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Největší stavební akce odstartovány
Jak již byli čtenáři informováni v minulé JitřenZa plného provozu penzionu začala i největší stace, v letních měsících byly zahájeny dvě obrovské
vební a investiční akce roku 2013 v Poličce – Realistavební akce v Poličce. Opravou silnice prochá- zace úspor energie – Dům s pečovatelskou službou
zející Lezníkem zahrnující i vybudování nového „Penzion“ Polička. Celkové náklady 15,8 mil. Kč.
chodníku začala další etapa generální opravy komunikace 1. třídy vedoucí z Litomyšle do Poličky.
Ing. N. Šauerová,
Práce budou postupně pokračovat do Poličky.
tisková mluvčí města

Začala rekonstrukce morového sloupu
V pondělí 29. července 2013 začala stavba lešení
u mariánského (morového) sloupu v Poličce. Naplno
se rozjely restaurátorské práce, sundány byly i 3 nejpoškozenější sochy – sv. Karel Boromejský, sv. Šebestián a sv. Vít. Náklady na zajištění havarijního
stavu památky představují 907 tis. Kč. V tuto chvíli
již má město potvrzeno, že z rezervy Programu regenerace Ministerstva kultury ČR získá 300 tis. Kč,
částka 607 tis. Kč bude uhrazena z městského rozpočtu. „Prioritu při výběru finanční podpory v tomto roce měly památky poškozené povodní, proto
přidělená státní dotace znamená obrovský úspěch,“
uvedla Ing. Marta Mastná, autorka úspěšné žádosti.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Navyšujeme kapacitu mateřských škol
Po květnovém „zápisu“ dětí do poličských mateřských škol pro školní rok 2013/14 se ukázalo, že
ani loňské navýšení kapacit o 28 míst na celkových
360 není dostačující. Do MŠ nebylo umístěno 13
dětí. Každoročně se rodiče ptají, zda nejsou možnosti k umístění dítěte do MŠ po zápisu i v průběhu školního roku. Bylo tedy nutné uvažovat o dalším zvýšení počtu míst v co nejkratším možném
termínu, nejlépe od 2. 9. 2013. Přímo k dispozici
žádný volný prostor bohužel nebyl. Jako reálné se
jevilo přestěhování jedné učebny v budově Základní školy Na Lukách Polička a uvolnění třídy v přízemí pavilonu druhého stupně. Prostředí školy
zaručovalo i potřebu minimálních úprav, kterými
by byly zajištěny podmínky pro předškolní vzdělávání.
Návrh navýšení kapacit školek o 15 míst v uvedených prostorách v červnu schválilo Zastupitel-

stvo města Poličky, následně i patřičné úřady. Po
vybavení třídy již nic nebrání zahájení jejího provozu s novým školním rokem.
V dalších letech na základě demografického vývoje již růst počtů dětí v mateřských školách neočekáváme.
Ing. K. Vomočilová,
odbor vnitřních věcí

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 19. září
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Poděkování Karlu
Neřoldovi
U příležitosti ukončení činnosti Mgr. Karla Neřolda ve funkci ředitele Masarykovy základní školy
Polička se uskutečnilo slavnostní setkání, na kterém
starosta Jaroslav Martinů, místostarostka Marie Kučerová a zástupci oddělení školství odboru vnitřních

věcí poděkovali končícímu řediteli za jeho přibližně
čtyřicetileté působení v oblasti vzdělávání a téměř
dvacetileté vedení Masarykovy základní školy.
Mgr. Neřold neopouští školu úplně a svůj důchod
si bude i nadále zpestřovat několika hodinami výuky
ve škole. Ještě jednou děkujeme jménem města Poličky a věříme, že i jménem mnoha žáků, kteří školou
v době působení Mgr. Neřolda prošli a procházejí.
Zároveň přejeme i nadále pevné zdraví, mnoho životních radostí a vzpomínek na práci ve školství.
Zároveň s poděkováním končícímu řediteli přivítalo vedení města do funkce novou paní ředitelku
Mgr. Lenku Novotnou, která doposud působila jako
zástupkyně ředitele pro první stupeň. Paní ředitelce přejeme mimo jiné mnoho sil, pracovního elánu
a zdaru při řízení největší příspěvkové organizace
zřízené městem Polička.
oddělení školství, odbor vnitřních věcí

Město Polička vyhlašuje soutěž

Logo pro oslavy
750. výročí založení
města Poličky
Oslavy proběhnou v roce 2015, logo však musí
být k dispozici již v roce 2014 pro různé propagační a informační materiály.
Vyzýváme tímto jednotlivce, školy i firmy
k účasti. Termín odevzdání návrhu loga je do
15. října 2013.
Logo mohou zájemci odevzdat v papírové podobě na podatelně městského úřadu či poslat
e-mailem na adresu – nsauerova @policka.org.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Zahrajte si Geofun

Setkání
s Američany
Skupinu Američanů z Oklahomy přivítal starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou. Američané tradičně přijíždějí v létě do Poličky, aby zde společně
s českými dobrovolníky připravili týdenní anglický tábor pro děti. Někteří z amerických lektorů navštívili Poličku již po desáté. Tábor probíhá
v prostorách evangelického kostela a je velmi oblíben nejen pro kvalitní výuku angličtiny hravou
a zábavnou formou, ale i pro obrovské nadšení,
zábavu a energii, se kterou Američané tábor vedou a organizují.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Open znamená
otevřeno
V evangelickém kostele se ve dnech 22. - 26. července konal další ročník příměstského tábora
s Američany. Zapojilo se do něj 16 hostů z evangelické církve v USA; mnozí z nich byli jako zkušení
vedoucí v Poličce už po několikáté. Pro stovku
dětí probíhal program jak v kostele, tak v sousední Masarykově škole, která nám vstřícně poskytla
tělocvičnu i třídy. Jako obvykle byl celý program

veden v angličtině s následným překladem do
češtiny. Letošní motto znělo OPEN – OTEVŘENO: co v našem životě znamenají otevřené oči,
uši, ruce, dveře, srdce. Jako příklad nám posloužil životní příběh Dr. Alberta Schweitzera s jeho
projektem africké nemocnice. Jsme vděčni našim
přátelům z Ameriky za jejich obětavost, se kterou
opakovaně přijíždějí do Poličky a věnují se našim
dětem. O tom, že se mezinárodní tábory dobře
začlenily do poličského léta, svědčí i skutečnost,
že americký tým byl pozván na radnici k setkání
s představiteli města. Náš dík patří také desítkám českých dobrovolníků, kteří se podíleli jak
na práci s dětmi, tak na péči o hosty. Odměnou
nám všem byla řada pěkných setkání, díky nimž
máme na co vzpomínat a díky nimž se též můžeme těšit na setkání příští.
Jiří Tengler, farář
foto O. Janeček
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Českomoravské pomezí přináší všem majitelům chytrých
telefonů unikátní hru, při níž
si užijí spoustu zábavy a budou
moci vyhrát některou z mnoha
hodnotných cen.
Několika desítkami zajímavých míst regionu
provedou účastníky hry věhlasné i méně známé osobnosti. Ve Svitavách je průvodcem Oskar
Schindler, v Litomyšli M. D. Rettigová, ve Vysokém Mýtě Josef Sodomka, v Poličce stavitel
Zdislav a v Moravské Třebové princezna Hereret.
Průvodci hráčům udělují pokyny, vypráví jim
nevšední příběhy spojené s daným místem, pokládají otázky, v případě potřeby poskytnou radu
a vše následně vyhodnocují a komentují svým
osobitým stylem.
V rámci jednotlivých úkolů odpovídají hráči na
otázky spojené s historickými městy a atraktivními místy Českomoravského pomezí, na základě
indicií hledají zajímavé objekty, zkouší svůj odhad, točí krátká videa, kreslí nebo pořizují fotky.
A co mohou účastníci hry „Známé i neznámé
osobnosti Českomoravského pomezí“ kromě
zábavy a spousty zážitků získat? Ve spolupráci
s našimi partnery jsme pro ně připravili hodnotné výhry, mezi které patří víkendové pobyty,
vstupenky na festival Smetanova Litomyšl 2014,
vouchery do restaurací, vstupenky do památek
a muzeí nebo třeba poukaz na dvacet plzeňských
piv, degustaci vín či projížďku na koni.
Hra „Známé i neznámé osobnosti Českomoravského pomezí“ byla spuštěna v minulých dnech

a první hráči se již vydali na jednotlivá soutěžní místa, kde plní úkoly a získávají body na svá
konta. Aplikaci si mohou zdarma stáhnout všichni uživatelé mobilních telefonů se systémem Android (Google play) a iOS (App Store).
Další informace najdete na www.ceskomoravskepomezi.cz/geofun a na www.geofun.cz.
Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu

Chceme, napravíme - reakce na
otevřený dopis
Vážený pane Martinů, starosto,
překvapil mne Váš článek v poslední Jitřence,
kterým mne oslovujete. Překvapuje mne to a mrzí
současně. Žádné otázky jsem Vám v mém článku
nepokládal a diskutovat prostřednictvím Jitřenky
o této záležitosti nepovažuji za vhodné. Můj článek
ilustroval skutečnost, nic víc, nic méně. Uschlé
stromy jsou dokladem celé záležitosti, není co komentovat. Název Vašeho článku „Chceme, napravíme“ je chvályhodný, stejně tak i garance výměny půdy spolu s mrtvými stromy. Garantoval jste
nápravu, jak píšete, už v době krátce po nasypání
hlíny. Nepřišla. Pak jste ji garantoval v den vysazování stromů. Nepřišla. Poté, že město nepřevezme tuto nekvalitní část. Město převzalo. Ano,
v každém okamžiku, kdy se to dalo ještě opravit,
jsem upozorňoval na to, aby se to opravilo, ale Váš
popis situace nelze za žádných okolností nazývat
konzultací. Vaše krásná slova s podáním ruky důležitějším než papír, v tomto případě neplatila. Je
nezpochybnitelné, že pro nové vysazení stromů
jsou nezbytné vhodné klimatické podmínky, tedy
optimálně podzim letošního roku. Co mne však na
Vaší snaze ospravedlnit skutečné viníky tohoto stavu mrzí nejvíce, je použitý styl Vašeho otevřeného
dopisu, jehož vedlejším produktem bylo, kromě potvrzení status quo, také znevěrohodnění mé osoby.
Mrzí mne to o to více, že si v odpovědi pomáháte
prokazatelně nepravdivými výroky, jako např., že
jsem se účastnil přebírání stavby. Nebyl přizván,
neúčastnil.
S pozdravem
Mgr. Jan Matouš
Milý pane radní,
od samého počátku, tj. od zveřejnění Vašeho prvního článku, považuji Vámi zvolený způsob prezentace tak významné a složité akce, jakou byla rekonstrukce ul. Tyršova, Jordánu a prostranství u pošty,
za ne zcela objektivní.

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

Zúžením a hodnocením celé akce pouze do podoby malého a lehce napravitelného nedostatku z důvodu špatné zeminy, vzniká z Vašeho článku pocit,
který negativně přebíjí celkový, dle mého názoru
dobrý dojem.
Je přirozené a nemějte mi za zlé, že jako starosta obhajuji věci, které stály nemalé úsilí a přispěly
k pěkné tváři našeho města.
Myslím, že Vámi zvolený způsob prezentace,
umocněný z pozice člena rady města Poličky, působí dojmem, kdy si občan našeho města nejspíše pomyslí, že jsme hlupáci, kteří se nedokážou domluvit.
Za situace, kdy Vám, potažmo našemu městu,
byly poskytnuty nadstandardní záruky nápravy,
považuji publikování celé věci v Jitřence za zcela
zbytečné. Opět zdůrazňuji, že Vám ve věci špatné
zeminy dávám za pravdu a že vše bude napraveno.
S pozdravem
Jaroslav Martinů,
starosta
… ještě k článku Nechceme, nevyměníme,
ne a ne a ne
Chtěl bych se tímto ohradit proti uvedení mého
jména v článku zveřejněném v minulém čísle Jitřenky a dále se distancuji od textu uvedeném
v článku.
J. Mach

A co chodníky na Sídlišti Hegerova?
V minulém čísle Jitřenky se objevila hned na titulní straně zpráva o připravovaných generálních
opravách komunikací v Poličce. Město Polička přispívá ze svých prostředků částkou 1,5 mil. Kč na
opravu chodníku na ulici Hegerova (pravá strana
směrem od města). V této souvislosti nelze nepřipomenout, že jsou v Poličce chodníky v mnohem
havarijnějším stavu než onen asfaltový chodník,
který lemuje v určité vzdálenosti od centra obě
strany silnice a možná není moderní, rozhodně ale
stále funkční.
To se však nedá říct o betonových fragmentech
chodníků na sídlišti Hegerova. Myslím, že není
třeba se příliš rozepisovat, obyvatelé sídliště vědí,
o čem píši, pro ostatní snad drobné vysvětlení, že
se jedná o chodníky kolem původních panelových
domů, na nichž čas vykousal podstatné množství
materiálu, takže se jedná spíše o „tankodrom“, než
chodník. Že se po tomto povrchu nedá vézt kočárek, o případných vozíčkářích nemluvě, je nabíledni. Maminky tedy riskují a jsou nuceny tlačit
kočárky po vozovce, aby ze svých dětí nevytřásly
duši. Stejně nebezpečnou záležitostí, kdy si město
zahrává se zdravím svých malých občánků, je chůze batolat po těchto výmolech. Pokud totiž jdou na
hřiště za panelákem, musí po těchto tzv. chodnících šlapat. Moje dvě dvouleté dcery se s tímto terénem zatím statečně vyrovnávají, ale pád a v lepším případě odřeniny riskují každým krokem.
Máme tedy chodit po trávníku? Nebo po silnici??
Město samozřejmě o tomto problému dobře ví,
nejde o žádný převratný objev. Už tři roky se snaží
získat na generální opravu těchto chodníků dotace,
kupodivu se ale stále nějak nedaří. Ironií je, že letos měly být dle mých informací konečně vyčleněny prostředky z rozpočtu města, příslušná částka
se ale zjevně „odklonila“ důležitějším směrem. Nezbývá než povzdechnout, že po pravé straně Hegerovy ulice zřejmě chodí člověk s dobrými kontakty
na patřičné lidi na radnici. Na sídlišti zjevně tak
úspěšný lobbista nebydlí...
RNDr. Tomáš Kaláb
Vážený pane doktore,
Vašemu dotazu velmi dobře rozumím a rád Vám
pravdivě odpovím. Chci také dodat, že jsem v této
věci již několikrát odpovídal, naposledy na webo-

vých stránkách města Poličky, konkrétně na dotaz
paní Filipové ze dne 11. 7. 2013.
Ano, Vámi zmiňovaný chodník na Sídlišti Hegerova je ve velmi špatném stavu a je nezbytné
jeho rozpadající se betonový povrch vyměnit za
dlažbu. Jelikož se jedná o poslední panelové sídliště v Poličce, na které ještě můžeme získat dotaci ve výši 70 % celkových nákladů, je naší velkou
snahou dotaci získat a ulevit našemu rozpočtu ve
prospěch jiných věcí, tak jak se to povedlo např.
v lokalitách ul. Jiráskova, M. Bureše, Dukelská,
Luční a Švermova.
Je pane doktore přirozené, že snaha o získání
dotace nemůže být nekonečná, a proto jsme i při
diskusi na zastupitelstvu dospěli k většinové shodě, že pokud naše město v letošním roce neuspěje,
tak do rozpočtu roku 2014 začleníme celou částku
nezbytnou k opravě, která umožní, bez ohledu na
to jak dopadne opětovná žádost o dotaci, v roce
2014 chodník opravit.
Věřím, že jako moudrý a zkušený člověk pochopíte, že i přes velké tempo výměny chodníků
v posledních letech je stále ještě mnoho chodníků
ve velmi špatném stavu a že nejste jediný, který
se oprávněně domáhá nápravy. Myslím, že pokud
udržíme celkovou hospodárnost našeho města
a tempo oprav z posledních let, tak se velmi rychle
dostane i na další chodníky.
Jen v letošním roce vyměníme vedle Vámi zmiňovaného chodníku na ul. Hegerova, kde využijeme velké příležitosti k dosažení nižší ceny z důvodu souběžně prováděné rekonstrukce hlavní
silnice a chodníkové obruby financované státem,
ještě chodník u gymnázia. Dále vyměníme veškeré povrchy (chodníky i komunikace) na sídl.
B. Němcové, kde nelze získat dotaci z důvodu, že
státní dotace se týká pouze panelových sídlišť a je
nezbytné vše zafinancovat z peněz Poličky.
Touto akcí v roce 2014 na vašem sídlišti úspěšně
završíme již čtvrtou sídlištní lokalitu, která byla
v posledních letech opravena. Následovat by pak
měly mimo jiné i chodníky v ulicích v oblasti tzv.
„Zahrad“.
Ještě jednou děkuji a jsem s pozdravem
Jaroslav Martinů
starosta města

Týdny pro duševní zdraví 2013
Tato ojedinělá humanitární
a kulturní akce se s úspěchem
konala poprvé v roce 1990, a od té
doby se z ní stala tradice. Program
Týdnů pro duševní zdraví probíhá pravidelně každý rok vždy
od 10. září do 10. října, tedy dne, který je Světovým
dnem pro duševní zdraví.
Hlavním smyslem akce je upozornit veřejnost na
problémy duševně nemocných lidí a na služby, které
jsou jim poskytovány, a tím přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným a větší toleranci společnosti.
Problematika péče o duševně nemocné je totiž
stále odsouvána na okraj veřejného zájmu a některá
témata, která s duševní nemocí úzce souvisejí, jsou
často veřejnosti tabuizována nebo zatížena mnoha
mylnými představami a předsudky. Zásadní zlepšení postoje veřejnosti k této problematice proto předpokládá, že se na toto téma bude častěji hovořit v médiích a formou pořádání kulturních a společenských
akcí vstoupí do širšího povědomí lidí. Informace
poskytované veřejnosti by spolu s prožitky z pořádaných akcí měly přispět k lepšímu porozumění duševně nemocným lidem.
Mezi nejčastěji pořádané akce patří koncerty, happeningy, výstavy duševně nemocných autorů, besedy a přednášky týkající se péče o duševní zdraví,

divadelní a filmová představení, workshopy, dny otevřených dveří apod.
Akce TDZ se konají v mnoha městech České republiky. V Poličce se o duševní zdraví svých klientů starají Otevřené dveře Oblastní charity Polička a k TDZ
se opět aktivně připojují vlastním pestrým programem. Týden pro duševní zdraví v Poličce proběhne
od 7. 10. do 13. 10. a bude zahrnovat mj. besedu pro
veřejnost na téma „Možnosti a limity současné psychiatrické péče“, den otevřených dveří a psychoedukační kurz pro klienty a jejich blízké. Na podrobný
přehled akcí se můžete těšit v příští Jitřence.
Jana Dobrovolná

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

Hasiči občanům
Kuřáci a požární ochrana
Zatímco škody a ztráty, které má na svědomí
vyšší nemocnost kuřáků, nelze přesně určit, o požárech a škodách zaviněných neopatrností vyznavačů nikotinu prozradí všechno přesně vedená statistika požárů. Cigareta je schopna způsobit požár
prakticky všude, v lakovnách, skladech, továrních
dílnách, prodejnách, stájích, stodolách, v průmyslu i v zemědělství.
Hořící nedopalek v koši způsobí i požár kanceláře. Teplota odhozeného nedopalku cigarety je dostačující na vznícení suché trávy nebo jehličí v lese
a velký požár je na světě. Vyjmenováno je jen několik možností, jak přispět k nárůstu počtu požárů,
které si na své konto připsali neopatrní kuřáci. Někdy, posilněni alkoholem s cigaretou v ruce, se po
náročném večeru uloží do postele a usínají. Pokud
vše dobře dopadne, vzbudí je spolubydlící nebo
soused. V mnoha případech však požár vzniklý
od nedokouřené cigarety, takového kuřáka uvězní
a ani hasiči mu již nepomohou.
Alena Cejpová

Oslavy 50 let nové budovy
Základní školy v Trstěnici
1963-2013
21. září
Dopoledne 10.00 - 12.00 hod.
– den otevřených dveří školy
Výstava fotografií, výstava dětských prací
a prací žáků ze ZUŠ
Odpoledne
12.30 hod. – návrat do školních lavic
13.00 hod. - slavnostní otevření nové environmentální učebny
13.30 hod. - slavnostní zahájení programu za
školou
Vystoupí současní a bývalí žáci a zaměstnanci
školy, Základní umělecká škola Dolní Újezd,
taneční skupina Scarlett, hudební skupina
Náhoda a možná přijde i kouzelník
Sponzoři – Obec Trstěnice, Obec Karle, Obec
Chmelík, Josef Sotona, ZD Trstěnice, Josef a Eva
Jokešovi, Město Litomyšl
Akce se koná po záštitou Ing. Jany Pernicové,
náměstkyně hejtmana, a za finanční podpory
Pardubického kraje
Občerstvení zajištěno

Cyklobusem
i v září
Také v září mohou všichni cyklisté i pěší turisté
využít služeb cyklobusu, který je přiblíží k atraktivním místům Českomoravského pomezí, jako
jsou Hřebečské důlní stezky, rozhledna na Kozlově, Toulovcovy maštale, zámek v Nových Hradech,
ale samozřejmě i památky, muzea, galerie a další
zajímavosti v Poličce, Svitavách, Moravské Třebové, Litomyšli nebo Vysokém Mýtě. Cyklobus
bude v provozu každý pátek, sobotu a neděli až
do 29. září. V sobotu 28. září pojede vzhledem ke
státnímu svátku podle nedělního jízdního řádu.
Podrobné informace o cyklobusu, jízdní řád, mapu
a několik tipů na výlety najdete na www.ceskomoravskepomezi.cz nebo v propagačním letáku.
Nezapomeňte přibalit Bonus pas, který si můžete zdarma vyzvednout v informačním centru.
Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu

3

Usnesení městské rady

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE
SENIORŮ

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady
města Poličky konané dne 12. 8. 2013

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička pro vás
připravil tento program:
Pondělí 30. září – Seniorská stopa – 6. ročník
Stopy seniorů po Poličce tentokrát vytvoří tvar srdce. Odchod od
DPS „Penzion“ ve 13.30 hod.
Odchod od Domova důchodců ve 14.00 hod.
Trasa: DPS „Penzion“, park, náměstí, Šaffova, Úzká, Kostelní, náměstí, Riegrova, Hradební, Na Valech, DPS „Penzion“.
Pochod již tradičně ukončíme v jídelně DPS „Penzion“, kde bude
připraveno občerstvení a muzika k poslechu i tanci.
Úterý 1. října – přednáška - Zdraví v seniorském věku
Přednáší MUDr. Patrik Lisý od 15.30 hod. v jídelně DPS „Penzion“.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace „Na přípravu a konání slavnostního otevření
obnoveného hradu Svojanov, které se uskutečnilo
dne 20. dubna 2013“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 50 Operačního programu životní prostředí,
podoblasti podpory 3.2.1 - Realizace úspor energie
na tyto projekty:
1. Realizace úspor energie - Městský úřad Polička
2. Realizace úspor energie - Dům Oblastní charity Polička
3. Realizace úspor energie - MŠ Hegerova, Polička, dle důvodové zprávy.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje
dobu nočního klidu při konání akce „Taneční zábava
se skupinou KYVADLO na hasičské zahradě v Poličce“ pořádané Sborem dobrovolných hasičů Polička,
takto:
• v sobotu 31. 8. 2013 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do
6.00 hod.
• v neděli 1. 9. 2013 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 3.00 hod. do 6.00
hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na zajištění služeb autorského dozoru na projekt „Realizace úspor energie - Masarykova základní škola Polička“ s firmou ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Polička, dle důvodové
zprávy.

Zajímáte se o naše služby?
Chcete blíže poznat prostředí Domova s pečovatelskou službou
„Penzion“?
Potřebujete zprostředkovat naše služby
svým blízkým?
Navštivte nás, rádi vám poskytneme informace, které vás
zajímají.

RM bere na vědomí informaci o možnostech provozování kanalizace a čistírny odpadních vod od
roku 2016, dle důvodové zprávy.

10.30 – 12.00 hod. - Video ze života v DPS „Penzion“, společenská místnost
14.00 hod. – Jak se nestat obětí podvodu – přednáší Por. Mgr.
Kaizarová – preventivně informační skupina Policie Pardubického kraje od 14.00 hod v jídelně.
16.00 hod. - Seznámení s pečovatelskou službou - stejné jako
v 10.00 hod.

DPS Penzion zve
4. 9. – 5. 9. Balda - společensko - aktivní pobyt
pro seniory. Pojeďte s námi do přírody, čekají na
vás krátké procházky, soutěže, trénování paměti,
grilování, hudba, zpěv...
Bližší informace na recepci DPS Penzion, tel.:
461 753 111 nebo p. Pevná tel.: 461 753 126. Zájemci se nahlásí na recepci DPS Penzion do pondělí
2. září.
9. 9. Šikovné ručičky – práce s papírem od
13.30 hod. v pracovní místnosti
11. 9. Liboháj – procházka. 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. Snad nám tentokrát bude přát
počasí.
16. 9. Šikovné ručičky – práce s papírem od
13.30 hod. v pracovní místnosti
18. 9. Zamykání atria - čeká na vás poslední
letošní grilování. Vybíráme 25 Kč na občerstvení
(uzenina, chleba, hořčice, pití). Zájemci se nahlásí
na recepci DPS Penzion do úterý 17. 9.
23. 9. Keramická dílna – první podzimní pondělí budeme vyrábět keramická sluníčka. Začínáme
ve 13.30 hod. v pracovní místnosti.
26. 9. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod. v jídelně.
2. 10. Kavárnička - 1. říjen je Mezinárodním
dnem kávy a proto si tuto tekutinu, známou již víc
než tisíc let, představíme trochu blíže. Začínáme
ve 14.00 hod. v jídelně.
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RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu - propagační aktivity“ s firmou REK plus, s.r.o., Polička, dle důvodové
zprávy.

RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na zajištění služeb technického dozoru investora na projekt „Realizace úspor energie - Masarykova základní
škola Polička“ s firmou ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Polička, dle
důvodové zprávy.

Středa 9. října – Den otevřených dveří
9.00 – 10.00hod. Cvičení, taneční a pohybové aktivity na židlích
ve společenské místnosti
10.00 hod. – Seznámení s pečovatelskou službou

na obnovu veřejného osvětlení v části města Modřec,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy s Lesnickou
a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně,
na zpracování studie o výskytu jedovatých dřevin na
zahradách škol a školských zařízení, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje termín pro podání žádostí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Luční Polička
ve dnech 14. - 15. 8. 2013 od 8 do 15.30 hodin a pravidla pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání v průběhu školního roku 2013/2014.
RM schvaluje termín pro podání žádostí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Čtyřlístek Polička dne 15. 8. 2013 od 8 do 15.30 hodin a pravidla
pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku 2013/2014.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na „Posouzení možností provozování kanalizace a ČOV města
Poličky od roku 2016 včetně zpracování koncesního projektu pro vodohospodářskou infrastrukturu
města Poličky“ s firmou Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s., Praha 5 - Smíchov, dle důvodové
zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor
plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí 2013, dle
důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
č. 33046488 s firmou VČE - montáže, a.s., Pardubice,

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátu starosty města.

Lidé nové kultury
27. 9. v 18 hod., se v Divadelním klubu v Poličce
uskuteční setkání s protagonisty projektu Učíme
se příběhy – pozitivní vlna. Projekt, který si klade
za cíl mapovat a propojovat aktivní občany, kteří
pomáhají tvořit živou občanskou společnost a jsou
inspirací ostatním. Projekt je neziskový, má vzdělávací charakter a je financován z prostředků ESF
a MŠMT. Zajímavé osobnosti jsme hledali v osmi
českých regionech. Z našeho regionu se setkáme
s Petrem Erbesem, Šárkou Hrouzkovou, Janem Hlaváčkem a Davidem Svobodou. Z Královéhradeckého
kraje přivítáme Štěpána Málka a Petra Bergmenna.
Projekt přináší vybraných 25 příběhů lidí, jsme si
vědomi toho, že náš výběr je odrazem momentálního stavu naladění našeho týmu. Při výběru jsme
ctili co největší tématickou, věkovou a kulturní
různorodost. Kromě hlavních „inspirátorů“ našich
dvou sousedských regionů, přivítáme i další inspirátory, jejichž příběh je zatím reprezentován pouze
v textové podobě. Celý projekt je nastaven tak, že i vy
můžete další osobnosti sami navrhnout. O hlavních
představitelích jsou natočeny medailonky, které
krátce představují jejich život a práci, kterou chceme
tímto uctít a nasvítit. Uvidíte také padesátiminutový
dokument režiséra Václava Kučery, natočený podle
námětu garantky projektu Lenky Papadakisové
a její spolupracovnice Kateřiny Jonášové. Impulzem
k tomuto filmu, který upozorňuje na totéž téma v celosvětovém kontextu, je pro nás film maďarského so-
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ciologa a režiséra Fogela Frigyese, Revoluce kulturně
kreativních (Cultural Creatives).
Beseda bude zahájena vernisáží výstavy fotografií, portrétů protagonistů od člena týmu projektu
Učíme se příběhy a předního slovenského fotografa
Martina Vrabka. Pro více detailů neváhejte prozkoumat web projektu, www.ucimesepribehy.cz. Odborným garentem a iniciátorem projektu je vzdělávací
společnost Expertis Praha.
Na setkání s vámi se těší regionální koordinátorka
projektu Učíme se příběhy pro Pardubický a Královehradecký kraj
Veronika Šrek Bromová

Kalendář akcí
září 2013

Tylův dům
Úterý 10. září
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TYLOVA DOMU
Můžete si zdarma vyzkoušet aktivity
v jednotlivých zájmových kroužcích, které pro školní rok 2013/2014 nabízí Tylův
dům. Podrobné informace www.tyluvdum.cz
Pátek 13. září, v 19.00 hodin, velký sál TD
KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Taneční mistři Míša a Tomáš Culíkovi
a Jiří Jedlička se těší na nové žáky v podzimním kurzu.
Úterý 17. září v 19.00 hodin, velký sál TD
SCREAM SHOW
Nový zábavný pořad nejznámější české
travesti skupiny – SCREAMERS.
Vstupné: 280, 310, 330 Kč

Pátek 20. září, v 19.00 hodin, velký sál TD
KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Nepřístupno veřejnosti
Úterý 24. září v 19.00 hodin, velký sál TD
Dan Gordon: CENA ZA NĚŽNOST
Hra stejně jako film zdařile osciluje na
hranici komedie a melodramu, předvádí téměř 30 let vztahu dvou žen, matky
a dcery. Hrají: Jana Janěková, Jitka Čvančarová, Alexej Pyško, Jan Kačer,…
Vstupné: 280, 310, 350 Kč
(hru uvádíme v rámci divadel. abonentního cyklu)
Čtvrtek 26. září v 16.30 hodin, malý sál TD
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
Pátek 27. září, v 19.00 hodin, velký sál TD
KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Nepřístupno veřejnosti

19. září – 22. září, velký sál TD
MIME FEST POLIČKA 2013

Kino Polička
Pondělí 2. září v 18.00 hodin, velký sál TD
ŠMOULOVÉ 2
3D animovaná komedie, USA, 105 minut, český dabing, přístupný, vstupné
155 Kč
Připravte se na neplechy!
Středa 4. září v 18.00 hodin, velký sál TD
ŠMOULOVÉ 2
2D animovaná komedie, USA, 105 minut, český dabing, přístupný, vstupné
120 Kč
Zlý čaroděj Gargamel vytvoří pár nezbedných stvoření podobných Šmoulům tzv. Neplechy.
Sobota 7. září v 19.00 hodin, velký sál TD
LÍBÁNKY
2D intimní drama, ČR, 98 minut, přístupný, vstupné 120 Kč
Měl to být nejkrásnější den v jejím životě...
Pondělí 9. září v 19.00 hodin, velký sál TD
V ZAJETÍ DÉMONŮ
2D horor, USA, 112 minut, titulky, do
15 let nepřístupný, vstupné 90 Kč
Na základě skutečného případu Warrenových.
Středa 11. září v 19.00 hodin, velký sál TD
PERCY JACKSON: MOŘE
NESTVŮR
3D fantasy, USA, 108 minut, dabing,
přístupný, vstupné 130 Kč
Ve světě bohů musí být místo pro nestvůry.
Sobota 14. září v 19.00 hodin, velký sál TD
POT A KREV
2D akční krimi/komedie, USA, 129 minut, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 100 Kč
Když to nemůžeš mít, musíš si to vzít.

Pondělí 16. září v 19.00 hodin, velký sál TD
JASMÍNINY SLZY
2D drama/romantika, USA, 98 minut,
titulky, do 12 let nevhodný, vstupné
90 Kč
Nový film Woodyho Allena vypráví příběh ženy, která se ocitá v těžké životní
krizi.
Středa 18. září v 19.00 hodin, velký sál TD
COLLETTE
2D drama, ČR/Holandsko/SR, 126
minut, přístupný od 12 let, vstupné
100 Kč
Strhující příběh o lásce silnější než
smrt.
Pondělí 23. září v 19.00 hodin, velký sál TD
DIANA
2D životopisné drama, VB/USA, titulky, nevhodný do 12 let
Film se zaměřuje na poslední roky života Lady Diany, princezny lidských
srdcí.
Středa 25. září v 19.00 hodin, velký sál TD
JAKO NIKDY
2D psychologické drama, ČR, 93 minut,
přístupný, vstupné 110 Kč
Konec léta ve filmu „JAKO NIKDY“
znamená zároveň konec života.
Sobota 28. září v 18.00 hodin, velký sál TD
LETADLA
3D animovaný, USA, 92 minut, český
dabing, přístupný, vstupné 130 Kč
Ze světa, kde auta mají křídla.
Pondělí 30. září v 19.00 hodin, velký sál TD
DONŠAJNI
2D komedie, ČR, přístupný
Nový film režiséra Jiřího Mezla.
Více informací o jednotlivých filmech
na www.tyluvdum.cz
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Inspirace z měst
České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
7. - 8. 9. - 20. ročník Czech International Air Fest – CIAF
Letiště Hradec Králové
Jubilejní v pořadí již 20. ročník prestižní mezinárodní letecké přehlídky, které
se zúčastní letouny a akrobatické skupiny z Evropy i zámoří.
CHEB
7. 9. Babí léto - festival folkové a country hudby.
JINDŘICHŮV HRADEC
20. - 22. 9. – XIX. Slavnosti Adama Michny –
centrum města.
KUTNÁ HORA
13. - 15. 9. - Kutnohorský varhanní festival na
konci léta
Festival v prostorách nejkrásnějších církevních
památek stříbrného města. Účinkují: Ludger Lohmann (SRN), Jan Doležel a Jaroslav Tůma.
LITOMYŠL
18. - 22. 9. - Mladá Smetanova Litomyšl (včetně
oblíbeného Starodávného jarmarku v So 21. 9. )
Již 40. ročník oblíbené přehlídky hudebního
mládí.
POLIČKA
16. - 22. 9. – Mime Fest – 2. ročník mezinárodního festivalu pantomimy
Divadelní představení, mimové v ulicích města,
workshopy. Boris Hybner, Radim Vizváry…
TELČ
3. 9. - 7. 9. - Týden památek s dětmi, Dny evropského kulturního dědictví, Den otevřených dveří
památek, Na kole dětem Vysočinou
Telčské památky na náměstí Zachariáše z Hradce a Lannerův dům
TŘEBOŇ
21. 9. - Jihočeský festival zdraví Třeboň
Vše o zdraví, pro zdraví, okolo zdraví, na zdraví!
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz

Nová sezóna KPH
Vážené dámy a pánové, milí abonenti, nová sezóna Kruhu přátel hudby v poličském divadle je
tady a s ní 6 atraktivních koncertů. V říjnu vystoupí AngLi z Kanady se svým klavírním recitálem.
Listopadový koncert bude vzpomínkou na Pražské jaro, se svým trombonem přijede do Poličky
Lukáš Moťka (laureát Pražského jara). Vánoční
atmosféru nám navodí koncert s názvem „MUSICA LEGGERA CLASSICA“ (Pavla Švestková – soprán, Miloslav Klaus – kytara, Jan Riedlbauch –
flétna). Únorový koncert strávíme ve společnosti
harfy s Anou Brateljevič. Do lahodných tónů violy
a klavíru se zaposloucháme v dubnu s Jitkou Hosprovou a Jitkou Čechovou. Posledním koncertem
sezóny bude Zahajovací koncert Martinů festu
2014 s Vlachovým kvartetem.
Stávajícím i novým členům KPH sdělujeme, že
abonentní vstupenky se vyměňují od 2. 9. do 19. 9.
2013 v kanceláři Tylova domu v Poličce. Cena abonentní vstupenky je 450 Kč (senioři a studenti
350 Kč).
Příjemné zážitky na koncertech Kruhu přátel
hudby vám přeje Tylův dům.

5

Nevíte, jestli se vaše dítě zapojí do her v kolektivu vrstevníků?
Chcete se dozvědět, co je to taiji (taiči), styl Yang a qigong
(čikung)?
Láká vás dynamická zumba?
Máte chuť si zacvičit pro zdraví a krásu?
Je cvičení jógy také pro vás?
Tyto i další otázky vám zodpoví

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TYLOVA DOMU
prezentace zájmové činnosti
úterý 10. září
Budete si moci zdarma vyzkoušet aktivity v jednotlivých zájmových kroužcích, které pro školní rok 2013/2014 nabízí Tylův dům
v Poličce.
Začátky jednotlivých ukázkových hodin:
9.30 hod.
Cvičení rodičů s dětmi
15.45 hod.
Zumba
17.00 hod.
Taiji (taiči)
18.15 hod.
Cvičení pro zdraví a krásu
19.30 hod.
Klub jógy
Všechny ukázkové hodiny budou trvat cca 45 min. a budou koncipovány tak, abyste si mohli vyzkoušet, jestli daná aktivita odpovídá vašim představám a vašim tělesným a pohybovým možnostem.
Lektoři jednotlivých kroužků vám po ukázkové hodině budou k dispozici pro vaše případné dotazy.
Na cvičení si s sebou vezměte cvičební úbor, karimatku a boty na
přezutí.
Informace také na www.tyluvdum.cz.
Těšíme se na vás.

Tylův dům v Poličce nabízí

poslední volná místa
V ZÁKLADNÍM KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
podzim 2013
Kurz bude probíhat od 13. září do 6. prosince
vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hodin
ve velkém sále Tylova domu v Poličce a je určen
pro chlapce a dívky od 16 let.
Vyučuje - Taneční škola ELLIS Svitavy.
Přihlášky platbou - kancelář Tylova domu
v Poličce
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz

Jazykové kurzy a zájmové kroužky v TD
JAZYKOVÉ KURZY:
ANGLICKÝ JAZYK:
Anglický jazyk – pro učitelky MŠ a 1. tř. ZŠ
lektorka: Bc. Hana Spálenková
středa 17.45 – 19.15 hod., začátek 16. října
cena 1.500 Kč/15 lekcí à 2 vyučovací hodiny po
45 min.
• kurz je určen pedagogům, kteří poprvé seznamují děti s angličtinou
• náplň: základy anglické gramatiky + metodika
a nápady pro výuku – tematické okruhy
Anglický jazyk
lektorka: Mgr. Veronika Šimonová
• začátečníci - pondělí 17.45 – 19.15 hod., začátek
14. října
• mírně pokročilí - pondělí 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 14. října
• středně pokročilí - čtvrtek 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 17. října
• pokročilí - čtvrtek 17.45 – 19.15 hod., začátek
17. října
NĚMECKÝ JAZYK:
lektorka: Bc. Hana Spálenková
středa 16.00 – 17.30 hod., začátek 16. října
• podle zájmu nabízíme výuku na všech úrovních
• při malém počtu přihlášených možnost výuky
v tzv. dvoutřídce – s výukou dvou úrovní v jednom kurzu má lektorka dobré zkušenosti
FRANCOUZSKÝ JAZYK:
lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
• vyučovací den: úterý odpoledne (hodina bude
upřesněna), začátek 15. října
• podle zájmu nabízíme výuku na všech úrovních
• při malém počtu přihlášených možnost výuky v tzv. dvoutřídce – tzn. výuka dvou úrovní
v jednom kurzu
ŠPANĚLSKÝ JAZYK:
lektorka: Mgr. Renata Basovníková
• vyučovací den: úterý odpoledne (hodina bude
upřesněna), začátek 15. října
• podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku na
všech úrovních
• při malém počtu přihlášených možnost výuky
v tzv. dvoutřídce – s výukou dvou úrovní v jednom kurzu má lektorka již zkušenosti
ITALSKÝ JAZYK:
lektorka:PharmDr. Danuše Horáčková
• vyučovací den: úterý odpoledne (hodina bude
upřesněna), začátek 15. října
• podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku na
všech úrovních
• při malém počtu přihlášených možnost výuky v tzv. dvoutřídce – tzn. výuka dvou úrovní
v jednom kurzu
RUSKÝ JAZYK:
lektorka: Bc. Martina Biberlová
• vyučovací den: úterý odpoledne (hodina bude
upřesněna), začátek 15. října
• cena 1.500 Kč/15 lekcí à 2 vyučovací hodiny po
45 min.
• podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku na
všech úrovních
• při malém počtu přihlášených možnost výuky v tzv. dvoutřídce – tzn. výuka dvou úrovní
v jednom kurzu
V TYLOVĚ DOMĚ JE U VŠECH JAZYKOVÝCH
KURZŮ MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY
Kurzy budou obsahovat 25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách (1 vyučovací hodina = 45 min.).
Cena kurzu je 2.500 Kč.
Otevření jazykových kurzů je podmíněno minimálním počtem účastníků.
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ZÁJMOVÉ KROUŽKY:
Cvičení rodičů s dětmi
– začátečníci - 1,5 až 2,5 let
– dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková
středa hod., začátek 2. října
cena 600 Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
– pokročilí - 2,5 až 3 roky
– dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková
středa 10.00 – 11.00 hod., začátek 2. října
cena 600 Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny
na pohybové hry na říkadla a písničky, obsahují
posilovací a relaxační část, která je vedena formou
her. Kroužek pro pokročilé je určen dětem, které
již chodili, ale samozřejmě se mohou hlásit i noví
zájemci.
Cvičení pro zdraví a krásu
– pro ženy a dívky od 16 let
Lektorka: Dagmar Melšová
středa 17.30 – 18.30 hod., začátek 2. října
cena 600 Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou
využíváním různých stylů posilovat celé tělo.
Jógový klub
- od 16 let
Lektorka: Marie Hrstková
pondělí 17.30 – 19.30 hod., začátek 30. září
cena 1.120 Kč/14 dvouhodinových lekcí na
1. školní pololetí
Náplní kroužku jsou klasická jógová tělesná, dechová a mentální cvičení a další doprovodné techniky. Jóga jako celek pomáhá odolávat negativním
a stresujícím vlivům dnešního života a vede k celkové harmonizaci.
Zumba
– pro ženy a muže od 14 let
Lektorka: Ivana Voglová
úterý 17.00 – 18.00 hod., začátek 1. října
cena 600 Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Zumba je založena na prvcích aerobicu v rytmu
latinské hudby. Tancem nejlépe dostanete tělo do
formy a zároveň ani nevíte, že cvičíte.
Taiji (taiči)
– pro ženy a muže od 15 let do neomezeně
Lektorka: Ing. Eva Janečková
úterý 18.15 – 19.45 hod., začátek 1. října
cena 900 Kč/15 jedenapůlhodinových lekcí na
1. školní pololetí
Taiji (taiči) je populární cvičení pro zdraví, které
současně rozvíjí tělo, mysl i vědomí. Zajišťuje přísun i akumulaci energie. Styl Yang (kruhová sestava, sestava 88 prvků), qigong (čikung – umění
práce s energií) a další doprovodné aktivity.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno
minimálním počtem účastníků.
Podmínky pro přihlášení do jazykových kurzů
a zájmových kroužků:
• Zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě od
2. do 19. září v úředních dnech.
• Je nutné vyplnit přihlášku, jejíž součástí je nevratná záloha 200 Kč, která se platí v hotovosti.
• Doplatek nebo plná cena bude hrazena převodem na účet.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 75 26 29,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa - 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

Jubilejní 100. Jazzový večer
Hudební život v Poličce má mnoho podob a příznivci nejrůznějších žánrů si v bohaté nabídce programů jistě najdou to, co mají rádi. Do této pestré
mozaiky patří i jazz - hudba, která naštěstí u mnoha posluchačů již dávno ztratila neoprávněný
mýtus nesrozumitelnosti. Pravidelní návštěvníci
koncertů dobře vědí, že spektrum hudebních stylů
ze škatulky jazz zahrnuje především hudbu přinášející radost a zábavu.
Jazzové dění v Poličce má dvě hlavní podoby.
Tou první je každoroční festival, respektovaná
hudební událost, na které se vždy v dubnu schází
řada jazzových osobností, druhou jsou pak pravidelné Jazzové večery, které můžeme každý měsíc
navštívit v Divadelním klubu.
Historie těchto večerů sahá ke sklonku roku
1999, kdy setkání s partou muzikantů a především
s basistou Robertem Balzarem v hospůdce U Nožíře Dobroty přineslo nápad pořádat pravidelné
jazzové koncerty. První se uskutečnil 4. 2. 2000
v hudebním sálku Městského muzea a vystoupilo
na něm Trio Roberta Balzara. Až do konce roku

2003 se tyto koncerty konaly v malém sále Tylova
domu, v průběhu jeho rekonstrukce pak v Městském muzeu. Od roku 2004 se výhradní scénou
pro Jazzové večery stal Divadelní klub.
Skvělou atmosféru těchto koncertů si oblíbili nejen posluchači, ale i muzikanti, kteří se nejednou
nechali slyšet, že se do Poličky rádi vracejí. A bez
nadsázky je možné konstatovat, že jsme v průběhu
let měli možnost slyšet to nejlepší, co nejen naše
jazzová scéna nabízí.
V sobotu 28. 9. 2013 proběhne jubilejní 100. Jazzový večer, na kterém vystoupí legendární zpěvačka Jana Koubková se svou kapelou, jedna
z interpretek, pro kterou je návštěva Poličky vždy
o něco víc než běžný koncert. Součástí večera pak
bude i vernisáž výstavy fotografií z mnoha koncertů, které jsme tu zažili.
Přijměte pozvání na koncert i výstavu, která
bude v Divadelním klubu k vidění až do poloviny
listopadu. A chcete-li se více dozvědět o jazzovém
dění v Poličce, navštivte www.jazz.policka.org.
J. Mareš

Film ve fotografii
V sobotu 7. září od 19.00 hodin proběhne v knihovně vernisáž výstavy fotografií z natáčení
slavných českých filmů, které
vytvořil Jiří Kučera, bývalý fotograf barrandovských ateliérů.
Během své kariéry se Jiří Kučera účastnil natáčení pětatřiceti filmů. „Měl jsem štěstí, mnoho
filmů, jejichž natáčení jsem se zúčastnil, přetrvalo
zkoušku časem. Na filmech režisérů J. Menzela,
J. Herze, V. Síse a několika dalších, byla radost
pracovat.“ Na výstavě budou do konce září k vidění
fotografie z filmů Postřižiny, Vesničko má středisková, Báječní muži s klikou nebo Dvojí svět hotelu
Pacifik.

Nabídka abonentních divadelních
představení
Září
Dan Gordon: Cena za něžnost
Divadelní hra vznikla podle stejnojmenného filmu, který v roce 1984 získal hned pět prestižních
filmových Oscarů, včetně Oscara za nejlepší film.
Aurora je velmi autoritativní žena, poněkud
výstřední vdova, která žije jen pro svou dceru
Emmu, které se snaží organizovat a kontrolovat
život. V průběhu hry sledujeme Emminu snahu
vymanit se z matčina područí, která vyvrcholí
manželstvím s floutkem Flapem, se kterým má tři
děti – a ani jedno nepojmenuje tak, jak by si matka
přála. Pak ale Emma onemocní rakovinou a vztah
obou žen se mění, u Emminy smrtelné postele si
věčně nespokojená Aurora konečně uvědomí, jak
dceru miluje.
Účinkují: Jana Janěková, Jitka Čvančarová,
Alexej Pyško, Marcela Holubcová, Jan Kačer, Daniela Choděrová.
Říjen
Geraldine Aron: Můj báječný rozvod
Laskavá komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Příběh Angely Kennedyové
Lipské, ženy středních let, kterou právě opustil
manžel a která se po desetiletích v roli manželky
a matky začíná učit žít sama, sklízí úspěchy po celé

Evropě a je jednoznačně nejúspěšnější komedií
současné irské dramatičky Geraldiny Aron. Budete se smát štěstím a plakat blahem, pokud se na
Můj báječný rozvod do divadla vypravíte.
Všechny postavy (osmnáct rolí) ve hře ztvárnila
Eliška Balzerová.
Listopad
Noel Coward: Zamilovat se…
Hra Zamilovat se... není svým tématem prvoplánová komedie, ale je v ní obrovské množství humoru pramenícího z prosté lidské snahy o výsadu
šíleně se zamilovat i v „seriózním“ věku. Navíc oba
protagonisté se představí ve dvojrolích milenců
i manželů, což znovu s humorem potvrzuje starou
známou pravdu, že člověk stále hledá a potkává ty
samé typy svých protějšků.
Účinkují: Jana Paulová a Pavel Zedníček.
Ceny abonentní vstupenky:
I. cenové pásmo
740 Kč (1. - 6. řada)
II. cenové pásmo
660 Kč Kč (7. - 11. řada)
III. cenové pásmo
580 Kč (12. a 13. řada,
			
čelní balkón)
Výměna abonentní průkazky a prodej novým
zájemcům od 2. září do 19. září v kanceláři Tylova
domu v Poličce.

Vernisáž Galerie Kabinet Chaos
Bazar, antik, zánik, sochař Václav
Litvan v Chaosu
28. 9. v 17 hod.
Václav Litvan, rodák z Českého Krumlova je
nedávným absolventem atelieru Prostor a světlo,
Jiřího Příhody na pražské Akademii výtvarných
umění. Práci tohoto mladého umělce jsem měla
možnost sledovat v průběhu svého pedagogického
působení na AVU. Václav prošel klasickými sochařskými studii u Jana Koblasy a Jaroslava Róny
až k tvorbě konceptuálního směru. V minulém
roce působil na prestižním residenčním tvůrčím
pobytu ve VIAFARINI-IN-RESIDENCE v italském Milaně. V roce 2006 získal cenu Bohdana
Naidena.
Práce, které představí v Galerii KABINET CHAOS Střítež, jsou konfrontacemi přírodních a umělých materiálů, které ty přírodní imitují. Vznikají

nečekaně vzrušující příběhy a přitom jde „jen“
o staré rozbité předměty, opravené, upravené, doplněné, přetvořené, jde o zázrak transformace, ale
i recyklace. Jde o způsoby možného vidění, vyprávějícího nám o vzniku a zániku hmotné i duchovní
hodnoty. Objekty na sebe pomalu berou podobu
zvířat rostlin a lidí odtud název Bazar, antik, zánik, který báječně rezonuje s konceptem Chaosu.
Na setkání s vámi a s Václavem Litvanem se těší
28. 9. v 17 h. V.Š.B., dobrovolná galeristka a tým.
Do 26. 9. potrvá výstava magických obrazů a kreseb Veroniky Holcové.
Galerie KABINET CHAOS Střítež, usedlost
Chaos, Střítež 68, kontakt: 602 315 215, verbrom@
gmail.com. Otevřeno neděle 13-18 h. nebo po domluvě.
Celoroční program je částečně hrazen z grantů
na kulturu města Poličky a MKČR.

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

Fotograf Jiří Kučera žije od roku 1986 v Kanadě. Vernisáže se ovšem účastnit bude, a to prostřednictvím plátna, kamery a dataprojektoru. Po
prohlédnutí fotografií a úvodním slovu fotografa
Ivana Prokopa, se přesuneme do čítárny knihovny
a prostřednictvím moderních technologií a techniky se spojíme s autorem fotografií. Příležitost
tak bude i k poněkud netradičnímu online pobesedování.
Fotografický večírek bude pokračovat v Divadelním klubu, kde od 20.00 hodin promítneme legendární film Michelangela Antonioniho Zvětšenina
(111 min.).

Předprodej v TD
Vážení diváci,
od měsíce září jsme zahájili předprodej vstupenek na připravované akce v Tylově domě v Poličce
v nové sezóně. Pevně věříme, že nám zachováte
přízeň a z dané nabídky si vyberete svoji cestu.
• 1. října - KONCERT LUCIA ŠORALOVÁ & LA
ALMA
• 22. října - KOMICI s.r.o. (stand-up comedy
show s Rudou z Ostravy, Milošem Knorem
a Ivou Pazderkovou)
• 30. října - MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD (divadelní komedie s Eliškou Balzerovou)
• 5. listopadu - BEZ NÁHUBKU (recitál JOSEFA
FOUSKA)
• 19. listopadu - KONCERT skupiny FLERET
s JARMILOU ŠULÁKOVOU
• 21. listopadu - ZAMILOVAT SE… (divadelní představení s Pavlem Zedníčkem a Janou
Paulovou)
• 6. března 2014 - MEZI NÁMI (hudební recitál
Michala Horáčka, na podiu ho doplní Ondřej
Ruml, František Segrado a Lenka Nová. Doprovodí je kvartet Mateje Benka)
• 4. února 2014 - KONCERT MIRO ŽBIRKY
Více informací o jednotlivých pořadech www.
tyluvdum.cz.
Vstupenky jsou v předprodeji na obvyklých místech: IC Polička, IC Bystré a CK Ko-Tour (Riegrova
ul., Polička).
Na vaši návštěvu se těší Tylův dům.

7

Zveme vás do Kraje
Smetany a Martinů
Borová
22. 9. – Formanský den
XV. ročník
Od 8.00 hod. - zápis koní, od
10.00 hod. - slavností zahájení. Připraven bohatý program: Vozatajský parkur, soutěž v kládě,
těžký tah, westernová soutěž, dostihy a spousta dalších tradičních ukázek dovedností koní
a jezdců
Zváni jsou všichni majitelé, chovatelé a milovníci koní.
Bystré
7. 9. – Rybářské zábavné odpoledne
Připraveny jsou dětské rybářské závody, tombola a jiná zábava. Občerstvení zajištěno. Akce
se koná od 13.00 hod. na zahradě za Hasičskou
zbrojnicí.
14. 9. – Zámecké slavnosti
Domov na zámku Bystré zve na tradiční zámecké slavnosti s bohatým programem. Začátek
v 13.00 hod., od 20.00 hod. večerní program
a taneční zábava.
Dolní Újezd
7. 9. - Pivní festival v přírodním areálu
v Bořkově od 13.00 hod.
Program: 13.30 hod. dechovka Dolnovanka,
17.00 hod. hudební skupina Tonic, 20.00 hod.
TRAVESTITI ŠOU
Vstupné od 13.00 hod - 50 Kč,
od 19.00 hod - 80 Kč
28. 9. - Vinobraní
v sokolovně od 20.00 hod., hraje Vepřo, knedlo,
zelo, vstupné 60 Kč
Litomyšl
14. 9. - 10.00 - 22.00 hod., Smetanovo náměstí,
II. Litomyšlské vinobraní
– víno, burčák, cimbálová muzika a skupina
XILT
21. 9. - 8.00 - 17.00 hod., Smetanovo náměstí,
Starodávný jarmark
– řemeslné trhy a hudební doprovodný program
20. 9. - 22. 9. - Mladá Smetanova Litomyšl
– divadlo, hudba, tanec, podrobný program na
www.hudebnimladez.cz

Polička
21. – 22. 9. – Slavnosti lovu na Svojanově
– šerm, trubači, sokolníci, lovčí se psy, ohnivé
večerní vystoupení. Akce s loveckou tematikou
připomene oblíbenou tradici majitelů hradu nejen v 19. století.
16. - 22. 9. – Mime Fest
– 2. ročník mezinárodního festivalu pantomimy. Divadelní představení, mimové v ulicích
města, workshopy. Boris Hybner, Radim Vizváry…
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Obraz s rostlinným motivem
- tvořivá dílna pro děti od 6 let
Vytvoření obrazu tiskem na jemné
plátno technikou zvanou „frotáž“
a výroba rámečku z dřevotřísky.
Termín: pondělí 16. 9.
Čas:
16.30 - 18.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč, 45 Kč s členskou kartou
Lektorka: Alenka Hejduková Dis.
Přihláška: do 11. 9.
Info:
Alena Hejduková Dis.
Ukázka výrobku a možnost přihlášení na: www. mozaika-policka.cz
A JE TO

- tvořivá dílna pro děti od 6 let
Tvoření ze dřeva podle vlastních
návrhů. Práce s kladívkem, pilkou,
vrtačkou…
Termín: pátek 27. 9.
Čas:
14.00 - 16.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
25 Kč, 20 Kč s členskou kartou
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 23. 9.
DRAKIÁDA
- tradiční akce pro děti a dospělé ve
spolupráci a Aeroklubem Polička
Termín: neděle 15. 9.

Čas:
15.00 - 17.00 hodin
Místo:
Letiště Polička
Startovné: 20 Kč /drak
Info:
Hejduková Alena, tel.: 736 761 281
AKCE SE ZA VELMI NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ NEKONÁ – AKTUÁLNÍ
INFO TĚSNĚ PŘED AKCÍ NA www.
mozaika-policka.cz
FLORA OLOMOUC
Podzimní etapa (Hortikomplex)
Zveme všechny milovníky zahrad na
výstavu ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků na Výstaviště Flora
Olomouc.
Termín: sobota 5. 10.
Odjezd: 8.00 hod., odjezd z parkoviště pod Tylovým domem
Předpokládaný návrat cca 18.00 hod.
Cena:
200 Kč, cena nezahrnuje vstup do Výstaviště (cca 80 Kč)
Info:
Hejduková Alena, tel.: 736 761 281
Přihláška: s platbou do 26. 9.
Info:
Alena Hejduková Dis.
VÍČKA PRO DAVÍDKA
Sbíráme víčka na pomoc nemocnému
Davídkovi.
Víčka můžete nosit do Mozaiky každý
den od 8.00 do 16.30 hodin.
Předem všem moc děkujeme.

Program RC MaTami

Lubná
28. 9. - 5. ročník - Lubenská šťopička
– ochutnávka destilátů, bohatý kulturní program, občerstvení zajištěno, 10.00 hod. - u Pálenice, 14.00 hod. - Skalka Lubná, z programu
- dechová hudba Valanka - uvede herec a moderátor Miloň Čepelka, módní přehlídka, večer
zábava - skupina QWALT

Sebranice
14. – 15. 9. – LMK Litomyšl pořádá Soutěž
rádiem řízených modelů větroňů, kategorie S3J
místo konání: letiště Polička.
28. 9. od 14 hod. – Spolek archaických
nadšenců pořádá u kolejí na Kněžství
v Sebranicích Živý obraz Járy Cimrmana.
Vítáni jsou všichni, kteří najdou odvahu přijít
v dobovém oblečení a stanou se součástí živého
obrazu.

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

Začíná nám nový školní rok
a s ním jsou zde opět naše pravidelné aktivity! Pozor! Dochází
ke změně dne aktivit: Drobci
se přesouvají z úterý na středu
a páteční cvičení na neděli. Těšíme se na vás!
Pravidelný program
• FITNESS CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY
každou středu 18.30 - 19.30 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)
Každou středu 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. Mgr. Vomáčková Michaela
• BODYSTYLING – BODYBALANCE
Každou neděli od 18.30 – 19.30 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

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

Ostatní přednášky, semináře a dílny
• BAZÁREK
26. 9. (čtvrtek 9.00 - 17.00 hod.) a 27. 9. (pátek
9.00 - 16.00 hod.)
Opět proběhne tolik oblíbený komisní prodej
kojeneckého a dětského oblečení a obuvi na
období podzim/zima, oblečení pro těhotné
a hraček. Pokud by měl někdo zájem o stejné prodejní číslo, sdělte tuto skutečnost do
8. 9, ukončení přihlašování na bazárek bude
15. září.
Pozor! V pátek sleva na všechno oblečení
10%!!
Příjem věcí do komise: pondělí 23. 9. - 9.00–
11.00 hod., úterý 24. 9. - 15.00-17.00 hod.,
středa 25. 9. - 9.00-11.00 hod.
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)
(Informace o členství získáte od lektorek aktivit.)
Více informací o nás, našich aktivitách
a členství najdete na webových stránkách
www.matami. webnode.cz
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Zájmové kroužky svč mozaika Polička
PLETKY S OPLETKY
začátečníci od 1. třídy
850 Kč /1 450 Kč
pondělí 14.30 – 16.30
SVČ, Z. Švecová
JEHLOU A NITÍ
pro děti od 1. třídy
750 Kč
středa 16,15 – 18.00
SVČ, Z. Švecová
KUTÍLCI
pro děti od 7 let
750 Kč
středa 14.00 – 16.00
SVČ, Z. Švecová
DOVEDNÉ RUCE
5. – 9. třída
750 Kč
středa 15.30 – 17.00
SVČ, MUDr. H. Vltavská
PALETKA
1. – .5. třída
750 Kč
pondělí 16.30 – 17.30
SVČ, Bc. Eva Gapová
VÝTVARNÝ KROUŽEK S DAGMAR
2. stupeň ZŠ a studenti
750 Kč
16.00 – 17.30
SVČ, D. Němcová
KERAMIKA
1. – 3. třída
750 Kč
úterý 14.00 – 15.30
SVČ, D. Procházková
4.– 5. třída
750 Kč
čtvrtek 14.00 – 15.30
SVČ, D. Procházková
FRANCOUZŠTINA
7. – 9. třída
750 Kč
			
SVČ, L. Havlíková
PRIMA VAŘEČKA
3. – 5. třída
200 Kč
pondělí 16.00 – 17.30
SVČ, B. Holomková
KYTARA
začátečníci od 3. třídy, pokročilí
750 Kč
pondělí 15.00 – 17.00
SVČ, Mgr. J. Novotný
FLÉTNIČKA
6 – 12 let
750 Kč
pondělí 16.30 – 17.30
SVČ, M. Kučerová
LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ KROUŽEK
7 – 9 let
pátek 16.30 – 17.30
		
SVČ, M. Kučerová
ZUMBA
1. st. ZŠ, 2 st. ZŠ
750 Kč
		
K. Hegerová
AEROBIC A STEP AEROBIC
začátečníci / pokročilí
750 Kč
zrcadl. sálek ZŠ TGM
P. Navrátilová
MAŽORETKY – TŘPYTILKY
pokročilé
750 Kč
		
E. Došlá
JUMPING KIDS
1. stupeň ZŠ
750 Kč
pondělí 14.00 – 15.00
ZŠ Švermova
		
A. Klimešová
JUMPING TEENAGER
2. stupeň ZŠ
750 Kč
15.00 – 16.00
ZŠ Švermova, A. Klimešová
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
od 5 let
750 Kč
středa 16.00 – 17.30
Gymnázium
		
Mgr. L. Králová, Mgr. M. Jakubcová,
			
L. Červená, DiS., V. Zvolenská
KARATE – STŘEDA
8 let – dospělí (výjimku mají mladší děti, které
chodily na přípravku 2012 – 13)
			
750 Kč/1 450 Kč
středa 17.00 – 18.30
ZŠ TGM
			
Mgr. N. Fňukalová, Tobiášová,
			
Š. Kučerová, Š. Příhoda
Nábor nových členů: 11. 9. v 17.00 hodin ZŠ TGM.
KARATE – PÁTEK
8 let – dospělí (výjimku mají mladší děti, které
chodily na přípravku 2012 – 13)
			
750 Kč/1 450 Kč
pátek 17.00 – 18.30
ZŠ TGM
			
Mgr. N. Fňukalová Tobiášová,
			
Š. Kučerová, Š. Příhoda
Nábor nových členů: 13. 9. v 17.00 hodin ZŠ TGM.
FLORBAL CHLAPCI
750 Kč
začátečníci
pondělí 16.00 – 17.00
pokročilí
středa 17.00 – 18.00
ZŠ Švermova
R. Dudek DiS.
BOWLING
2. stupeň ZŠ
800 Kč

TVOŘENÍ PRO MALÁ STVOŘENÍ
BADMINTON
2,5 – 5 let
750 Kč
5. – 9. třída
750 Kč
čtvrtek 9.00 – 10.30
I. Chroustovská DiS.
pátek 16.00 – 17.00
hala gymnázium
ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY
			
H. Knotková
děti
750 Kč
KOPANÁ – ML. PŘÍPRAVKA ROČNÍK 2005 –06
pondělí 15.00 – 16.00
SVČ, B. Faltýnková
R. Mlynář
750 Kč
JÓGA
úterý a čtvrtek 16.30 – 18.00
pro dospělé a studenty
1 450 Kč
			
stadion SK – jaro, léto
pondělí 18.15 – 19.45
SVČ
středa 16.00 – 17.00
ZŠ Švermova – zima
			
M. Hegrová
čtvrtek 17.30 – 18.30
hala Gymnázia – zima
JÓGA
KOPANÁ – ST. PŘÍPRAVKA ROČNÍK 2003 – 04
pro dospělé a studenty
1 500 Kč
			
R. Lajžner
			
SVČ, I. Marková DiS.
úterý a čtvrtek 16.30 – 18.30
úterý 17.00 – 18.30 začátečníci a mírně pokročilí
			
stadion SK – jaro, léto
čtvrtek 17.00 – 18.25 zač. a mírně pokročilí
pondělí 17.30 – 19.00
hala Gymnázia
čtvrtek 18.30 – 20.00
pokročilí
čtvrtek 17.00 – 18.00
hala ZŠ Švermova
Nábor od 1. 9. každé úterý a čtvrtek od 16.30 ho- PILATES
pro dospělé a studenty
1 450 Kč
din na stadionu SK Masokombinát Polička
středa 18.00 – 19.00
SVČ, H. Hejtmánková
JEZDECKÝ KLUB VRANÍK
FITBOX
6 – 15 let
750 Kč
pro dospělé a studenty
1 450 Kč
úterý 15.00 – 16.00
společná teorie
středa 19.00 – 20.00
SVČ, M. Motyčková
			
SVČ, M. Pletichová
CVIČENÍ S OVER BALLEM
úterý 15.00 – 18.00
jezdecký areál Stašov
pro dospělé a studenty
pondělí
středa 15.00 – 18.00
jezdecký areál Stašov
17.00 – 18.00
SVČ, D. Ostatková
DH POLIČKA
TAI-CHI „24-forem“
1 450 Kč
10 – 18 let
200 Kč
neděle 17.00 – 18.30
SVČ, MVDr. V. Poutník
			
H. Strachoň
DÁMSKÝ KLUB
550 Kč
ŠACHY ZAČÁTEČNÍCI
každé první úterý v měsíci 15.00 – 18,45
SVČ
bez omezení
750 Kč
			
D. Pachovská
pátek
SVČ, O. Schaffer
ŠACHY POKROČILÍ
KURZ MALBY
bez omezení
750 Kč
kurz pro studenty a dospělé
1 500 Kč
pátek
SVČ, D. Schaffer
úterý 18.00 – 21.00
SVČ, D. Němcová
MODELY SPORTOVNÍCH VOZŮ
rodiče s dětmi
750 Kč „DIGISCRAPBOOK“ PRÁCE S FOTOGRAFIÍ
kurz pro studenty a dospělé
SVČ, R. Koutná
čtvrtek 16.00 – 17.00
SVČ a venku
KURZ TEXTILNÍ TECHNIKY
			
J. Neudert
pro studenty a dospělé
SVČ, H. Smolková
RÁDIEM ŘÍZENÁ HÁZEDLA
KURZ KERAMIKY S PEDIGEM
4. třída – bez omezení
pro studenty a dospělé
950 Kč
pátek 16.00 – 18.30
Svazarm, L. Hloušek
čtvrtek 17.30 – 19.30
SVČ, Z. Švecová
KLOKÁNCI – CVIČENÍ NA MÍČÍCH
			
a D. Procházková.
4 – 7 let
750 Kč
KURZ INLINE BRUSLENÍ
pondělí 16.00 – 17.00
SVČ, K. Sokolová
děti od 6 let
TANEČNÍ A POHYBOVÝ KROUŽEK
květen – červen
zimní stadion
4 – 6let
750 Kč
KURZ HORSKÉ CYKLISTIKY DH POLIČKA
úterý 16.00 – 17.00 hod
SVČ, M. Kučerová
10 – 18 let
200 Kč
DRAMATICKÝ KROUŽEK
			
H. Strachoň
5 – 6 let začátečníci
750 Kč
NINTENDO WII
středa 16.30 – 17.30
SVČ, M. Kučerová
– aktivní trávení volného času s herní konzolí.
KOPANÁ – PŘÍPRAVKA „ŠKOLIČKA“ 07 a výběr 08
Spontánní aktivita pro mládež od 11 – 19 let
			
750 Kč
úterý a čtvrtek 16.00 – 17.15
stadion SK
Veškeré informace a možnost přihlášení do kroužpodzim a jaro
P. Bureš
ků a kurzů na www.mozaika-policka.cz.
úterý 16.00 – 17.00
ZŠ Na Lukách – zima
Zájmové kroužky probíhají od října do konce
čtvrtek 16.00 – 17.00
ZŠ Na Lukách – zima
května. Úplatu za zájmové kroužky a kurzy vybíráNábor od 1. 9. 2013 každé úterý a čtvrtek od 16.00
me v hotovosti v SVČ Mozaika každý pracovní den
hodin na stadionu SK Masokombinát Polička.
od 1. 9. od 8.00 do 16.30 hodin. Cena kroužku je za
JUMPING – KIDS MINI
celý školní rok (říjen – květen). Kroužky musejí být
pro děti 3 – 6 let
750 Kč
uhrazeny do 30. 10.
úterý 15.00 – 16.00
ZŠ Švermova
			
B. Faltýnková
FLORBAL ŠKOLIČKA
4 – 6 let
750 Kč
středa 15.45 – 16.30
Sokolovna
			
R.Dudek DiS.
MAŽORETKY – ŠKOLIČKA
4 – 6 let
750 Kč
úterý 16.00 – 17.00
zrcad. sálek gymnázia
			
E. Došlá
RARÁŠEK – cvičení rodičů s dětmi
3 – 5 let
750 Kč
úterý 17.00 – 18.00
ZŠ TGM
			
J. Poliačiková
ŠIKOVNÉ RUČIČKY – tvoření s pohádkou
děti 4 – 6 let
750 Kč
čtvrtek 15.30 – 16.30
SVČ
			
A. Šafránková DiS.
TLAPIČKY V HLÍNĚ – keramika pro rodiče s dětmi
2,5 – 5 let
750 Kč
středa 9.00 – 11.00
SVČ
			
D. Procházková

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

Počítače pro
seniory

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Od 26. 9. začínáme opět, jako tradičně, další volné pokračování kurzu výuky základních prací na
počítačích v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.
Kurz je určen zejména pro seniory a je zaměřen
na běžné a jednoduché využití možností počítačů
v každodenní praxi. Jde o to, aby se senioři seznámili s počítačem a naučili se zvládnout jejich základní obsluhu. Například jak vhodně najít různé
informace prostřednictvím internetu, jak si založit svou e-mailovou schránku a spoustu dalších
užitečných rad, které se hodí pro jejich běžný život.
Rozhodně není důvod mít z toho strach, mohou
přijít i ti, co ještě na počítači nic nedělali a mají
zájem se s ním naučit pracovat.
Zájemci o výuku na počítačích se mohou přihlásit ihned po vyjití „Jitřenky“. Výuka bude probíhat
každý čtvrtek od 26. 9. do 28. 11. 2013, vždy po
1 hodině v rozmezí od 8.00 do 12.00 hod. Na výuce
jsou vždy dva zájemci, které vede jeden vyučující.
Kurz obsahuje 10 výukových hodin a stojí celkem
550 Kč/os. Počet uchazečů je omezený, proto se
bude brát zřetel na pořadí přihlášek. Rovněž je
nutný určitý počet uchazečů pro zahájení kurzu.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná (tel.
461 753 126) nebo Pavel Brandejs (tel. 461 753 121)
osobně nebo po telefonu.

SOBOTA 7. 9. ve 20.00 hod.
Zvětšenina
Legendární film Michelangela Antonioniho
z roku 1966 popisuje příběh fotografa, který
na jedné z fotografií náhodně zachytí vraždu. 111 minut.
Vstupné 40 Kč
PONDĚLÍ 16. 9. od 8.00 hod. - NEDĚLE 22. 9.
MIME FEST

Mladí divadelníci opět kočovali
V duchu už mnohaleté tradice se mladí členové Divadelního spolku Tyl Polička i letos vydali se svým
pověstným žebřiňáčkem po „vlastech českých“ za
svými diváky a příznivci. V neděli 21. července hráli
v Korouhvi, v následujících dnech v Oldříši, Borové,
Pusté Rybné, Březinách a Křižánkách. Pro letošní
sezónu nastudovali hru Naši figuranti, s živou muzikou a zpěvy, z autorské dílny Petra Erbese ml. Kdybych měl shrnout své dojmy (byl jsem na představení

Z činnosti DPS
Penzion
Po roce senioři opět vyrazili do Květné, kde navštívili farmu občanského sdružení Květná zahrada. Tentokrát bylo na programu kromě prohlídky, také opékání uzeniny a zpěv s harmonikami.
I když letošní léto teplem a oblohou bez mráčku
nešetří, v den výletu bylo ideální počasí na cestování. Při krmení koz tvrdým pečivem, které si
senioři přivezli, byla pěkná legrace. Kozy by nejraději vlezly až do kabelek a foťák, ten by asi taky
chutnal. Když nastala doba přesunu koz na dojení,
musela muzika přestat hrát a senioři zpívat, protože kozy se bály kolem výletníků projít. Asi nejsou
na takovou muziku zvyklé.
Zpívalo se také při narozeninovém zpívání, tentokrát pěvecký soubor Poupata doprovázely tři
harmoniky a tak se zpěv rozléhal až do širokého
okolí DPS Penzion. Šikovné ručičky dokončovaly
látkové kytičky a také se batikovalo.
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PÁTEK 27. 9. ve 18.00 hod.
Lidé nové kultury
Setkání s protagonisty projektu Učíme se
příběhy – pozitivní vlna a vernisáž putovní
výstavy. Vstup zdarma
SOBOTA 28. 9. ve 20.00 hod.
Jana Koubková - 100. jazzové setkání
První dáma jazzu na výročním jazzovém
setkání. Vstupné 130 Kč / 60 Kč

v Pusté Rybné), řekl bych, že je to nevážné pojednání
(jak jinak u mladých lidí!) o vážných věcech. Hra má
hluboký humanistický podtext a nenásilnou formou
vyzývá diváky, aby si vybrali co je lepší: válka nebo
mír, láska nebo nenávist, čest nebo podlost...
Jelikož autor bezprostředně po turné odjel do zahraničí, sešel jsem se na „kus řeči“ o jejich letošním
turné s hercem Danem Vondrou, který se na přípravě textu inscenace podílel. K tomu směřovala i moje
první otázka:
Jak vlastně představení vzniklo?
„To divadlo začal Petr sepisovat už v prvním ročníku na vysoké a trvalo mu to něco přes rok. Pak mi
text poslal mailem, abych mu s tím trochu pomohl,

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

hlavně se závěrem. Asi během dvou měsíců jsme to
mailem dali dohromady a v únoru jsme začali zkoušet.“
Všiml jsem si, že se na inscenaci podílelo mnoho
herců, někteří dokonce v „dvojrolích“, například herec – muzikant...
„Ve hře působilo osmnáct kamarádů. Což bylo výhodné i proto, že bylo dost lidí na tlačení našeho žebřiňáčku, na němž jsme, jako vždy, měli naskládány
kulisy, praktikábly, rekvizity, batohy a ostatní věci.
Tak jsme putovali od vesnice k vesnici.“
Kdybys měl nějak zhodnotit poslání Našich figurantů, co považuješ za nejdůležitější?
„Musím říci, že tohle divadlo je pro diváka trošičku
komplikovanější než byl zvyklý, protože například
Gilgameš nebo Zloduch Bob byly v podstatě snadno
pochopitelné komedie. Ve Figurantech jsou podtexty více zašifrované, ale hlavním motivem je pořekadlo „Není všechno zlato, co se třpytí“. V textech se
skrývá výzva rozlišit, co je správné a co ne, a rozhodnout se, na kterou stranu se postavit. Nikomu
nic „necpeme do hlavy“, nementorujeme, záleží na
každém, jak se rozhodne.“
Přespali jste vždy tam, kde jste hráli?
„Ano, letos jsme ani jednou nespali „pod širákem.“
V Pusté Rybné jsme spali v hostinci Na Hlučále, kde
jsme hráli a další den odjeli na Březiny.“
Co připravujete do další sezóny?
„Do konce roku ještě budeme hrát Naše figuranty.
O tom, co připravíme na příští kočování, zatím není
jasno. Možná, že ještě oprášíme Figuranty a pojedeme po jiné trase, například přes Telecí, Pustou
Rybnou, Krásné..., nebo připravíme něco nového.
Ale na to je teď málo času, mnozí mají starosti s bakalářskými pracemi a státnicemi, protože hodně
z nás studuje ve 3. ročníku, takže to vidím tak, že asi
zůstaneme u Figurantů.“
L. Vrabec

Mime Fest

Klub zdraví zve

Vážení čtenáři,
srdečně vás zveme na MIME FEST (16. – 22. 9.
2013), který je v současné době jediným mezinárodním festivalem pantomimy v ČR. MIME FEST
se zapojuje do širšího evropského kontextu a otevírá nové možnosti setkávání umělců. Představuje
spolupráci se zahraničními umělci, vzdělávacími
centry a významnými institucemi v oboru. Díky
tomu se MIME FEST stává unikátní platformou
rozšiřující přehled o dění současného umění pantomimy.
Dramaturgie letošního ročníku se zaměřuje na
mezinárodní spolupráci vzdělávacích center střední
Evropy - zemí Visegradu a Německa. Jeden z hlavních cílů festivalu je prezentace nové generace. Její
přínos si zaslouží pozornost, neboť má výrazný vliv
na podobu současné pantomimy. Vedle konfrontace
stylů jednotlivých zemí se seznámíte s tradičními,
ale i moderními formami. Z České republiky vystoupí i známí umělci např. Anna Polívková, Boris Hybner, Vojta Švejda, ze Slovenska Miro Kasprzyk a Adrian Ohrádka, z Polska Bartolomiej Ostapczuk nebo
představitelka německé pantomimy Anke Gerber,
ad. Nedílnou součástí programu tvoří pantomimické dílny, které povedou specializovaní lektoři. Američanka Francesca Jandasek vůbec poprvé v České

republice představí nejmodernější metodu pohybové výchovy Gyrokinesis. Velkým přínosem je také
přednáška divadelní teoretičky a historičky Ph. Dr.
Ladislavy Petiškové na téma dramaturgie mimického divadla. Oliver Pollak z Berlína (mimo jiné
i student světoznámého mima Marcela Marceaua)
nabídne studentům techniku tělesného mimu (Le
Mime Corporel). Tuto techniku vynalezl ve Francii
v 50. letech Etienne Decrouxe, který svým „vědeckým uměním“ dal impuls vzniku moderní pantomimy ve světě. Mezi další účastníky patří i zakladatel
maďarské pantomimy Zoltán Kárpáthy, který v roce
1971 vystupoval na druhém ročníku Mezinárodního
festivalu pantomimy v Praze.
V letech 1969 - 1996 se u nás uskutečnilo pouze
osm festivalů pantomimy. Tendencí festivalu MIME
FEST je vytvoření nové tradice a obnovení zájmu
o pantomimu, která dnes dokáže překvapit svou
moderní podobou. Město Polička přivítá nejen významné osobnosti, ale díky druhému ročníku mezinárodního festivalu MIME FEST se opět stane
místem aktuálního dění ve světě pantomimy.
Hodně nezapomenutelných zážitků a inspirace
vám přeje
Radim Vizváry,
pořadatel a dramaturg festivalu

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

A máme zase po prázdninách. Doufám, že jste
si své letní dny volna a odpočinku jaksepatří užili
a s větší či menší chutí odpočítáváte dny do vánoc.
Já to začala dělat už v červenci a překvapilo mě, jak
málo je to dní... Někteří nemají ve zvyku je slavit, jiní
naopak ano, záleží na tom, co je pro vás v těchto svátcích důležité a podstatné.
Víte, že 95 % toho, co děláme, jak myslíme a cítíme,
je výsledkem našich zvyků? Zvyk je prý železná košile. Chápu, že se tím myslí, že je k neroztrhání jako to,
co se jednou stane naší pevnou součástí, ale také je
ta košile pěkně těžká pro každodenní nošení. Každý
má i své mouchy, mají je lidé i zvířata a někdy je to na
nervy lezoucí. To jsou zase zvyky, které se jaksi zvrhly a staly se z nich zlozvyky. S obojím je nutno svést
jistý druh zápasu až boje. Záleží na tvrdošíjnosti naší
povahy. Co práce dá, než naučíte dítě nebo domácího
mazlíčka základní hygieně. Nebo že ponožky se nehází pod postel, ale nosí se do koupelny. Anebo že ponožky nejsou svačinka, jste-li pes. Můj tchán rozčiloval svoji ženu tím, že si po příchodu z práce shrnul
ponožky na špičky prstů a tak chodil v panelákovém
bytě napůl bosky až do doby, než šel spát (předtím si
ovšem dle zvyku nohy umyl). Zvyky máme v různých
oblastech vytvořeny již z dob svého dětství a postupně je buď zdokonalíme nebo opustíme či je znetvoříme zlozvyky. Třeba to, jak mačkáte pastu, je zvyk
i zlozvyk podle toho, jestli se shodnete s ostatními
uživateli společné tuby nebo ne. Nebo další krásný
příklad: jste rádi, že se vaše dítě naučilo číst a ono
pak čte i při jídle. Nebo se naučilo psát a ohryzává
přitom tužky. Své zvyky neboli obyčeje mají i národy
a jedete-li do exotičtějších zemí, doporučuje se poučit se o nich předem, nemusí jít jen o faux pas, ale
může jít i o váš život, když uděláte něco, co je považováno za přestupek proti místním zvyklostem.
Klub zdraví vás zve dne 11. 9. od 17.30 hod. do horní místnosti SVČ Mozaika na setkání u povídání na
téma „Zvyky a zlozvyky“, k němuž jistě každý bude
schopen přispět podle míry své otevřenosti i vlastními příklady ze života. Řekneme si o zvycích užitečných zvláště pro udržení dobrého fyzického i psychického zdraví, podle ustáleného zvyku ochutnáme
nová jídla z vegetariánského jídelníčku a nabídneme
i okénko k zamyšlení.
Na závěr jeden výstižný citát: „Dobré zvyky se těžce nabývají, ale snadno se s nimi žije. Zlozvyky se
snadno získávají, ale život s nimi je obtížný.“ Citát je
od Ziga Ziglara, amerického spisovatele, motivačního řečníka, obchodníka.
Jak je mým zvykem, přeji vám, abyste byli zdrávi
a těším se na setkání s vámi.
Hanka Ščigelová za tým Klubu zdraví Polička
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Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáže
ZBYŠEK SION
7. září - 20. října ve výstavních sálech Centra Bohuslava
Martinů v Poličce
Zbyšek Sion: život v Poličce, v Praze
a ve světě imaginace
V Poličce se narodil do válečného času, jehož
konce se již nedožil jeho otec - účastník domácího odboje. V Poličce poznal malíře Josefa Václava Sílu. V Poličce získal první základní informace o výtvarném umění od svého staršího bratrance, historika umění, Otakara Aleše Kukly. Do
Poličky se stále vrací. V Praze ukončil akademii
– absolventskou prací „Řeka Styx“. V Praze vystavoval své strukturálně abstraktní práce v roce
1960 na neveřejné – přesněji tajné - výstavě
„Konfrontace II.“ Obraz „Situace (Jak vychovávat
klackem)“ na II. pražském salónu v roce 1969 se
úřadům jevil být v rozporu s kulturní politikou
socialistického státu a způsobil, že autor upadl
v nemilost. Ve světě imaginace prožíval svobodu. Pohyboval se od nezobrazujícího umění
k návratu figury a grotesknosti a nejnověji opět
k abstrakci. Informelní malba, na rozdíl od
60. let, není vršena na sebe ve vyšších vrstvách,
ale je rozkládána do plochy. K vyjádření užívá
výraznou barevnost a geometrické obrazce.
V roce 1967 byl vybrán na 2. světové bienále
mladých umělců v Paříži a při té příležitosti poprvé navštívil Francii. Mimo mnohé jiné prezentace byl v roce 1969 zastoupen v Kolíně n. Rýnem

Tylův dům v Poličce bude na podzim otevírat

ZDOKONALOVACÍ
KURZ TANCE
pro dospělé
zaměřený na přípravu na plesovou sezónu
Kurz bude probíhat ve 4 lekcích – 7., 14., 28. listopadu a 5. prosince 2013
vždy ve čtvrtek od 19.00 do 22.00 hodin v malém
sále Tylova domu v Poličce.
Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy.
Cena kurzu: 900 Kč za jednotlivce.
Přihlášky se přijímají pouze v páru.
Otevření kurzu je podmíněno minimálním
počtem účastníků.
Závazné přihlášky s platbou
se budou přijímat v kanceláři Tylova domu
od 21. do 31. října
Kurz je určen pro páry, které se chtějí v nové plesové sezóně cítit na tanečním parketě sebejistě.
Další informace: www.tyluvdum.cz
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa - 8.00až 17.00hod.
úterý a čtvrtek - 8.00až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.
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na výstavě „Surrealismus in Europa“ a v roce
1987 v Retretti ve Finsku na výstavě „Surrealismus“ (na výstavách byl zastoupen i Salvador Dali,
Max Ernst, Giorgio de Chirico, René Magritte,
Joan Miró, Josef Istler, Bedřich Dlouhý, Mikuláš
Medek, František Muzika, Josef Šíma, Jindřich
Štyrský, Toyen, Jaroslav Vožniak).
„... nemohu ,vysvětlit´ své obrazy. Symboly žijí
svým vlastním životem. Přesáhnou svého tvůrce
a stanou se neuchopitelnými...“. Nehledejme z labyrintu symbolů, pocitů a souvislostí zbytečně
složitou cestu. To, co bychom popisovali komplikovanými slovy, se snad skrývá kdesi v prostoru
a čase mezi vodami zapomnění a branou nicoty.
Jakkoliv to není na první pohled patrné, vyprávějí obrazy Zbyška Siona i o soucitu a naději.
Vernisáž proběhne za účasti autora ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů v sobotu 7. září ve 14.00 hod. Výstava potrvá do
20. října.
Okupace české Poličky
v roce 1938
- výstava, která připomene 75. výročí Mnichovského diktátu
14. září - 10. listopadu v AV sále a ve třídě
Bohuslava Martinů
Československá republika byla v meziválečném období nepochybně výspou demokracie.
Od nástupu Adolfa Hitlera k moci se ČSR ocitla v ohrožení. Dne 6. října 1938 šokoval rozhlas
zprávou, že v německém záboru pohraničí bude
i česká Polička. Okupace postihla i české vesnice
Korouhev, Rohoznou, Starý Svojanov a Vítějeves.
Představitelé města začali vyvíjet horečnou činnost k osvobození, přesto okupace trvala měsíc.
Patrně hlavním důvodem německého „omylu“
v mapování byla snaha obsadit významnou muniční továrnu (dnešní Poličské strojírny). Výstava obsahuje velké množství dobových materiálů
a podrobně dokumentuje regionální dopad Mnichovského diktátu, který se stal předzvěstí rozpoutání druhé světové války. Pro dnešní dobu je
důležité poučení o historických skutečnostech
a o mechanismech násilného získání moci. Svoboda se dá snadno ztratit, ale těžce se získává
zpět.
 Vernisáž výstavy se koná v sobotu 14. září
ve 14.00 hod. Úvodní slovo pronese Mgr. Stanislav Konečný. Návštěvníci budou moci zhlédnout archivní filmové záběry z okupované Poličky a dobový film Jiřího Jeníčka “Československá
armáda“ z roku 1937. Výstava potrvá do 10. listopadu.

mečková, Viktor Paluš, Andrej Shulha, Kateřina
Soudková, Eva Škrovinová, David Vašina, Filip
Velehradský, Eva Veselá, Klára Volková, Jana
Zimčíková.
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 21. září
ve 14.00 hod. Úvodní slovo PhDr. Kaliopi Chamonikola. Výstava potrvá do 10. listopadu.
Stěna pro jedno dílo
Zbyšek Sion (nar. 1938 v Poličce, žije v Praze
a Poličce) Po studiích na Akademii výtvarných
umění se zapojil do aktuálního proudu českého
informelu (nezobrazujícího umění). Trestem
za jeho morální postoje v 70. a 80. letech bylo
vypuzení z výstavních síní. Celý život se věnoval malbě a kresbě. Grafika je zcela ojedinělá.
V září bude představen sítotisk s motivem pocty
K. H. Máchovi a v říjnu dva barevné sítotisky.
Výstavy jsou v září k vidění denně mimo
pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
KONCERT PRO VIOLU A KLAVÍR
Ilan Schneider – viola, Hana Böhm Robotková – klavír
Hana Böhm Robotková, které se již dvakrát
podařilo nadchnout poličské publikum svojí
hrou na klavír i poutavým vyprávěním o hudbě, napsala předsedovi spolku NÁŠ MARTINŮ,
že spolu s Ilanem Schneiderem, prvním violistou Lucemburské filharmonie, často vzpomínali
na jejich loňské vystoupení v Centru Bohuslava
Martinů v Poličce, a protože se jim u nás moc
líbilo, s potěšením přijímají nabídku uskutečnit zde další koncert. Ilan Schneider si dokonce
zakoupil letenku ještě v době, kdy neměl v ČR
sjednané jiné koncerty, a to se slovy, že samotná Polička mu stojí za to, aby přijel. Více snad již
k této pozvánce není třeba dodávat, snad jen, že
B. Martinů bude zastoupen skladbou Rhapsody
- Concerto z roku 1952, jež bude doplněna o díla
dalších světových skladatelů.
Koncert se koná ve čtvrtek 5. září od
18.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, vstupné 50 Kč. Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ.

66. Umělecký salon - Diplomanti
FaVU 2013
- výstavní projekt představí diplomové práce absolventů Fakulty výtvarných umění VUT
v Brně, které vznikly v roce 2013 v patnácti ateliérech školy.
21. září - 10. listopadu ve výstavních sálech
Městské galerie, budova radnice, Palackého nám.
„Výstava diplomantů je řez v procesu, průzkum ve vývoji, sonda naznačující stav. Její přirozenou součástí je klást si otázky, vést diskuse,
otevírat další možnosti sebereflexe. Je skvělé, že
je přitom nač se dívat, o čem přemýšlet, co zažívat!“ Na výstavě bude prezentováno všech sedm
studijních oborů – od klasických (sochařství,
malířství, grafika) přes nové (video-multimédia
- performance a konceptuální tendence) až po design (produktový i grafický) a své absolventské
práce představí Ján Arendárik, Tomáš Duchek,
Alena Fajstová, Eliška Fialová, Marta Fišerová,
Kristýna Fuksová, Jakub Horský, Dita Klicnarová, Adam Krhánek, Vladimír Kudělka, Petr
Lorenz, Monika Lysá, Petr Kachtík, Hana NěInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Přednáška Ivy Valerové - vrchní sestry Mobilního hospice Červený Kostelec o tom, co všechno lze udělat pro člověka, který si přeje zemřít
doma. Přednáška se koná v úterý 17. září od
17.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. Pořádá Oblastní charita Polička.
PĚVECKÝ RECITÁL
HELENY TAMELOVÉ
Klavírní doprovod: Kostiantyn Tyshko
Přijměte nabídku malého výletu do světa písní a slavných operních árií uplynulých tří staletí.
Těšit se můžete na árie z oper G. F. Händela (Alcina), G. Donizettiho (Don Pasquale), G. Pucciniho
(La Bohème) a G. Gershwina (Porgy a Bess) či na
písně ze sbírek P. Haase (Sedm písní v lidovém
tónu) a M. P. Musorgského (Dětská světnička).
Koncert se koná ve čtvrtek 19. září od
19.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, vstupné 50 Kč. Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ.
Cesty za uměním - Město Police
nad Metují a klášter Broumov
Turisté si někdy pletou Poličku s Policí či Polnou. Na jaře jsme navštívili Polnou a na podzim
navštívíme Polici, abychom uviděli, jak moc se
pletou. Při cestě do Police by bylo chybou vynechat nedaleký broumovský klášter projektovaný
K. I. Dienzenhoferem a tamní proslavenou kopii
Turínského plátna - tedy Kristova rubáše.
Autobusový zájezd se koná v sobotu
28. září. Bližší informace v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ulice, tel.: 461 723 855,
733 712 503, muzeum@muzeum.policka.org.

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

#

Čas
2. 9. 18.00
4. 9. 18.00
		
5. 9. 18.00
7. 9. 14.00
19.00
19.00
20.00
20.00
9. 9. 13.30
19.00
10. 9. 0.00
11. 9. 13.15
19.00
13. 9. 19.00
14. 9. 14.00
19.00
15. 9. 15.00
16. 9. 13.30
16.30
19.00
19.30
20.00
21.00
17. 9. 17.00
19.00
19.30
18. 9. 14.00
19.00
19.30
21.00
19. 9. 10.00
12.00
19.00
19.30
21.00
20. 9. 8.00
14.00
19.00
19.30
21.00
21. 9. 14.00
14.00
14.00
22.00
19/30
22. 9. 15.00
23. 9. 13.30
19.00
24. 9. 19.00

Název akce - popis
Šmoulové 3D
Šmoulové 2D
Balda
Koncert pro violu a klavír - Ilan Schneider – viola, Hana Böhm Robotková – klavír
Vernisáž výstavy - Zbyšek Sion
Líbánky
Film ve fotografii - Vernisáž výstavy fotografií ze slavných českých filmů
Zvětšenina
Zvětšenina - filmový večer
Šikovné ručičky
V zajetí démonů
Den otevřených dveří v zájmových kroužcích v Tylově domě
Liboháj - procházka
Percy Jackson: Moře nestvůr
Kurz tance a spol. výchovy - zahájení základního kurzu
Vernisáž výstavy Okupace české Poličky v roce 1938
Pot a krev
Drakiáda - tradiční akce pro děti a dospělé ve spolupráci a Aeroklubem Polička
Šikovné ručičky
Obraz s rostlinným motivem - tvořivá dílna pro děti od 6 let
Jasmíniny slzy
Carnival (Pl) :Chess Players, Emir
Teatr Sztuka Ciala (Pl):Nothing Happened, Little Black Café
Mime Fatal (Cz): Push The Button
Domácí hospicová péče
Scream show - travesti show skupiny Screamers
Teatr pantomimy mimo (PL): Na horyzoncie mysli/On The Horizon Of Thoughts
Zamykání atria
Collette
Familie Eisbein (D): Atomic Ice
Mime Marmelade (Sk): Chlieb Náš Každodenný/Our Daily Bread
Divadlo pantomimy (Cz): mini povídky/Mini Tales, představení pro SŠ
Divadlo pantomimy (Cz): mini povídky/Mini Tales, představení pro SŠ
Pěvecký recitál Heleny Tamelové
Warriot Ideal (Vojta Švejda, Cz) : Bliss
Miro Kasprzyk (Sk): Mime Show
Miro Kasprzyk (Sk): Klaunovi sny /Clown Dreams, představení pro ZŠ a MŠ
Mime Happenning – Mimové Na Náměstí
Kurz tance a spol. výchovy
Divadlo Pantomimy (Cz): Kluci Z Pixly/Boys From The Box
Katedra pantomimy HAMU (Cz): Piráti aneb Tajemství mořské truhly
Vernisáž výstavy 66. Umělecký salon - Diplomanti FaVU 2013
Dramaturgie mimického divadla: PhDr.Ladislava Petišková, teoretická přednáška
Workshop Pantomimy Pro Veřejnost
Aniby neřekla (Anna Polívková A Jakub Xavier Baro, CzZ): Popůvky
Večer pantomimy/An Evening Of Mime: I. Andreeva (Rus), R.Vizváry (Cz) Aj...
Teater komika (Sk): Klaunování s bublinami, rodinné představení
Keramická dílna
Diana
Cena za něžnost - divadelní představení

Místo konání
KinoTylův dům
Kino Tylův dům
Balda
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
Městská knihovna
Divadelní klub
Divadelní klub
DPS Penzion - pracovní místnost
Kino Tylův dům
Tylův dům
Liboháj
Kino Tylův dům
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
Letiště Polička
DPS Penzion - pracovní místnost
SVČ Mozaika
KINO Tylův dům
Divadelní klub
Divadelní klub
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
DPS Penzion - atrium
KINO Tylův dům
Divadelní klub
Divadelní klub
Divadelní klub
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Divadelní klub
Tylův dům
Palackého náměstí
Tylův dům
Divadelní klub
Divadelní klub
Městská galerie, Palackého nám.
Divadelní klub
Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
Divadelní klub
DPS Penzion - pracovní místnost
KINO Tylův dům
Tylův dům

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.
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Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Náš Martinů o. s.
www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Radim Vizváry a Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Radim Vizváry a Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Radim Vizváry a Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Oblastní charita Polička
policka.charita.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Radim Vizváry a Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Radim Vizváry a Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Radim Vizváry a Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Radim Vizváry a Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Radim Vizváry a Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Náš Martinů o.s.
www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
Radim Vizváry a Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Radim Vizváry a Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Radim Vizváry a Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Radim Vizváry a Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Radim Vizváry a Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Radim Vizváry a Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Radim Vizváry a Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Radim Vizváry a Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Radim Vizváry a Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Radim Vizváry a Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
Radim Vizváry a Pontopolis, o.s.
www.mimefest.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
září 2013

Čas Název akce - popis
25. 9. 19.00 Jako nikdy
26. 9. 14.00 Narozeninové zpívání
27. 9. 14.00 A je to - tvořivá dílna pro děti od 6 let
18.00 Lidé nové kultury, vernisáž výstavy
19.00 Kurz tance a spol. výchovy
28. 9. 17.00 Vernisáž výstavy Václava Litvana
18.00 Letadla 3D
20.00 Jana Koubková - 100. jazzové setkání, vernisáž výstavy
0.00 Cesty za uměním - Město Police nad Metují a klášter Broumov
30. 9. 19.00 Donšajni
1. 10. 13.30 Seniorská stopa
2. 10. 14.00 Kavárnička
5. 10. 8.00 Flora Olomouc -Podzimní etapa (Hortikomplex )

Místo konání
Kino Tylův dům
DPS Penzion - jídelna
SVČ Mozaika
Divadelní klub
Tylův dům
Galerie Kabinet Chaos Střítež
Kino Tylův dům
Divadelní klub
autobusový zájezd
Kino Tylův dům
Polička
DPS Penzion - jídelna
Výstaviště Flora Olomouc

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Galerie Kabinet Chaos Střítež
tel. 602 315 215
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

		
1. 9. - 31. 10. 		
7. 9. - 27. 9. 		
7. 9. - 20. 10. 		
14. 9. - 10. 11.
		
16. 9. - 22. 9. 		
21. 9. - 10. 11.		
		
		

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
vestibul Městské knihovny Polička
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

Centrum Bohuslava Martinů
Polička

Městské muzeum a galerie Polička
Radim Vizváry a Pontopolis, o.s.

www.cbmpolicka.cz
www.mimefest.cz

Městská galerie, Palackého nám.

Městské muzeum a galerie Polička

www.cbmpolicka.cz

Název akce - popis
Stěna pro jedno dílo - Zbyšek Sion
Film ve fotografii - výstava fotografií Jiřího Kučery
Výstava Zbyšek Sion
Okupace české Poličky v roce 1938 - výstava, která připomene
75. výročí Mnichovského diktátu
Mime Fest – mezinárodní festival pantomimy/international mime festival
66. Umělecký salon - Diplomanti FaVU 2013 - výstavní projekt představí
diplomové práce absolventů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně,
které vznikly v roce 2013 v patnácti ateliérech školy.

*555 - Mother´s Angels

*555 - Ohňostroj

*555 - The Backwards

*555 - G. Gunčíková

*555 - Xindl X

*555 - Claymore

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

Dvacet dva krát *555
Před dvěma dny skončil dvaadvacátý ročník
multižánrového festivalu *555 a já stojím v den
redakční uzávěrky před zpravodajským dilematem: co a kolik toho mám napsat či popsat? Na
obchodní akademii jsem seznámil své studenty
se statistickým paradoxem: Je-li informace včasná, je méně přesná, má-li být přesná, nemůže být
pohotová. Rozhodl jsem se toto dilema neřešit;
budu psát o svých zážitcích. Tím se zbavuji nutnosti vysvětlovat, že jsem byl někde jen krátce
a někdy málem nestíhal.

plastiky, koupit dětem hračky, či ulétávající neposedné balonky a popít vína či piva a co já vím
co ještě.
Děti se v sobotním horkém odpoledni ve stínu
parku těšili s Chaloupkou z perníku a po skončení představení některé z nich doprovodily své
rodiče na zaplňující se náměstí. Jazzumilní posluchači si vychutnávali moderní big bandové
hraní a slyšeli v paměti uvízlé evergreeny Gleena
Millera jako Moon Light Serenáde či In The Mood
v novém kabátě. Byla to přehlídka výborných só-

na 50 metrů s odečtem půdorysu radnice a morového sloupu a plochy stánků, bylo zaplněno dle
odhadu pracovníků Tylova domu tak pěti a půl až
šesti tisíci návštěvníky. Hradišťan se představil
vším, co z jeho repertoáru známe. Celý program
byl věnčen charismatickým Jiřím Pavlicou, který
nepředstíraně vysekl poličskému publiku poklonu za prostředí, jež jeho skupině k hraní vytvořilo. Tady musím říci, že to za ty dva dny zaznělo
od účinkujících vícekrát. Skutečně v ty dny se
náměstím nesla pohoda, jež byla tím největším

Nice Navels

Chaloupka z perníku

Hradišťan

Poličanka

Cbc Bigband

UPG

Tak od začátku. Snad aby se vyzkoušelo, kolik
decibelů unese v havarijním stavu se nacházející Mariánský sloup, představila se litomyšlská
skupina, dle vlastního vyjádření hrající agresivní
pop. Bylo to však příjemné. Co znamená pravé
decibelové burácení, to jsme ještě v těchto chvílích netušili. Vždy, když se objeví nějaká revivalová skupina, mám určité obavy, jak s dědictvím
originálu bude naloženo. Zbytečné byly v tomto
případě. The Backwards, hrající veleúspěšně na
soutěži beattlesovských skupin v New Yorku mi
zpřítomnila slavnou skupinu – tu fotografii husím pochodem kráčející Beatles po Abbey Road
na obálce stejnojmenné desky mám doma. Neviděl jsem už v té chvíli Backwards, ale viděl a slyšel Beatles. Od roku třiašedesát Pleas Pleas Me
přes A Hard Day´s Night, Help a další, až po Let
it Be z roku sedmdesát. Dokonale souznějící publikum jen s lítostí muselo vzít na vědomí, že tento
báječný koncert končí. Bez věžní hudby si festival
neumím představit. A je příjemné, že ji produkuje dechový kvintet poličské ZUŠ. Nad poličskými
střechami v temnícím nebi zněla fanfárová hudba
krásně.
Pak se už obměnilo posluchačstvo, aby si poslechlo skupinu poněkud sebestředného, ale
sympatického rappera Ondřeje Ládka-Xindla
X. A také jsme poprvé ocenili přenos koncertu na
projekční plátno i s těmi výhodami, co to přináší.
Kamera nabízela i detailní záběry. Stále dost, co
říkám, hodně zájemců si počkalo na závěrečnou
rockovou kapelu LOG. Na náměstí se ale současně děly i jiné věci. Prodávalo se občerstvení,
kebaby, gyrosy, opékané uzenky, vietnamské
nudle, ale mohli jste se nechat dočasně potetovat,
koupit si krásné, před vašima očima vyřezávané

Komorní koncert
listů s vynikajícím trumpetistou a zároveň kapelníkem Miroslavem Surkou. Když jejich koncert
skončil, já, křtěn jazzovou vírou, jsem vlastně
mohl jít domů. Víc jsem si už nemohl přát. Kapela
Claymore, o níž jsem už mnohé slyšel, mne zaujala po mnoha stránkách. Poslechově i vizuálně.
Věkově širokopásmá „dudácká“ kapela má pestrý
repertoár a v každém okamžiku diváka příjemně překvapí. S výjimkou mixážně přehlušených
bubnů. Taneční kreace muzikantů v kiltech patří
k zážitkům, jež budou dlouho připomínány. Depech Mode Revival si našla hodně posluchačů,
pamětníků let sedmdesátých, zrovna tak jako
teen skupina až freneticky prožívala Gabrielu
Gunčíkovou. Musím uznat, že to se svými posluchači umí.
Ohňostroj předznamenal vrchol večera a shlédnout jej z dobrého místa v parku vyžadovalo předčasně opustit náměstí. Návštěvnického rekordu
bylo dosaženo hned poté. Náměstí, bratru tak 50

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

vkladem celého festivalu. Večer zakončila skupina Nice Navels. Na potvrzení mých slov uvádím
jejich sdělení, které už stačili vyvěsit na své webstránce: Moc děkujeme pořadatelům za pozvání
a za milé přijetí a samozřejmě všem lidem, kteří
v tak hojném počtu zůstali do pozdních nočních
hodin! :-)
To nebyl ale konec. Pravidelní popůlnoční početní návštěvníci poličských divadelních kočovníků viděli u hradeb obskurní polohoror O dvou
Bárách, který přiváděl bránice diváků k neovladatelnému řehotu. Počkat až do této, skoro již
časné, hodiny stálo za to!
V neděli se chrámu sv. Jakuba představili tři
Mistři: Poličská rodačka, sopranistka Helena Tamelová, houslistka Iva Kramperová a organista
Pavel Svoboda. Chtít popisovat výborně sestavený koncert by znamenalo jen rozmělňovat ten
zážitek, kterého se nám dostalo. Což jistě potvrdí
400 vnímavých a nadšených posluchačů. Do stínu poličské radnice a tam přistavených laviček
se uchýlili návštěvníci tradičního a definitivně
posledního festivalového vystoupení poličské
dechové hudby Poličanka, se kterou se účastníci nemohli rozloučit a jež jim s radostí i k zpěvu
vyhrávala.
A pak už jen v odlehčeném tónu si u hradeb užívaly děti, které byly zcela v zajetí vynikajících nápadů, kterými toto kabaretní pásmo Bacha bude
to řacha!, hýřilo.
Nebýt obětavé práce pracovníků Tylova domu,
kteří to vše bezchybně připravili po dramaturgické a organizační stránce, neměl bych možnost tak
nadšeně celý festival chválit.
A. Klein, foto P. Klein
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Vzpomínáme
Dne 2. září uplyne 10 let,
kdy nás opustil pan Karel
Müller ve věku nedožitých 55
let. Věnujte mu s námi vzpomínku na něj.
Vzpomínají dcery
s rodinami, Maruška
a přátelé
Dne 7. září 2013 si připomeneme desáté výročí, kdy
nás navždy opustil manžel,
tatínek a dědeček, pan Ladislav Červený.
Všichni, kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku.
Ten, kdo v srdci je, nikdy
není zapomenut.
Manželka a synové
s rodinami
Dne 20. září 2013 uplyne
30 let od úmrtí pana Františka Kučery, bývalého řidiče ČSAD. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami
25. září vzpomeneme
20. výročí úmrtí pana Jaroslava Štěpaře. Všem, kteří
vzpomenou s námi, upřímně
děkujeme.
Manželka, děti a vnoučata

Dne 25. 9. tomu bude 15 let,
co nás opustil pan Zdeněk
Krincvaj.

28. 9. uplyne 5 let, kdy nás
opustila paní Božena Krincvajová.
Stále vzpomíná rodina

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.

Stomatologická
pohotovost

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

oblast Litomyšl - Polička

1. 9.
7. - 8. 9.
14. - 15. 9.
21. - 22. 9.
28. - 29. 9.

MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MDDr. Orgonášová Lenka,
Dolní Újezd 838, 461 631 126
MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Začátek školního roku v ZUŠ
Po horkých letních dnech už
nému snížení financí směřujících do našeho typu
naše škola netrpělivě očekává
škol a následně tedy pravděpodobně k celkové
své - uměním nadšené - žáčky
změně organizace uměleckého školství v naší rea také ty, kteří k nám v těchto
publice vůbec. Jsme tedy rádi, že výsledkem těchdnech přijdou poprvé a jsou zvě- to jednání je pravděpodobně zachování stávajícídaví na to, co jim naše umělecká
ho systému. O dalších novinkách v této oblasti vás
škola nabídne. Dovolte tedy ně- budu informovat.
kolik informací a také stručné
Prázdninové dny byly ve škole ve znamení nové
ohlédnutí na prázdninové měsíce, či závěr minu- výmalby vnitřních prostor školy a především relého školního roku.
konstrukce koncertního sálku, který je léta sužoV závěru června bylo uzavřeno přijímací říze- ván vlhkostí, která proniká do obvodového zdiva,
ní do všech čtyř oborů vyučovaných v naší ZUŠ. což neprospívá jak prostoru sálu, který slouží pro
Vzhledem k omezením, zasahujícím v této době
koncerty školy, tak především koncertnímu pianu.
plošně základní umělecké školství v celé naší
Věříme, že provedené práce tento stav zlepší.
republice, byla i naše škola nucena nepřekročit
Ani umělecky škola v letních měsících nezaháoproti loňskému roku počet přijatých žáků v hu- lela. Ještě v červnu jsme měli možnost navštívit
debním oboru, což vedlo mj. ke zpřísnění kriterií
mnoho krásných akcí organizovaných naší školou,
přijímacího řízení v tomto oboru. Celkový počet
ale také koncert mladých umělců z Finska a Linově přijatých žáků ke studiu v ZUŠ ve šk. roce
tomyšle, který byl opravdu nádherným zážitkem.
2013/2014 je 86, z toho 6 žáků bylo přijato ke
Program tohoto koncertu obohatili také naši malí
studiu literárně dramatického oddělení, 29 žáků
houslisté pod vedením p. uč. Mgr. Aleny Kincové.
ke studiu ve výtvarném oboru, 13 žáků v taneč- Sama si dovolím podotknout, že tento koncert byl
ním a 38 ke studiu v hudebním oboru. Celkem
pro mne velmi milým zážitkem a krásným setká20 uchazečů nebylo přijato. Na tomto místě bych
ním s hudební realitou a velmi vysokou úrovní
ráda připomněla, že ti, kteří nebyli ke studiu zařa- současného hudebního školství ve Finsku.
zeni a stále mají zájem u nás hru na nástroj, evenV srpnu se již linuly ze školy tóny žesťových nátuelně i další obory studovat, mají tuto možnost
strojů – to když pod vedením p. uč. Mirka Jindry
prostřednictvím doplňkové činnosti, kterou naše
připravoval Žesťový kvintet program pro festival
škola provozuje. Pro bližší informace nás nevá- *555. Přispěl zde půlhodinkou věžní hudby, která
hejte kontaktovat.
byla velmi kouzelným momentem pro spoustu poPřed prázdninami jsme s kolegy z dalších ZUŠ
sluchačů. Měla jsem možnost v potemnělých uličpřipomínkovali novelu školského zákona a došlo
kách zaslechnout nadšené komentáře návštěvtaké k intenzivnímu jednání členů Asociace zá- níků, dvě dámy z Českého Krumlova mi sdělily,
kladních uměleckých škol s Ministerstvem škol- že něco takového by v Poličce opravdu nečekaly
ství. Na těchto setkáních se prozatím podařilo na- a že se máme čím pochlubit… Děkuji tedy všem
vrhnout změnu v novele školského zákona, která
členům kvinteta za velmi příjemnou atmosféru,
měla základní umělecké školy nově zařadit mezi
kterou pro nás – malé lidičky dole pod věží – doškolská zařízení. Touto cestou by došlo k výraz- kázali v ten letní večer vytvořit.

V těchto dnech se již těšíme na příchod nových žáčků – jejich informativní setkání s pedagogy proběhnou hned 2. září 2013. Nově přijatí
žáci výtvarného oboru se dostaví v 16.00 hod.,
žáci literárně dramatického a tanečního oboru
v 16.30 hod. Obě schůzky proběhnou v sále ZUŠ,
Čsl. armády 347. Domluva rozvrhu pro ostatní
žáky všech oborů probíhá v pondělí 2. září 2013
v době od 13 do 16 hodin ve třídách dle rozpisu
v přízemí školy, pouze žáci tanečního oboru si
v tomtéž čase domluví rozvrh hodin se svými pedagogy v tanečních sálech v ZŠ Na Lukách.
Všem žákům i pedagogům přeji i v tomto školním roce mnoho elánu a dobrých nápadů, krásných zážitků a radosti s uměním, úspěchy na
soutěžních i koncertních podiích a především pocit spokojenosti, který nám umění do duše vnést
opravdu umí…
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka ZUŠ

Kardiaci v září
KARDIO - OLYMPIÁDA
Kardio klub Svitavy a Polička vás zve na 1. ročník Kardio - olympiády, která se koná v sobotu
14. září 2013 v areálu zdraví Cihelna ve Svitavách.
Olympiáda se koná za podpory městských úřadů
ve Svitavách a v Poličce. Přijďte se svými kamarády, známými a seniory, pro které olympiádu organizujeme. Prožijete příjemný den, ověříte si své
fyzické dovednosti a zručnosti. Setkáte se s milými lidmi a odnesete si řadu zajímavých zážitků.
Neseďte doma. Pohyb je zdraví. Soutěžit můžete
v několika nenáročných disciplinách které každý
zvládne. Chůze po rovné čáře, hod míčkem do
koše, kuželky, navlékání kroužků, plechovky shazování míčkem, kriket, hod na přesnost do kruhu
a další.
Prezentace účastníků proběhne od 9.00 do
10.00 hod. v areálu cihelny. Každý účastník obdrží
pamětní list a první tři v každé disciplině obdrží
medaili. Občerstvení a hudba zajištěno.
Každý si sebou vezme dobrou náladu, na akci
vás zve organizační výbor Kardio-Olympiády.
Další akcí bude 28. září autobusový poznávací
zájezd do muzea Jaroslava Haška, který by v letošním roce oslavil 130. narozeniny, návštěva hradu
Lipnice a dřevěné rozhledny v Bohdanči. Nenáročná kondiční vycházka 4 km.
Přihlášky do 20. září: SY - Chvojsíková Zd. tel.
737 941 571, Pol. - Navrátilová Eva tel. 728 246 578
Odjezdy BUS. nádraží SY 6.30 hod. Pol. 7.00 hod.
Na všechny se těší klub kardio a neseďte doma,
krásná příroda na nás čeká.
Jan Pokorný

Pronájem
V prostorách SAUNY na Plaveckém bazénu, Nádražní 775, Polička,

nabízíme k pronájmu místnost
o rozměrech 17 m2 za účelem rekondičních nebo
rehabilitačních služeb, např. masáže, poradenství
a přednášky péče o zdraví a výživu člověka.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Konopí může zachránit svět + soutěž

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 dům 4+1 s větší zahradou v Pazuše
u Litomyšle k okamžitému bydlení, nebo k rekreaci. Tel. 605 124 605.
•
Prodám zděný byt 2 + 1 OV v Poličce, 62 m2,
1. p., 2 pokoje + navíc malá místnost třeba jako
pokojík pro dítě, za domem velká udržovaná
zahrada s 2x posezením, pergolou a ohništěm.
Klidné bydlení a lokalita cca 5 minut do centra.
Tel. 732 917 901.
•
Prodám garáž na Sídlišti Hegerova
v Poličce, elektrika zapojena. Tel.: 604 665 517 po
18. hodině.
•
Pronajmu byt 1+1 v Poličce. Po kompletní
rekonstrukci. Nová koupelna a kuchyň s myčkou.
Nájem 6 000 Kč včetně inkasa + elektřina. Internet v ceně. Volejte 777 814 327.
•
Nabízím k pronájmu garáž v blízkosti centra města - ulice 9. května. Přípojka 220V/380V.
Mobil: 604 506 475.
•
Nabízíme dlouhodobé ubytování pro seniory v Bystrém (okr. SY). Tel. 739 000 926.
•
Máte doma v garáži nebo ve stodole motocykl zn. Jawa, ČZ, nepotřebujete ho, překáží Vám
a sháníte peníze? Nabízím odkup motocyklů zn.
Jawa do roku výroby 1970. Platba na místě a v hotovosti. Tel. 739 067 695.
•
Levné opravy počítačů, notebooků
a serverů. Cena od 100 Kč/hod. Polička a okolí.
Tel. 739 263 250.
•
18. srpna nám ulétla zelená andulka, pokud by náhodou někdo odchytl, prosím volejte
724 733 708. Odměna jistá.
•
SOUTĚŽ. 1. Napiště alespoň 3 značky, které
nabízíme v kamenném či internetovém obchodě.
2. Kdy byl kamenný obchůdek založen?: a) 24. 5.
1990 b) 11. 6. 2012
Zašlete-li nám na email a-fashion@seznam.cz
správnou odpověď, budete zařazeni do slosování.
Losujeme 30. 9. 2013.
Výhry: 1. místo - poukaz v hodnotě 800 Kč
2. místo - kvalitní červené a bílé víno 3. místokniha o zdravém životním stylu.
E-shop: www.afashion.cz Kamenný obchod: Hegerova 156, Polička (u kruhového objezdu).
•
Oznamujeme občanům, že i letos proběhne sběr ovoce na 50 % destilát z těchto
druhů: jablka, hrušky, švestky. Sběrné místo:
Polička, U liboháje 64 (nad fotbalovým hřištěm). Zahájení ve středu 4. září 15.00 – 17.00
hod. Provozní doba: středa 15.00 – 17.00 hod.,
sobota 10.00 – 12.00 hod. Do odvolání. Kontakt:
737 940 432.
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Pokračujeme v seriálu o konopí.
Tentokrát si vysvětlíme rozdíly
v druzích konopí.
Botanická klasifikace rodu konopí byla po dlouhou dobu nejasná, protože botanici řadili konopí
nejprve do čeledi kopřivovitých
(Urticaceae) a později do čeledi morušovníkovitých
(Moraceae). Dnes se konopí obvykle zařazuje do samostatné čeledi konopovitých (Cannabaceae), která
obsahuje pouze 2 rody – konopí (Cannabis) spolu
s chmelem (Humulus). V minulosti, ale i dnes, je botanická kvalifikace rodu Cannabis nejednotná. Velmi často se uvádějí 3 druhy: konopí seté – Cannabis
sativa, konopí indické – Cannabis indica a konopí
plevelné (rumištní) – Cannabis ruderalis.
Tyto druhy konopí se od sebe liší vzrůstem, vlastnostmi nažek a zejména zásadními rozdíly ve struktuře dřevnatého oddenku. Od těchto druhů, resp. od
prvních dvou druhů, byla vyšlechtěna řada variet.
V rostlinách konopí lze najít poměrně velké množství látek (asi 483 sloučenin). Většina z nich patří
k látkám v živých organizmech běžně rozšířeným,
např. sacharidy, jednoduché kyseliny, aminokyseliny, proteiny, alkoholy, aldehydy, vitaminy, pigmenty,
uhličitany, silice. Specifickou součástí jsou kanabinoidy, které dosud nebyly v jiných rostlinných druzích identifikovány. Kanabinoidy se tvoří především
ve žlaznatých listenech obalujících květy a plody, tzv.
konopných plevách. Skupinu kanabinoidů var. indica tvoří asi 66 sloučenin. Množství a zastoupení
kanabinoidů má zásadní význam pro psychoaktivní
i jiné biologické účinky pryskyřice.
Mezi jednotlivými uvedenými druhy a odrůdami
jsou velké rozdíly v obsahu THC, který se pohybuje
od 0,01 až 20 %. Za nejúčinnější psychotropní látku
je považován delta-9-trans-tetrahydrocannabinol
(THC). Pod zkratku THC se zpravidla zahrnuje i delta-8-trans-tetrahydrocannabinol s nižšími účinky,

ale též s nižším obsahem. Mezi kanabinoidy dále patří cannabidiol (CBD), který nemá psychotropní účinky, ale vykazuje vlastnosti sedativní, analgetické
a antibiotické. Působí proti povzbudivým účinkům
THC a posouvá začátek působení marihuany.
Konopí indické rostoucí v našich klimatických
podmínkách zachovává svůj charakteristický kanabidoidní profil, tzn. že při větším množství THC
(1,5 – 9 %) obsahuje málo CBD (0,04 – 0,10 %). Obsah THC v konopí setém pěstovaném v našich podmínkách může dosáhnout 0,01 – 0,9 %, obsah CBD
je 0,1 – 0,5%.
Technické konopí je asi dvě desetiletí starý potomek kulturní rostliny - konopí setého, kterou člověk
kultivuje od starověku. Vyznačuje se pro průmysl
příznivými růstovými vlastnostmi (štíhlý nevětvený
stonek) a téměř nulovým obsahem psychoaktivní
látky THC (max 0,2% podle norem EU). Co z toho
vyplývá, si necháme na příště.
K užívání konopí řekl někdo hodně moudrý: „Jsi-li mlád, musíš se naučit říci ne. Jsi-li stár, neboj se
říci ano.“
(Čerpáno z knihy Konopí a mák od Ing. Vladimíra
Kubánka.)
Na konci každého článku najdete soutěžní otázku.
Všichni, kteří správně odpovědí do 15. dne (včetně)
příslušného měsíce, kdy vyjde Jitřenka s konkrétní
otázkou, budou zařazeni do slosování o 3 výrobky
české firmy Annabis, která se zabývá výzkumem,
vývojem, výrobou a prodejem konopných výrobků
(zatím především mastí) a doplňků stravy. Odpovědi
lze odevzdat písemně na IC Polička nebo odeslat na
e-mail ekocentrumskritek@seznam.cz. U odpovědi
musí být čitelně uvedeno jméno a příjmení soutěžícího, jeho adresa a kontakt (telefon či e-mailová
adresa). Ze správných odpovědí budou vylosováni
tři výherci.
Vyhodnocení soutěže z minulého čísla Jitřenky:
nikdo správně neodpověděl, takže jsme neměli
z koho losovat. Výhry se převádějí do dalších kol.
Správná odpověď č. 1: Konopí lze používat na
vlákna, z kterých se vyrábí provazy, lana, látky (oděvy, plachty), koudel, papír, léčiva (masti, krémy), olej
na svícení, využití při stavbě domů jako stavební
materiál či různé izolace, konopný plast, při výrobě
potravin (pro lidi i zvířata), kosmetiky, drogy a další.
Soutěžní otázka č. 2:
Jaké druhy konopí v současné době rozlišujeme?
Na odpovědi čekáme do 15. září. Správnou odpověď se dozvíte v příštím čísle Jitřenky. Výherce
uveřejňovat nebudeme, ale budeme je kontaktovat,
abychom jim mohli předat výhru, kterou jsou masti,
které jsou běžně na trhu.
Za Ekocentrum Skřítek Ing. Eva Janečková

HESO
VAŠE OBLÍBENÁ TRAFIKA ROZŠířila OD 26. 8.
SORTIMENT ŠKOLNÍCH POTŘEB - KANCELÁŘSKÝCH
POTŘEB - CIGARET - LIHOVIN - TABÁKU - TISKOVIN BLAHOPŘÁNÍ - drobného zboží
V provozu terminál SAZKY.
Sleva pro školáky 10%.
Nový kolektiv se těší na vaši návštěvu.

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

Miluju Utenku.

Skejťáci obsadili Poličku
V sobotu 10. srpna se pod sjezdovkou na silnici
směrem na Jimramov začalo něco dít. Skupina
lidí ze Sk8 Slalom Polička připravovala stánky
s občerstvením, zapojovala zvukovou aparaturu,
věšela reklamy sponzorů a malovala slalom. Tento čilý ruch neznamenal nic jiného než přípravu
na sk8tové závody v Poličce. Již pátý ročník chtěl
překazit vydatný déšť, ale kolem čtvrté hodiny
raní to vzdal. Tak se mohlo začít okolo desáté
hodiny se startem prvního závodu a to v giant
slalomu. Na startu se sešlo 44 závodníků. Z největší dálky za námi dorazil Paul Price a to z Velké
Británie. Slalom giant měl délku přes 480 metrů

a Vojta Nunvář svoje první vystoupení na závodech pořádně užili. Doufáme, že jim toto nadšení vydrží i do dalších let.
Protože bylo přihlášeno i pár longborďáků,
připravili jsme pro ně letmý kilometr. Jedná se
vlastně o měřený úsek, ve kterém musí závodníci
dosáhnout nejvyšší rychlosti, aby měli co nejlepší čas. Do tohoto měřeného úseku se závodníci
rozjíždí z libovolné vzdálenosti a pomáhají si
takzvaným „pušováním“. Je to vlastně jako když
se odrážíte na koloběžce. Tuto disciplínu ovládl
Petr Matouš, za ním hned Petr Janoušek a třetí
Robert Thiele.

a postavený byl tak, aby si jezdci užili pořádnou
rychlost. V tomto záměru jim trochu překážel
silný protivítr, ale nakonec všichni dojeli a to ve
velmi slušných časech. V mužské kategorii se na
první místo svojí bezkonkurenční jízdou dostal
Standa Nožka, druhý pak skončil Petr Janoušek
a hned za ním Zdeněk Mach. Ženy startovaly
pouze dvě a na prudký kopec si troufla pouze
jedna a to Renata Škrabalová. Kategorii juniorů
ovládl Petr Matouš, za ním Vojta Valena a Vítek
Hromádko, všichni jezdí za Sk8 Slalom Polička.
Za dorost se na prvním místě umístil Max Thiele
z Německa, v závěsu pak Tomáš Petrák a Anička
Tehza. Poslední dva jmenovaní jezdí také za Poličku. Kategorie těch nejmenším měla následující pořadí: Felix Thiele z Německa, Petr Martinů
z Poličky a Matěj Štefka z Hradce Králové.
Dalším slalomem na pořadu dne byl slalom
hybrid dual. Závodníci jeli ve dvou drahách
a v mužích pak soupeřilo osm nejlepších v závodě head-to-head. Z tohoto vyřazovacího duelu
vyšel za muže nejlépe Robert Thiele, hned za
ním Josef Štef ka a v závěsu Zdeněk Mach. Za
ženy se na start již připravily obě závodnice
a tak pořadí po dvou kolech vypadalo takto. První Renata Škrabalová a druhá Eva Wiche. V kategorii juniorů se závodníci z Poličky rozhodli,
že se umístí stejně jako v předešlém slalomu giant, a tak na prvním místě byl Petr Matouš, druhý Vojta Valena a třetí Vítek Hromádko. Dorost
opět ovládl Max Thiele, na druhém místě byla
Terezka Podlahová z Prachatic a třetí Anička
Tehza. Děti opět ukázaly pořádný zápal a Matěj
Štef ka si dojel pro příčku nejvyšší, v závěsu pak
Petr Martinů a Honzík Vázler. Petr i Honza jezdí
za poličský tým. Po této kategorii nám na plac
do provizorně postaveného slalomu nastoupili ti
nejmenší. Tento rok stáli na prknech teprve poprvé, ale už to mezi kužely pěkně kroutí. Diváci
fandili těmto malým nadšencům opravdu hodně nahlas, a tak si Anička Šafránková, Maruška Maděrová, Lukáš Martinů, Ilona Langrová

Na závěr dne jsme pro jezdce i diváky připravili skvělou párty pod sjezdovkou v podobě živé
kapely. Band-a-ska hráli výborně a vše skončilo
okolo jedné hodiny ranní. Takto jsme zakončili
sobotní klání a usínali jsme s velkým očekáváním
druhého dne.
V neděli počasí opět přálo a tak jsme mohli vše
rozjet podle naplánovaného harmonogramu. Na
pořadu dne byl slalom tight, který se jel opět duálně, tedy ve dvou drahách. Aby si závodníci pořádně zajezdili, bylo v kategorii mužů určeno, že
se pojede vyřazovací závod na šestnáct nejlepších.
V head-to-head již ve finálových jízdách závodníkům docházeli síly, ale i tak byli k vidění skvělé
souboje, kde rozhodovaly setiny vteřin. První
místo obsadil jeden z bratrů Knettigů, a to Jarda.
Za ním na druhém místě skončil Zdeněk Mach
a druhý bratr Jakub Knettig skončil na třetím
místě. U žen se nic neměnilo a Renata Škrabalová
byla první o několik desetin před druhou Evou
Wiche. Juniory snad nemá cenu ani zmiňovat,
protože pánové to dali jako přes pauzák v pořadí
Petr Matouš, Vojta Valena a Vítek Hromádko. Dorosteneckou kategorii ovládl Max Thiele, za ním
Terezka Podlahová a třetí Anna Tehza. Za děti
pak dojel první Matěj Štefka, druhý Petr Martinů
a třetí Felix Thiele z Německa.
Protože jsme odjeli závody i přes šestnáct head-to-head v mužích velmi rychle a skončili bychom
tak okolo jedné hodiny odpolední, připravil si pro
Sk8 Slalom Polička malou exhibici. Na prkno se
tak postavili i pořadatelé a bylo vidět spoustu triků a dokonce i projíždějící zebru. Po tomto závodě došlo k velkolepému vyhlášení vítězů. Všichni
závodníci byli viditelně unavení, ale šťastní, že si
mohli zajezdit v tak příjemném prostředí, jaké
Polička nabízí.
Za Sk8 Slalom Polička chci poděkovat všem divákům, kteří se přišli na letošní ročník podívat,
a doufáme, že s námi budete i příští rok. Byla nám
svěřena organizace mistrovsví světa 2014 a počítá se se stotřiceti závodníky z více než dvaceti
zemí. Moc se na to těšíme.
V neposlední řadě chceme poděkovat všem
sponzorům, kteří náš sport podporují, a doufáme,
že si jejich přízeň udržíme i do budoucna.
A v poslední řadě poděkuji všem, kteří se na
pořádání těchto závodů podíleli za skvěle odvedenou práci.
S pokřikem „My jezdíme slalom“ se s vámi loučím.
-jt-
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Tak nám to opět
začalo
10. srpna, v den odjezdu volejbalistek TJ Spartaku Polička, to vypadalo na autobusovém nádraží
v Poličce jako v odbavovací hale letiště Václava
Havla v Praze.
Rodiče nevěřili svým očím a na časté dotazy,
jestli tohle všechno jede s námi, jsme si po několika minutách zvykli. Kolemjdoucí nevěřícně kroutili hlavami a pan řidič, který měl za úkol nás i naše
zavazadla dovést do nedalekých Čestic se pěkně
zapotil.
Jelikož se jednalo již o XIV. ročník, byla organizace zmáknutá a odjíždělo se přesně na čas. Cílem
soustředění je především stmelení hráčského kádru před zahájením přípravného období, obnovení tréninkového režimu po prázdninovém volnu,
zvýšení fyzické kondice, obnovení herních návyků
v činnostech jednotlivců a zapracování nových
hráček do družstev.
Družstva všech barviček žluté, oranžové, červené, zelené a modré, mladších a starších žákyň
a v neposlední řadě i juniorek zaplnila čestický
areál do posledního místečka. Moc nechybělo
a byla nás přesná stovka.
Děti z volejbalové minipřípravky rozvíjely koordinaci, bavily se míčovou abecedou a míčovými
a pohybovými hrami. Odehrály řadu soutěživých
her a turnajů.
Starší přípravka již zvyšovala kondici terénními
běhy a výběhy a kruhovým tréninkem. Volejbalové dovednosti byly zaměřeny na nácvik odbití
obouruč vrchem a spodem, nácvik smeče a podání.
Tyto dvě skupinky si zpestřily pobyt i šipkovanou a hledáním pokladu ve zdelovských lesích.
Mladší žákyně vytvořily zbrusu nové družstvo,
a tak se chvíli tápalo a okukovalo, ale trenér byl
s nasazením svých svěřenkyň spokojen.
Starší žákyně pilovaly především příjem podání
a hru s jednou nahrávačkou.
Ligové juniorky jely fyzičku. Jaká byla jejich radost, když si mohly alespoň v šestkovém turnaji se
staršími žákyněmi sáhnout na míč.

V podvečerních diskuzích s trenéry byly odměněny nejlepší hráčky uplynulé sezóny a vzorná
docházka i jednotlivé disciplíny a turnaje na soustředění.
Úterní návštěva plaveckého bazénu byla vítaným osvěžením a opravdu 100% vytížením místní
lokálky.
I když děvčata měla nabitý program, stačila chodit pěkně oblečená, namalovaná, účesové kreace
byly denně obnovovány a vylepšovány. Radost pohledět.
Celkově se volejbalové soustředění všech zúčastněných kategorií vydařilo a děti odjížděly
domů spokojeny a plné nových zážitků.
Poděkování patří všem trenérům, kteří si udělali o prázdninách čas a věnovali se dětem. Dále
dorosteneckému potěru, který pomáhal, kdykoli
bylo třeba. Vzorné kuchařince, maminám a jejich mimoušům, kteří nám dokázali vždy vyloudit
úsměv na tvářích, taťkům, kteří v rámci návštěv
kontrolovali a opravovali, co se dalo.
-har-
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Tenis

Veslování – pořadí
nejlepších
Dlouhodobá soutěž ve veslování na spodní
kladce zahájila ve fitcentru na plaveckém bazénu
v srpnu 2011. Svojí kondici v ní otestovalo již 180
mužů a 30 žen.
Veslování probíhá se zátěží 40 kg v jedné sérii
najednou, bez přestávky, až do úplného vyčerpá-

Tomáš Lněnička
ní cvičence. S pokusem končí ve chvíli, kdy není
schopen zvládnout již ani jedno opakování. Provedení cviku až do vyčerpání se používá jen při
pokusech o osobní rekord. Při běžném tréninku
veslování cvičenci maximálního nasazení nedosahují.
Průměrný netrénovaný muž má výkon 50 opakování, trénovaný muž 120 opakování. Průměrná
netrénovaná žena má výkon 5 opakování, trénovaná žena 40 opakování.
Čtenářům předkládáme tabulku nejúspěšnějších mužů TOP 20 a 3 nejlepší ženy za dvouleté
období – srpen 2011 až srpen 2013.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jiří Štěpánek
Tomáš Lněnička
Jakub Knettig
Zbyněk Žižka
Vlastík Novák
Zdeněk Zavoral
Jarda Petr
Jarda Trávníček
Jindřich Jílek
Petr Horníček
Stanislav Nožka
Robin Běhoun
Jaroslav Jirásek
Jan Dubský
Vláďa Němec
Jarmil Cik
Zdeněk Hurych
Konstantin Ožinskij
Vojtěch Melša
Emanuel Petr

1405
701
581
573
563
544
539
523
521
506
416
404
383
362
356
351
331
325
321
312

1.
2.
3.

Lída Nožková
Daniela Vykypělová
Lenka Poulová

160
85
57

Na turnaj dorostu v Poličce jsme mezi 16
chlapci bohužel zastoupení neměli zato mezi
děvčaty ano. Eliška Hrubá si při losu bohužel
vybrala další naši hráčku Lucku Jílkovou. Lucka
odehrála zatím svůj nejlepší turnaj po dvouletém působení v této kategorii a obsadila 3. místo
ve dvouhře, když účast ve finále nebyla daleko.
Vše si vynahradila ve čtyřhře se spoluhráčkou

z Litomyšle Nikolou Ondráčkovou a získala
1. místo.
3. 8. turnaj starších žáků v Hořicích. 3. místo
ve čtyřhře zaznamenal Adam Jelínek.
10. 8. turnaj baby-tenistů a mini-tenistů
v Poličce. Děkujeme firmě Ravensburger, která
je pravidelným sponzorem těchto turnajů pro
nejmenší tenisty. Opět jsme přivítali velký počet
dětí. Celkem se jich zúčastnilo ve čtyřech kategoriích 57 z toho 13 domácích. Jako první zasáhla do bojů baby-tenisová děvčata. V této kategorii máme v současnosti velká želízka a kvalitní
zálohu.

Na 11. místě se umístila Karolína Vendolská,
na 10. místě po zranění opět začínající Esterka
Navrátilová, na 6. místě byla Šárka Uhlířová
a na 3. místo dosáhly společně Kačka Kotvová
a Simča Válková.
Mezi chlapci hrál pouze Ondra Baláš, který
obsadil 13. místo.
Jako třetí v pořadí hráli chlapci mini-tenis.
I tady jsme měli medailové ambice, bohužel se to
těsně nepodařilo. Dušan Zahradníček byl kousek od třetího místa. Nakonec obsadil 5. místo.
Kuba Čerbák 6. místo, Honza Sedlatý 13. místo
a Páťa Slezák 14. místo.
Jako poslední hrály mini-tenis dívky. Z našich hráček startovaly pouze o rok mladší slečny
a tak konečné pořadí Verunky Uhlířové, Anetky
Kvapilové a Karolínky Klodnerové, není až tak
důležité, hlavně že přišly a sbíraly zkušenosti.
17. 8. turnaj mladších žáků ve Svitavách. Za
ziskem důležitých zkušeností vyrazil na turnaj
Péťa Sotona. Zahrál si po jednom zápasu ve
dvouhře a ve čtyřhře a určitě něco od soupeřů
pochytil.
17. 8. turnaj starších žáků ve Žďáru nad Sázavou. Adam Jelínek vyhrál jeden zápas ve dvouhře a ve čtyřhře obsadil 3. místo.
zj

Placená inzerce

Indoor centrum Litomyšl – GOLF59

Pořadí dalších nejlepších mužů, jejichž výsledky jsou 200 a více opakování, tedy rekordy, které
lze ještě označit hodnocením – vynikající.
21. Martin Dostál – 305, 22. Petr Škaroupka
– 302, 23. Vojta Hanyk – 280, 24. Karel Soukal
– 271, 25. Petr Čermák – 271, 26. Petr Humlíček
– 261, 27. Luboš Chládek – 257, 28. Milan Tůma
– 257, 29. Jakub Mitáš – 254, 30. Josef Vomáčka
– 251, 31. Michal Serafin – 251, 32. Vojta Měšťan
– 244, 33. Milan Stelzl – 234, 34. Honza Jiruše
– 234, 35. Jiří Havran – 229, 36. Radek Horníček (Nyklovice) – 222, 37. David Beneš – 221,
38. František Zbořil – 217, 39. Lukáš Karlík – 216,
40. Josef Stříteský – 206, 41. Daniel Ševčík – 205,
42. Štěpán Staněk – 202
-jš-

20

20. 7. turnaj mladšího žactva v Poličce. Za
účasti 12 chlapců a 17 dívek se podařilo jednou
vyhrát ve dvouhře a získat další body do žebříčku Adélce Bartoňové a Danovi Fučíkovi. Snahu
po výhře ještě předvedli Péťa Sotona a Honza
Holub, který je v Poličce na prázdninách u svého
dědy Radka Prušky.
20. 7. turnaj starších žáků ve Svitavách. Jednu výhru ve dvouhře zaznamenal Zdenda Jílek.
Turnaje se ještě zúčastnili Adam Jelínek a Martin Tutko.
20. 7. baby-tenisového turnaje v Čerčanech
u Prahy se zúčastnila Kačka Kotvová. Spolu
s jednou dívkou odolávala přesile 10 chlapců.
Nakonec Kačka prohrála až ve čtvrtfinále s pozdějším vítězem turnaje.
Víkend 27. 7. se nesl ve znamení vysokých teplot a tak si hráči i rodiče sáhli na dno sil. V těchto těžkých podmínkách se našim hráčům velice
dařilo.
Mini-tenisový a baby-tenisový turnaj v Litomyšli. Mezi mini-tenisty startovali Adam Kolečkář a Kája Klodnerová, kteří v letošním roce
především sbírají zkušenosti a tak umístění na
konci startovního pole není nijak nepříjemné.
V baby-tenisu jsme měli želízka v ohni. Šárka
Uhlířová obsadila 7. místo a Kačka Kotvová si
z turnaje odvezla pohár za 3. místo.
Na turnaj starších žáků v Hlinsku si úspěšně
vedli Adam Jelínek a Zdenda Jílek, kteří obsadili 2. místo ve čtyřhře a Zdenda navíc ještě
3. místo ve dvouhře.

Všem příznivcům golfu (a nejen jim) by neměla uniknout informace o novém golfovém indoor centru GOLF59 v Litomyšli,
které bude letos v říjnu otevřeno
v atraktivních prostorách historické budovy U VĚŽE 57-58-59
na Smetanově náměstí přímo v centru města.
Co připravujeme? Nadšeným amatérským golfistům nabídneme kvalitní klubové zázemí se
špičkovou technologií a možnost individuálního
rozvoje pod vedením anglického golfového profesionála. K dispozici budou dva golfové simulátory
a putting green. Showroom Vám nabídne přehlídku prestižních golfových značek Royal Collection,
Chikara, Dave Hick Golf, Vega a Miura. V místní
dílně Vám na míru vyrobíme nebo upravíme Vaše
golfové hole. Doplňky najdete v golfovém PROshopu. Spojujícím místem aktivit GOLF59 a kavárnou
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a cukrárnou Café59 bude stylová klubová místnost, která Vám nabídne pohodlí a relaxaci před
i po hře.
Že jste nikdy golf nezkusili? Budete mít možnost!
Rádi Vám golf představíme a jednotlivce nebo skupiny povedeme prvními golfovými kroky. Firmy
jistě ocení možnost pozvat své obchodní partnery a návštěvy do netradičního prostředí. Prostory
bude možné využít nebo pronajmout k uspořádání
prezentačních akcí, setkání, teambuildingu, párty
nebo večírku, k oslavám narozenin a výročí. Občerstvení, pohoštění i rauty zajišťuje v Litomyšli již
dobře zavedená značka Café59.
Zajímá Vás, jak to v novém golfovém indoor centru bude vypadat? Pak si prohlédněte vizualizaci
interiérů na www.golf59.cz.
O dni otevřených dveří vás budeme informovat
v příštím vydání.
Martin Votroubek

ŽÁCI - I.A.

DOROST-I.A.

MUŽI „B“ - I.B.

MUŽI „A“ - KP

Fotbal - rozlosování
Den

Datum

SO

10. 8.

Kolo Čas
1

Hledáme plavce

Domácí

Hosté

17.00

SK POLIČKA

ŽSK TŘEMOŠNICE

NE

18. 8.

2

17.00

SK POLIČKA

Sokol MORAVANY

SO

24. 8.

3

17.00

FK ČESKÁ TŘEBOVÁ

SK POLIČKA

NE

01. 9.

4

17.00

SK POLIČKA

Jiska HEŘMANŮV MĚSTEC

ST

04. 9.

14

17.00

SK POLIČKA

MFK CHRUDIM „B“

SO

07. 9.

5

17.00

Jiskra LITOMYŠL

SK POLIČKA

NE

15. 9.

6

17.00

SK POLIČKA

FC HLINSKO

NE

22. 9.

7

16.30

Sokol DOLNÍ ÚJEZD

SK POLIČKA

SO

28. 9.

8

16.30

SK POLIČKA

SK PARDUBIČKY

NE

06. 10.

9

16.00

TJ LANŠKROUN

SK POLIČKA

NE

13. 10.

10

16.00

SK POLIČKA

TJ SVITAVY „B“

SO

19. 10.

11

15.30

FK Agria CHOCEŇ

SK POLIČKA

NE

27. 10.

12

14.30

SK POLIČKA

FK OEZ LETOHRAD „B“

SO

02. 11.

13

14.00

1. FC ŽAMBERK

SK POLIČKA

SO

16. 11.

15

13.30

SK HOLICE

SK POLIČKA

NE

11. 8.

1

17.00

SK POLIČKA „B“

Sokol KUNČINA

SO

17. 8.

2

17.00

Sokol LIBCHAVY

SK POLIČKA „B“

NE

25. 8.

3

17.00

SK POLIČKA „B“

Sokol ŘETOVÁ

SO

31. 8.

4

17.00

Slavoj CEREKVICE N/L.

SK POLIČKA „B“

NE

08. 9.

5

17.00

SK POLIČKA „B“

SEBRANICE

SO

14. 9.

6

17.00

Sokol KAMENNÁ HORKA

SK POLIČKA

SO

21. 9.

7

16.30

SK POLIČKA „B“

TJ LANŠKROUN „B“

NE

29. 9.

8

16.30

Sokol JABLONNÉ NAD ORLICÍ

SK POLIČKA „B“

NE

06. 10.

9

16.00

SK POLIČKA „B“

Jiskra ÚSTÍ NAD ORLICÍ „B“

SO

12. 10.

10

16.00

Sokol VERMĚŘOVICE

SK POLIČKA „B“

NE

20. 10.

11

15.30

SK POLIČKA „B“

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ ´“B“

SO

26. 10.

12

14.30

Sokol JANOV

SK POLIČKA „B“

NE

03. 11.

13

14.00

SK POLIČKA „B“

Sokol ČISTÁ

NE

25. 8.

1

14.45

SK POLIČKA/Sokol POMEZÍ

Sokol KUNČINA

SO

31. 8.

2

14.00

Sokol LIBCHAVY

SK POLIČKA / Sokol POMEZÍ

NE

08. 9.

3

14.45

SK POLIČKA/Sokol POMEZÍ

ŘETOVÁ / ÚSTÍ N. ORL. „B“

NE

15. 9.

4

14.45

MORAŠICE/CEREKVICE

SK POLIČKA / Sokol POMEZÍ

SO

21. 9.

5

14.15

SK POLIČKA/Sokol POMEZÍ

Sokol HORNÍ ÚJEZD

NE

29. 9.

6

10.00

FK PROSEČ

SK POLIČKA / Sokol POMEZÍ

NE

06. 10.

7

13.45

SK POLIČKA/Sokol POMEZÍ

Jablonné nad Orlicí

NE

13. 10.

8

13.30

SOKOL JEHNĚDÍ/ SK SLOUPNICE

SK POLIČKA / Sokol POMEZÍ

NE

20. 10.

9

13.15

SK POLIČKA/Sokol POMEZÍ

Sokol ŽICHLÍNEK

SO

26. 10.

10

12.15

Sokol BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

SK POLIČKA / Sokol POMEZÍ

NE

03. 11.

11

10.00

SK POLIČKA/Sokol POMEZÍ

Sokol RADIMĚŘ

SO

24. 8.

1

09:30 11:15

SK POLIČKA

volný los

SO

31. 8.

2

09:30 11:15

SK POLIČKA

JABLONNÉ NAD ORLICÍ

NE

08. 9.

3

09:30 11:15

Sokol DOLNÍ ÚJEZD

SK POLIČKA

SO

14. 9.

4

09:30 11:15

SK POLIČKA

FC Jiskra 2008

NE

22. 9.

5

09:30 11:15

Sokol LIBCHAVY

SK POLIČKA

volný los

SK POLIČKA

6
NE

06. 10.

7

09:00 10:45

JABLONNÉ NAD ORLICÍ

SK POLIČKA

SO

12. 10.

8

09:30 11:15

SK POLIČKA

Sokol DOLNÍ ÚJEZD

SO

19. 10.

9

11:30 13:15

FC Jiskra 2008

SK POLIČKA

SO

26. 10.

10

09:30 11:15

SK POLIČKA

Sokol LIBCHAVY
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TJ, Plavecký oddíl ORKA Polička, o.s., vyhlašuje
pro školní rok 2013/2014 nábor dětí do přípravného kurzu plavání.
Zájemci se mohou dostavit od 9. září každé
pondělí v 16.00 hodin a ve středu v 16.15 hodin.
Přijímají se děti od 5 do 8 let (mohou být starší)
se základy plavání. Děti budou trénovat 1x týdně,
zdokonalovat se v plaveckých stylech (motýl, znak,
prsa, kraul) a připravovat se na plavecké závody.
TJ, Plavecký oddíl ORKA Polička, o.s., byl založen v roce 1999. Od té doby prošlo oddílem nespočet dětí. Některé pokračovaly v plaveckém či
jiném sportovním zaměření při středoškolském
studiu. Naši plavci získali v oddíle spoustu zkušeností a dovedností, které uplatnili v oblastních
i krajských závodech mladších i starších plavců
v Trutnově, Chrudimi, Náchodě, České Třebové
a ve Svitavách.
Informace vám podají: předseda a trenér oddílu
Zdeněk Jandík (jandikovi@unet.cz) a jednatelka
Jitka Kmošková (j.kmoskova@email.cz)
Rádi vás na plaveckém bazénu v Poličce přivítáme a těšíme se na vás.
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Leze nebo běží, chceme býti svěží...

Světový titul
v in-line hokeji
Druhý titul mistra světa organizace FIRS v americkém Anaheimu získal v červenci in-line hokejista Lukáš Cik, původem z Poličky. Český tým celým
turnajem prošel bez porážky a ve finále zametl
s Kanadou 8:2.
Po třídením odpočinku odletěl český reprezentant do kolumbijského Cali, kde přidal do své sbírky bronz ze světových her. „Sám jsem byl zvědavý, jak to bude v Kolumbii vypadat. Nikdy jsem
na světových hrách nebyl. Zahájení „olympiády“
neolympijských sportů se na stadionu zúčastnilo
50 000 diváků“, řekl Lukáš Cik, který se po pěti
letech profesionální kariéry v evropských ligách
vrací zpět do Poličky.
-ij-

Kamenecké
podání
Dne 24. 8. se za ideálního
volejbalového počasí konal na
antukových hřištích areálu Pod
Lípou v Kamenci 14. ročník volejbalového turnaje Kamenecké
podání, kterého se zúčastnilo
osm družstev nejen od nás, ale
také přespolní z Adamova, Pardubic, Svitav, Bystřice, Bechyně a Lelekovic.
Vyhrála ??, před ??. Třetí skončil ???.
Děkujeme sponzorům: Bartosh s.r.o. - reklama,
Sádrokartony Nešický, MIRO Borová, Elektro
Franc, Ravensburger a Tiskárna Polička.
Za TJ Spartak Polička - ASPV
J. K. Dvořák

Nejteplejší dny a noci léta jsou za námi. Lezci
z Poličky se však pořád těší na další překonávání
různorodých profilů umělých a hlavně přírodních
lezeckých cest nebo lanových překážek. Tyto aktivity vyžadují dobrou fyzickou kondici, soustředěnost,
jistou dávku sebezapření a mnohdy schopnost překonat sám sebe. Snažíme se různými cestami tuto
činnost předkládat i veřejnosti.
V tomto roce máme za sebou se SVČ Mozaika organizaci oblastního a okresního kola ve sportovním
lezení na obtížnost i rychlost, minizávod „Traverz“,
což je místní boulderingové klání v lezení bez jištění
nízko nad zemí, prázdninové dopoledne na umělé
horostěně při ZŠ Na Lukách pro příměstský tábor
dětí, turistický výstup na Čtyři palice, výjezd do
Karpat za hrabětem Drákulou v Rumunsku, venkovní lanové aktivity mezi paneláky pro děti a mládež.
Těšit nás může účast Jana Pospíšila, Jakuba
a Elišky Lorencových na závodech Tendon cupu. Za
juniory a muže soutěžil v Českém poháru ve sportovním lezení na rychlost Petr Klíma a hlavně Michal
Štěpánek, který soutěží i v lezení na obtížnost a se
svými domácími výkony na poli boulderingovém
splnil dokonce nominační podmínky pro reprezentaci v Evropském poháru juniorů v boulderingu.
Petr Hartman překonával švýcarské ledové stěny na
Mistrovství světa juniorů v drytoolingu a účastnil se
Světového poháru mužů v drytoolingu. Velmi dobře lezl v Africe a na lezeckých soutěžích Jan Chvála
a stoupající formu zaznamenává v Českém poháru
po zdravotním úrazu i Vláďa Střílek.
Doufejme, že náš kolektiv budeme mít i nadále
dost energie ukazovat mladým v takové míře jako
doposud možnou cestu životem slušného člověka.
Toho člověka, který je závislý raději na pohybu či
práci, nikoli na požitcích, které lidskou plodnou činnost spíše pozastavují a rozmazlují buňky našeho
těla. Buňky, orgány a celé orgánové soustavy navyklé na každodenní nadměrný přísun monosacharidů,

Jakub Lorenc na soutěži v Tendon cupu

Ceník plaveckého bazénu

Poslední závod
SK Prima
V sobotu 7. září od 10.00 hodin se na cestě od
ulice Hegerova směrem k Troubným rybníkům
uskuteční poslední závod seriálu dětských cyklistických závodů SK PRIMA poličského poháru.
Závěrečným závodem bude časovka jednotlivců.
Časovka navazuje na dva již uskutečněné závody
z května a června. Závod je vypsán od předškolních kategorií na odrážedlech až po deváťáky stejně jako v předchozích závodech.
Po dojetí posledního závodu budou vyhlášeny
celkové výsledky poháru a první tři v každé kategorii obdrží hodnotné ceny.
-iš-

Bazén plavání
		 děti do 3 let
		 děti od 3 let do 15 let
		 ostatní
Sauna
		 děti do 3 let
		 děti od 3 let do 15 let
		 ostatní

zdarma
20 Kč/hod.
45 Kč/hod.
zdarma
40 Kč/hod.
80 Kč/hod.

Permanentky
5 vstupů

10 vstupů

15 vstupů

děti od 3 let do 15 let
160 Kč

210 Kč

ostatní

Turisté zvou

200 Kč

19. - 22. září - zájezd Brdy.
Společný zájezd členů odborů ze
Svitavska do otevřených oblastí
vojenského újezdu Brdy. Vedoucí
akce: ing. Karel Müller
sobota 28. září - Severomoravská chata. Vlakový zájezd do oblasti Jeřábské vrchoviny a Králík. Pěší trasa asi 15 km. Sraz
účastníků v 7.15 hod, odjezd vlakem v 7.31 hod. Vedoucí akce: Jiří Coufal
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

400 Kč

575 Kč

sauna
děti od 3 let do 15 let
190 Kč

365 Kč

375 Kč

725 Kč

Kursy
		 Aquagravidibic
		 Aquaerobic
		 Batolata - malý bazének
		 Rodiče s dětmi 2-3 roky
		 veřejnost velký bazén
		 Plavání hrou
		 Zdokonalovací plavání
		 Delfínek
		 Plavání a cvičení nejen
		 pro seniory

80 Kč/60 min.
80 Kč/60 min.
110 Kč/30 min.
100 Kč/45 min.
60 Kč/60 min.
60 Kč/60 min.
60 Kč/60 min.
50 Kč/60 min.

Přednášky
		 Úvodní přednášky, přednášky
		 pro těhotné
20 Kč za osobu

plavání

85 Kč
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kofeinu, nebo například na nikotin či alkohol a jiné
látky. Spolu s nízkou pohybovou aktivitou se těžko
odolává nemocem a degenerativním vlivům každodenního zatížení. Škoda, že se právě s těmito, nejen
psychiku povzbuzujícími, látkami setkáváme skoro
na každém kroku. Školy a třeba i akce pro děti a mládež jsou tomu svědectvím. Mladí se pak při debatách
na téma zdravý životní styl cítí nesvobodní a omezovaní. Se slovy: „Užíváme si, pokud jsme mladí“, si
zatím nedokážou uvědomit, že si ukrajují z jiné, zatím vzdálené, části svého života. Výsledkem bývá například léčba cukrovky, nadváhy, srdečně-cévních,
nebo neurologických nemocí a spolu s průběhem
a odvykáním na různorodé závislosti nás všechny
stojí některé výše jmenované „trendy“ nemalé výdaje. Jiný výsledek jsem však zažil při srpnovém atletickém soustředění v Pusté Rybné, které pořádal pro
své svěřence Míla Červ a jeho kolektiv z AC Atletika
Polička. Nechť se tedy tomuto typu „závislosti“ na
pohybu a práci daří. Věřme v podporu těchto aktivit,
které nejen děti a mládež směřují k hodnotnějšímu
trávení volného času.
STN

525 Kč

ostatní
1.050 Kč

UPOZORNĚNÍ:
• vstup na bazén je započítán od převzetí do
předání klíčku od kabinky
• za překročení zaplacené doby uhradí návštěvník 10 Kč za započatou každou ¼ hodinu
• držiteli ZTP a ZTP/P a jejich průvodci se poskytne sleva poloviny vstupného

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

Uvedené kurzy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku.
Půjčovné:
vysoušeče vlasů
rukávky/pár
vstup na balkon
plavecký pás

10 Kč
5 Kč/hod.
10 Kč/hod.
5 Kč/hod.

UPOZORNĚNÍ
Potvrzení pro zaměstnavatele a pojišťovny za
vstupenky nebo permanentky hlaste v pokladně
před zaplacením nebo využijte služeb v pracovní
době v kanceláři plaveckého bazénu.
Ceny jsou včetně 15% DPH a půjčovné je včetně
21% DPH.
Jitka Kmošková
vedoucí plaveckého
bazénu Polička

Plavecké kurzy
Pondělí: vede instruktor/ka
16.00 – 17.00 hod.
přípravka ORKA
Zdeněk Jandík
16.00 – 17.00 hod.
Delfínek 5-9 let,
Zdena Šemberová
16.00 – 17.00 hod. velký b.
děti - kapříci od 4-7 let
Jolana Kozlová
17.00 – 18.00 hod.
zdokonalovací kurz st. žáci Zdena Šemberová
17.00 – 18.00 hod.
plavecký oddíl A + B ORKA Zdeněk Jandík
Úterý:
16.00 - 17.00hod.
cvičení a plavání pro těhotné Zita Nešťáková
16.00 -17.00 hod.
Delfínek 5-9 let
Jana Divoká
Středa:
13.00 – 13.30 hod.
Batolata malý bazének - pulečci
			
Jana Nyklová
13.30 – 14.00 hod.
Batolata malý bazének - medúzky
			
Jana Nyklová
14.00 – 14.30 hod.
Batolata malý bazének - pulečci
			
Jana Nyklová
14.30 – 15.00 hod.
Batolata malý bazének - medúzky
			
Jolana Kozlová
15.00 – 15.30 hod.
Batolata malý bazének - medúzky
			
Jolana Kozlová
15.30 – 16.00 hod.
Batolata malý bazének - medúzky
			
Jolana Kozlová
16.15 - 17.00 hod* veřejnost
rodiče s dětmi od 2-3 let – želvičky
- velký b. + malý b.
Jana Divoká
16.15 – 17.30 hod.
plavecký oddíl Orka
Zdeněk Jandík
17.30 – 19.00 hod.
kondiční plavání veřejnost
plavčík
19.00 – 20.00 hod.
Aquaerobic
Jana Divoká
Pulečci 6–12 měsíců, Medúzky 1–2 roku, Želvičky 2-3 let (veřejnost), Kapříci 4–7 let, Delfínci

5–6-9 let, Zdokonalovací kurz st. žáci, Plavecký
oddíl ORKA
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
může zakoupit permanentku na pět až patnáct
vstupů. Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení. Srdečně zveme začátečníky i pokročilé,
přijďte mezi nás, vyberte si z naší nabídky. Těšíme
se.
Informace: Zjistili jsme pro vás - zdravotní pojišťovny proplácí dětem plavecké kurzy, využijte
této nabídky, přijďte mezi nás si zaplavat.
Vedoucí plaveckého bazénu Jitka Kmošková,
mobil 737 867 342, e-mail. bazen@tespolicka. cz,
plavecká škola Jolana Kozlová 731 020 030, e-mail.
plaveckaskola@tespolicka. cz, hospodářka plaveckého bazénu Zdena Mihulková tel. 461 725 631, plbazen@tespolicka. cz,
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem a na webových
stránkách Města Poličky a T. E. S., s. r. o
*Vážení rodiče, nabízíme vám s dětmi ve věku
od 2 do 3 let plavání pro veřejnost v odpoledních
hodinách. S jedním dítětem tohoto věku je nutný
doprovod osoby starší 18 let. Kurz je dostupný pro
širokou veřejnost.
Přihlášky obdržíte po telefonické dohodě na
úvodní přednášce na Plaveckém bazénu, Nádražní 775, Polička.
Kurzy zahajujeme pondělí 9. 9. , úterý 10. 9. ,
středa 11. 9.

Rybářská noc s Půlnočním sumcem
V pátek 9. srpna se v areálu Rybářského sdružení Vysočina Polička na přehradě Pod kopcem konal
II. ročník poněkud netradiční akce, jejímž cílem je
spojit sportovní a společenské vyžití účastníků. Vypovídá o tom i její název Půlnoční sumec - Rybářská
noc. Zpočátku se zdálo, že to kvůli počasí nedopadne
dobře, ale i tentokrát sv. Petr, patron rybářů, dokázal,
že poličským trvale fandí.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Počasí si tentokrát s námi trochu zalaškovalo. Ještě
ve 20 hodin, za doprovodu blesků a hromobití, padaly z nebe proudy vody a mnozí ztráceli víru, že
bude možné rybářskou noc zahájit - v takovém
počasí nechce žádná hudba riskovat velké škody
na své drahé aparatuře. Nakonec se však, bohudík,
opět vyplatila naše houževnatost, odolnost a hlavně
víra to nevzdat. Za půl hodiny se situace dramaticky změnila a my jsme mohli odcházející bouřku
prohlásit za vítací fanfáry rybářského sdružení
a podotknout, že jiné vítání hostů na rybářské půdě
než vodou nemůže být.
Pak už začala hrát skvělá muzika, a světe div se,
přichází nečekaně velké množství lidí a začíná společenský večer, jaký jsme již dlouho nezažili. Ve 22
hodin při ohňostroji je na přehradě 500 - 600 lidí.
Nálada je skvělá, ohňostroj velmi pěkný, hudba hraje jak z partesu, parket plný tanečníků, a tak jsme
svědky malého zázraku a máme velkou radost, že
v tak těžké době je možné být svědkem lidsky krásné

akce. Děkuji všem místním občanům i všem přespolním, kteří přijeli z různých míst republiky, za účast
a aktivitu, kterou tento nádherný večer podpořili.
Součástí akce byl i závod o ulovení nejdelší ryby.
O půlnoci proběhlo vyhodnocení úlovků a udílení
pohárů. Největšími ulovenými rybami byli kapři 58,
56 a 56 cm. Nejdelší štika měřila 55 cm, několik větších rybářům upadlo z háčku. Nicméně i tato část
večera se povedla a zcela naplnila naše očekávání.
Opětovně jsme prošli velkou zkouškou našeho odhodlání a já nepochybuji, že jsme uspěli. Konec konců, na tomto principu vzniklo naše sdružení a stále
na něm stojí.“
-vra-

Nekončící šlapání
Evropou!
(pokr. ze str. 24) zase tak jednoduché si každé ráno
15 dní po sobě sednout na kolo a vědět, že to bude
jen bolet, že to nepojede, nebude vůbec utíkat a hlavně, že to bude trvat tak dlouho. Jediné, co mě drželo
nad vodou, byly přestávky, jídlo a studené pití. Krajina, kterou jsem projížděl byla neskutečná, počínaje
jižními Čechami, Alpami, přejezdem Grossglockner
hochalpenstrasse (ze 750 do 2500 m n m.), Dolomity, krajem Trentina, Lagem di Garda, Toskánskem
a před přejezdem na Korsiku, konče Ligurskými
Alpami. Při tom vedru a té dřině si té krásy člověk
ale ani nějak nestačil užívat. Bohužel fotku nemám
ani jednu, protože mi hned při prvním zapnutí v jižních Čechách přestal fungovat foťák. Takže to mám
všechno jen v hlavě a ve vzpomínkách. Když jsem
dojel do přístaviště v italskéhém Livornu a čekal na
bráchu, než dojede, tachometr mi ukazoval 1 923
km. V duchu jsem si říkal, škoda, necelých 80 km
a bylo to za 8 dní 2000 km natěžko se vším vybavením (stan, karimatka, spacák, oblečení, vaření, věci
na opravu kola, atd.). Smál jsem se sám sobě, když
jsem po osmém dnu stráveném v sedle po 13 hodinách a najetých 280 km, místo toho abych si ustlal
v nějaké přístavní hospůdce a trávil čekání nějakým
gastronomickým zážitkem a pitím piva, sedl po asi
hodině odpočinku znovu na kolo a jezdil po přístavišti v Livornu, abych najezdil ještě 30 km. Jsem fakt
magor. Když jsem to pak doma vyprávěl Ivě, mohla
se potrhat smíchy.
Po příjezdu a dalším šlapání na Korsice s bráchou
to už bylo o něco jednodušší, nebyl jsem na to sám.
Když jsem po 15 dnech bez odpočinku, bez normálního spánku, s totálně odrovnanými achilovkami,
koleny, kyčlemi, kouknul na tachometr a viděl na
něm 3064 km, 23 420 nastoupaných výškových
metrů, tak se mě zmocnil takový nepopsatelný, ale
nádherný, pocit zadostiučinění. Jen pro představu
vzdálenost 3 000 km je vzdálenost jako když jedete
např: Polička - Praha - Plzeň - Norimberk - Curych
- Ženeva - Paříž - Barcelona - Lisabon. Ani nevím
proč to dělám, proč si sahám na dno, proč se snažím
všechno hrotit až do konce a na krev, ale tak nějak
teprve v těchto chvílích mě život naplňuje něčím, co
má pro mě význam. Neumím žít jen tak, musím pořád něco dělat. A jak říkám: „Odpočinu si v hrobě.“
Nepovažuji se, a ani bych se to neopovážil napsat,
za nějakého cyklistu, horolezce, běžce nebo vodáka.
Jen mě těch věcí baví spousta a snažím se v nich něco
nikoli dělat, ale prožít, zažít, něco si při daných aktivitách uvědomit. Díky mé neskutečné přítelkyni Ivě
můžu, především s ní, všechno tohle prožívat. A když
to náhodou není s ní, jako třeba tenhle cyklovýlet,
tak stejně vím, že nebýt její podpory, její důvěry a jejímu fandění, nikdy bych něco takového nemohl prožít. A věřte mi, to nejsou zážitky, které stojí spousty
peněz, jsou to prožitky, které jsou vykoupeny stovkami hodin dřiny, potu, vůlí něco si dokázat a touhou
splnit si své sny, představy a touhy. A kdyby někoho
zajímalo, co na to lidské tělo? To je neskutečný stroj,
který, po tomto zážitku, podle mého vydrží téměř
vše. Chvílemi jsem si připadal jako robot. A hlavně,
to tělo ovládáte vy, vaše touha, vaše myšlenky, vaše
sny. Po tomto zážitku pro mě cyklistika už neznamená jet se projet na kole, ale jet něco prožít. Teď doma
jsem rád, že jsem zdravý a živý, že nemám prasklé
achilovky atd. Teprve když si hrábnu na dno, mám
pocit, že žiji. A ten pocit mi zprostředkovává jen prožívání takovýchto chvil.
Díky za vaši pozornost.
P.S.: Určitě se můžete těšit do Divadelního klubu
na povídání s promítáním o naší cestě po jižním
Kyrgyzstánu a to vám vřele letos doporučuji, protože opravdu bude na co koukat, bude i video, smích.
A vůbec, přijďte a nechte se překvapit. Když někoho
z vás bude zajímat něco z mého výletu na kole, rád
se také podělím o zážitky. Termín upřesníme, ale asi
nějakou listopadovou neděli.
S pozdravem a přáním naplno prožitého života
Petr Mazal

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Plavecký bazén
1. neděle
2. pondělí
3. úterý

zavřeno
14.00-20.00
6.00-12.00, 14.00-17.30, 17.3-19.00 tři
dráhy, 19.00-20.00
4. středa
6.00-7.30, 12.00-17.30,17.30-19.00
kondiční plavání
5. čtvrtek 6.00-7.30, 10.00-12.00, 14.00-17.30,
17.3-19.00 tři dráhy, 19.00-20.00
6. pátek
6.00-7.30, 10.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
7. sobota
14.00-20.00
8. neděle
zavřeno
9. pondělí 6.00-7.30, 12.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-19.00 dvě dráhy, 19.00-20.00
10. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 16.00-17.00
cvičení a plavání pro těhotné dvě
dráhy, 17.00-20.00 z toho
od 17.30-19.00 tři dráhy,
11. středa
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 Aquaerobic
12. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-17.30, 17.3-19.00 tři
dráhy, 19.00-20.00
13. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14. sobota 14.00-20.00
15. neděle zavřeno
16. pondělí 6.00-7.30, 12.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-19.00 dvě dráhy, 19.00-20.00
17. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 16.00-17.00
cvičení a plavání pro těhotné dvě
dráhy, 17.00-20.00 z toho od 17.3019.00 tři dráhy,
18. středa 6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 Aquaerobic
19. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-17.30, 17.30-19.00 tři
dráhy, 19.00-20.00
20. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
21. sobota 14.00-20.00
22. neděle zavřeno
23. pondělí 6.00-7.30, 12.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-19.00 dvě dráhy, 19.00-20.00
24. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 16.00-17.00
cvičení a plavání pro těhotné dvě

Ubytování „Balaton“
u koupaliště
Provozovatel T.E.S., Jiráskova 977, Polička
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace
nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem 8 lůžek,
vybavenou kuchyňku, sociální zařízení, společenskou místnost s krbem. Venku je ohniště vhodné pro
opékání. Využít lze gril a chlazení.
KONTAKT: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
č. tel. 737 867 342, 461 725 631,
Ceník a foto najdete na webových stránkách www.
tespolicka.cz a www.policka.org

dráhy, 17.00-20.00 z toho od 17.3019.00 tři dráhy,
25. středa 6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 Aquaerobic
26. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-17.30, 17.30-19.00 tři
dráhy, 19.00-20.00
27. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
28. sobota svátek 14.00-20.00
29. neděle zavřeno
30. pondělí 6.00-7.30, 12.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-19.00 dvě dráhy, 19.00-20.00
Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27°C.
DLE HYGIENICKÉHO PŘEDPISU VYHLÁŠKY
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ č. 238/2011 ze
dne 10. 8. 2011 do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami a děti do jednoho roku! Děti ve věku 1 až 3 let
mohou do bazénu pouze v plavečkách nebo jednorázových plenkách do vody s přiléhavou gumičkou
kolem nohou! DĚTI DO 10 LET VĚKU MAJÍ VSTUP
POVOLEN POUZE S PLNOLETOU OSOBOU!
UPOZORNĚNÍ: při překročení zaplaceného času
v bazénu a bazénku se doplácí dle platného ceníku.
PROVOZ SAUNY zahájen ve středu 18. září
muži: 		
středa a pátek od 16.00-19.30
ženy: 		
čtvrtek od 16.00-19.30
		
sobota od 15.00-16.55
společná:
sobota od 17.00 do 20.00.
AKTUÁLNÍ ZMĚNY o provozu plaveckého bazénu jsou zveřejněny na vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a www stránkách: město Polička,
T.E.S., s.r.o.
Informace:
Jitka Kmošková 737 867 342
		
bazen@tespolicka.cz
		
731 020 030
		
plaveckaskola@tespolicka.cz,
		
Zdena Mihulková: 461 725 631
		
plbazen@tespolicka.cz
Provozní doba fitcentra na plaveckém bazénu:
po, st, pá:
10.00-12.00 a 14.00-20.00
čt: 		
14.00-20.00
so: 		
18.00-20.00
dle rozpisu uvedeném na vývěsní tabuli před plaveckým bazénem. Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora.
ZIMNÍ STADION:
Plocha In-Line bude demontována 10. 9.
Ledová plocha bude zprovozněna 1. 10.
Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního stadionu, Polička, zimnistadion@tespolicka.cz, 461 725 427
PROVOZ KOUPALIŠTĚ JE UZAVŘEN

Nekončící šlapání
Evropou!
Zimní hodiny šlapání na ergometru, smrad, pot,
nuda, opruz. Prvních pár stovek jarních kilometrů
a pak zkouška. Salza - Polička. Trasa měřící 340 km,
14 hodin šlapání. Vyjel jsem ve tři odpoledne a do
Poličky za svítání dojel v pět ráno. Sedl jsem si před
barákem na chodník, vytáhl decku slivovice, kterou
jsem si z Rakouska vezl, vypil ji a počkal až vyjde Iva,
která před půl šestou vychází a jezdí do práce, abych
ji řekl, že jsem to dal. Jen v duchu jsem doufal, že
bych mohl dorazit do té doby. Těšil jsem se strašně
moc do postele. Spal jsem asi 3 hodiny. Po ranní kávičce jsem jel za Ivou ještě do Dolní Dobrouče, abych
měl za ten den 400 km. Sice jsem pak nemohl ani
slézt z kola, ale byl jsem šťastnej. A tak to začalo.
Po červencové prosluněné horolezecké „dovolené“
v jižním Kyrgyzstánu v pohoří Zayilijski Alatau, už
mi v hlavě vyvěrala touha po jízdě z Poličky do Livorna, odkud jsem měl 9. srpna odjet s bráchou na Korsiku na necelých 7 dní na kolo. A Protože jsem měl 10
dní volna a do Livorna z Poličky to je tak 1 200 km,
připadalo mi to jako docela dobrej nápad na celkem
pohodovou jízdu. I když jsem s nosičem a brašnami
nikdy předtím nikde nejel. A ani jsem si to neuměl
pořádně představit. Když jsem zvážil kolo, které
samo má pod 10 kg a s brašnami mělo 25 kg, docela
jsem začal pochybovat, jestli s tou zátěží vůbec půjde
jet. To byl ale jen první problém. Další nastal hned
poté. Po 3 nedělích strávených v zemi střední Asie,
kde zrovna gastronomie není něco, na co bych rád
vzpomínal, jsem to v České republice hned trošku
přehnal a svému luxusně scvrklému žaludku připravil pořádný šok v podobě nechutného obžerství.
A jak to tak bývá, krom toho, že jsem to, co se normálně dělá orgánem, který se nachází u lidí v přední
části pánevní oblast, tak jsem tuto funkci přenechal
orgánu v zadní části, ležel jsem v posteli a měl docela
vysoké horečky. Ty naštěstí po jednom dnu ustoupily
a krom vařících se a všemožných zvuků vydávajících
střev, mi v podstatě nic nebylo.
1. 8. v 5 hod. ráno jsem „vystartoval“. Nemohl
jsem to těžké kolo ani snést ze schodů. Ne že bych
si zrovna vybral nejideálnější počasí na jízdu na
kole, ale aspoň jsem nepotřeboval pláštěnku. Trasa
mých prvních osmi dní byla: Polička - Jihlava - Telč
- Slavonice - Ybss an der Donau - Hieflau - Dachstein - Schladming - Radstadt - Brixen - Bolzano Trento - Lago di Garda - La Spezia - Janov - Empoli
- Pisa - Livorno. – 1 953 km s nastoupanými zhruba
12 000 metry. Vedro bylo celých osm dní neskutečné,
při každé příležitosti, všude kde tekla jakákoli voda,
jsem se svlékl a užíval si vteřiny slasti. Při průjezdu
např: rakouským Schladmingem (horské lyžařské
středisko), teploměr ukazoval ve 2 hodiny odpoledne 43 stupňů. Všechny dny se zdály být stejné, budík
natočený na 4.30 hod. nebo na 5 hod., uvaření kafe,
ovesné kaše a v 5.30 hod. výjezd. Prvních pár hodin
bylo nejpříjemnějších co se týče počasí. Co se týče
ztuhlosti a bolesti kolen, kyčlí, ale hlavně achilovek,
tomu bylo naopak. V sedle s přestávkami jsem denně
těch prvních 8 dní trávil tak 10 - 14 hodin. Člověk byl
už po několika dnech po pár hodinách jízdy tak trochu v tranzu, aby vůbec mohl šlapat. Musel jsem stále o něčem přemýšlet, na něco se těšit, něco si zpívat,
jinak bych se na to asi vy... Není to (pokr. na str. 23)
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