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Pohled na politiku po třech letech
v Parlamentu ČR
Vážení a milí spoluobčané,
tento příspěvek píši s plným vědomím, jak
špatně je v posledních letech vnímána politická úroveň vládní a parlamentní politiky v naší
zemi, potažmo v celé Evropě. Přesto věřím, že
mojí povinností je přihlásit se i ke své zodpovědnosti a zároveň alespoň jedenkrát za rok podat
informaci mýma očima.
S velkou úctou žádám o shovívavost při hodnocení mého příspěvku a všem těm, kteří pochopili, a stále ještě chápou, moji situaci, předem
děkuji.
Vážení čtenáři, myslím, že již celou řadu let
jsme svědky velkých, převratných změn, kterými prochází celý svět, především svět náš tzv.
západní, včetně naší země. Rychlost a dopady
globalizace, nástup moderních technologií, nárůst cen energií všeho druhu a v neposlední řadě
velmi špatný demografický vývoj v Evropě jsou
doslova fatální.
Tento převratný vývoj zcela přirozeně zasáhl
nejen politickou situaci, ale dle mého názoru
i oblast duchovní, kdy např. vidíme velký odklon
od tradičních, staletých hodnot, např. rodinného života a nízké porodnosti.
Osobně mám velkou příležitost již tři roky
se účastnit parlamentní politiky, která mi dala
možnost nahlížet na reálnou politiku z blízké
pozice a dotvářet si vlastní názor.
Nebudu opakovat svá hodnocení ze svých příspěvků po prvním a druhém roce, které jsem
v naší Jitřence publikoval a ke kterým se obsahově stále hlásím, nicméně mi dovolte shrnout
mé pocity po třech letech do několika následujících vět.
Jsem hluboce přesvědčen, že hlavní výzvy současné doby nemůže úspěšně vyřešit pouze jedna
politická strana, ale že je nezbytné při zachování
maximální svobody jednotlivce a respektování
demokracie hledat širokou celospolečenskou

Nová parkoviště
Město Polička buduje nová parkovací místa.
Nová parkoviště vzniknou na sídlišti bytových
domů na ulici Hegerova – předpokládáme zde
8 míst a ulici Družstevní – 13 míst. K rozšíření
parkoviště dojde též v ulici Nádražní u plaveckého bazénu, zde by mělo být vybudováno 10 míst
a nová příjezdová komunikace k parkovišti.
U plaveckého bazénu bylo rozšíření parkoviště
vyvoláno potřebami návštěvníků, zejména maminek s dětmi, parkoviště u bytových domů se
buduje na základě požadavku místních obyvatel,
dojde i k částečnému zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu vozovky.
Všechna tři parkoviště budou provedena z betonové zámkové dlažby. Předpokládaný termín
realizace je červen letošního roku.
N. Šauerová,
tisková mluvčí města

shodu, ze které musejí vzejít nové impulsy k řešení velmi vážných témat dnešní doby.
Věřím, že mi většina z vás dá za pravdu, že řešení následků světové globalizace, která připravila a stále připravuje celou Evropu o milióny
pracovních míst, velký nárůst životních nákladů
domácností, a to především z důvodu zvýšení
cen energií, a v neposlední řadě velmi žalostný
demografický vývoj, který zapříčiňuje stárnutí
Evropy se zdrcujícím dopadem na důchodové
systémy jednotlivých zemí, jsou natolik závažné
problémy, že soudobá politika nemá reálné možnosti tyto věci úspěšně zvládnout.
Současnou úroveň a vnímání politiky nesu
velice těžce. Mnohokrát jsem si položil otázku,
kam celá Evropa a Amerika spěje. Je sice pravda,
že situace České republiky ve srovnání s jinými
státy je stále relativně dobrá, to však neznamená, že nás nečekají další nevyhnutelné změny.
I v letošním roce si naše země, a to po všech nepopulárních reformách, musí pro své hospodaření vypůjčit 100 miliard korun. Celkový státní
dluh tak bude činit více jak 1,6 biliónu korun.
Je paradoxem, že v našem městě jsme dokázali
za posledních 10 let splatit 100 miliónové zadlužení. Za stejnou dobu zadlužení státu vzrostlo ze
400 miliard korun na 1,6 biliónu korun, tj. 4x.
Přitom v našem městě hledáme širokou, zodpovědnou shodu a v parlamentu se politikaří
a usiluje o každý jeden hlas. To, že je vše dopředu stranicky předurčeno a že je to vydáváno za
vrchol demokracie, není třeba opětovně zdůrazňovat.
Nevím, ale výsledek této nezodpovědné politiky v podobě nesplatitelných dluhů staví celou
Evropu do role upadajícího kontinentu. Je viditelné, že Evropa již celou řadu let ztrácí ekonomickou nadvládu nad světem a že pomyslný štafetový kolík, který naše generace předá našim
dětem, nebude vůbec záviděníhodný.
Vážení spoluobčané, závěrečný rok této Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR rychle uteče
a je pravděpodobné, že se již nic převratného
nestane. Přes veškerý úpadek politiky jsem rád,
že tento nenáviděný parlament přijal několik zákonů, které považuji za velmi správné a užitečné.
Na jedné straně omezil jako první porevoluční
parlament celou řadu poslaneckých výhod, dále
umožnil přímou volbu prezidenta a v neposlední řadě přijal významné zákony z pozice malých
měst, které spravedlivě přiznávají malým městům větší výnos z daní a hazardních her – jen
v případě Poličky se jedná o 15 – 20 miliónů Kč
ročně.
Jsem také rád, že jsem mohl přispět, a snad
ještě přispěji, k řešení rozmanitých problémů
občanů, firem i našeho města.
Na závěr mi dovolte poděkovat, a to i za situace, kdy si stále myslím, že se do parlamentu
nehodím, vám občanům, tak i zastupitelům za
dosavadní důvěru, které si velice vážím.
S pozdravem
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Rekonstrukce
plaveckého bazénu
I v letošním roce je v městském rozpočtu vyčleněna částka na další etapu nutných úprav v poličském plaveckém bazénu. Třetí etapa zahrnuje
osazení UV lampy na recirkulační systém úpravy
bazénové vody a výměnu zásobníkových ohřívačů
teplé užitkové vody z důvodu havarijního stavu
stávajících zásobníků. Realizace projektu je plánována na měsíce červenec a srpen, předpokládaná
cena je ve výši 1 mil. Kč. (V době uzávěrky Jitřenky
ještě nebyla vybrána firma, která bude akci realizovat, město Polička vyhlásilo výběrové řízení na
dodavatele.)
Plaveckého bazénu se týká i rozšíření parkoviště
pro jeho návštěvníky, viz článek „Nová parkoviště
v Poličce“.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Tyršova ulice

I v květnu pokračovaly intenzívně práce
na Tyršově ulici

Tvář ulice se postupně mění

Uzávěrka

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

Jaroslav Martinů
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Opět žádají
o sklenici vody

Svojanov představuje sbírku modelů

Dne 14. května byla na Svitavsku okradena seniorka. Dvě ženy, kdy jedna měla být údajně v jiném
stavu, měly svou oběť připravit o několik stokorun.
Dvě „dámy“ ve věku 25 – 30 let, výšky asi 160 centimetrů, kdy jedna měla tmavé a druhá světle hnědé
vlasy, jedna byla oblečená do béžové sukně a vesty,
zatímco druhá měla béžové šaty, v odpoledních hodinách oslovily třiaosmdesátiletou ženu v Rohozné
na Svitavsku a požádaly ji o sklenici vody. Seniorka
vyhověla. Zatímco jedna hasila svou údajnou žízeň,
druhá čekala v chodbě nemovitosti. Poté dům obě
dámy narychlo opustily. Jedna z nich v domě seniorky ukořistila 300 korun v hotovosti. V tuto chvíli
je případ policií šetřen pro podezření ze spáchání
přestupku proti majetku. Pokud se ale podaří podezřelou dvojici dopadnout a bude-li mít na svém kontě
podobných jednání více, může být soudem potrestána odnětím svobody až na 2 roky.
Rádi bychom varovali veřejnost před podezřelou
dvojicí. V případě, že i u vašich dveří kdokoli požádá
o sklenici vody, mělo by to ve vás vyvolat pocit obezřetnosti! Rozhodně podobné osoby nezvěte do bytů
a domů! Je-li to jen trochu možné, okamžitě informujte policii prostřednictvím linky 158.
nprap. Anna ŠTEGNEROVÁ
vrchní inspektor

Unikátní výstava modelů historických staveb
byla v těchto dnech otevřena na hradě Svojanově. Sbírka 144 papírových modelů je umístěna
v podkroví domu zbrojnošů, které se jako výstavní prostor otevírá vůbec poprvé v historii
hradu. Pro návštěvníky je asi nejzajímavějším
exponátem model samotného hradu Svojanov,
který je umístěn hned ve vstupní části a představuje současnou podobu hradu po provedení celkové rekonstrukce. Mezi další dominanty výstavy patří například model zámku v Pardubicích,
zámků Žleby, Hrádek u Nechanic, Červená Lhota nebo hradů Karlštejn či Rožmberk. Ve sbírce
však nejsou zastoupeny jen hrady a zámky, ale
i další historické stavby jako například kostely,
rotundy, rozhledny, městské věže či lidové stavby. Vystavené modely pochází převážně ze sbírek
tří autorů - Petra Baldy, Milana Bartoše a Miloše
Drábka.
Milan Bartoš je i autorem modelu hradu Svojanov, jehož vystřihovací verze bude brzy vydána i k prodeji.
Podkroví domu zbrojnošů tak dostalo zcela
novou náplň. Jeho samotný prostor patří k nejhodnotnějším částem hradu. Návštěvníci zde

Miloš Dempír

Kraj Smetany a Martinů se představuje

Modernizace
silnice II/360

Obec Jedlová
Obec Jedlová vznikla ze tří
místních částí, které navzájem
splynuly. Jméno obec dostala
podle ztepilých jedlí, které ji obPardubický kraj bude v letošním a příštím roce
klopovaly. Rozkládá se v délce 6 km podél Zlatého
provádět stavbu Modernizace silnice II/360 Polič- potoka, jihovýchodně od Poličky s nadmořskou
ka – křižovatka na Sebranice – II. etapa. Součástí
výškou 599 m n. m. a o rozloze 2 304 ha. Obec byla
stavby bude mj. i zkapacitnění mostu nad zatrub- založena za vlády krále Přemysla Otakara II. (1253
něným potokem u železničního přejezdu na ulici - 1278) jako pohraniční ves na českomoravském poT. Novákové na povodňové průtoky. V letošním
mezí.
roce bude realizována obnova povrchu silnice
V současné době má obec 1028 trvale žijících
v úseku od severního konce Lezníku po ulici T. No- obyvatel, 292 trvale obydlených domů, 75 rekreačních chalup a 13 chat. Obcí prochází silnice II. třídy
vákové v Poličce, v příštím roce pak zbývající úsek
č. 362.
silnice po dům č. p. 75 na ulici Husova. Protože
stavba silnice v ulici Husova bude řešena včetně
konstrukčních vrstev vozovky a včetně přeložení
dlažby chodníku, mj. z důvodu výškových poměrů,
plánuje zde město Polička provést v příštím roce
rekonstrukci asi 109 m nekapacitní kanalizace
a Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko výměnu vodovodu. Nevyhovující přípojky
k nemovitostem budou v rámci stavby řešeny po
obrubník komunikace, řešení zbývající části přípojek bude na rozhodnutí majitelů nemovitostí. Pro
provádění rekonstrukce kanalizačního řadu v ulici
Husova bude zapotřebí provést v příštím roce její
celkovou uzávěru a řešit dopravu objízdnou trasou.
Kromě zkvalitnění povrchu silnice směrem na
Litomyšl bychom se v letošní roce měli dočkat od
Ředitelství silnic a dálnic i obnovy povrchu silnice
I/34 v ulicích Hegerova, Čsl. armády a nábř. SvoMezi kulturní památky je zařazen farní kosbody po gymnázium.
tel Navštívení Panny Marie - raně gotická stavba
Jiří Coufal, OÚPRaŽP
z konce 13. století se zvonicí a přilehlým hřbitovem,
který je chráněn kamennou zdí. Se jménem obce je
spojena historie minerálních lázní Balda či Zlatá
studně, ležící v katastrálním území Jedlová, v nadmořské výšce 654 m n. m. Lázeňské objekty dnes již
neexistují. Dochovala se pouze kaplička, myslivna
a studně s pramenem vody, u které byl postaven kiDne 12. 6. bude přes Poličku projíždět peloton cyk- osek s občerstvením pro letní návštěvníky, kteří vylistů v rámci 4. ročníku veřejné charitativní cyklo
hledávají neporušenou čistou lesní krajinu a místa,
tour „Na kole dětem“.
jejichž minulost nám má i dnes co říci.
Jedná se o jedinečnou akci, která se svým charakOkolí Jedlové láká k procházkám, pohybu na čerterem a mezinárodním rozsahem zařadila mezi vý- stvém vzduchu v zachovalé přírodě. Obcí prochází
znamné sportovní projekty na podporu onkologicky
cyklostezka č. 4019, která bude nyní doplněna nově
nemocných dětí. Na poličské náměstí by peloton měl
otevřenou cykloturistickou ubytovnou, která krodorazit v čase mezi 12.45 - 13.15 hod.
mě ubytování nabídne posezení v restauraci s venPřijďte podpořit cyklisty, kteří putují z Aše do Ve- kovní zahrádkou a grilem. Objekt se momentálně
lehradu.
dokončuje a bude otevřen v měsíci červnu. Pro

Na kole dětem
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mohou spatřit dřevěné prvky pocházející až
z 15. století.
Výstava je součástí prohlídkového okruhu
B. Potrvá až do konce října a je otevřena jako
celý hrad v květnu a červnu denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin, v červenci a srpnu denně od 9
do 18 hodin a v září a říjnu denně kromě pondělí
od 9 do 17 hodin.
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volné chvíle jsou k dispozici dvě bowlingové dráhy se sportbarem v kulturním domě. V obci se nachází soukromá galerie, kde každoročně probíhají
výstavy obrazů. Pro sportovní vyžití je k dispozici
fotbalové hřiště a víceúčelové hřiště s tartanovým
povrchem, určené pro tenis a míčové hry. Návštěvníky a turisty také jistě zaujmou některé roubené
chalupy, o které pečují vesměs chalupáři. Příjemné
podkreslení krajině dodává velké množství rybníků, které se nacházejí v Jedlové i jejím okolí. Navštivte Jedlovou a uvidíte.
Radomil Horníček, starosta Jedlové

Navštivte
naučnou stezku
Pod Tylovým domem začíná naučná stezka se
svým desetikilometrovým okruhem přes Liboháj,
kolem „přehrad“ a zpět do Poličky. Na trase najdete nyní cca 13 tabulí. O dvou tabulích víme, že
je nějaký vandal v nedávných dnech zlikvidoval.
Zadní část stezky v oblasti za přehradami má obnovené a doplněné značení.
Trasa vás zavede do zajímavých zákoutí jakými
jsou třeba tůňka uprostřed lesů či meandrující potok, ve kterém žijí raci. Tabule před šesti lety graficky ztvárnila Miluše Řehůřková na základě návrhů a textů, které jsme dali dohromady v rámci A21
Polička. V informačním centru na náměstí můžete
dostat mapku a brožurku s trasou naučné stezky,
náhledy jednotlivých tabulí i s dalším povídáním
o místech na trase naučné stezky.
O trasu i o chráněnou lokalitu výskytu vzácných
rostlin se zde starají přátelé z ČSOP s příspěvkem
na režii od města Poličky.
René Habrman – A21 Polička

Děkuji, takhle vzpomínat nechci!
(Pozn. redakce: Článek T. Janečkové není reakcí
na příspěvek RSDr. Chudého. Dorazil do redakce
vzápětí po skončení pietní akce.)
Ráda bych reagovala na pietní vzpomínku na
osvobození, která se konala 8. května na centrálním
hřbitově v Poličce. Někteří z vás se zde zmiňovali
o počtu mladých lidí, kteří přišli, respektive nepřišli vzpomenout na padlé během druhé světové války
a uctít jejich památku. Z mladé generace jsem tam
sice byla téměř jediná, ale nesmíte se tomu divit. Minulý rok prý přišli skauti, ale pokud setkání proběhlo
ve stejném stylu jako letos, nedivím se, že už se tam
znovu neobjevili.
Kladně hodnotím shrnutí událostí druhé světové
války. Je důležité si neustále připomínat, co se vlastně na našem území stalo, abychom se mohli poučit
do budoucna. Ale zásadně nesouhlasím s tím, jak se
následně vedení této akce začalo navážet do mladé
generace, že nikdo z nás nepřišel, i do ředitelů zdejších škol, že měli donutit své žáky přijít. Dokonce ze
strany účastníků zazněla lež, že se o tomto období
nyní na školách neučí. Z vlastní zkušenosti však
vím, že to není pravda. Na závěr vyzvali účastníky
vzpomínky, aby se šli hlavně všichni vyfotit, aby bylo
vidět, kdo tu byl a kdo ne! To už i na mě bylo moc
a odešla jsem.
Já bych se o této akci bez svého otce nedozvěděla.
Poslední Jitřenku jsem ještě nestihla přečíst a internetové stránky pravidelně nekontroluji. Myslím,
že je dobré, aby přišli mladí, ale proč jim to někdo
nedá vědět? Opravdu by byl problém, rozeslat jeden
e-mail na ředitelství škol? Nebo vytvořit událost na
facebooku, kde spousta mladých tráví svůj volný
čas? Ráda bych ale také tímto apelovala na učitele,
aby své žáky zpravovali o tak důležitých událostech
a pozvali je poklonit se k památníkům. A zároveň
i na studenty, aby počítače vyměnili na chvíli za realitu, která sice nebyla vždycky příjemná, my jsme
ale ti, kteří ji teprve budou tvořit. Je jen na nás, jestli
se poučíme z minulých chyb a pokusíme se je neopakovat.
Ráda bych vzpomněla na padlé během druhé
světové války a uctila jejich památku. Ale setkání
na hřbitově mělo s úctou pramálo společného. Co
kdybychom to my, mladí, udělali příští rok jinak,
abychom se připravili na 70. výročí osvobození od
nacismu?
Tereza Janečková
Milá slečno Terezo,
dovolte mi krátce reagovat na Váš příspěvek, ve
kterém hodnotíte pietní vzpomínku na osvobození,

Soutež pro mládež
Soutěž Můj pohled na mezinárodní spolupráci
v našem městě/obci – mezinárodní spolupráce
očima mladých lidí byla vyhlášena v rámci projektu ACT4T.
Cílem soutěže je zvýšit zájem mladých lidí o mezinárodní spolupráci svého města/obce a povzbudit mladou generaci k aktivní účasti. Soutěž spočívá v natočení krátkých videodokumentů, které by
měly ukázat mezinárodní spolupráci z perspektivy
mladých lidí.
Soutěž je určena pro studenty středních/vysokých škol a mládež ve věku 16 – 25 let. Je realizována v rámci projektu Partnerská spolupráce
jako nástroj aktivního občanství (Act4T), realizovaného ve spolupráci partnerů Svazů měst a obcí
z Polska, České republiky, Slovenska, Německa,
Francie, Itálie a Švédska. Termín odevzdání videodokumentů společně s přihláškou je 24. 6.
2013. Více informací o podmínkách soutěže a přihlášku naleznete na www.partnerskamesta.cz.
V případě vašeho zájmu o účast v soutěži kontaktujte Gabrielu Hůlkovou (hulkova@smocr.cz,
tel. 234 709 724).

která se uskutečnila 8. května na Centrálním hřbitově v Poličce.
Mám velké pochopení pro Váš pohled mladého
člověka, který se na celou věc dívá s odstupem 2 –
3 generací, přesto cítím potřebu na některé pasáže
z Vašeho příspěvku reagovat.
Osobně se již více jak 10 let zúčastňuji těchto setkání, kdy vzpomínáme na padlé bojovníky za svobodu a další válečné hrůzy. Mimo tato širší setkání
v tichosti objíždím další památníky a to jak v Poličce,
tak i v okolí. Takto konám i při příležitosti výročí
vzniku republiky a proto moc dobře vím, jak je těžké
oslovit širší veřejnost a zajistit účast adekvátní významu těchto historických událostí.
Je již dlouholetou tradicí, že pouze při příležitosti
osvobození se na centrálním hřbitově schází několik
desítek lidí, kteří dle mého názoru vždy důstojným
způsobem uctí válečné oběti. Je také pravdou, že
jsem se za celé dlouhé roky několikráte při různých
akcích setkal i se skauty, ale nikdy jsem nenabyl
dojmu, že by se pohoršovali stylem, jak ve svém příspěvku uvádíte.
Jsem rád a velmi oceňuji, že kladně hodnotíte shrnutí válečných událostí. Nemohu však souhlasit s Vaším kritickým odsouzením vedení této akce, které se
dle Vašeho názoru mělo navážet do mladé generace.
Již si přesně nepamatuji přesný sled jednotlivých vět,
které zde zazněly. Nejspíše i já jsem vyslovil názor,
že je naší velkou povinností využít všech možností
a oslovovat naše děti a mládež ve věci zásadního odkazu války, že svobodu je nezbytné si zasloužit, bojovat za ni a někdy i přinést oběť nejvyšší.
Myslím, že všichni víme, jak my lidé brzy zapomínáme a jak je důležité tyto věci připomínat. Vidím to
všude kolem sebe, vidím to i ve své rodině. Proto ta
výzva, která má za cíl v dobrém oslovit širší společnost.
Milá slečno, domnívám se, že označit vystoupení
účastnice setkání za lež, kdy slušným způsobem apelovala na nutnost vyváženého informování o skutečné historické pravdě, je zbytečně silné. Myslím, že
celé 20. století nás poučilo, jak nebezpečné je ohýbat
pravdu podle svých potřeb. To, že některé interpretace válečných událostí nejsou objektivní, není třeba
zdůrazňovat.
Názor na fotografování se mi nechce vůbec komentovat, omezím se pouze na konstatování, že považuji za poctivé a přirozené, že jak psaný příspěvek,
tak i případná fotodokumentace mají objektivně
vypovídat o dané věci. Každé vydání naší Jitřenky
obsahuje dokumentace z mnoha různých širších setkání našich spoluobčanů a nikoho to nepohoršuje.
Dále píšete, jak je těžké se o celé akci dozvědět a že
Vy jste se o tom dozvěděla pouze díky otci. Já nevím,
co k tomu dodat. Letošní oslavy konce války proběhly již po osmašedesáté. Tyto události by se dále měly
připomínat v rodinách a ve školách. V naší Jitřence
trvalo delší dobu, než se stalo samozřejmostí, že se
pozvání otiskují na první straně.
Na závěr mi dovolte vyslovit velké potěšení nad
Vaší závěrečnou větou, kdy vyzýváte své vrstevníky k účasti v příštím roce, a to třeba i v jiné podobě
než jsme my starší zvyklí. To považuji za nejcennější
pasáž z Vašeho příspěvku a věřím, že tento názor se
mnou sdílí všichni účastníci letošního setkání.
Děkuji za pochopení
S pozdravem
Jaroslav Martinů

Polička oslavila
Den vítězství
Ve středu 8. 5. bylo v Poličce krásné slunečné počasí. Tak jako zde u nás, tak i v celé naší vlasti lidé
oslavovali výročí osvobození od nacizmu v roce
1945, pokládali květiny na památná místa a scházeli se u památníků osvoboditelů, bojovníků a lidí,
kteří položili své životy, abychom my dnes mohli
lépe a v míru žít. Nebylo tomu jinak i v naší Polič-

ce. Více než 60 účastníků pietního shromáždění na
poličském Centrálním hřbitově si zazpívalo českou
hymnu. Vyslechlo projevy Jana Markovského a Jaroslava Martinů. Po projevech se i diskutovalo. Paní
Margity Tauerová v diskusi otevřela velmi závažnou
problematiku neustálého masírování českými medii,
zkreslováni dějin a předávání lží, nepravd a pomluv
právě mladé i střední generaci, která vůbec nezná
své dějiny, což je velká chyba. Další účastníci akce se
přidávali. Celým pietním aktem se nesla myšlenka,
že se velmocím nepodařilo splnit Jaltské setkání, aby
bylo dalším válkám navždy zabráněno. Nepodařilo
se ani dnešním světovým i domácím vládám, parlamentům a mírovým organizacím zabránit násilí,
terorizmu a útlaku lidí. Největším problémem bylo,
a o tom se silně hovořilo, že lži a nepravdy nejsou
jen v mediích, ale i na školách a v mnohých našich
rodinách. To se musí změnit. Závěrem setkání účastníci položili květiny a poklonili se u centrálního památníku osvobození, u hrobu ruského vojáka a u židovského památníku. Velmi krásná a působivá akce
měla však jen jeden nedostatek. Tak jako v minulých
letech se zúčastnili pouze starší lidé. Chyběla střední
generace a hlavně mládež. Chyběli také poličští volení zástupci obyvatel, poličští úředníci, ředitelé škol
se svými žáky a studenty a také podnikatelé a ředitelé se svými zaměstnanci. Pevně věřím, že v dalších
letech tento nedostatek překonáme.
Za organizátory akce
RSDr. Ivan Chudý

Cyklobus i letos
I v letošní turistické sezóně bude v provozu
cyklobus, který přiblíží všechny cyklisty i pěší
k atraktivním místům Českomoravského pomezí.
Na svou trasu se poprvé vydá 28. června a jezdit
bude vždy v pátek, sobotu a neděli až do konce září.
Bližší informace přineseme v příštím čísle.
Jiří Zámečník
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Hasiči občanům

Usnesení městské rady

Hořlavé kapaliny
Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města
plynu a elektrické energie pro občany města Polička,
Pod pojmem „hořlavá kapalina“ si každý z nás
Poličky konané dne 22. dubna 2013
které se bude předběžně konat v období od 5. 6. do
představí nejspíše tu, s níž nejčastěji zachází.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o instalaci ka- 10. 7. 2013.
Pro motoristu zavoní opojná vůně benzínu a dá- belových rozvodů a provozování internetu v DPS
RM bere na vědomí výsledky kontrol provedených
lek, lakýrník si vybaví aceton či toluen a šéf ku- „Penzion“ Polička s f. COMA, Polička, dle důvodové
v období leden 2012 - duben 2013 ve školách a školchař třeba některou z f lambovaných specialit.
zprávy.
ských zařízeních zřízených městem Polička, dle důV každém případě byl indiánský název „ohRM bere na vědomí rezignaci pana MVDr. Jiřího
vodové zprávy.
nivá voda“ velice příkladný, i když hasiče spíše
Teplého a paní Jany Stodolové, na členství v komisi
RM schvaluje vyhlášení výzvy k podání nabídek
zajímají jiné následky než spálené patro po po- zdravotně sociální.
a zadávací dokumentaci na akci „Restaurování Mažití silné lihoviny. Nebude jistě na škodu se na
RM jmenuje předsedkyni komise zdravotně soci- riánského (morového) sloupu v Poličce - odstranění
všechny ty ohnivé vody podívat podrobněji, pro- ální paní Ing. Štěpánku Dvořákovou.
havarijního stavu“ dle důvodové zprávy.
tože v nich lze utopit nejen žal, ale také miliónoRM schvaluje k realizaci investiční akce „ParkoRM souhlasí s úpravou dopravního značení na
vé hodnoty a lidské životy.
viště na ul. Nádražní v Poličce“, „Parkoviště na ul. vjezdech do historického centra města Poličky dle
Nejnebezpečnější jsou samozřejmě hořlavé
Družstevní v Poličce“ a „Parkoviště na ul. Hegerova
předloženého návrhu. Dopravní značky na výjezkapaliny I. třídy nebezpečnosti. Již zmíněný
v Poličce“, dle důvodové zprávy.
dech budou řešeny v souladu s platnou legislativou
benzín, toluen či líh. II. třída zahrnuje petroRM schvaluje přidělení veřejné zakázky na doda- a příslušnými technickými požadavky.
lej, terpentýn, některé nátěrové hmoty a další
vatele akce „Oprava venkovního pláště domu č.p. 122,
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem
látky s bodem vzplanutí od 21 °C do 55 °C a re- Svojanov“ firmě ŠVANDA PRIMA, s.r.o., Polička.
„Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního
prezentantem III. třídy je například motorová
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci
ruchu v regionu - propagační aktivity“ firmě REK
nafta, mazut a další kapaliny s bodem vzplanutí „Oprava venkovního pláště domu č.p. 122, Svojanov“ plus, Polička, dle důvodové zprávy.
55 °C až 100 °C. Pozor, pokud jsou hořlavé ka- mezi městem Polička a firmou ŠVANDA PRIMA,
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci
paliny II. a III. třídy zahřívány, je nutno jejich
s.r.o., Polička.
„Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního
nebezpečnost posuzovat tak, jako by patřily do
ruchu v regionu - propagační aktivity“ mezi městem
I. třídy. Nádoby by měly být výrazně označeny
Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města
Polička a firmou REK plus, Polička, dle důvodové
a nikdy je nezapomeneme pečlivě uzavřít. Že je
Poličky konané dne 6. května 2013
zprávy.
budeme skladovat daleko od zdrojů tepla, mimo
RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2013 dle
dosah dětí a tak, aby nedošlo k rozlití, dodává- rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2013.
důvodové zprávy.
me jen pro úplnost – rozumný člověk to udělá
RM ruší pozici zástupce velitele Městské policie
RM bere na vědomí ceny pronájmů Tylova domu
bez váhání. V bytě nesmíme mít více jak 10 litrů
v Poličce a ponechává řízení Městské policie Polička
platné od 1. 5. 2013.
hořlavých kapalin. V obytných a dalších míst- plně na osobě pověřené Zastupitelstvem města PoRM schvaluje znění žádosti k jednání s Pardunostech s provozem naftových topidel je dovole- ličky v souladu § 3 zákona o obecní policii č. 553/1991
bickým krajem pro získání písemné garance pro
no skladovat nejvýše 40 litrů v přenosných ná- Sb.
předností umísťování dětských pacientů z regionu
dobách s nesmyvatelným nápisem „Topná nafta“.
RM schvaluje firmě eCENTRE, a.s., Praha, bez- Poličsko ve Svitavské nemocnici, a.s., dle důvodové
V garáži pro osobní vozidlo můžeme ukládat
platné užití městského periodika Jitřenka a sběrné
zprávy.
nejvýše 40 litrů pohonných hmot v nerozbitných
místo v budově MěÚ Polička za účelem realizace
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
přenosných obalech.
sběru dat do elektronické aukce - úspory zemního
sekretariátu starosty města.
V této chvíli si možná myslíte, že se vás problémy s hořlavými kapalinami netýkají. Auto
nemáte, naftou netopíte a jediné barvy ve vaší
domácnosti jsou vodovky vašich dětí. Omyl –
moderní domácnost je přesto hořlavými kapalinami vybavena dostatečně, jistě u vás nechybí
odstraňovač skvrn či přípravek na mytí oken.
V domácím baru přechováváte lahodné hořlaFestival Martinů fest 2013, vernisáž výstavy
Charlotty Martinů představuje portrét skladatevé kapaliny také a konec konců i něžné pohlaví
věnované Charlottě Martinů, tyto události připo- lovy manželky – výjimečné ženy s neobyčejnými
přechovává spousty hořlavin v podobě laků na
životními osudy. Návštěvníci výstavy se rázem
vlasy, laků na nehty, odlakovačů a dalších kos- mínající slavného poličského rodáka a jeho ženu
proběhly v květnových dnech v Poličce. Vše umoc- ocitli v cirkusu Medrano, kde se Charlotte se svým
metických výrobků.
budoucím mužem poprvé setkala, pocítili atmoZkrátka, bez chemie se dnes už těžko obejde- něno přítomností prasynovce Charlotty Martinů
Alaina Bécourta se synem Sylvainem z Francie.
sféru okouzlující meziválečné Paříže v prostředí
me v jakékoliv oblasti našeho života. Nejde tu
útulné kavárny, poznali Charlottu Martinů jako
však o to, zbavit se jejích výhod a schopností. Je
cestovatelku, milovnici květin, přírody, ale hlavně
jen třeba mít na zřeteli, jak málo stačí k tomu,
jako velkou oporu svého muže. K vidění je řada
aby se z ochotného pomocníka změnila v nepřífotografií, dopisů a osobních předmětů. Výstavu
tele. A proto stále platí, že za vším je nutno vimůžete zhlédnout v Centru Bohuslava Martinů do
dět člověka, jeho stín padá i na požáry, při nichž
1. září 2013.
svou roli sehrály hořlavé kapaliny. Hlavně však
Účastníci vernisáže měli možnost nahlédnout
lidská nedbalost a neopatrnost.
do života manželů Martinů nejen prostřednictvím
Alena Cejpová,
výstavy, ale i díky poutavému vyprávění, o které se
HZS Pardubického kraje
podělil profesor Jaroslav Mihule. Ten své vyprávění oživil řadou osobních vzpomínek na paní Charlottu, po mnoho let s ní byl v osobním kontaktu.
Posluchači tak mohli jedním dechem prožívat životní osudy slavného páru, které jsou mimořádné
a mnohdy až neuvěřitelné.
N. Šauerová, tisková mluvčí města
16. ročník hudebního festivalu Martinů fest byl
tradičně zahájen položením květin u hrobu rodiny Martinů. Páteční slavnostní program pokračoval otevřením putovní výstavy České inspirace
– Fotoprůsvity Miroslava Kovala v Tylově domě
a vyvrcholil zahajovacím koncertem, na kterém
vystoupilo Stamicovo kvarteto. Nechybělo i dílo
Bohuslava Martinů – Smyčcový kvartet č. 7 – Concerto da camera. Festival pokračoval celý týden,
mimo jiné bravurním klavírním recitálem Libora
Nováčka, zakončen byl nedělním koncertem Severočeské filharmonie Teplice v kostele sv. Jakuba.
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce zahájilo
v sobotu 11. května výstavu Ma chère Charlotte
(Moje milá Charlotte). Výstava k 35. výročí úmrtí

Májové dny pro Bohuslava
a Charlottu Martinů
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Kalendář akcí

Inspirace z měst
České inspirace

červen 2013

HRADEC KRÁLOVÉ
21. - 30. 6. – Mezinárodní
divadelní festival Divadlo evropských regionů - XIX. ročník
a Open air program
Oslava divadla na všech scénách Klicperova divadla a Divadla Drak a při venkovní produkci Open Air
dokonce i v parcích, uličkách starého města a jeho
zákoutích.

Kino Polička
Pondělí 3. června v 19.00 hodin, velký sál TD
LESNÍ DUCH
2D horor, USA, 91 minut, titulky, mládeži
do 15 let nepřístupný
Klasický horor v novém podání. Nejděsivější film, jaký kdy uvidíte!
Vstupné: 100 Kč
Středa 5. června v 19.00 hodin, velký sál TD
DÁVÁM TOMU ROK
2D komedie, VB, 97 minut, titulky, do 12
let nevhodný
Komedie o radostech a strastech novomanželů během jejich prvního roku manželství.
Vstupné: 90 Kč
Sobota 8. června v 19.00 hodin, velký sál TD
ZÁHADA HORY MRTVÝCH
2D thriller, USA/Rusko, 100 minut, titulky, do 15 let nepřístupný
Už jste slyšeli o záhadě smrti 9 ruských
studentů v roce 1959 na Hoře mrtvých
v Rusku?
Vstupné: 90 Kč
Pondělí 10. června v 8.15 hodin, velký sál TD
ANNA KARENINA
2D drama/romantika, VB/Francie, 130
minut, titulky, přístupný od 12 let
Školní představení
Pondělí 10. června v 19.00 hodin, velký sál TD
ANNA KARENINA
2D drama/romantika, VB/Francie, 130
minut, titulky, přístupný od 12 let
Epický milostný příběh podle románové
předlohy L. N. Tolstého.
Vstupné: 70 Kč
Sobota 15. června v 15.00 hodin, velký sál TD
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ
3D animovaný/rodinný, USA, 102 minut,
české znění, přístupný
Tvůrci Doby ledové a Ria odhalí neobyčejný skrytý svět, který jste si ani nedokázali
představit, v nové dobrodružné 3D komedii.
Vstupné: 130 Kč
Sobota 15. června v 19.00 hodin, velký sál TD
FULMAYA, DĚVČÁTKO
S TENKÝMA NOHAMA
2D dokument, ČR, 76 minut, přístupný
Neobyčejný příběh o touze po svobodě
a velkých životních rozhodnutích odehrávající se v podhůří Himalájí.
Vstupné: 90 Kč
Pondělí 17. června v 19.00 hodin, velký sál TD
ŠIMON A DUBY
2D krimi/dobrodružný, USA, 114 minut,
české znění, přístupný
Příběh židovského chlapce, který dospívá
a hledá sebe sama během 2. světové války
v politicky neutrálním Švédsku.
Vstupné: 90 Kč
Středa 19. června v 19.00 hodin, velký sál TD
HYPNOTIZÉR
2D krimi/thriller, Švédsko, 122 minut, titulky, nevhodný do 12 let
Švédský thriller Hypnotizér je natočen
podle stejnojmenné knižní předlohy Lar-

se Keplera, která se záhy stala hitem ve
všech zemích, kde vyšla.
Vstupné: 100 Kč
Sobota 22. června v 19.00 hodin, velký sál TD
VELKÝ GATSBY
3D drama/romantika, USA/Austráie, 142
minut, nevhodný do 12 let
Nejslavnější román Francise Scotta Fitzgeralda, zachycující bouřlivá dvacátá léta,
„jazzový věk“, kdy nečekaná hospodářská
prosperita byla vykoupena ztrátou morálních hodnot.
Vstupné: 110 Kč

CHEB
2. 6. - Chebsko pod vládou rodu Štaufů
Chebský hrad, 16 hodin. Výstava potrvá do 25. 8.
Vernisáž ojedinělé výstavy v hradní románsko-gotické kapli, jež je věnována významnému rodu středověkých králů a císařů.
JINDŘICHŮV HRADEC
21. 6. – Závěrečný koncert Jihočeského festivalu Concertino Praga
Kulturní dům Střelnice

Pondělí 24. června v 19.00 hodin, velký sál TD
STAR TREK: DO TEMNOTY
3D sci-fi/dobrodružný/akční, USA, 132
minut, přístupný
Protože kapitán James T. Kirk (Chris
Pine) je stále horkokrevný a nedisciplinovaný rebel, způsobil drobnější galaktický
incident.
Vstupné: 140 Kč
Středa 26. června v 8.15 hodin, velký sál TD
MÉĎA BÉĎA
3D rodinný, USA, 83 minut, české znění,
přístupný
Všemi oblíbený medvědí zloděj piknikových košíků přišel na velké plátno v novém dobrodružství „Méďa Béďa“, které
spojuje animaci s živými herci.
Školní představení
Čtvrtek 27. června v 10.00 hodin, velký sál TD
MÉĎA BÉĎA
3D rodinný, USA, 83 minut, české znění,
přístupný
Školní představení

KUTNÁ HORA
22. - 23. 6. - Královské stříbření Kutné Hory
Každoroční gotická slavnost, připomínající slavné
tradice královského horního města Kutná Hora. Na
dva dny ožívá celé město i královské sídlo a mincovna ve Vlašském dvoře fiktivním příběhem příjezdu
a vzácné přítomnosti českého a římského krále Václava IV. s jeho dvorem.
LITOMYŠL
13. - 30. června - Mezinárodní operní festival
Smetanova Litomyšl - 55. ročník
Smetanova výtvarná Litomyšl - 9. ročník
TELČ
13. 6. – 15. 6. - Arts&film
Slavnostní zahájení Evropského filmového festivalu o umění a vernisáž výstavy „Myšlenka světlu
– světlo myšlence“ ve čtvrtek v 17 hod. v Hasičském
domě.

Čtvrtek 27. června v 19.00 hodin, velký sál TD
PO ZÁNIKU ZEMĚ
2D akční/dobrodružný/sci-fi, USA, 104
minut, titulky, přístupný
Následkem nouzového přistání se stanou
Kitai Raige a jeho slavný otec Cypherem
trosečníky na Zemi, tisíc let po katastrofě,
která lidstvo donutila ji opustit.
Vstupné: 120 Kč
Sobota 29. června v 19.00 hodin, velký sál TD
MUŽ Z OCELI
3D dobrodružný/fantasy/akční, USA/Kanada/VB, 143 minut, přístupný
Příběh a charakter Supermana je jedním
z nejúznávanějších superhrdinů všech
dob.
Vstupné: 130 Kč

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat zaměstnancům Městské knihovny Polička za jejich obětavou práci, kterou naší babičce prokazují velkou pomoc. Kvůli
svému zdravotnímu stavu již nemůže po dva roky
navštěvovat knihovnu osobně. Zaměstnanci znají
její čtenářský vkus a zdařile jí podle něj vybírají
knihy, i když to není jejich povinnost.
Tímto jim děkujeme za jejich ochotu a pomoc.
Marie Králíčková a její rodina

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

TŘEBOŇ
28. – 30. 6. - Okolo Třeboně, 22. ročník hudebního festivalu
Vlasta Redl s kapelou, Jan Budař, Nezmaři, Folk
team a další...
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.

Tylův dům
Úterý 11. června, v 17.00 hodin, velký sál TD
SLUHA DVOU PÁNŮ
Uvádí Literárně dramatický obor ZUŠ
B. Martinů Polička.
Středa 12. června v 17.00 hodin, velký sál TD
SLAVNOSTNÍ AKADEMIE ZUŠ
B. MARTINŮ
Účinkují žáci ZUŠ B. Martinů v Poličce.
Čtvrtek 13. června v 19.00 hodin, velký sál TD
Willy Russell: SHIRLEY
VALENTINE
Bravurní komedie. V roli Shirley Valentine exceluje Simona Stašová.
Vstupné: 190 – 230 Kč (Hru uvádíme
v rámci jarního divadel. abonentního
cyklu.)
Čtvrtek 27. června v 16.30 hodin, malý sál TD
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
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Zveme vás do Kraje
Smetany a Martinů
•Bystré
17. 6. od 17.00 hod, sál ZUŠ –
Pinocchio - divadelní vystoupení ZUŠ Bystré
22. 6. od 20.00 hod., na zahradě za Hasičskou
zbrojnicí – Taneční zábava. Zahraje skupina
Rock Faktor.
• Dolní Újezd
15. 6. - Den otevřených dveří v kostele sv. Martina. Kostel jako kulturní památka. Prohlídky
s výkladem od 10.00, 13.30 a od 15.00 hodin.
Otevřena bude i místní fara, kde budou k nahlédnutí farní knihy.
• Jedlová
2. 6. od 15.00 hod. – benefiční koncert Boni
Pueri – v kostele v Horní Jedlové.
5. 6. od 19.00 hod. - Koncert skupiny Katapult
na fotbalovém hřišti v Jedlové. Vstup do areálu od 17.00 hod.
• Litomyšl
7. 6. , 19.30 hod., Smetanův dům Litomyšl Honza a František Nedvědi s kapelou
22. 6. - Smetanovo náměstí - Starodávný jarmark - řemeslné trhy a hudební doprovodný
program.
• Oldřiš – Letní kino v Oldřiši
28. 6. od 22.00 hod. - Okresní přebor, poslední zápas Pepíka Hnátka
29. 6. od 21.30 hod. – dětské představení dle
výběru dětí z těchto filmů - Autopohádky,
Čtyřlístek ve službách krále, Rango, Taz-manie, Fimfárum - do třetice všeho dobrého
• Sebranice
29. 6. - Sebranický pětiboj - sportovní turnaj
dvojic ve sportovním areálu na koupališti
v Sebranicích
• Svojanov
1. 6. - vernisáž výstavy obrazů s tématem Svojanovska na radnici ve Svojanově.
8. 6. od 14.00 hod. - ZÁVIŠOVA ŠKORNĚ
Start - ve Svojanově – Předměstí u turistického odpočívadla na rozcestí. Pěší výlet po kraji
Záviše z Falkenštejna, Předměstí – rybník
Šindelka – Rožinka – Žleby – Trpín – Hlásnice (Beseda). Nebude chybět tradiční kvíz
a jiná překvapení. Buřtíka s sebou! Podrobnosti o trase na www.mestyssvojanov.cz

Základní kurz
tance a společenské
výchovy
podzim 2013
zápis probíhá od 29. května
do 13. června 2013
v kanceláři Tylova domu.
Přihlášky s informacemi jsou
k vyzvednutí v IC Polička, IC Bystré
a v Tylově domě další informace:
www.tyluvdum.cz
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VÝSTAVY
Výstavy jsou k vidění
denně mimo pondělí 9.00 12.00, 12.30 - 17.00 hod.
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. K vidění
jsou dobové dokumenty - vysvědčení, učitelské
zápisníky a školní učebnice nebo nástěnné obrazy
a další pomůcky. Instalace je doplněná panelovou
výstavou o autorovi knih a spoluautorovi filmových scénářů dodnes oblíbených filmů Cesta do
hlubin študákovy duše a Škola základ života Jaroslavu Žákovi.
JIŘÍ ŠALAMOUN A MAXIPES FÍK
- výstava, která vás zavede do kresleného světa
Jiřího Šalamouna
27. dubna - 1. září - 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.
Moje milá Charlotte/Ma chère
Charlotte
- výstava o neobyčejném životě Charlotty Martinů…
11. května - 1. září malé výstavní sály Centra
Bohuslava Martinů
Výstava k 35. výročí úmrtí Charlotty Martinů
představuje 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 její
proměnu z obyčejné švadlenky v šarmantní dámu
nebo se podělit o své vlastní vzpomínky na její návštěvy Poličky.
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
pro kluky a holky ze sbírek Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou. Dospělí mohou zavzpomínat
na své dětství, pro malé návštěvníky je připravené
prstové a maňáskové divadlo, dětská kuchyňka
s nádobíčkem, panenkami i kočárkem a kolébkou,
houpací koně, stavebnice nebo stolní hry. Dominantou výstavy je obrovský plyšový tučňák Tonda,
který děti uvítá ve svém plyšovém království.
AKCE
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
14. ročník večerního putování Poličkou
sobota 1. června od 19.00 hod. do pozdních hodin
Kompletní program večera s přehlednou mapkou si můžete vyzvednout v 19.00 hod. v budově
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Centra Bohuslava Martinů v Šaffově ulici. Kompletní program byl zveřejněn v květnové Jitřence.
Po celý večer vám budou zpřístupněny prostory
Centra Bohuslava Martinů, posezení pro unavené poutníky si připraví Městská knihovna Polička, drobné pohoštění Informační centrum
Polička a vinotéka “Pod věží” a tvořivé dílničky pro děvčata a kluky Speciální základní škola
Bystré. Římskokatolická farnost, děkanství
Polička nabídne bohatý program v kostele sv. Jakuba a Středisko volného času MOZAIKA vás
zavede do „začarované zahrady“. Nenechte si ujít
prezentaci praktického vyučování studentů SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička a sladkou zastávku v kavárně Pralinka. Do světa hororu zve
Výtvarný obor ZUŠ Bohuslava Martinů. Hasičský záchranný sbor a Sbor dobrovolných
hasičů Polička vám zpřístupní garáže požární
stanice s technikou. Zkuste se také chvíli zastavit
v Základní škole Na Lukách a přijmout pozvání na pomyslný výlet za matkou přírodou a jejím
smyslem pro legraci. Základní umělecká škola
Bohuslava Martinů vás provede svými prostorami v neobyčejném čase a světle a v Síni řemesel
na vás čekají veselé hry, střelba z luku na terč nebo
ukázka výroby šindelí. Mateřská škola Rozmarýnek Polička představí práce svých žáčků, Farní sbor Českobratrské církve evangelické
výstavu „Kuba z jiné strany“. Vrcholem večera jistě
bude noční program Masarykovy základní školy, která si v letošním roce připomíná 85. výročí od
svého otevření.
Pojďme na Martinů - Klavír III
Po dvou přednáškách věnovaných klavírním
skladbám Bohuslava Martinů přichází na řadu poslední, která shrne vše podstatné z tvorby spadající do období po roce 1930. Většina skladeb již nese
typický rukopis skladatele, vypovídající o nalezení vlastního uměleckého vyjádření, díky němuž
se Martinů dostalo ochotného přijetí u významných umělců i obecenstva a posléze i světového
uznání. Akce se koná ve čtvrtek 20. června od
19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Pořádá
o. s. NÁŠ MARTINŮ. Vstupné 30 Kč.
Koncert
mladých
houslistů
z České republiky a Finska k poctě
Bohuslava Martinů. Akce se uskuteční ve
středu 26. června v 18.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů.
POLIČSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2013
pátek 28. června ve 21.30 hod.
Bídníci – letní kino na zahradě Centra Bohuslava Martinů

Jaro v Síni řemesel
Od června bude opět otevřeno, začínáme 1. 6. Čas pro neobyčejné zážitky. Program bude bohatý:
kováři, řezbáři se svojí velkou výstavou, starodávná
muzikantská sestava, která bude hrát průběžně po
celý večer, lukostřelba, nová keramika, perníkářka.
Další nebudu prozrazovat, přijďte se k nám podívat
a pobavit. Samozřejmě nebudou chybět staročeské
řepánky, bez kterých by to už nebylo ono.
V červnu, kdy už se děti ve škole příliš nesoustředí, nabízím návštěvy školám a učilištím na
prohlídku s povídáním, zhlédnutí některých řemesel (co se domluvíme), středověkou módu a další zajímavosti v rámci vyučování a při tom možnosti výletu.
Síň řemesel v ul. Na Bídě, kontakt
na tel. 732 432 708, galerie-art@seznam.cz
Radostné jaro přeje
Jana Jonáková

Martinů fest 16
Martinů fest začíná tradičně poctou Bohuslavu Martinů při pietním aktu na místě, kde spočívá jeho žena Charlotte a jeho rodina. Přes hrozící déšť byl tento akt důstojný; bylo přítomno
mnoho lidí a ti pak přešli do Tylova domu k vernisáži velkoformátových fotografií Miroslava
Kovala. Pak už byl oficiálně zahájen 16. ročník
Martinů festu projevy starosty města Jaroslava
Martinů a Radkem Křižanovským, houslistou
a také jednatelem České umělecké agentury Triart. Bylo příjemné slyšet, že Česká hudební rada

umění. Začal Sonátou L. van Beethovena č. 3
C dur, patřící k jeho prvním virtuosním klavírním dílům. Napsal ji jako šestadvacetiletý a věnoval ji Haydnovi. Také její tři věty od rychlé
části přes klidnou až lehkou nás uvádějí do poslechové pohody. Těžké chvíle, sdělené pozdější
Appassionátou jsou ještě v nedohlednu. Šestivětá Fantasie Johanessa Brahmse nás podmaňovala svou romantičností melodických variací
a snad se nemýlím, když šestá věta Intermezzo
mi v melodice připomněla českou lidovou tvor-

řadí náš festival k deseti nejlepším. Ocenil práci
týmu pracovníků Tylova domu a jeho ředitelky
Aleny Báčové za profesionální přístup, který
stojí za úspěchy festivalu a je pro účinkující nezapomenutelným zážitkem. Připomněl nácvik
symfonického orchestru Pražské konzervatoře
pro Pražské jaro a ocenění z úst účinkujících
a dirigenta Jiřího Bělohlávka, za vynikající prostředí a podmínky pro zkoušky orchestru.
Stamicovo kvarteto před téměř zaplněným
hledištěm, vlastně auditoriem, jako ozvěna
Pražského jara nám předložilo takřka český večer hudby. Všichni autoři, J. B. Foerster, B. Martinů a konečně i P. I. Čajkovský, prozněli vnímavé posluchače českými, chcete-li slovanskými,
melodiemi, a hráči kvarteta byli vřele oceňováni.
Přidali ještě skladbu P. Vranického trio a moll.
Odcházeli jsme s dobrým pocitem, že Martinů
fest byl počat výborně.
Následujícího dne jsme v Centru B. Martinů
poslouchali vzpomínky, vyprávění i přednášku –
vše v jednom - profesora Jaroslava Mihule o jeho
upřímném přátelství s chotí B. Martinů, paní
Charlotte. Nadšení posluchači dostali možnost
nahlédnout do různých peripetií jejich bohatého, a ne vždy jednoduchého, životního příběhu.
Vše podáno s francouzským šarmem a anglickou vtipností. To byl úvod k výstavě k 35. výročí úmrtí Charlotty Martinů, jíž se stejně jako
úvodních akcí zúčastnil synovec paní Charlotty
Allain Becourt a její prasynovec Sylvain Becourt.
V témže sále den před oficiálním zahájením opět
zabodovalo občanské sdružení Náš Martinů. Jaroslav Novotný provedl své posluchače celým
programem festivalu; žádná skladba nebyla
opomenuta a z některých jsme slyšeli ukázky.
Úžasná práce!
Klavírista Libor Nováček má repertoár, vypovídající o širokém rozsahu jeho interpretačního

bu. Jen se opakuji, když napíšu, že B. Martinů
nás dokáže vždy podmanit. Tentokrát bravurně
zahrané tři české tance ukázaly, co se dá do tak
krátkých skladeb vložit nápadů, které jsou pak
pro interpreta potěšením hrát. Libor Nováček je
oddán dílu Franze Liszta, interpretace jeho děl
je v celé Evropě žádaná a my měli možnost si vyslechnout a prožít Sonátu b moll. Ve druhé větě,
hrané bez tlumítek strun jsem si uvědomil, že
hudba má trojrozměrnou moc. Doznívající akordy jsou překrývány novými - vidím ladné křivky
přecházející v hřejivé tvary a je mi – je mi krásně… Dojem, který se nedá dohonit žádnou elektronikou. Přes svou rozsáhlost v každé vteřině
nás sonáta zajala, a po posledních tónech jsme
dali virtuózovi najevo své uznání. A on nám ke
klidnému spánku přidal ještě malý a vtipný Mozartovský zákusek Chléb a máslo.
Dvakrát si zahrál na varhany v chrámu sv. Jakuba francouzský organista Stéphan Béchy.
Dopolední koncert vyslechli studenti středních
škol a podvečerní byl určen veřejnosti. První dva autoři, Claudie Balbastre a Guillaume
Lasceux, téměř současníci, reprezentují francouzskou varhanní školu 18. století a nezapřou
období romantismu. První Bachova skladba má
vlastní historii: „Přijď Spasiteli pohanů“ se stala vánočním chorálem v době Martina Luthera.
J. S. Bach ji zhudebnil a my měli možnost si toto
dílo vyslechnout stejně jako preludium a fugu
zahrané brilantně a dávající možnost ocenit
také zvuk chrámového nástroje. Camille Saint
Saëns je znám svými lehkými a melodickými
skladbami. Nejznámější je však ve skladbě, kterou je možno slyšet při příležitostech nejtěžších.
A právě tu jsme ve varhanním provedení uslyšeli
a opět v nás vyvolávala různé chmurné vzpomínky. Vigilie B. Martinů poněkud nadzvedly
vážné okamžiky koncertu, aby osvobozující tóny
Toccaty Théodora Dubiose daly zaznít širokému
rejstříku svatojakubských varhan a při jejich
fortissimu si uvědomit jejich moc a přízvisko
krále nástrojů. Ve stoje jsme poděkovali Stéphanu Béchymu za krásný zážitek.
Severočeská filharmonie Teplice, orchestr
z bezmála dvousetletou tradicí, přijel do Poličky
s uruguayským dirigentem Robertem Montenegrem. Řídil nespočet významných symfonických
těles, je nositelem mnoha ocenění a vyznamenání, včetně Mezinárodního festivalu Pražské jaro,
a teď jsme ho mohli sledovat v kostele sv. Jakuba,
kde uvedl Českou suitu Antonína Dvořáka. Po
odeznění posledních tónů se orchestru dostalo
tak dlouhého potlesku, že jsem si říkal, co bude
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nakonec. Pak se chrámem nesly tóny Památníku
Lidicím od B. Martinů a už tak tiší a vnímaví posluchači byli ještě tišší a vnímavější. Jednoduše
řečeno, skladbou nás provázeli dlouhé tóny bez
ozdob. Tóny klidné, pietní, důstojné, zahrnující
slib nezapomnění. Po jejím skončení zůstává dirigent v klidu, otočen bez hnutí k svému orchestru a my nevíme: tleskat, netleskat. Tleskáme
a dirigent Robert Montenegro vezme do ruky
partituru s titulem LIDICE a výmluvně na něj
ukáže… Závěrečná Eroica, dílo vzniknuvši z ji-

ných pohnutek, než jak uvádí pozdější dedikace,
je skladbou vskutku heroickou. Vede k zamyšlení o životních cestách, které svou proměnlivostí
přes úspěchy a tragédie nakonec ve vítězném finále dávají člověku radost z bytí.
Orchestr zněl výborně, co však vyčnívalo, byly
smyčce. Jejich jasný, v každém okamžiku rozpoznatelný a hladivý zvuk byly umocněny prostorami chrámu.
Ovacemi ve stoje orchestru a dirigentovi oficiálně skončil 16. ročník Martinů festu. Pro mnohé však skončí, až vyslechnou koncert Dua Jitka
Čechová & Jan Páleniček. Tam také uslyší osobně potěšující zprávy o letošním velice úspěšném
ročníku, na kterém má Jan Páleníček jako dramaturg Martinů festu podstatnou zásluhu.
Text A. Klein,
foto P. Klein

Kardiaci v červnu
Svaz postižených civilizačními chorobami, Kardio klub Svitavy a Polička, pořádá pro příznivce
kondičních vycházek v měsíci červnu:
Sobota 8. června - Mor. Třebová. Historická
část - radnice, zámek, kalvárie, schody mrtvých
a Čertovo údolí. Délka středně náročné vycházky
6 km. Odjezd Polička BUS nádr. 7.30 hod. Přestup
ve Svitavách na BUS, vlak. nádraží v 8.10 hod.
Sobota 29. června Dlouhé Stráně, přečerpávací
vodní nádrž. Lázně Velké Losiny, termální koupaliště, zámek, areál lázní. Délka nenáročné pěší vycházky 4 km. Odjezd Polička BUS v 6.00 hod.
Neseďte doma, jeďte s námi do přírody, pohyb
léčí.
Jan Pokorný
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Konec školního roku v ZUŠce

Poličské kulturní
léto hlásí návrat
Jak vypadá svět ze sedla motorky? Kam se tentokrát vydal Jonáš a co tam zažil? Zapomněli jste, jak
příjemný zážitek je sledovat film pod širým nebem se
sklenkou vína? Nevěšte hlavu! Co nevíte, to se snadno dozvíte. Co jste zapomněli, to si živě připomenete.
Kulturní léto je za dveřmi a 28. června vyráží na cestu do Poličky. A to již potřetí!
Kuléto opět nabídne pestrou škálu kulturního vyžití. Tradičně budou součástí programu 2-3 filmová
představení týdně, několik koncertů, divadla, cestovatelské a jiné přednášky.

Novinkou pro letošní Kuléto je promítání dětských filmů: již poslední sobotu v červnu se děti mohou spolu s Minifestiválkem těšit na animovaný film
Toy Story: Příběh hraček. Stejně jako v předchozích
ročnících Kuléta chystáme pro nejmenší i výtvarné
dílničky a nedělní divadla. Bohatý program nabídneme nejenom dětem, ale i dospělákům. Kromě koncertů, filmů a divadel letos proběhne v atriu Centra
Bohuslava Martinů několik přednášek (nejen) s cestovateli. Společně se vydáme na cestu kolem světa
s bavičem Pavlem Jonešem, ale třeba také s motorkářem Igorem Brezovarem a jeho BMW GS 1100.
A co nabídne Kulturní léto v rámci hudební scény?
Tradičně proběhne další ročník multikulturního festivalu Colour Meeting, můžete se tedy těšit na muzikanty z celého světa. Nezapomínáme ani na koncerty
lokálních kapel, které ke Kulétu neodmyslitelně patří. Hudbu si však užijeme i na filmovém plátně! Kuléto startuje v pátek 28. června muzikálem Bídníci.
Film si užijí nejen milovníci muzikálu, ale i ti, kteří
zbožňují Bídníky jako takové. Filmoví nadšenci se
dále mohou těšit na maraton třídílného filmu Hořící
keř, pojednávajícím o Janu Palachovi a událostech
po jeho sebeupálení. Film bude promítán v den výročí sovětské invaze.
Návštěvnost loňského Kuléta se oproti prvnímu
ročníku zvýšila a věříme, že si ani pro tentokrát
nenecháte ujít poličské kulturní dění. „Kuléto se po
dvou úspěšných ročnících stává tradiční naplní volného času v prázdninové Poličce a věříme, že letošní
ročník si najde opět své publikum. Podařilo se nám
zajistit více nových filmů a návštěvníci se mohou
těšit i na několik filmových specialit. Letos vůbec
poprvé nabídneme letní kino i dětem. Promítneme
celkem 4 dětské filmy. Tak doufejme, že bude hezké
počasí,“ říká ředitel Městské knihovny Polička Jan
Jukl. Věříme, že vás nabídka kulturních akcí zaujme
a strávíte chvíle plné pohody a zábavy.
-kk-
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Závěr školního roku se nám
kvapem přiblížil a je na místě
poděkovat všem, kdo nás celoročně podporují. Děkujeme
tedy za podporu především
městu Polička a také všem,
kteří s námi spolupracují. Patří k nim Tylův dům, Divadelní klub, Ochotnický
spolek TYL, Centrum B. Martinů, Informační
centrum nebo Květinářství Naďa. Bez spolupráce
s těmito i dalšími institucemi bychom jen těžko
mohli vytvářet projekty, které vám v průběhu celého roku nabízíme. Děkujeme ještě jednou všem,
kteří nás podporují a spolupracují s námi!
A poděkování samozřejmě patří také vám, návštěvníkům našich akcí, za přízeň i čas, který
našim žákům i nám, pedagogům školy, věnujete.
Velmi nás těší, že se naše škola podílí na kulturním dění v Poličce a ještě více nás vždy potěší
vámi naplněný sál. Věřte, že to je pro nás všechny
– pro děti i pro kantory – to největší pohlazení po
duši! Vaše nadšení a radost z výsledků naší práce je pro nás odměnou za všechnu vynaloženou
práci. A tak mi dovolte vyslovit vám velké poděkování a přijměte, prosím, pozvání na poslední
předprázdninové akce, které jsme pro vás v červnu připravili.
Hned první červnový den otevíráme školu
Času pro neobyčejné zážitky a všem zájemcům
nabídneme interpretaci skladeb B. Martinů v podání našich žáků a pedagogů, na školní zahradě nabídneme výstavu prostorové tvorby žáků
výtvarného oboru a pro dětské návštěvníky je
připraveno překvapení… Někdy se totiž stává, že
se v naší škole zabydlí postavy z pohádek, které
zpívají písničky, a my nevíme, z kterých pohádek se k nám dostaly. Přijďte si k nám zazpívat
a zkusit hádat, do kterých pohádek patří. Budeme
vás čekat 1. 6. od 19 do 22 hod. v ZUŠ. Výtvarný
obor si pro vás připravil hororové téma, neváhejte a přijďte se bát na hradební baštu. Abyste se
tolik nebáli, zahraje vám přímo z hradeb intrády
Dechový kvintet ZUŠ.

Dále vás zveme na divadelní představení Sluha
dvou pánů, které nastudovali žáci literárně dramatického oddělení. Odehrají jej 11. 6. v 17 hod.
ve velkém sále Tylova domu.
Literárně dramatický obor také zve k přijímacím zkouškám do loutkohereckého oddělení.
Zájemce zveme do sálu ZUŠ v úterý 4. 6. mezi
14. a 16. hodinou.
Naše škola se s vámi v průběhu června rozloučí několika absolventskými koncerty, kterými
své studium na ZUŠ (nebo jeho první část) uzavřou naši absolventi. Dále třídními přehrávkami
všech pedagogů školy, na kterých máte možnost
slyšet výkony celé třídy jednotlivých pedagogů.
Dne 12. 6. závěrečným koncertem v Tylově domě
letošní školní rok vyvrcholí. Zahrají ti nejlepší
a nejúspěšnější žáci školy. Srdečně vás zveme na
tento slavnostní koncert, kde se zcela jistě objeví
ti, o jejichž soutěžních úspěších jsem vás v průběhu roku s velkou radostí informovala, ti, kteří
byli vyhodnoceni jako jedni z nejlepších z kraje či
dokonce z celé republiky! A zde mi dovolte zmínku o celostátním kole soutěže ve hře na akordeon.
Je naší velikou radostí pogratulovat ještě jednou
Kateřině Tůmové a Ester Tomáškové, které získaly v tomto celorepublikovém klání v Pardubicích skvělá 2. místa! Oběma patří náš velký obdiv,
poprat se takto úspěšně s tak velkou konkurencí
je skutečně ohromný úspěch – holky, jste prostě
jedničky! Gratulace a dík za báječnou práci patří
také jejich paní učitelce – Jitce Nackové!
Poslední akcí bude již tradičně Letní zahrada.
Škola bude 25. 6. v odpoledních hodinách otevřena dokořán a na zahradě – doufejme, že nám
bude přát počasí – bude připraven bohatý program včetně možnosti vyzkoušet hrnčířský kruh
či malování na obličej.
Přijďte se s námi naladit na letní strunu
a dovolte mi popřát vám s trochou našeho umění
krásné a slunce plné léto!
MgA. G. Vraspírová Vorbová,
ředitelka ZUŠ

Motosrázek s velkým srdcem
Vůbec poprvé v historii se skupinka milovníků
motorek na Poličsku, sdružených v klubu Pinckaři Vysočina o. s., rozhodla uspořádat sraz motorkářů. A ne ledajaký. Rovnou ho spojila s dobročinnou akcí.
V sobotu 8. června 2013 od 9.00 hodin je vyhlášen MOTOSRÁZEK v Nedvězí u Poličky, na
který jsou zváni všichni milovníci jednostopých
motorových vozidel. A jaký pořadatelé připravili
pro účastníky program?

Motosraz zahájí spanilá jízda všech motorkářů
po předem utajované trase. Po návratu na stanoviště na hřišti v Nedvězí budou pro zájemce
připraveny vtipné i dovednostní soutěže, které přirozeně přejdou v zábavu při dobrém jídle
z domácí udírny a vychlazeném pití. Je počítáno,
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že se zábava protáhne od večera až do nedělního
rána, doprovázená hudbou skupiny Fellow a Vendeta.
„V minulém roce jsme se účastnili motosrazu
v Lukové u Lanškrouna. Moc se nám líbilo hlavně to, jak pořadatelé sraz spojili s dobročinnou
akcí. Tenkrát výtěžek akce věnovali na dětský
domov a dar tam dětem přímo předali. Bylo to
hezký,“ řekl člen Pinckařů Vysočina Pavel Šembera. Od té doby si on i jeho motorkářští přátelé
pohrávali s myšlenkou navštívenou akci napodobit.
A protože se jich sešlo dost, aby motosraz dokázali uspořádat, přešli k činům. Oslovili několik
organizací poskytujících sociální služby na Poličsku. Nakonec vybrali dva klienty z Oblastní charity Polička, jimž chtějí účinně pomoci. Pro jednoho shánějí mechanický invalidní vozík, druhému
má výtěžek z motosrazu přispět k dokončení bezbariérových úprav v bytě.
„Je to až dojemné, když dva prostorově výrazní
pánové oblečení celí v kůži, s poněkud nepřístupným vzhledem, projevují tolik upřímného zájmu
o postižené, a tolik nadšení pro věc. Už kvůli nim
samotným přejeme Pinckařům Vysočina úspěch
jejich první akce,“ řekla pracovnice poličské Charity Štěpánka Dvořáková a dodala, že od setkání
s Pinckaři sama změnila určité své stereotypy.
Na kolem frčící motorkáře nyní pohlíží mnohem,
mnohem srdečněji.
Za Pinckaři Vysočina o.s.
-PŠ-

Poličská železnička
Vážení čtenáři Jitřenky, při čtení nadpisu tohoto
článku asi úplně netušíte, která železnička je v Poličce, kromě té velké. Je to něco jako výstava v Centru
Bohuslava Martinů, která se konala u příležitosti
výročí místní lokálky? Poličská železnička celým názvem Klub poličské železničky, o.s., je zahradní železnice, která v Poličce vznikla v minulém roce. Železnička má rozchod kolejí 250 mm a je to ovál kolejí
s jednou výhybkou. Mašinka zde jezdící vozí jeden
dřevěný vagonek, který je zmenšenou replikou vozu
z dymokurské cukrovarnické dráhy v Polabí. Druhý
vůz vznikl až letos. Je to cisterna, kde byl jako kotel použit starý boiler. Lokomotiva připomíná důlní
vzhled a podobá se lokomotivě BND 15, nese i stejné
označení. Podél kolejí jsou rozmístěné značky odpovídající skutečné dráze, nechybí ani dva přejezdy.
V pozadí se pyšní svou cenností různé železniční artefakty. Uvidíte 550 ks lepenkových jízdenek,
jízdní řády, předpisy, štítky, návěsti, lucerny a další

Z činnosti DPS
Penzion

zajímavosti. Aby návštěvník měl představu odkud
pochází již zmíněný vůz z Dymokur, nabídneme mu
šanon s fotografiemi, plánky a popisy z dymokurské
dráhy, která dojezdila po roce 1950. Na trati Svitavy –
Polička – Pustá Kamenice jezdí mimo jiné motorové
vozy řady 810. Náš motoráček je jen desetkrát zmenšený, tedy měřítko 1:10 a společnost mu dělá lokomotiva řady 704. Kdo má rád ještě menší modely, jistě
uvítá perfektně zpracovaný model dvou železničních
tratí vedoucích přes viadukt, most a tunel v měřítku
1:45. Nakonec se posuneme ještě do menšího měřítka. 1:120 to je měřítko, kde jeden metr ve skutečnosti
je 8,33 mm v modelu. Modelové kolejiště velikosti
TT je ve výstavbě, ale již plně funkční. Máte-li zájem
se k nám podívat, všechny potřebné informace najdete na www.policskazeleznicka.717.cz či zde v Jitřence v Kam dnes v Poličce.
Miloš Špecinger,
Klub poličské železničky, o.s.

Spánek je jedním z nejdůležitějších procesů
v našich životech. Aby naše těla mohla dobře
fungovat, potřebují odpočinek. „Dobrou noc“ byl
název pořadu, kde se senioři dozvěděli jak na to,
aby se jim lépe spalo. Vše, co děláme během dne,
má význam pro náš spánek v noci. A tak senioři
prováděli dechová cvičení, naučili se cviky z jógy

Podzimní divadelní abonmá ve
Skutči jde do prodeje
Červen je měsíc, v němž bývá zahájen předprodej
podzimního divadelního abonmá ve Skutči. Diváky
čekají skvělé divadelní zážitky v pěti porcích představení z celé republiky. V září zahájíme cyklus hudební parodií Limonádový Joe z Městského divadla
Mladá Boleslav. Říjen bude stejně jako vloni patřit
Divadlu Palace, které do Skutče přiveze představení
Pohleď a budeš udiven, ve kterém excelují Jiří Langmajer, David Suchařípa, Martina Hudečková a další.
Listopadový vítr zavane na jeviště Kulturního klubu
Skuteč Městské divadlo Brno se svéráznou komedií
Jezinky a bezinky aneb Arsenik a staré tety, o které již v r. 1941 napsali v The New York Times, že je
to „Tak zábavné, že na to nikdo z nás nikdy nezapomene.“, což platí do dneška. V prosinci povečeříme
s Východočeským divadlem Pardubice Blbce k večeři a nový rok začneme s Frankie a Johnnym v podání
Terezy Kostkové a Aleše Hámy, kteří přijedou z pražského Divadla v Rytířské.

prstů, které mají vliv na dobrý spánek, mluvilo
se i o stravě, pravidelném cvičení a připomněli si
staré dobré počítání oveček. Dozvěděli se, že pokud mají starosti, které nemohou večer vypustit
z hlavy, je dobré vypsat se ze svých problémů do
sešitu. Rad bylo hodně, některé přidaly i senioři
a nezapomněli jsme ani na šálek bylinkového čaje
a relaxační hudbu.
Jak pracuje hasičský záchranný sbor, přišel seniorům přiblížit kapitán Štrumfa. Vysvětlil, co je
to krizové a havarijní plánování, co je mimořádná
událost, integrovaný záchranný systém a další zajímavé informace z hlediska bezpečnosti v našem
městě, doplněné o události z okresu. Přednáška
byla zakončena filmem ze cvičení složek záchranného systému a orgánů krizového řízení Pardubického kraje na letišti Aeroklubu v Poličce v roce
2012.
S kytičkou svázanou z písniček a básniček přišli
oslavit Den Matek do DPS Penzion děti z MŠ Pomezí a studenti Gymnázia Polička. Šikovné ručičky tvořily čínské větrohry a senioři pomoci tvoření
slov trénovali paměť.

Nároky na kvalitu představení v žádném případě neklesly. Skuteč chce dostát své pověsti města
s kvalitním kulturním programem, a proto zde dojde poprvé od r. 2008 ke zvýšení ceny abonentky na
1 100 Kč z 980 Kč; celkově je tedy každé představení
v abonmá dražší o 24 Kč, což není mnoho. Současně dojde také ke zdražení vstupenek na jednotlivá
představení, která budou nyní stát 250 Kč oproti
dosavadním 230 Kč. Zdražení je nezbytným krokem
pro udržení kvality představení, do jejichž ceny se
začátkem roku promítlo zvýšení DPH.
Abonentky můžete od 8. června zakoupit přes internet na http://vstupenky.skutec.cz, od 10. června potom fyzicky na odboru kultury a školství
MěÚ Skuteč. Další informace poskytne odbor kultury a školství MěÚ Skuteč (tel. 469 326 486/487,
mob. 731 557 477/422) nebo je naleznete na
www.skutec.cz.
/am/

Klub zdraví zve na červnové setkání
V únoru se kvůli sněhu a jiným nepředvídatelnostem neuskutečnila přednáška, kterou jsme vám
slíbili, a na niž se dostavil velký počet zájemců, neboť jak téma, tak osoba přednášející, byly atraktivní.
Museli jsme tehdy improvizovat a jsme rádi, že jste
to vzali s humorem. Sliby se však plnit mají a tak na
druhý pokus věříme, že to vyjde stoprocentně.
Zveme tímto dne 12. 6. od 17.30 hod. do horní
místnosti SVČ Mozaika na přednášku MUDr. Slávky
Sílové „Svaly, klouby a kosti - ulevme jim od bolesti“,
která bude doplněna obrázkovou prezentací a také
návody na vhodný pohyb přímo od odborníka. Po
přednášce bude jistě bohatá diskuze a paní primářka z košumberské léčebny vám ráda dotazy erudovaně zodpoví. Pokud jde o obohacení zdravého jídelníčku, přidáme ochutnávku s příslušnými recepty
a také další motivační návody pro vaši kuchyni. Bude
i okénko k zamyšlení z úst Čestmíra.
Protože se v červnu scházíme před prázdninami
naposledy a na dva měsíce se odmlčíme, dovolte
mi, abych vám popřála co nejpříjemnější a vašemu
zdraví co nejprospěšnější prožití nadcházejících
letních prázdnin a dovolených, bezpečné cestování
a šťastné návraty do šedi obyčejných všedních dní,
kdy jen fotografie z cest, suvenýry a opálená kůže
budou barevnějšími připomínkami vašich zážitků
a plynutí času...
Chtěla bych popřát hezké prázdninové chvíle vám
všem a jmenovitě také Gábině, Míle, Michalovi, Martě a Čestmírovi, tj. lidem z týmu Klubu zdraví, kteří

vydatně pomáhají s přípravou ochutnávek a i jinak
se podílejí na chodu této veřejnosti určené aktivitě.
A citát na závěr od Rogera Warda Babsona: „Kdo
chce prožít dobrou budoucnost, nesmí nic promarnit ze současnosti.“ Užívejte si proto každý den svého života naplno, budoucnost máte jen ve vlastních
rukou.
Těšíme se na vás jako vždycky a přejeme vám,
abyste do té doby byli zdrávi.
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová

Sraz retro bicyklů
podruhé
Druhý ročník úspěšného srazu milovníků retrobicyklů se letos uskuteční opět ve východočeské Poličce, a to 8. června. Milovníci starých
kol se sejdou na poličském Palackého náměstí
ve 14 hodin. Po úvodní registraci čeká účastníky
bohatý program, na němž nebude chybět závod
kolem radnice či jízda zručnosti. Sraz bude zakončen společnou jízdou do nedaleké obce Modřec a občerstvením v tamní hospůdce. Letos na
účastníky srazu navíc čeká velké překvapení
– přijede pětikolo z filmu Marečku, podejte mi
pero. „Mohu potvrdit, že je to opravdu to slavné filmové kolo,“ říká organizátor akce Vladimír
Dospěl, který sraz pořádá pod záštitou poličského občanského sdružení Pontopolis.
Loňský první ročník se setkal s obrovským
úspěchem. „Přijely desítky lidí, a to i zdaleka, nejen z okolí. Lidé to vzali opravdu vážně
a nejenže přijeli na svých retrokolech, ale také
se dobově oblékli. Doufám, že tomu tak bude
i letos,“ dodává Dospěl. Účast na akci na vlastní
nebezpečí.
Více informací o akci na www.pontopolis.cz,
Vladimír Dospěl, email maslic83@gmail.com
-pj-

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

Vzpomínáme

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Dne 13. 6. uplyne půl roku
od smrti Martina Hataly.
Snad je mu teď líp...
Kdo jsi ho znal - zavzpomínej.
Hanka
17. června uplyne rok od
úmrtí paní Jaroslavy Militké,
rozené Macháčkové. Kdo jste
ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Maminka, sestra Marie
a děti Marcela a Mirek
s rodinami

PÁTEK 14. 6. v 19.00 hod.
Hrajeme na Svojanově
Boötes, Cestárium, Tutti band a Dívčí hlasy
- poličské kapely na hradě Svojanov
Vstupné 50 Kč

SOBOTA 22. 6. ve 20.00 hod.
Naši figuranti
Premiéra zbrusu nového autorského divadla v podání našich mladších kočovníků
Vstupné 50 Kč

PÁTEK 21. 6. v 18.00 hod.
Nebeská škola
Dětské autorské divadlo: Tydýti z Výprachtic pod vedením Jany Kacálkové a Pórka
Vstupné 20 Kč

SOBOTA 29. 6. ve 20.00 hod.
Hurá léto!
Rozloučení se školním rokem a oslava nadcházejících letních prázdnin:
Fellow (metalcore Polička-Žďár), Roz2ka
na 3,5 jacka (veselý punk Vraclav),
Omakalamuhopotajmu (funky-punky Trstěnice).
Afterparty:
DJ Bulgar (ALA) (Dirty electro-breakbeat-ghetto funk Turnoff)
Vstupné 80 Kč/60 KčS

PÁTEK 21. 6. ve 20.00 hod.
Two Dollar Bash (Scot/USA)
Dalton Stansbury, Joe Armstong, Tony
Rose. Roots rock - country blues
www.twodollarbash.net
Vstupné 60 Kč

Smutný pro nás navždy
zůstane 29. červen 2010, kdy
nás náhle bez slůvka rozloučení opustil náš syn, manžel,
tatínek a bratr, pan Jaroslav
Švanda.
Děkujeme všem, kteří na
něho nezapomněli.
S láskou stále vzpomíná
rodina

Aby nebyl nikdo sám….
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Naše květnová
činnost byla vskutku bohatá a všechny akce se
vydařily. 8. května v den státního svátku ČR
jsme se v hojném počtu zúčastnili městské pietní vzpomínky na poličském Centrálním hřbitově
a položili květiny k hrobům padlých osvoboditelů Poličky ke konci 2. světové války.
Následně jsme ve Starohradské restauraci
rozdělovali vstupenky na ostatní akce a pláno-

Blahopřejeme
18. června se dožívá 70 let
paní Marie Hladíková.
Blahopřeje
manžel, syn Leoš s rodinou
a dcera Blanka s rodinou

Pozvánka DPS
Penzion – červen
3. 6. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost
6. 6. Odemykání atria – 14.00 hod. atrium Penzionu. Odemkneme zpěvem a hudbou a nebude
také chybět grilování. Vybíráme 25 Kč (uzenina,
hořčice, chleba, pivo). Zájemci se nahlásí na recepci Penzionu do středy 5. 6.
12. 6. Procházka – navštívíme výstavu o životě
Charlotty Martinů a o své dojmy z návštěvy výstavy se podělíme u kávy a něčeho sladkého v cukrárně. Na cestu se vydáme ve 13.00 hod. od DPS
Penzion. Vstupné na výstavu 20 Kč.
17. 6. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
19. 6. Liboháj – za zpěvu ptactva a šumění lesa
se projdeme lesoparkem Liboháj. Zájemci se nahlásí na recepci DPS Penzion. Odchod ve 13.15
hod. Pro uživatele pečovatelské služby bude zajištěna doprava. Cena dopravy je 50 Kč, platí se až při
vyúčtování služeb.
27. 6. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně DPS Penzion.
3. 7. Posezení na přehradě – zájemci se nahlásí
na recepci Penzionu, vybíráme 20 Kč (chleba, hořčice, uzenina). Odchod od Penzionu ve 13.15 hod.
Pro uživatele pečovatelské služby bude zajištěna
doprava. Cena dopravy je 50 Kč, platí se až při vyúčtování služeb.
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vali budoucí činnost. Stále máme v živé paměti
návštěvu divadelního představení poličských
ochotníků Aněžka poslední dubnový týden. Protože se všichni důchodci na divadlo nedostali,
opakovali jsme společnou návštěvu divadla ještě
v repríze představení dne 12. května. Obdivovali
jsme výkony ochotníků poličského Divadelního
spolku Tyl. Byl to opět krásný kulturní zážitek
a tak trochu i srdeční záležitost. Nejedno oko
zůstalo suché.
14. května jsme uskutečnili další autobusový
výlet na hrad Svojanov. Byli jsme opravdu hrdí,
že jsme Poličáci. Náš hrad je po velké rekonstrukci opravdu chloubou města, regionu i kraje. Děkujeme panu kastelánovi, paní provozní
Jitce Jandlové a milé průvodkyni slečně Zuzce
Večeřové, kteří se nám s úsměvem a přátelstvím
věnovali a ukázali nám zajímavé prohlídkové
okruhy hradu. Jejich výklad byl vskutku profesionální, místy až dojemný a v mučírně hradu
přímo hrůzostrašný. Nebudeme ani na minutu
váhat našim přátelům, známým a všem doporučovat návštěvu tohoto poličského skvostného
hradu.
Ještě ten týden, 19. května, jsme se přidali
k celodennímu zájezdu do Terezína. Místní poličská organizace Svazu bojovníků za svobodu
zorganizovala zájezd na terezínskou tryznu za

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

zemřelé, umučené a zavražděné české občany,
především židy v koncentračním táboře za války.
Zájezd byl dojemný a super.
Krásný květnový měsíc jsme zakončili
28. května návštěvou Centra Bohuslava Martinů na našem druhém dílu cyklu Polička známá
i neznámá tentokrát na téma poličské hradby
a 30. května jsme společnou návštěvou divadelního představení pražských umělců v Tylově
domě v čele s Ivou Janžurovou zakončili květnový maraton. 71 našich členů Svazu důchodců
bylo v divadle velmi spokojeno.
A co nás čeká v červnu? Tak především
11. června dlouho očekávaný náš první zahraniční zájezd do polských Kowarů, kde navštívíme park a známé muzeum miniatur. Vybudované zmenšené stavby známých evropských
i polských budov, objektů a památek obdivuje
ročně mnoho polských i zahraničních turistů,
25. června připravujeme společnou vycházku
Naučnou poličskou stezkou, kterou zakončíme
na přehradě, jak jinak než při občerstvení, hudbě a zpěvu nejen naší nové písně.
Už máme konečně její název. Naše píseň se
jmenuje: NEBÝT NIKDY SÁM. A kdo jí nezná
ještě zpaměti, tak si její text může vystřihnout
z květnové Jitřenky.
Dále připomínám vlaštovkám, že červnový
vlaštovčí slet bude ve čtvrtek 20. 6. v 10.00 hodin, jako obvykle v THT, kde budeme společně
plánovat naše akce již na 2. pololetí roku 2013.
Mám ještě jednu milou povinnost. Mnozí poličští občané se mě stále ptají: Co a kdo to jsou
ty vaše vlaštovky a co dělají? Jsem rád, že to
mohu dnes vysvětlit. Jsou to obětavé ženy, členky našeho Svazu důchodců, které denně přilétají do rodin důchodců, přinášejí dobré zprávy
o činnosti svazu, o akcích, rozdávají lístky na
akce a jsou živou spojnicí mezi členy a výborem.
Bez jejich práce by si nedovedl výbor svoji práci
představit.
Jsem rád, že je dnes mohu oficiálně představit.
Jsou to: Iva Červená, Hanka Vomáčková, Jitka
Makovská, Zdena Bednářová, Irena Hloušová,
Zdena Sádovská, Vlasta Škorpíková, Eva Jílková, Míla Šitinová, Marta Korábová, Lída Navrátilová, Věrka Fialová, Věrka Tobiášová a Jarka
Faimanová. Děkuji vám, moje vlaštovičky.
Tak, mějte se všichni dobře a na našich akcích
se na vás těší výbor ve složení Maruška Pospíšilová, Slávek Koráb a předseda SDCR RSDr. Ivan
Chudý. Tak tedy krásný červen.
		

RSDr. Ivan Chudý

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

1. 6.
3. 6.

4. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.

17. 6.

19. 6.

20. 6.
21. 6.
22. 6.

23. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.

#

28. 6.
29. 6.

Čas
19.00
10.00
13.30
18.00
19.00
14.00
19.00
14.00
18.00
18.00
19.00
10.00
8.15
19.00
16.00
17.00
13.00
17.00
19.00
19.00
15.00
19.00
10.00
13.30
19.00
19.00
9.00
13.15
19.00
17.00
19.00
18.00
20.00
19.00
20.00
10.00
10.00
19.00
14.00
8.15
18.00
10.00
14.00
19.00
21.30
17.00
19.00
20.00

Název akce - popis
Čas pro neobyčejné zážitky - 14. ročník večerního putování Poličkou
Provozní den Klubu poličské železničky, o.s. - zahradní železnice
Šikovné ručičky
Absolventský koncert
Lesní duch - 2D horor
Přijímací zkoušky loutkohereckého oddělení
Dávám tomu rok - 2D komedie
Odemykání atria
Absolventský koncert
Tvořivý (arteterapeutický) večer pro ženy
Záhada hory mrtvých - 2D thriller
Provozní den Klubu poličské železničky, o.s. - zahradní železnice
Anna Karenina - 2D romantické drama (školní představení)
Anna Karenina - 2D romantické drama
Tvořivé odpoledne - Látkové kytičky
Sluha dvou pánů - představení žáků literárně dramatického oboru
Procházka
Slavnostní koncert ZUŠ
Shirley Valentine - bravurní komedie se Simonou Stašovou
Hrajeme na Svojanově
Království lesních strážců - 3D animovaná pohádka
Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama - 2D dokumentární film
Provozní den Klubu poličské železničky, o.s. - zahradní železnice
Šikovné ručičky
Spravedlnost místo korupce - přednáška senátora Libora Michálka
Šimon a duby - 2D dobrodružně kriminální film
Zdravé vaření pro celou rodinu
Liboháj
Hypnotizér - 2D krimi thriller
Nástup dítěte do mateřské školy - přednáška
Pojďme na Martinů - Klavír III
Nebeská škola
Two Dollar Bash (Scot/USA)
Velký Gatsby - 3D romantické drama
Naši figuranti
Provozní den Klubu poličské železničky, o.s. - zahradní železnice
Provozní den Klubu poličské železničky, o.s. - zahradní železnice
Star Trek: Do temnoty - 3D dobrodružné sci-fi
Letní zahrada
Méďa Béďa - 3D pohádka (pro školy)
Koncert mladých houslistů z České republiky a Finska k poctě Bohuslava Martinů.
Méďa Béďa - 3D pohádka (pro školy)
Narozeninové zpívání
Po zániku Země - 2D dobrodružné scif-fi
Bídníci - letní kino v rámci Poličského kulturního léta
Vernisáž výstavy Přede mnou i na horizontu
Muž z oceli - 3D dobroružně akční film
Hurá léto!

Místo konání
město Polička
Poličská železnička
DPS Penzion, pracovní místnost
ZUŠ, koncertní sál
KINO Tylův dům
ZUŠ, koncertní sál
KINO Tylův dům
DPS Penzion
ZUŠ, koncertní sál
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Poličská železnička
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
velký sál Tylova domu
Polička
velký sál Tylova domu
Tylův dům
Hrad Svojanov
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
Poličská železnička
DPS Penzion, pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Liboháj
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Divadelní klub
Poličská železnička
Poličská železnička
KINO Tylův dům
zahrada a budova ZUŠ
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
DPS Penzion, jídelna
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Galerie KABINET CHAOS
KINO Tylův dům
Divadelní klub

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

červen 2013

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
Oblastní charita Polička
www.policka.charita.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Náš Martinů o.s.
www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička/CBM kulturnileto.wordpress.com
Galerie KABINET CHAOS
verbrom@gmail.com
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

3. 7.
6. 7.
7. 7.

Čas
13.15
10.00
10.00

		
20. 4. - 1. 9. 		
		
27. 4. - 1. 9. 		
		
11. 5. - 1. 9. 		
		
18. 5. - 1. 9. 		
1. 6. - 30. 6. 		

červen 2013

Název akce - popis
Posezení na přehradě
Provozní den Klubu poličské železničky, o.s. - zahradní železnice
Provozní den Klubu poličské železničky, o.s. - zahradní železnice

Místo konání
Přehrada
Poličská železnička
Poličská železnička

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz

Název akce - popis
Škola základ života - výstava, která vám dá nahlédnout nejen do hodiny přírodopisu
na měšťanské škole počátku 20. století, ale také do hlubin študákovy duše…
Jiří Šalamoun a Maxipes Fík - výstava, která vás zavede do kresleného
světa Jiřího Šalamouna…
Ma chère Charlotte/Moje milá Charlotte - výstava o neobyčejném
životě Charlotty Martinů…
Něco pro kluky, něco pro holky - výstava hraček pro všechny, kteří si rádi hrají…
Stěna pro jedno dílo - Bořivoj Borovský

Místo konání

Pořadatel akce

Centrum Bohuslava Martinů

Městské muzeum a galerie Polička

www.cbmpolicka.cz

Městská galerie na Palackého nám.
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Galerie Kabinet
Chaos
Přede mnou i na horizontu, červencová výstava ve Stříteži, která vás tentokrát potěší tvorbou
Anny Neborové (1968). Tato umělkyně mladší
střední generace se na české umělecké scéně
zapsala jako malířka poutavých cyklů figurativních obrazů, pro které čerpala inspiraci ve světě
lesklých módních magazínů a s tímto tématem
ve svých malbách kriticky pracovala.
Anna je zároveň úspěšná ilustrátorka dětských knih. Nedávno zaujala cyklem Černá
zahrada, který představila v prestižní pražské
Galerii kritiků. Vystudovala pražskou Akademii
výtvarných umění u prof. Jiřího Sopka a Bedřicha Dlouhého. Slova autorky k tématu které ji
zaujalo:
„Zahrada je pro mě od dětství (Trnkova zahrada) tajemným místem. Není to jen prostor pro
ventilaci Čapkovského syndromu a impresionistické rozzářené záhony navozující pocit bezpečí, ale i memento mori upozorňující na křehkost
naší existence i křehkost samotné přírody.“
Na výstavě s názvem Přede mnou i na horizontu posunuje svůj zájem i vně uměle vytvořený
svět zahrady, do polí a luk Jižních Čech, kde se
ráda toulá se svým psem.
Vernisáž výstavy v Galerii KABINET CHAOS,
Střítež 68, v prostoru usedlosti Chaos, jste zváni navštívit 29. 6. od 17 hod. Na setkání s vámi
se těší vaše dobrovolná galeristka Veronka Šrek
Bromová a tým dobrovolníků, kteří s přípravou
výstav nezištně pomáhají. Autorka bude osobně
přítomna.

Kontakt, informace, rezervace

Spravedlnost místo korupce
„Korupci považuji za jeden
z nejvýznamnějších problémů
dnešní společnosti, a to nejen
z důvodu, že nás ročně stojí možná i více než 100 miliard korun.
Vadí mi, když se na straně jedné
škrtí na běžných občanech tisíce korun a na straně druhé tečou miliardy na různé poradenské, právní či IT pseudoslužby,“ uvádí
senátor Libor Michálek ve svém webovém profilu.
A bude to právě Libor Michálek, kdo na besedě
zaštítěné mottem „Spravedlnost místo korupce“ pohovoří v pondělí 17. června v 19 hodin
v Centru Bohuslava Martinů s poličskou veřejností.
Libor Michálek pracoval ve Fondu národního
majetku, působil v Komisi pro cenné papíry, pracoval v České národní bance a byl ředitelem Státního fondu životního prostředí. Za svou profesní
kariéru se setkal s několika kauzami a sám musel

čelit korupčnímu tlaku, proto se aktivně podílí
na protikorupčních projektech a je známý český
whistleblower. Ve své přednášce je připraven hovořit o následujících tématech:
• (ne)řízená privatizace nejen finančních institucí
• změna atmosféry po vzniku Komise pro cenné
papíry
• mimorozpočtové financování politických
stran
• problémy s prokazováním korupce
• posílení zodpovědnosti veřejných činitelů
• důraz na transparentní účetnictví a příklady
úspor
• význam občanské společnosti a osobních aktivit.
Host přednášky přijel na pozvání Oblastní charity Polička, která akci zaštiťuje.
Štěpánka Dvořáková

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

#

Otevřeno v neděli od 13 – 18 hod. a po domluvě.
Kontakt: verbrom@gmail.com, dění galerie
můžete sledovat na Facebooku pod jménem Galerie KABINET Střítež.
-všb-

Program RC MaTami
Blíží se prázdniny a s nimi
omezený provoz našeho centra.
Využijte proto poslední předprázdninovou nabídku a navštivte Tvořivý večer pro ženy,
přijďte si vytvořit látkové kytičky nebo něco
zdravého uvařit. Maminky, jejichž dítko čeká
nástup do školky, jistě bude zajímat přednáška na toto téma. Přijďte mezi nás!
Pravidelný program
• ČTENÍ V KNIHOVNĚ
(pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let)
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Poličce.
Každé pondělí od 9.30 hod.
Děti se setkávají s oblíbenými hrdiny nejen
formou čteného textu.
• MONTESSORI (pro děti od 3 do 6 let)
každou středu od 16.00 do 17.30 hod.
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 hod.
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 hod.
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit
se společně nové říkanky a písničky.
Povede: Mgr. Hana Dalíková, Lída Burešová
• DROBEČCI (pro rodiče s dětmi
od 0 do 1 roku)
Každý pátek 9.00 – 12.00 hod.
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Povede: Lída Burešová
• BODYSTYLING – BODYBALANCE
Každý pátek od 18.00 hod.
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

• TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
„Látkové kytičky“
11. 6. (úterý) od 16.00 hod
Blíží se léto a vy určitě potřebujete pár hezkých ozdob na šaty, trička nebo do vlasů. Pokud máte chuť, přijďte si je s námi vyrobit.
Přihlašujte se přes e-mail: prihlasse.matami@seznam.cz, nebo tel: 732 924 591 (stačí
sms).
Povede: Lenka Kunčíková a Zuzana Bulvová
• ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO CELOU
RODINU
„Obilovinný karbanátek s červenou
omáčkou“
19. 6. (středa) od 9.30 do 12.30 hod.
Čím je venku hezčí počasí, tím později se
vracíme z procházek a výletů domů na večeři.
Vznikají tak nové recepty, většinou založené
na recyklaci zbytků z předchozího vaření
a toho, co jsme venku našli. Tentokrát si uděláme rychlovku ze zbylých vařených obilovin
a jarní zeleniny.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
• NÁSTUP DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY
20. 6. (čtvrtek) od 17.00 hod.
Povídání o období nástupu do mateřské školky, o možných úskalích a jak se s nimi můžeme vypořádat. Výběr mateřské školy.
Povede: Mgr. Zdeňka Drábková (psycholožka
- SPC Bystré)
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

Ostatní přednášky, semináře a dílny
• TVOŘIVÝ (ARTETERAPEUTICKÝ)
VEČER PRO ŽENY
7. 6. (pátek) od 18.00 hod.
Dílna je určena všem, kteří o sobě chtějí zjistit něco víc. Přijďte s námi prožít příjemně
tvořivý večer. Přihlašujte se přes sms na tel:
777 619 234.
Povede: Majka Mitášová

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
MUDr. J. Hamanovi a zdravotním sestřičkám
z Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby
Polička, které se podílely na péči o naši nemocnou
maminku Viktorii Pražanovou na sklonku jejího
života. Děkujeme.
Syn a dcery
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz

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 v cihlovém domě, 2 + 1 v osobním vlastnictví se šatnou, plastová okna, zrekonstruovaná koupelna, vytápění vlastním plynovým
kotlem. Tel.: 605 577 493.
•
Nabízíme dlouhodobé ubytování pro seniory v Bystrém (okr. SY). Tel.: 739 000 926.
•
Pronajmu nebytové prostory v centru města, Polička, Masarykova 192 v přízemí a prvním patře. Tel.: 603 281 813, 608 919 152.
•
Provádím zemní a zednické práce, práce
pásovými bagry 1,5 až 3,5 tuny, dále zednické
práce, opravy a rekonstrukce domů a bytových jader,
zateplováni, opravy komínů, nátěry střech a fasád,
tel.: 739 112 090.
•
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
•
Hledáme spolehlivou a příjemnou operátorku na VPP (vhodné i pro důchodce, maminky
na mateřské dovolené), jejíž náplní práce bude 4 hodiny 1 až 3 dny v týdnu v pohodlí svého domova telefonicky komunikovat s našimi zákazníky. Slušně
zaplatíme. Kontakt: J. Votava, tel.: 608 801 973.

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
Ved. tábora: Milan Matouš tel. 606 716 447
VODÁCKÝ TÁBOR – RUMUNSKO 2013
- od 11 do 99 let
Termín: 26. 7. - 4. 8.
Místo:
putovní pobyt po řekách v severní
části Rumunska
Cena:
5 850 Kč
Ved. tábora: Vítězslav Fila tel. 731 508 282,
e-mail: fila@potrebyprovodaky.cz
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)
Ved. tábora: Zdenka Kadlecová
tel. 739 667 760
SPORTOVNÍ TÁBOR
- pro děti od 7 do 15 let
Termín: 11. – 18. 8.
Místo:
Trhová kamenice – tábor Sluníčko
Cena:
2 950 Kč
Ved. tábora: Petr Cihlář tel. 602 423 259,
Miroslav Bartoš tel. 602 526 666
Informace a přihlášky na tábory na
www.mozaika-policka.cz

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 na e-mail: vapenikova@mozaika-policka.cz
Informace: Jitka Vápeníková, telefon
461 725 352, mobil: 736 761 281.

O hlavním úkolu domácí
hospicové péče
Umírání a smrt je v naší společnosti značně tabuizované
téma. Většině lidí chybí zkušenost s umíráním, na což navazuje strach z péče o smrtelně nemocného, ale i strach z vlastního
osamocení v závěru života. Umírat doma je dnes
luxus, který si může dovolit jen málokdo.
Aby tomu tak nebylo, vznikají v naší republice
vedle „kamenných“ hospiců také mobilní hospicové týmy orientované na péči o umírající doma. Jejich hlavním cílem je poskytnout podporu pečující
rodině a umožnit nemocnému, aby v posledních
dnech svého života mohl žít důstojně a měl čas na
své nejbližší i čas na rozloučení.
Hospicový tým se skládá z lékaře se specializací
na paliativní medicínu, zdravotních sester, nutričního terapeuta, terénních sociálních pracovníků,
psychologa, dobrovolníků a duchovních. Ovšem
dostupnost týmu v této ideální formaci je dnes
malá. Již fungující týmy často čelí existenční nejistotě a jejich další rozvoj je nesmírně obtížný. Ani
my v Oblastní charitě Polička zatím nedokážeme
sestavit úplný hospicový tým. Chybí v něm hlavně
lékař-specialista a psycholog, protože ve svitavském regionu prostě nejsou.
Ovšem lidé umírají i na Poličsku bez ohledu
na dostupnost zdravotnických specialistů. Proto
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PRVNÍ POMOC
- preventivní akce pro třídní kolektivy
1. - 3. tříd
Termín: pondělí 24. 6.
Čas:
8.00 hodin
Místo:
ZŠ Masarykova
Lektorka: žákyně Střední zdravotnické školy
Informace: Zdeňka Švecová,
e-mail: svecova@mozaika-policka.cz

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

se v našich specifických podmínkách při domácí
péči o umírající v daleko větší míře musíme opírat o jednotlivé obvodní ošetřující lékaře konkrétních pacientů. V případě potřeby si vypomáháme
kontakty na specializovaná paliativní pracoviště
v Brně a mobilní a kamenný hospic v Červeném
Kostelci. Tam se také všechny naše zdravotní sestry v péči o umírající školí.
Největší obavou vážně nemocného i jeho pečujících blízkých je bolest. Její eliminace je základem
hospicové péče a je podmínkou zachování maximální možné kvality života umírajícího. Pacient
by ani doma neměl trpět nezvládnutelnou bolestí.
Faktem je, že existuje celá škála prostředků, které
dokážou tlumit jak dlouhodobou, tak náhlou průlomovou bolest. Jejich správné dávkování a podávání je velmi důležité pro nemocného i jeho blízké.
To laik zvládne pouze těžko. Chybějí mu k tomu
četné zkušenosti zdravotníků. Lékař a sestra,
kteří pacienta pravidelně vidí, dokážou projevy
postupující nemoci včas vysledovat, správně vyhodnotit a adekvátně na ně zareagovat (přizpůsobit medikaci, citlivě poučit nemocného a pečující
osoby apod.). Pokud se toto daří, je velká část tíže
utrpení z nemocného i osob kolem něho sejmuta.
A to je stěžejní úloha domácí hospicové péče.
Štěpánka Dvořáková

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

15

Tradiční závod
Peklo 2013

Májový dvojboj: kapr - pstruh

V sobotu 18. května se v revíru Peklo konal další
ročník nejstaršího závodu pořádaného poličskými
rybáři. Vznikl v době, kdy zdejší organizace ještě
spadala pod Český rybářský svaz a koná se každý
rok. Odhaduje se, že letos je to zhruba po padesáté.
I tentokrát o něj byl mezi rybářskou veřejností zájem, zúčastnilo se ho 62 závodníků.
„Podle mne má závod více než padesátiletou
tradici, protože já ho pamatuji od svých šesti let.
Peklo je krásný rybník s pěkným okolím, takže si
zaslouží, že tu tradici stále udržujeme. Nic na tom
nemění ani fakt, že vzhledem k současné recesi
ubývá účastníků. Tentokrát jich z různých koutů
republiky přijelo 62, což není tak špatné, protože ráno dvě hodiny vydatně pršelo. Děkuji všem
našim členům, kteří se na přípravě závodu podíleli, především partě z Korouhve v čele s Alešem
Procházkou, neboť se úkolu, jako už po mnoho
let předtím, zhostili na jedničku. Abychom dostáli své pověsti, do revíru jsme před závodem ke
stávající obsádce vysadili 500 pstruhů duhových
a 800 kaprů. Jak průběh napovídá, bude celkem
uloveno kolem 400 ryb,“ řekl hospodář Rybářského sdružení Vysočina Polička Jaroslav Martinů.
Aleše Procházku jsme po vyhlášení výsledků požádali o celkové zhodnocení. „Přes ranní škaredé
počasí se tady sešel docela slušný počet rybářů
(62), z toho bylo šest juniorů do 15 let. Nakonec se
počasí umoudřilo a bylo celý den pěkně. Celkově
se dá říci, že se závody povedly. Bylo uloveno 154
kaprů a 165 pstruhů. Pro vítěze v kategoriích dospělí a junioři byly připraveny dvě sady pohárů
pro tři nejúspěšnější borce. Ceny si závodníci vybírali dle pořadí a dle svého uvážení, pro všechny
juniory byly ceny připraveny zvlášť.“

Ve středu 8. května se na přehradě Pod Kopcem
konal zajímavý, netradiční závod - májový dvojboj.
Za krásného jarního počasí se na startu sešlo 54 dvojic, tedy celkem 108 rybářů, což lze vzhledem k dnešním ekonomickým možnostem občanů a k značné
kumulaci závodů v krátkém období označit za vynikající účast. Ryby braly způsobem, který nemá ob-

Vítězné dvojice v kategorii PSTRUH (vítězná dvojice zcela vpravo)
doby - celkem jich bylo za osm hodin uloveno 1 126
Konečné výsledky: kategorie KAPR: 1. Till – Čížek,
v kategorii „kapr“ a 1 283 v kategorii „pstruh“. Pro
2. Melezínek – Hegr, 3. Doležal – Tlustý, 4. Hlásennázornost porovnejme tato čísla s kaprařským po- ský – Barčevský, 5. Malý – Malý atd.
hárem před patnácti lety: tehdy 85 týmů ulovilo za
Kategorie PSTRUH: 1. Melezínek – Hegr, 2. Ho24 hodin zhruba 500 kaprů. Letošní výsledek patrně
ryna – Riesner, 3. Ambros – Ambros, 4. Častulík
bude jen stěží překonán.
– Klauda, 5. Maixner – Jahl atd. Pohár za největší
Hospodář pořadatelské organizace Rybářského
ulovenou rybu (jeseter 92 cm) si odnesla dvojice Vysdružení Vysočina Polička Jaroslav Martinů k tomu
bíhal – Nečas. 			
-lvmj. řekl: „Naším hlavním cílem bylo využít tento
krásný májový termín státního svátku a proto jsme
zorganizovali 4. ročník tohoto závodu. Letos jsme
jej pojali trochu netradičně a vyhlásili tři kategorie
– soutěží se o největší počet ulovených kaprů (patří
sem i amuři, sumci, candáti, jeseteři a štiky, ryby
se měří a centimetry sčítají, co centimetr, to bod)
a dále o největší počet ulovených pstruhů (sivenů
a okounů, co ryba, to bod). Ve třetí kategorii oceníme největší ulovenou rybu. Pro všechny kategorie
jsou připraveny poháry a věcné ceny.
Tímto závodem jsme vlastně na přehradě Pk 1 odstartovali hlavní kaprařskou sezónu, protože jsme
vysadili velké množství kaprů. Vzhledem k tomu,
že po jarních závodech (muška, přívlač) zůstalo
Dvojice s poháry za největší rybu
ve vodě hodně neodchycených pstruhů a sivenů,

Konečné výsledky: Dospělí: 1. Petr Jirásek, Chotěboř, 2. Emanuel Vyhlídal, Borohrádek, 3. Ondřej Andrlík, Polička. 4. Pavel Bidmon, Korouhev,
5. Petr Sobotka, Žďár n. S. atd. Junioři: 1. Ondřej
Andrlík, Polička, 2. Hynek Martin, Telecí, 3. Pavel
Slavíček, Korouhev (na dalších místech skončili
Dominik Pospíšil, Milan Melezínek (oba z Poličky)
a Vojtěch Hyksa z Hrochova Týnce). Největší rybu
(amur 56 cm) chytil Martin Polívka ze Žďáru nad
Sázavou. Jedinou ženou ve startovním poli byla
Alena Šudomová z Poličky (25. místo). Oba převzali věcné ceny.
Text a foto: L. Vrabec
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uspořádali jsme tento netradiční závod. Pokud jde
o účast, jsme spokojeni, stejně jako rybáři, kteří si
zachytali jako málokdy. Jen za první poločas bylo
uloveno přes 500 kaprů a 800 pstruhů, byly týmy,
které chytily 50 pstruhů a 40 kaprů. Myslím, že nebyla dvojice, která by nechytila rybu, což není běžné.
K dobré náladě přispělo i krásné počasí.“

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

Volejbalové zprávy
Festival barev
Jako každoročně velmi atraktivní dubnový
termín přilákal do Lanškrouna rekordní počet
družstev. Bitvy začínaly ráno v devět hodin a končily v pozdních odpoledních hodinách. Děvčata
zvládla dvoudenní maraton velmi dobře. Nejvíce
se dařilo modráskyním, které obsadily v silné konkurenci 6. místo. Následovala 8., 9., a 10. místa.
Polička startovala ve třinácti družstvech.
Kvasiny - Škodovka aneb Čavdárek
Čarodějnické zápasy mladších, starších žaček
a barevného minivolejbalu si děvčata opět užila.
Trošku jsme doplatily na střídání hráček v rámci dvou družstev, neboť se nám stalo, že oba týmy
hrály současně. Nicméně zahrála si všechna děvčata, což byl cíl tohoto prvního letošního venkovního turnaje. V mladších žákyních jsme bohužel
na body nepostoupily do finále, celkové 5. místo
odpovídá složení družstva.
Ve starších žákyních jsme si spravily chuť a porazily hlavně rivalky z Dolního Újezdu jednoznačně 2:0. Další boje v nadstavbě se hrály pouze na
jeden hraný set do 20 bodů. Zde jsme již tolik štěstí neměly.
Nedělního klání se zúčastnily oranžovky a modráskyňky. Zase na nás zbyly bodíky za olympijské
6. místo. Čavdárek byl opět pln obdivovatelek.
Další porce barev
V Dolním Újezdu se nám tradičně daří, tak tomu
bylo i první květnový víkend. Stály jsme na stupních vítězů, 2. místo Aneta Mlynářová a Lucka
Jiroušová, 3. místo Kačka Pešavová a Karolína Zahradníčková, další umístění těsně za stupni vítězů
v barvě oranžové.
Kategorie starších jsme tentokráte neobsadily.

Lanškroun, Uničov, Junior Brno a Hradeckou Slavii. Bezchybná hra, bojovná vřava a především výborné výkony nechaly zapomenout na minulé nezdary. Rozhodně jsme si nádech zlata v olomoucké
hale vyzkoušely. Tak to umíme, snad to potvrdíme
i příště… Sice unavené, ale abnormálně spokojené
Mája, Kačka L., Kačka M., Marťa, Markéta, Janča,
Martina a Kája odvedly skvělou práci.

Ženy
I poličské ženy bojovaly na turnaji v Dolním
Újezdu. Celkové čtvrté místo odpovídá výkonu poličských děvčat. Bramborová není nejhorší.
Muži
KP II. třídy v kategorii mužů rozehráli druhou
polovinu soutěže poličští muži. Ve dvou zápasech
se se soupeři rozešli smírně. Naši chlapi jsou aktuálně třetí.
Skupina PA-M-2A
p. družstvo

sety

míče

body

1. TJ Sokol Rybník A

54:9

1538:1179

52

2. VO TJ Lanškroun A

50:22

1677:1429

44

3. TJ Spartak Polička A

46:25

1580:1507

38

4. TJ Sokol Žamberk A

31:32

1280:1308

27

5. TJ Sokol Výprachtice A

28:37

1315:1355

23

6. VK Litomyšl B

28:44

1521:1639

20

7. VO TJ Lanškroun B

22:42

1346:1462

15

8. TJ Žichlínek A

4:52

993:1371

3
har

Přípravka
A je definitivně jasno. Deštivé počasí 5. 5. v Pardubicích, špinavé chrániče, antuka úplně všude,
míč jako kámen – to všechno přineslo další vítězství trojici Kačka Mičková, Kačka Lidmilová
a Mája Dvořáková. V letošní sezóně na nás nikdo
nemá, do konce zbývají dvě kola a zlato je čí?
NAŠE…
V neděli 12. 5. jsme opět zvítězily, a to bez ztráty kytičky, hlavně na domácí palubovce. Poslední
kolo v Dolním Újezdu bude pouhou formalitou.
Zlato si prostě zasloužíme.
Naše B družstvo je aktuálně na 12. místě, céčko
drží 19. příčku (30 družstev).
Turnaj žákyň v Olomouci
Volný den, 8. květen, jsme využily ke zdokonalování šestkového volejbalu a ke konfrontaci s družstvy z Moravy. 16 družstev se sjelo na Memoriál
Jirky Lóna do Olomouce. Po rozlosování do skupin
jsme dostaly depku. Bílovec, výběr KCM Jihomoravského kraje a Lanškroun, to byla silná porce.
Ale co, hrát se dá se všemi. Do zápasů jsme vstupovaly se silnou dávkou respektu.
Pro nás byla nejdůležitější slova chvály naší trenérky. Náš tým prohrál pouze s prvním a druhým
týmem turnaje, které jsme měly ve skupině. Pak
již to byla naše spanilá jízda. Deklasovaly jsme

Stomatologická
pohotovost

Jarní přívlač se
vydařila
V sobotu 27. dubna se v areálu Rybářského sdružení Vysočina Polička Pod Kopcem konal druhý
letošní závod příznivců Petrova cechu – Jarní
přívlač, který se už po sedmnáct ročníků těší velké oblibě. Potvrdilo se to i tentokrát – přihlásil se
úctyhodný počet 182 zájemců z celé republiky, při-

jela i čtyřicetičlenná skupina slovenských přátel.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů nám k přípravě a průběhu závodu řekl:
„Koná se týden po úvodním II. ročníku Monfish
cupu a máme radost, že účast je ještě vyšší než
loni. Nejvíc nás těší, že průběh závodu je naprosto perfektní, přeje nám počasí a ryby berou tak,
že lámou rekordy. Jen za první padesátiminutové kolo se chytlo 860 ryb. Někteří závodníci jich
chytili 17, tedy zhruba jednu za tři minuty. Pozoruhodná je i pestrost úlovků – vedle pstruhů
duhových to jsou siveni, štiky, sumci, dokonce
i kapři a jeden jeseter (což svědčí o žravosti ryb
na počátku jara). Není divu, že vládne všeobecná
spokojenost. Závodníci ocenili i naše rozhodnutí,
že každý si smí ponechat pět ulovených ryb. Byli
bychom rádi, kdyby se obdobně vydařily i ostatní
závody. Abychom dostáli své dobré pověsti, vysadili jsme ke stávající bohaté obsádce dalších 2 500
pstruhů o průměrné váze 55 dkg a 140 štik.“
***
Mezi závodníky byl přihlášen i mediálně známý
lídr pražské kapely YO YO band a příležitostný herec Richard Tesařík, kterého jsem zastihl ve chvíli
naprosté siesty. Zvědavost mi nedala a zeptal jsem
se ho, proč nechytá. Řekl mi: „V prvním kole mi to
vůbec nešlo a ztratil jsem naději na dobré umístění, tak jsem to vzdal a chytil si pár pstruhů pro
vlastní potřebu. Teď odpočívám. Letos jsem ještě
neměl na ryby čas, u vody jsem dnes poprvé, tak
si to užívám. Prostě ještě nejsem rozchytaný.“

oblast Litomyšl - Polička

1. - 2. 6. 	

8. - 9. 6.
15. - 16. 6.

22. - 23. 6.
29. - 30. 6.
5. 7.

6. - 7. 7.

MUDr. Adamec Stanislav,
Polička, Smetanova 55,
461 725 987
MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184, 461 634 157
MDDr. Čermáková Ivana,
Litomyšl, Mariánská 1137,
461 614 614
MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
MUDr. Hebltová Vladimíra,
Sloupnice 188, 465 549 236
MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Janáčkova 523,
775 724 524
MUDr. Kočí Jiřina,
Dolní Újezd 838, 461 631 126

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

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

Konečné výsledky: 1. Jiří Malý ml., Polička,
2. Petr Jílek, Polička, 3. Michal Smatana, Slovensko, 4. Jára Martinů ml., Polička, 5. Peter Bočinec,
Slovensko, 6. Petr Bačovský, Polička. V první dvacítce se ještě umístil Mirek Popelka (14.). Celkem
bylo uloveno 2 375 ryb, závodníci si jich ponechali
611. Největší rybu (sumec 100 cm) ulovil Tomáš
Smejkal.
Text a foto: L. Vrabec
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Jarda Petr vyměnil bronz za stříbro

48. ročník Běhu
kolem hradeb
Tradičně 1. května uspořádalo Občanské sdružení Atletika Polička ve spolupráci se Školním
sportovním klubem ZŠ Masarykova další ročník
Běhu kolem poličských hradeb.
Po loňském početním rekordu startujících
a dalším zkvalitnění startovního pole se letos na
start závodu postavilo pouze o jednoho závodníka méně – 351. Dospělých dokonce závodilo
o sedm více - 112. Nejpočetnější kategorií byla
ta nejkvalitnější, tedy muži do 40 let - 36 běžců.
Mezi děvčaty dominovala kategorie r. 2004-05,
kterých bylo rovných třicet.
Ale i po sportovní stránce se letošní běh zapsal
do historie. Ve třetí kategorii žen překonala o 24
sec. traťový rekord Jana Matyášová -19:01,6 min.
O další dva „traťáky“ se postarali mládežníci,
kterých ale početně bylo velmi málo. V souboji dorostenec versus junior byl lepší ten starší,
sportovně to přineslo kvalitní časy. Dorostenec Jáchym Kovář překonal čas Lukáše Kourka
o 4 sec. - na 7:01,1 min. a rovněž vítěz Jiří Šacl
zaběhl na trati 2200 m nejlepší čas 6:50,7 min.
V hlavním běhu se na druhé místo historických
tabulek dostal celkový vítěz Petr Vitner (čas
13:49,7 min.) a slíbil, že pohár určitě odveze do
N. Města na Moravě buď on, nebo Lukáš Kourek.
Mezi sedmdesátníky chybělo k přepisu rekordu
Matěji Jelínkovi pět sekund.

Zásluhu na těchto faktech mělo jistě i tradičně
příjemné počasí (po dešti s ranní teplotou devět
stupňů), ale hlavně pak sponzorské „sympatie“
poličských institucí a firem. Mladší děti byly odměňovány od firmy Ravensburger, drobnosti od
VZP obdrželi i ti mimo stupně vítězů. Drogerie
Teta odměnila nejlepší slečny mezi staršími žákyněmi, dorostenkami a juniorkami. Dorostenci
a junioři běželi Malou cenu Elektro Kelvin, st.
žáci o ceny Pneuservis Červený. Finančně pomohlo město Polička, Medesa, CNC výroba Jan
Šimůnek a VZP. Tak mohla nejúspěšnější rodinná družstva nově obdržet nejen výrobky firmy
Zahradní sochy P. Šimka, ale i neputovní poháry.
Vítězky hlavního závodu obdržely ceny od
Skloramu Polička a mezi příznivce závodu patří tradičně i Agricol. Všem výše uvedeným patří
velké poděkování, jakožto i třiceti zástupcům
ATPOl a ŠSK, kteří měli na starosti technické
záležitosti.
Výsledky závodu jsou k nahlédnutí na
www.iscarex/sport.cz, přesto na závěr jména
vítězů od nejmladších po přebor Poličky: T. Dejdarová a V. Hemelík, A. Lánová a M. Mlynář,
L. Klementová a F. Hemelík, S. Serbousková
a T. Jadrný, D. Jansová a L. Abrahám, D. Navrátilová a B. Boháč, K. Pulgretová a V. Mlynář,
H. Homolková a J. Kovář, H. Krátká a Šacl,
J. Jiroušková a P. Vitner, A. Krátká a M. Veselský,
J. Matyášová a P. Motálek, R. Klaclová a F. Hájek
a M. Jelínek, Z. Vlčková a T. Lorenc. Nejúspěšnějším družstvem byli bratři Hemelíkovi z Jaroměře.
49. Běh kolem hradeb bude 1. května 2014 a zve
Miloslav Červ
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V období od poloviny ledna do 14. května přinesla veslařská soutěž ve fitcentru na plaveckém
bazénu další hodnotné výkony. Celkem je do
tohoto sportovního klání zapojeno již 167 mužů
a 28 žen.
Úvodem stručně:
Leona Hurná - 22. místo za 34 opakování,
Larysa Savenková - 18. místo za 39 opakování,
Jana Kučerová - 17. místo za 41 opakování, Hana
Chadimová - 13. místo za 42 opakování, Renata
Škrabalová - 12. místo za 43 opakování, Veronika
Králová - 9. místo za 44 opakování. Důraznější
útok předvedla Iveta Vostrčilová, která hned na
úvod zvládla výborných 50 opakování, což ji vyneslo pěkné 4. a později 5. místo. Ze čtvrté pozice
odsunula Ivetu Iva Novotná z Jedlové. Tato všestranná sportovkyně se dokázala zlepšit 24. dubna z 19. místa za 37 opakování, až na 4. místo
za 52 opakování. Parádní vstup do soutěže se
podařil bývalé cvičence fitka Lence Poulové, 57
opakování ji hned v úvodu vyneslo bronz! Dne
23. dubna si pojistila stříbrnou příčku bývalá
basketbalistka Daniela Vykypělová. Zlepšením
z výborných 64 na 85 opakování si vybojovala
hodnocení - vynikající výkonnost. Tato maminka pěti dětí je důkazem toho, že čas na trénink
lze najít i při maximální vytíženosti a přitom být
i na vrcholu úspěšnosti.
Nejlepší výkon předvedla opět největší hvězda
ženské kategorie, vedoucí vychovatelka mládeže, Ludmila Nožková. Lída se zlepšila ze 121 na
skvělých 160 opakování, tímto rekordem si upevnila zlato a získala hodnocení - železná kondice.
Co dodat? Bomba, raketa, nebo snad postrach
mužů? Možná, tímto osobákem jich totiž již neporáží jako v minulosti „jen“ 40, 60, či 90, ale
rovnou 120! Opět připomínám, ženy veslují se
stejnou zátěží jako muži - 40 kg.
V kategorii mužů předvedli velké zlepšení
o mnoho míst a splnění podmínek pro hodnocení výborný výkon tito cvičenci: Aleš Řezníček
(24) - 44. místo za 163 opakování, Štěpán Krajíček (26) - 41. místo za 176 opakování a mnohaletý
cvičenec fitka a bývalý karatista Martin Votava
(38) - 39. místo za 183 opakování.
Hodnocení vynikající výkon a zařazení do
elitní skupiny dvoustovkařů získali: silák František Zbořil (26), který zabojoval a přesvědčil
přítomné i sám sebe, že umí podat i kvalitní
vytrvalostní výkon - 217 opakování a 32. místo.
Dalším byl reprezentant ČR ve skateboardingu,
teprve 16letý mladík Jakub Knetig, který je králem dorostenců ve veslování za 226 opakování.
Tímto výkonem drží 28. místo mezi dospělými.
Dalším vynikajícím je stále se zlepšující 19letý
junior Petr Škaroupka - pěkné 23. místo za 241
opakování.
Dne 18. dubna nastoupil premiérově k pokusu statný borec, 106 kg vážící Petr Čermák (33)
z Pardubic. Povoláním řezník, navíc cvičící 10 let,
sedl ke kladce a vysázel vynikajících 271 opakování, což mu vyneslo hned v úvodu velmi pěkné
17. místo.
Podobný zážitek poskytl cvičencům fitka
7. února Martin Dostál (27) z Nyklovic, další premiéra a ještě lepších 305 opakování, hodnocení
super vynikající výkonnost a pro nováčka soutěže obdivuhodné 14. místo mezi veslaři. Ptáte
se, jak je to možné? Tak tedy - před 5 lety dva
roky posilování, hráč městské hokejové ligy, vynikající genetické předpoklady, ale zejména od
10 let věku stálá přítomnost fyzické práce kolem
rodinného domu, později hlavně řezání, sekání,
štípání a nošení dřeva - tedy aktivity, které cíleně zařazují do svého tréninku i někteří boxeři.
V žebříčku kráčí stále nahoru také běžec na
lyžích a všestranný sportovec Jarmil Cik (47)
z Jimramova. Dne 29. dubna se zlepšil o 127,
z vynikajících 224 na super vynikajících 351 opakování - zlepšení z 27. na parádní 10. místo. Pěkná práce! A kdo je devátý? Nikdo jiný, než 52letý

zasloužilý cvičenec fitcentra Vlastík Novák. Dne
31. ledna se zlepšil na 295 a 3. dubna dokonce
na 360 opakování. V tomto věku je to opravdu
obdivuhodné. Dalším dříčem je Jaroslav Jirásek
(36). Tento téměř dvoumetrový borec předvádí
také příkladný přístup k tréninku. Jarda dosáhl čtvrtého nejlepšího zlepšení v historii soutěže

a to o 228 opakování, z výborných 155 na super
vynikajících 383 opakování. Jeho zlepšení ze
44. na 8. místo je ozdobou soutěže! Tou je také
dlouhodobá snaha Zdeňka Zavorala (40). Bývalý
tlouštík, který dříve žil od víkendu k víkendu bez
vyššího cíle, dnes zcela jinak myslí, koná, i vypadá. Zdeněk je vzorem pro všechny obézní lidi,
kterým není lhostejná jejich budoucnost. Stále
tvrdě trénuje a stoupá v žebříčku nahoru. Dnes je
již v absolutní špičce, nechal za sebou celou řadu
skvělých sportovců z různých odvětví. Výkonem
414 opakování je na 5. místě, je držitelem železné
kondice a v současnosti poráží 162 ze 167 mužů!
Pouhé dvě opakování dělí Zdeňka od 4. místa tělocvikáře Standy Nožky.
Dne 25. dubna 2013 se po pokračující poctivé
přípravě a dalším útoku podařil 32letému vicemistrovi Evropy v naturální kulturistice Jardu
Petrovi (na fotografii s dcerou Elenkou, která ho
někdy doprovází do fitka a už nyní ráda předvádí
hlavně své bicepsy) přestup z krásného bronzu,
do ještě krásnějšího stříbra. Dokázal to zlepšením o 102 opakování, z 437 na skvělých 539 opakování! - Po více než osmi měsících tak odsunul
ze stříbrné na bronzovou pozici kulturistu Petra Horníčka (30), který od 12. srpna 2012 držel
rekord 506 opakování! Jarda Petr disponuje fyzickou silou značně nadprůměrnou. Je to dar od
Boha, ovšem i tak Jarda již 17 let poctivě trénuje,
aby tento dar podpořil a vlastním úsilím rozvíjel.
I když při tělesné výšce 175 cm váží jeho svalnatá
postava 100 kg, dokázal, že i s těmito nadprůměrnými svalovými objemy lze docílit i veliké
síly vytrvalostní. A poučení z Jardova příběhu?
I úspěšný mistr obdarovaný velkým genetickým
potenciálem se musí snažit a vyvinout nadprůměrné úsilí, když touží po špičkovém výsledku.
A Jarda takovým člověkem rozhodně je. Dokázal to v naturální kulturistice a přesvědčil nás
všechny i nyní ve veslování!
V období leden - květen byl hlavně duben na
výkony značně plodný. Gratuluji Lídě, Jardovi
i všem dalším úspěšným ženám a mužům. Ať
vám veslování pomáhá při plnění cílů ve sportu,
ale i v běžném životě.
Jiří Štěpánek
kondiční trenér
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Tenis

Běh naděje

1. 5. začala nová sezóna soutěží družstev. Uvidíme jak se bude našim týmům dařit po velice
úspěšné loňské sezóně.
Dorost: Svitavy - Polička 8:1
Body: Cecha-Švanda
Mladší žactvo: Česká Třebová B - Polička 5:4
Body: Hnát, Fučík, Toman, Hnát-Fučík
Senioři: Polička - Jevíčko 5:4
Body: Boháč, Teplá, Pazlarová, Teplý-Hegr,
Teplá-Pazlarová
4. 5. Starší žactvo: Polička - Žamberk 5:4
Body: Jelínek, Bárta, Dipoldová, Jílek-Tutko,
Dipoldová-Quittová
Babytenis: Polička A - Vysoké Mýto 0: 6,
Choceň - Polička B 5:1
body: Vendolská
5. 5. Mladší žactvo: Polička - Žamberk 5:4
Body: Fučík, Bartoňová, Sotona, Bartoňová-Kozáčková, Hnát-Sotona, Fučík-Toman
Dorost: Polička - Jevíčko 8:1
Body: Vyskočil, Jílková, Musilová, Slaný,
Švanda, Jílková-Musilová, Vyskočil-Slaný,
Cecha-Švanda
Senioři: Holice - Polička 4:5
Body: Hrubý, Jílková, Hrubý-Scheib, TeplýHegr, Teplá-Jílková
Minitenis: Polička A - 7:1 a 8:0
Body: Čerbák 4x, Zahradníček 4x, Kotvová 3x,
Sedlatý 4x

Ústí nad Orlicí - Polička B 8:0 a 7:1
Čtyři roky Běhu Terryho Foxe (2004, 2005, 2006
Body: Šafář
a 2007) a pět let Běhu naděje (od roku 2008) nás do8. 5. Starší žactvo:
vedlo k jubilejnímu desátému ročníku.
Perštýn Pardubice B - Polička 8:1
Rád bych poděkoval MO KDU-ČSL v Poličce,
Body: Hnát
Svatojosefské jednotě pro Poličku a okolí a městu
Babytenis: Polička B - Česká Třebová A 0:6,
Polička za velkorysou podporu. Poděkování si také
Česká Třebová B - Polička A 1:5
zaslouží starosta Jaroslav Martinů, který nikdy na
Body: Kotvová, Válková, Uhlířová, Kotvová- „našem“ běhu nechyběl. Běh za devět let navštívilo
-Nunvářová, Válková-Uhlířová
více jak 850 účastníků a vybrali jsme přes 46 000 Kč.
11. 5. Starší žactvo: Polička - Litomyšl 9:0
Proto nebuďte letos doma, přijďte podpořit
Body: Jelínek, Jílek, Tutko, Bárta, Dipoldová, tuto humanitární akci. Zveme vás 23. 6. 2013 od
Quittová a všichni ve čtyřhře
12.30 hod. k zápisu na prezenční listinu před radnicí.
Babytenis: Polička B - Žamberk 0:6,
Desátý start proběhne ve 14.00 hodin.Čeká vás opět
Svitavy - Polička A 6:0
reprodukovaná hudba, občerstvení a hlavně skvělá
12. 5. Senioři: Polička - Litomyšl 6:3
atmosféra.
Body: Scheib, Jílková, Pazlarová, HrubýMoc se na vás těším.
-Scheib, Teplý-Hegr, Jílková-Pazlarová
Miloslav Zezula, hlavní pořadatel
Mladší žactvo: Vysoké Mýto - Polička 5:4
Body: Hnát, Fučík, Nguyen, Hnát-Fučík
Dorost: Letohrad - Polička 2: 7
Body: Slaný, Jílek, Jílková, Musilová, Vytlačil-Slaný, Švanda-Jílek, Jílková-Musilová
Minitenis: Polička - Choceň 4:4 a 4:4,
obě utkání jsme vyhráli na skóre
Body: Šafář 2x, Slezák 2x, Kvapilová 2x, Klodnerová, Navrátilová
-zj-

Fotbalová přípravka
Turnaj starší přípravky
Další turnaj přípravek jsme odehráli na domácím
stadionu v Poličce v neděli 19. 5. . Tentokrát jsme
měli za soupeře nadějné fotbalisty z Litomyšle, Libchav a Rokytnice. Za krásného slunečného počasí
jsme do turnaje vstoupili jedinou porážkou, kterou
jsme utrpěli od kluků z Litomyšle. V další fázi turnaje už šel náš výkon rapidně nahoru a předváděli jsme
určitě pohledný a rychlý fotbal s pěknou kombinací
a koncovkou. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při chystání turnaje.
Výsledky:
Polička – Litomyšl
1-5
		 Branka: Mitáš
Polička – Libchavy
6-0
		 Branky: Dospíšil 3x, Horníček, Karlík, Slezák
Polička – Rokytnice
3-2
		 Branky: Vu Thanh Dat, Dospíšil, Tůma
Sestava: Lajžner, Spálenka, Tůma, Doležal, Bednář, Dospíšil, Tom, Slezák, Horníček, Mitáš, Karlík
Trenéři: Lajžner Roman, Karlík Jan
Fotbalový turnaj ml. přípravek
Po čtrnáctidenní pauze (z důvodu nepříznivého
počasí se 20. 4. neuskutečnil turnaj v Rokytnici
n. O.) a po změně pořadatelství se 27. dubna uskutečnil v Litomyšli další ze série turnajů. Byl velice
silně obsazen, když se proti nám postavila mužstva
Litomyšle, Svitav a Ústí n. O. První problém jsme řešili již v předvečer zápasů - zdravotně indisponovaného Davida Večeřu na poslední chvíli nahradil host

z Borové, Dan Martinů, který si nevedl vůbec zle. Již
tradičně jsme byli podpořeni početnou skupinou fanoušků z řad rodičů.
V prvním zápase jsme narazili na Litomyšl. S velmi houževnatým soupeřem jsme sehráli dobré utkání, celý zápas jsme byli lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Ve druhém zápase bylo našim soupeřem mužstvo
Svitav. Měli jsme jim co oplácet – v zimní halové
sezóně jsme na Svitavy narazili 4 x a pouze jednou
jsme je dokázali porazit, a to ještě po penaltovém
rozstřelu. Ovšem v tomto duelu jsme soupeři nedali
moc šancí a po dobrém výkonu jsme vyhráli.
V posledním zápase jsme narazili na mužstvo Ústí
n. O., což je jeden z nejsilnějších soupeřů v naší soutěži. Na to, že se jednalo o fotbalový zápas chlapců
ročníku narození 2004 a 2005, byl k vidění taktický
a technický fotbal z obou stran. Postupem času jsme
se začali více prosazovat kombinační hrou a spoustou střeleckých pokusů po pohledných akcích. I toto
utkání jsme zvládli. Za zmínku stojí dva momenty –
náš střelec A. Mach vstřelil obě své branky hlavou,
což je v této věkové kategorii neobvyklé. Další neobvyklou situací na takto malé fotbalisty byl snad
nejlepší brankářský zákrok turnaje, kdy náš brankář
A. Spálenka zlikvidoval vleže, již zdánlivě překonán,
dorážku do opuštěné branky ze dvou metrů a zabránil tím jasnému gólu soupeře. Bravo!
Pochvalu zaslouží všichni hráči za přístup a chuť
ke hře. Gratulujeme hráčům a trenérům starší přípravky, kteří dosáhli shodného úspěchu. Část turnaje obou přípravek odpískal dvanáctiletý poličský
rozhodčovský adept Aleš Mach a dle našeho názoru
si počínal velice dobře.
Výsledky:
Polička – Litomyšl
8:5
		 – Mach 2x, Pham 2x, Valouch, Zahradníček,
		 Roun, Martinů
Polička – Svitavy
6:3
		 – Mach 2x, Martinů 2x, Vraspír, Pham
Polička – Ústí n. O. 	
8:6
		 – Mach 2x, Valouch 2x, Bulva 2x,
		 Zahradníček, Martinů
Sestava: Pham (Péťa Pů), Jílek, A. Spálenka,
Vraspír (T. J.), Roun, Martinů, Bulva (Bulvaj), Mach
(Sergio), Valouch (Johny), Zahradníček (Zahrádka).
Sergio Mahu
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Inline hokej IHC
Spartak Polička
21. 4. záhajilo svá mistrovská utkání inline družstvo HC Spartak Polička. Nastupuje v 1. lize v divizi
střed. Dosavadní výsledky týmu:
• 1. kolo Střída Sport Pardubice „B“ – IHC Spartak
Polička 21:2 ( Vápeník E., Krajíček)
• 2. kolo IHC Spartak Polička – IHC Litomyšl 4:13
(Bělohlávek 2x, Krajíček, Mahel)
• 3. kolo Dynamo Pardubice - IHC Spartak Polička
odloženo
• 4. kolo IHC Spartak Polička – Outsiders Pardubice 4:6 (Šedý 3x, Mahel)
• 5. kolo Třebechovice - IHC Spartak Polička 8:6
(Šedý 2x, Krajíček, Vápeník D., Mahel, Hron)
• 6. kolo HC Vrchlabí - IHC Spartak Polička 8:13
(Vápeník D. 4x, Šedý 2x, Mahel 2x, Vašátko L. 2x,
Vápeník V., Krajíček, Hron)
• 7. kolo IHC Spartak Polička – BK Nová Paka odloženo (nedostavení delegovaných rozhodčích)
• 8. kolo Eagles Chrudim - IHC Spartak Polička 7:4
(Vápeník E. 2x, Hron, Vápeník D.)
K těmto utkáním jsme nastupovali s těmito hráči:
Vašátko D. (br), Vápeník D., Hron, Vápeník V., Bělohlávek, Vápeník E., Mahel, Havlíček, Šedý, Krajíček,
Vašátko L., Mach.
Rádi bychom pozvali diváky na červnová domácí
utkání:
• 6. 6. 18.00 IHC Spartak Polička -Třebechovice
• 9. 6. 17.00 IHC Spartak Polička – Vrchlabí
• 16. 6. 17.00 IHC Spartak Polička – Eagles Chrudim
Dušan Vápeník
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Plavecký bazén
1. sobota
2. neděle
3. pondělí

14.00-20.00
ZAVŘENO
6.00-7.30, 11.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
4. úterý
6.00-15.00, 15.00-16.30 dvě dráhy,
16.30-17.30, 17.30-19.00 tři dráhy,
19.00-20.00
5. středa
6.00-7.30, 11.00-12.00, 18.00-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
6. čtvrtek 6.00-7.30, 10.00-17.30, 17.30-19.00 tři
dráhy, 19.00-20.00
7. pátek
6.00-8.00, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
8. sobota
14.00-20.00
9. neděle
ZAVŘENO
10. pondělí 6.00-10.00, 11.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
11. úterý
6.00-15.00, 15.00-16.30 dvě dráhy,
16.30-17.30, 17.30-19.00 tři dráhy,
19.00-20.00
12. středa 6.00-8.00, 11.00-12.00, 18.00-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
13. čtvrtek 6.00-7.30, 10.00-17.30, 17.30-19.00 tři
dráhy, 19.00-20.00
14. pátek
6.00-8.00, 10.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
15. sobota 14.00-20.00
16. neděle ZAVŘENO
17. pondělí 6.00-8.00, 11.00-16.00, 18.00-20.00
18. úterý
6.00-15.00, 15.00-16.30 dvě dráhy,
16.30-17.30, 17.30-19.00 tři dráhy,
19.00-20.00
19. středa 6.00-8.00, 11.00-12.00, 18.00-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
20. čtvrtek 6.00-17.30, 17.30-19.00 tři dráhy,
19.00-20.00
21. pátek
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
22. sobota 14.00-20.00
23. neděle ZAVŘENO
24. pondělí 6.00-8.00, 11.00-20.00
25. úterý
6.00-17.30, 17.30-19.00 tři dráhy,
19.00-20.00
26. středa 6.00-19.00, 19.00-20.00 kon. plavání
27. čtvrtek 6.00-17.30, 17.30-19.00 tři dráhy,
19.00-20.00
28. pátek
6.00-19.00, 19.00-20.00 kond. plavání
29. sobota ZAVŘENO
30. neděle ZAVŘENO
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 jednorázo-

vých plenkách do vody s přiléhavou gumičkou kolem
nohou! Děti do 10 let věku mají vstup povolen pouze
s plnoletou osobou!
INFORMACE:
• KURZY končí: 17. 6. , 18. 6. , 19. 6. , začínají: od
9. 9. , 10. 9. , 11. 9.
• teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27°C.
• 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
Provozní doba - sauna červen 2013: zavřeno
Provoz koupaliště: od 24. 6. do 30. 6. vždy od 12.00
do 19.00 hod. Brouzdaliště je v červnu mimo provoz
Aktuální změny o provozu bazénu, koupaliště jsou
na www stránkách T.E.S. a před plaveckým bazénem.
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:
od 25. 5. do 26. 10. 2013 otevřeno
od 18.00 do 20.00 hod.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora.
ZIMNÍ STADION:
INLINE PLOCHA – JE V PROVOZU
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
INFOFMACE č. t. 461 725 427
Grubhoffer Miloš: mob. 605 246 743, vedoucí zimního stadionu Polička, zimnistadion@tespolicka.cz

SK PRIMA
Poličský pohár
V neděli 12. května se v Liboháji v rámci Poličského XC závodu uskutečnil i první závod seriálu
dětských cyklistických závodů SK PRIMA Poličský pohár. I přes nepřízeň počasí se závodu zúčastnilo téměř 40 dětí za mohutné podpory svých
rodičů a dalších přihlížejících. Největší účast
byla jako už tradičně v kategorii předškolních
dětí, ale ani další kategorie nezůstaly s účastí pozadu. Děkujeme tímto všem partnerům a hlavně
Cyklo-Ski klubu Polička, který nám pomohl s přípravou dětských závodů, hlavně s vyznačením
trasy.

Seriál pokračuje dalším závodem, který se
uskuteční dne 11. června opět v Liboháji. Druhý
závod našeho poháru je součástí regionálního
seriálu „Hledá se vítěz“, který je přímo podporován Jaroslavem Kulhavým – olympijským vítězem z Londýna v závodě horských kol. Jedná se
o seriál závodů, které proběhnou ve spolupráci se
školami v rámci Svitavského a Ústeckého okresu,
který vyvrcholí finálovým závodem ve Vysokém
Mýtě v září za osobní účasti Jaroslava Kulhavého.
Posledním závodem bude časovka jednotlivců
na cestě ke Troubnému rybníku, která se uskuteční v sobotu 7. září. Na závěr celého poháru budou
v každé kategorii vyhodnoceni vítězové, kteří obdrží věcné ceny.
Vezměte své děti a přijďte si s námi zazávodit
na kole!
Více informací o celém seriálu naleznete na
www.skprimapolicka.cz
-iš-

Turisté zvou
14. - 16. června – Praha. Vlakový zájezd do Prahy.
Zúčastníme se oslav 125. výročí
založení KČT. Pro účastníky jsou
připraveny vycházky do okolí
Prahy a návštěvy památek. Součástí oslav je i nedělní ranní výstup na Petřínskou rozhlednu. Vedoucí akce: Jiří Andrle
21. - 23. června - Setkání cykloturistů na Kadově.
18. ročník turistického putování na kole. Sraz
účastníků v pátek večer na Kadově. Ubytování
ve vlastních spacích pytlích a karimatce. Možnost též příjezdu v sobotu do 8.00 hod. Vedoucí
akce: Mil. Štefka
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.
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