO
6.00-7.30, 11.00-13.30, 14.30-15.30
dvě dráhy, 15.30-16.00, 18.00-20.00

28. úterý

6.00-7.30, 11.00-15.00, 15.00-16.00
pro těhotné, 16.30-17.30, 17.30-19.00
tři dráhy, 19.00-20.00 aquaerobic
29. středa 6.00-7.30, 11.00-12.00, 18.00-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
30. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-17.30, 17.30-19.00
tři dráhy,19.00-20.00
31. pátek
6.00-8.00, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
DLE HYGIENICKÉHO PŘEDPISU VYHLÁŠKY
MINISTERSTVA ZDRAVODNICKTVÍ č. 238/2011
do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami
a děti do věku jednoho roku! Děti ve věku od 1 do 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!
INFORMACE:
• KURZY na plaveckém bazénu se o svátcích
1. a 8. 5. nekonají.
• teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 0C
• při překročení zaplaceného času v bazénu a bazénku se doplácí dle platného ceníku
• plavecký bazén Jitka Kmošková 737 867 342,
bazen@tespolicka.cz, 461 725 631
• Zdena Mihulková, plbazen@tespolicka.cz;
• plavecká škola Jolana Kozlová 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• provoz schůdků při veřejném plavání: po – pá:
od 6.00 hod. do 7.30 hod.
od 7.30 hod. do 20.00 hod. na požádání
PROVOZ SAUNY
muži:
středa, pátek 16.00-19.30 h.
ženy:
čtvrtek 16.00-19.30 h.
sobota 15.00-16.55 h.
společná: sobota 17.00-19.30 h.

AKTUÁLNÍ ZMĚNY o provozu bazénu jsou na
www stránkách T.E.S., město Polička a před plaveckým bazénem na nástěnce.
Provozní doba fitcentra na plaveckém
bazénu: dle rozpisu uvedeného na vývěsní tabuli
před plaveckým bazénem
Po, St, Pá: 10.00-12.00 h. a 14.00-20.00 h.
Út, Čt:
14.00-20.00 h.
So:
14.00-17.00 h.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora.
ZIMNÍ STADION:
IN-LINE plocha – provoz od 1. 5.
Bruslení pro VEŘEJNOST ZDARMA:
úterý 17.15 – 18.15 hod., neděle 15.30 – 16.30 hod.
Bruslení pro ZŠ:
pondělí – pátek od 8.00 hod. - po dohodě s vedoucím ZS
Bruslení pro KOLEKTIVY: po dohodě s vedoucím
ZS. Informace na tel. 461 725 427
Grubhoffer Miloš: mob. 605 246 743, vedoucí zimního stadionu Polička, zimnistadion@tespolicka.cz

Juniorský závod
v boulderingu
V sobotu 13. 4. se v Praze uskutečnil juniorský závod v boulderingu, což je jedno z moderních odvětví
sportovního lezení. Jde o zdolávání krátkých lezeckých problémů bez jištění. Jednalo se o nominační
závod do juniorské reprezentace ČR. Kritérium bylo
umístit se do 2. místa.

Saunování s dětmi batolecího věku je vhodné při
zahájení provozu v kterýkoliv provozní den.
REŽIM SPRCHOVÁNÍ V SAUNĚ:
Každý návštěvník sauny ví, jak je saunování je
zdravé pro organizmus. Navíc se informace o saunování dozvíte také na internetu. Menší pozornost
se věnuje osobní hygieně.
Víte, že před vstupem do OCHLAZOVNY je nutné osprchovat se teplou vodou, že nestačí sprchovat se až v ochlazovně studenou vodou? CHRÁNÍTE TAK SVÉ ZDRAVÍ.

Závodu se zúčastnil i lezec z Poličky Michal Štěpánek, který si po zimní přípravě vytýčil umístění do
2. místa jako reálný cíl. Z juniorské lezecké špičky
nechyběl nikdo a na reprezentaci pomýšlel každý.
Závodilo se na 8 bouldrech a klíčem k úspěchu bylo
vylézt co nejvíce boulderů na co nejméně pokusů.
Všechny bouldery se povedlo vylézt pouze dvěma závodníkům. Nakonec se díky lepším pokusům přece
jen vítězem stal náš Michal.
Jsme rádi, že se tímto výkonem dokázal nominovat do juniorské reprezentace ČR a do budoucna
budeme fandit, protože ho čeká účast v evropském
poháru.
Za HK Polička
STN
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