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Velký španělský
úspěch

Firma Milacron postaví nový výrobní areál
Město Polička podepsalo významnou smlouvu
o prodeji území pro výstavbu v průmyslové zóně
Na Vyšehradě s firmou Milacron Czech Republic
(MCR).
Firma MCR, která vyrábí stroje na vyfukování
plastů a sídlí od roku 1994 v Poličce-Bořinách,
zaznamenala v nedávné době velký nárůst v podnikání.

Stroj na vyfukování plastů
Jelikož současné prostory již nedostačují očekávanému nárůstu, rozhodla se firma MCR pro
výstavbu nové výrobní haly a kanceláří. Začátek
stavebních prací je plánován na léto tohoto roku,
s cílem se přestěhovat do nových prostor na začátku roku 2015.
Firma MCR je součástí Divize technologií na
výrobu plastů skupiny Milacron se sídlem v USA.
Tato skupina Milacron je soukromá mezinárodní

společnost se širokou škálou stojů na zpracování
plastů, technologií a služeb s více než 4 100 zaměstnanci.
Podpisu smlouvy předcházela velmi náročná
a intenzivní jednání. Město Polička muselo ve velmi krátkém čase zajistit výkup 15 pozemků od 25
vlastníků, nezbytné bylo i zajištění přeložky hlavního přívodu vody do Poličky, dobudování komu-

Obrovského úspěchu dosáhl tým VPS Novabrik Polička na Poháru mistrů evropských zemí ve
španělském letovisku Lloret de Mar. Poličští sáloví
fotbalisté zde vybojovali 3. místo z celkem 12 evropských týmů a přivezli domů krásný bronzový
pohár. Starosta města Jaroslav Martinů společně

nikace a zajištění přívodu elektrické energie, což
se po velmi složitých jednáních s firmou ČEZ podařilo. Nutné je i přemístění sochy sv. Antoníčka
na jiné, důstojné místo, socha bude zároveň zrekonstruována.
Areál firmy MCR bude s rozlohou 43 tis. metrů
čtverečních největší stavbou v oblasti průmyslové
zóny. Fakt, že firma v Poličce zůstává a navíc rozšiřuje svůj provoz, má pro město obrovský význam. s místostarostkou Marií Kučerovou se s vítězi setkali v pondělí 19. května, kdy pozvali úspěšný tým
Nejen, že Polička neztratí tuto významnou firmu
na slavnostní oběd. Oba ocenili nevšední výkon
ze svého území, a tím nepřijde o pracovní místa
fotbalistů a reprezentaci města Poličky v zahraničí.
pro své obyvatele, ale díky novému závodu dojde
k velmi žádoucímu a potřebnému navýšení počtu „Je to jeden z největších úspěchů poličských sporpracovních míst. Zároveň bude pokračovat spolu- tovců za poslední roky. Váš úspěch dokazuje, že
práce MCR s mnoha místními menšími firmami, i ve skromných podmínkách lze docílit fantastických výkonů,“ ocenil úspěch týmu starosta města.
které pro MCR zajišťují dílčí výrobu, a to dokonce
Podrobnosti o turnaji v další části Jitřenky.
ve větším objemu.
N. Šauerová, tisková mluvčí města
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Nové dotace pro
Poličku

Poličské koupaliště připraveno na léto
Poličské koupaliště má nové dno, město do
oprav investovalo 2,5 mil. korun.
Příprava oprav na poličském koupališti byla
zahájena koncem dubna. Hlavní a zásadní práce
vyvrcholily v pondělí 19. května, kdy během jediného dne bylo na dno koupaliště položeno 400 m3
betonu! Velmi intenzivní a náročná operace byla
zahájena ve 4 hodiny ráno. Během cca 15 hodin
byl beton postupně navážen na dno koupaliště
a cca 10 pracovníků ho uhlazovalo, práce probíhaly celou noc. Již druhý den ráno bylo možno po
novém povrchu přejít. Nová železobetonová deska
zkvalitní povrch dna, který byl značně poškozen

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 19. června
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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a drolil se. Kvalitní dno zároveň umožní bezproblémové čištění povrchu strojem, který město Polička zakoupilo vloni.
Po skončení festivalu Poličské rockoupání se
nová deska natře modrou barvou. Poličské koupaliště bude připraveno na letní sezónu včas a v novém kabátě. Předpokládaný termín, kdy se nově
opravené koupaliště otevře návštěvníkům je pondělí 23. června.
N. Šauerová
tisková mluvčí města

Velmi příznivé zprávy získalo město Polička v půlce května. Byli jsme úspěšní s podanými žádostmi
a naše projekty byly podpořeny získáním finančních
dotací. Peníze jsme získali na tyto projekty: Chodník
u silnice I/34, ul. nábřeží Svobody v Poličce – oprava
chodníku na straně u Masarykovy ZŠ, dotace je ve
výši více než 1 mil. korun a představuje cca 85 % celkových uznatelných nákladů, zbytek jde z rozpočtu
města Poličky. Chodník u silnice I/34, ul. Vrchlického v Poličce, zde je dotace opět ve výši cca 85 %, je
to 265 tis. korun. Realizace obou oprav je červenec
– srpen 2014.
Další přidělená dotace se týká Regenerace panelového Sídliště Hegerova v Poličce - 1. etapa. Tato etapa
zahrnuje opravu stávajících chodníků s povrchem
z litého betonu, opravené chodníky jsou navrženy
z betonové dlažby a nové bezbariérové úpravy umožní lepší přecházení pro starší občany, pro občany se
sníženou schopností pohybu a orientace i pro maminky s kočárky. Výše dotace poskytnuté z Ministerstva pro místní rozvoj ČR je téměř 2 mil. korun
a představuje cca 70 % celkových výdajů, město
Polička uhradí cca 1 mil. korun. Realizace oprav připadá na měsíce červenec – listopad letošního roku.
N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Oprava střechy
hradební věže

Vedení města na návštěvě v Maďarsku

Kromě prací v rámci dokončení 4. etapy obnovy
velkého úseku hradeb v parku Na Valech, realizovalo město Polička v dubnu a květnu letošního
roku opravu střechy na baště v protilehlé části
opevnění než je městský park, a to v ulici Na Parkánech. Jedná se o hradební věž, kterou využívá
skautské středisko TILIA Polička jako svoji letní
klubovnu. Střešní krytina, která je více než 30 let
stará, již byla v havarijním stavu, na několika místech střechou zatékalo. Bylo nutné přistoupit k její
výměně.
Nová krytina je provedena z dvojitě kladeného
štípaného šindele tlakovakuově impregnovaného.
Předpokládaná cena oprav je ve výši cca 235 tis.
korun.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Na pozvání starostky maďarské obce Ebes
Márii Karsai Szabóne uskutečnili starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou
Marií Kučerovou návštěvu ve dnech 4.- 5. květ-

na 2014. Setkání se konalo u příležitosti desátého
výročí podepsání smlouvy o spolupráci.
Zástupci města Poličky si prohlédli Ebes, která
je obcí mladou, vznikla teprve před 62 lety. Navštívili i rekonstruovanou školu, kam jezdí pravidelně na výměnné pobyty žáci ZŠ Na Lukách.
Škola v Maďarsku je velmi pěkná a moderní,
zajímavostí je i to, že od ledna tohoto roku mají
maďarské děti povinných 5 hodin tělocviku týdně,
tedy tělocvik každý den!
Díky výměně školních dětí je spolupráce s obcí
Ebes velmi aktivní a živá. Již v červnu odcestují právě žáci zmíněné školy na týdenní návštěvu
Ebese. Na hosty z Maďarska se v Poličce můžeme těšit také v červnu, kdy k nám přijede cca 18
hostů.
N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Hrad Svojanov přivítal významnou návštěvu

Známe královnu
věnných měst
Královnou věnných měst pro rok 2014 se stala
slečna Martina Rosenbergová z Nové Paky.
Společenský večer volby královny věnných
měst letos nově vystřídalo internetové klání dívek a dam, které se vyfotily v korunce na veletrhu
Infotour a cykloturistika v Hradci Králové. Odměnou pro vítězku byl víkendový pobyt v královském věnném městě dle vlastního výběru. Vítězná kandidátka č. 8 získala nejvíce hlasů z 29
dívek a pro svůj pobyt si vybrala Dvůr Králové
nad Labem.
Královská věnná města královně Martině Rosenbergové gratulují a zároveň děkují všem dívkám a ženám, které se soutěže zúčastnily.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Významnou návštěvu přivítal hrad Svojanov v pátek 16. května. Hrad si přijela prohlédnout poslankyně Evropského parlamentu Zuzana Brzobohatá.
S velkým zájmem se informovala o průběhu rekonstrukce podpořené dotací s evropské unie. „Revitalizace hradu Svojanov je typickou ukázkou, jak
vhodně využít prostředky z Evropské unie“, uvedla
europoslankyně při prohlídce hradu. Přitom vzpomenula, že majitel hradu (město Polička) je úspěšný
u mnoha projektů podpořených dotací z Evropské
unie. Odpůrcům Evropské unie by doporučila právě
návštěvu hradu. „Zde přímo vidíme, jak naší zemi
evropské dotace pomáhají“, řekla Brzobohatá. Kromě provedené rekonstrukce ocenila též útulnost
a zabydlenost vnitřních prostor i příjemné prostředí
a služby poskytované v hradní restauraci.
Hrad Svojanov byl obnoven v letech 2006 – 2013
jeho majitelem, městem Poličkou. Rekonstrukce
hradu stála celkově 45 mil. korun, z toho podpora
z Evropské unie činila téměř 23 mil. korun. Přínos

obnovy je jednoznačný. Nejenže se podařilo zachránit a renovovat významnou kulturní památku, ale
také se výrazně zvýšil turistický ruch v regionu. Návštěvnost hradu vzrostla o 47 %.
Miloš Dempír

Sdružení veteránů Široký Důl vás zve na

4. sraz veteránů
který se koná 5. 7. v Širokém Dole.

Program: 9.00 - 11.00 prezentace, 12.00 vyjížďka vozidel
Po dojezdu výstava a volná zábava, živá hudba, občerstvení, bohatá tombola 1. cena veterán.
Startovné: 70 Kč do r. v. 1975, zdarma do r. v. 1945
Informace na tel. 736 751 661 nebo 603 537 950

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
zveřejňuje záměr prodeje

bytu č. 2 v domě č. p. 86 ul. Otakarova v Poličce
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku

Byt č. 2 velikosti 1+1 se nachází v 1. NP domu č. p. 86. Celková podlahová plocha bytu činí 34,59 m 2,
z toho kuchyň 4,65 m2, pokoj 16,10 m2, předsíň 7,40 m2, koupelna s WC 4,10 m2, sklepní prostor 2,34 m2.
Kupní cena: 422.750 Kč
Zájemci o koupi bytu se mohou informovat na tel. č. 468 001 720 nebo 734 152 220 nebo osobně
na Městském úřadě Polička, Odbor správy majetku, I. patro, dveře č. 19, 20.
Prohlídku uvedeného bytu lze uskutečnit po telefonické domluvě na výše uvedených tel. číslech.
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Jízda po cestě je radostí – ale…
Děkuji panu starostovi za obsáhlou odpověď.
Když odhlédnu od omáčky o tom, co se všechno za
poslední roky ve Sříteži povedlo vykonat, co si ten
který občan ze Stříteže myslí, zůstane jedna důležitá informace a to, že cesta nebyla rekonstruována
podle původního projektu – cituji: „a že zde existoval jistý zpevněný podklad, který nebylo nutné
provádět celý znova…“. Konečně to bylo vysloveno
někým jiným než mnou. Proč to bylo zapíráno při
přebírání stavby, při kolaudaci, v odpovědi starosty
na moji stížnost ze dne 10. 9. 2013 a následovně při
jednání v kanceláři starosty? Kolik času a energie
jsme si mohli ušetřit?
Mohli jsme jednat jen o tom, že byla porušena
Smlouva o výpůjčce mezi městem a mnou – konkrétně odstavec IV, bod 2.
Někomu se možná zdá, že se tak moc nestalo. Jsem
jiného názoru. Je to o popírání samotné podstaty
demokracie, kdy člověk/občan je v systému správy
v tomto případě obce až na posledním místě. Zde byl
opomenut půjčovatel Šrek ve jménu adorace peněz,
možná zájmu stavební firmy. Zajímalo by mne, zda
všichni soutěžící o zakázku věděli, že základní vrstvy
v rozsahu cca 240 m2 dělat nemusejí, nebo to věděla
jen firma vítězná? To se asi nikdy nedozvím a také
bych nerad odbíhal od naznačeného problému a tím
je demokracie a úcta k občanům v Poličce.
Ta je dlouhodobě devastována, nebo spíše sem
ještě nedorazila. Proti kritikům se předem ohrazuji,
že si nemyslím, že by tím Polička v naší zemi byla
raritou.
U nás je to ale velmi viditelné již na práci zastupitelstva, kdy se všechny strany domluvily, vytvořily
něco podobného nechvalně známé Národní fronty
ve čtyřicátých letech, a nemaje opozici, bez kontroly
si dělá, co chce. Občan také nemá u politiků zastání.
Zkoušel jsem to jednou a zle jsem pohořel. Na veřejná jednání zastupitelstva veřejnost nechodí i proto,
že se tam vlastně nic neřeší. Vše se dohodne předem.
Jako příklad uvedu dotaz asi špatně informovaného
zastupitele o skutečnostech nákupu a prodeje pozemků potřebných pro průmyslovou zónu bývalým
starostou Popelkou. Parafrázuji starostu dnešního –
vždyť jsme se dohodli, že to tady probírat nebudeme.
Musím říct, že si starosty vážím pro jeho nasazení
napravovat špatnou práci některých úředníků, hodiny strávené snahami o dohodu mezi znesvářenými
stranami, má můj velký respekt za snahu pochopit,
proč je problém vystavovat současné umění v obecním prostoru ve Stříteži a podobné kauzy. Mám rád
lidi, kteří mají rádi lidi a pan starosta podle mého
názoru je jedním z nich. Pro společnost je velmi špatné dávat moc těm, kteří nedokáží přiznat chyby.
Ivan Šrek, Střítež
Vážený pane Šreku,
úvodem mi dovolte napsat, že tuto svoji reakci (odpověď) nepíši z důvodu osobní ješitnosti, ale pouze
z důvodu, abych se ohradil proti Vašemu názoru, že
je ohrožena a devastována demokracie a úcta k občanům v Poličce. Z pozice starosty považuji též za
nutné odmítnout falešný a nepravdivý názor na práci zastupitelstva. Ve věci opravy cesty ve Stříteži již
nehodlám nic doplňovat, platí vše z mého příspěvku
v dubnové Jitřence.
Musím tímto velmi důrazně odmítnout Vaše
hodnocení nákupu a prodeje pozemku potřebného
pro dobudování průmyslové zóny, který byl projednáván na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky
konaného dne 10. 12. 2009.
Za zásadní považuji sdělit, že Váš názor ve věci
zmíněného výkupu jednoho z mnoha dílčích pozemků v oblasti průmyslové zóny pokládám za velmi
neobjektivní a zavádějící. Nemohu zde vyjmenovat
vše, co bylo nezbytné za dlouhé roky velkého úsilí
vykonat pro zdárné vybudování lokality pro rozvoj
podnikání v našem městě. Celá věc trvala několik let
a měla finanční rozměr 62 mil. Kč. Vše se povedlo
vybudovat na principu samofinancování, tj. kdy peníze z dotací a vlastního prodeje pozemků firmám
uhradily celkové náklady na vybudování.

Místo piety
komunistické
školení

Ve věci zmiňovaného výkupu pozemku na zasedání zastupitelstva dne 10. 12. 2009 vystoupila celá
řada zastupitelů, zazněl i postoj finančního výboru.
Toto zasedání rozhodně nemělo hladký průběh, naopak, patřilo k jedněm z nejbouřlivějších vůbec. Je
důležité připomenout, že výkup pozemku podpořilo
17 zastupitelů z 20 přítomných včetně odsouhlasení
výkupní ceny, která zdaleka nedosáhla ceny úřední
(tj. ceny odhadní). Myslím, že nemusím zdůrazňovat, že bez této nezbytné dohody by nebylo možné
průmyslovou zónu dokončit a město by muselo vrátit mnohamilionovou dotaci. Jako velký a reálný důkaz, že konání našeho města je velmi efektivní a zároveň i velmi úsporné, je současná skutečnost, že jen
za několik málo posledních měsíců byly vykoupeny
a připraveny lokality pro novou výstavbu 50 rodinných domů, včetně 4 bytových, dále rozšíření průmyslové lokality pro velmi zásadního zahraničního
investora a v neposlední řadě též i příprava území
pro 18 nových zahrádek v oblasti zahrádkářské kolonie Višňovka. Všechna naše jednání o výkupech
potřebných pozemků jsou vedena s cílem dosáhnout
co nejvýhodnější ceny pro naše město. Myslím, že
úspěšné výkupy cca 70 pozemků v posledních měsících tento záměr plně prokazuje.
Vážený příteli, milí čtenáři, nedá mi to, abych na
závěr své reakce neodpověděl na přirovnání našeho
zastupitelstva k Národní frontě. Myslím, že na této
věci je nejlépe vidět rozdílnost lidských povah a charakteru. Já osobně jsem dospěl k poznání, že člověk
nemá soudit minulost, nýbrž se z ní poučit. Ano, i já
celoživotní Poličák, jsem v našem městě zažil období tzv. Národní fronty, kdy se, mimo jiné, lidé různého názorového založení setkávali na mnoha, pro
město Poličku prospěšných akcích (stavba bazénu,
mateřských školek, sportovišť apod.) a nezištně svojí prací přispívali k rozvoji našeho města. Jako člověk, který se po celý svůj život na těchto aktivitách
podílel, dobře vím, že bez tohoto přínosu aktivních
a věcí oddaných spoluobčanů by řada významných
staveb v našem městě nevznikla. Vděčíme za mnohé, co se zrodilo z tohoto konání. I v současnosti celá
řada věcí na tomto principu stále funguje (sportovní,
kulturní a jiné společenské organizace a spolky).
Ve srovnání s tím, na druhé straně naše současná,
tzv. moderní, doba nese velmi lehkovážné zadlužování v podobě budování a financování mnoha, často
falešných a zbytečných projektů, které bývají bohužel předražené a vznikají po celé naší zemi, potažmo
v celé Evropě.
Děkuji za zamyšlení a jsem s pozdravem
Jaroslav Martinů, starosta města

Polička Proti
ztrátě paměti
I v letošním roce se Polička připojí k celorepublikové kampani Proti ztrátě paměti - akci konané ke
Dni památky obětí komunistického režimu. Ve čtvrtek 26. června se tak v Centru Bohuslava Martinů
od 18.00 promítne dokument Případ Dr. Horáková
a poté bude následovat beseda s novinářem a spisovatelem Jaroslavem Veisem. Jaroslav Veis byl dlouhá léta poradcem Petra Pitharta, působil například
v Lidových novinách a Českém rozhlase. Je také známým autorem knih žánru sci-fi. Součástí akce bude
výstava s názvem Sliby vs. realita, která přináší ve
fotografiích Karla Cudlína, Dany Kyndrové, Luboše Kotka a dalších významných fotografů výstižné
srovnání někdejších propagandistických příslibů
lepší budoucnosti a následné reality. V rámci kampaně se budou na náměstí rozdávat pietní stužky
a kniha Komunismu navzdory. Přijďte se zúčastnit
debaty o tom, jaká jsou naše dědictví komunismu
a podpořte kampaň na www.protiztratepameti.cz,
protože komunismus bolí dodnes.
Akci pořádá spolek Pontopolis, čtvrtek 26. 6. od
18.00 v CBM.

Kdo přišel ve čvrtek 8. 5. 2014 na Centrální
hřbitov v Poličce uctít vojáky padlé ve 2. světové
válce, měl pocit, že se ocitnul v časové smyčce
a dostal se nedopatřením na schůzi KSČ v době
tvrdé totality. Velmi kovaný soudruh tam vedl
urážlivé a štvavé řeči proti americké armádě, a celou svou touhou se nekriticky upínal k SSSR. Patrně ho inspirovaly události minulých dní, ruská
anexe Krymu, po letech opět monstrózní vojenská
přehlídka v Moskvě.
Kdyby to nebylo na hřbitově a při pietní akci,
mohl by se tomu jeden i zasmát! Ale je to vážnější,
než se zdá.
Napadá nás několik otázek:
Proč je tato důležitá událost v režii komunistů,
když všichni víme, jak po válce obsadili všechny
důležité posty a jakým způsobem odstranili přeživší válečné hrdiny a celou duchovní elitu národa?
Proč na tak důležité akci bylo tak málo zastupitelů?
Proč tam nebylo více mladých lidí?
Proč tam chybí širší spektrum obyvatelstva
a zástupci i jiných politických stran, spolků
a sdružení?
A můžeme si odpovědět sami, že jsme si toto
právo nechali vzít dobrovolně z čiré pohodlnosti,
lhostejnosti a nepoučitelnosti!
Všichni pamětníci a hrdinové z 2. světové války
hrdě říkají, že jim bylo ctí nasazovat životy, aby
další generace mohla žít ve svobodě.
Víme to už 25 let, že svoboda není zadarmo,
není zaručená a stále je nutno ji bránit!
Příští rok nás čeká oslava 70. výročí osvobození od fašismu. Vyznejme úctu, obdiv i díky všem,
kteří se o svobodu zasloužili, skutečně důstojně.
Nenechme toto výročí zneužít k podivným politickým cílům! Chovejme se opravdu občansky
s vědomím, že o svobodu a bezpečnost musíme
bojovat každý den.
Naše občanské sdružení Pontopolis uskuteční
na toto téma v průběhu roku 2015 besedy, výstavy,
promítání, divadla i koncerty pro studenty i veřejnost.
-lh-

Chtěl rozměnit přitom seniora okradl
V úterý během dopoledne došlo ve Svitavách
k neobvyklému případu. Seniora, který byl na nákupu, oslovil špatně česky hovořící muž. Údajně
potřeboval rozměnit 20 korunovou minci.
Senior chtěl vyhovět, proto otevřel svou peněženku, podotýkám, že ji stále držel pevně v rukou
a nechal cizince, aby si v ní drobné našel sám. Jak
se později ukázalo, byla to jen záminka, jak lehce
přijít k penězům jiného.
Drobné v peněžence nebyly a tak se oba pánové
vydali směrem k informacím, kde cizinci jeho prosbu splnili a ten pak z prodejny odešel. Mezi tím si
senior zkontroloval obsah peněženky. Chyběla mu
v ní 8 tisícová hotovost. Když pak vyběhl před prodejnu, neznámého muže již neviděl.
Snad proto, že šlo o okamžik, si oběť krádeže
nestačila zapamatovat popis cizince. V tuto chvíli
víme jen to, že se mělo jednat o muže ve věku mezi
40 – 45 lety menší, hubené postavy s kratšími vlasy.
Co k tomu dodat? Snad jen jediné. Buďte na své
peníze opatrní. Pokud u sebe nosíte větší finanční
obnos, do výše popisovaného děje se nikdy nenechte vlákat. Dotyčné osobě rovnou poraďte, ať zkusí
štěstí třeba u pokladen.
-PČR-

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

3

Usnesení městské rady a zastupitelstva
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva
města Poličky konaného dne
24. dubna 2014
ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, RNDr. Milana Janečku a pana Oldřicha Báču.
ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání
MUDr. Jiřího Tomana, ověřením JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D. a RNDr. Ladislava Scheiba.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2014.
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města
Poličky č. 1/2014.
ZM volí do funkce přísedících Okresního soudu ve Svitavách pro volební období 2014 - 2018
paní Ilonu Teplou, bytem Nerudova 342, Polička,
pana Josefa Víta, bytem Družstevní 201, Polička
a paní Jiřinu Brandejsovou, bytem Družstevní 29,
Polička.
Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady
města Poličky konané dne 28. 4. 2014
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2014 dle
důvodové zprávy.
RM souhlasí se zahraniční služební cestou pana
Jaroslava Martinů, paní Marie Kučerové, Ing. Naděždy Šauerové a Ing. Vladimíra Bartoše do
partnerského města Ebes v Maďarsku v termínu
4.–5. 5. 2014, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje zprávu o činnosti za rok 2013 příspěvkové organizace Městská knihovna Polička,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
č. 20383/2014 na přípravu a konání 23. ročníku
multižánrového festivalu „Polička*555“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, 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 akcí pořádaných Sborem dobrovolných hasičů Polička, IČO
64211126, takto:
a) při konání taneční zábavy s hudební skupinou KYVADLO na hasičské zahradě v Poličce
23.–24. 5. 2014
• v pátek 23. 5. je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 6.00 hod.
• v sobotu 24. 5. 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.
b) při konání taneční zábavy s hudební skupinou KYVADLO na hasičské zahradě v Poličce
30.–31. 8. 2014
• v sobotu 30. 8. je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 6.00 hod.
• v neděli 31. 8. 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 smluv o centralizovaném zadávání k zabezpečení realizace veřejných
zakázek na dodávky elektrické energie a zemního
plynu pro město Polička a jeho příspěvkové organizace dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Urbanistické středisko
Brno, spol. s r. o., Brno, IČO 18824463, na akci
„Vypracování Územní studie Polička, lokalita Bezručova“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje záměr prodeje bytu č. 2 v domě
č. p. 86 na ul. Otakarova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2975/10000 na
společných částech domu č. p. 86 a na pozemku
st. p. č. 38/1, vše v obci a k. ú. Polička, část obce
Polička-město, za cenu dle aktuálního znaleckého
posudku ve výši 422.750 Kč, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Vodovodní řad a ovládací kabel NN
k vodojemu - Průmyslová zóna“ mezi městem Polička jako vlastníkem a Sdružením majitelů skupinového vodovodu Poličsko, se sídlem Polička,
IČO 60125748, jako stavebníkem, dle důvodové
zprávy.
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Usnesení přijatá na 11. schůzi
Rady města Poličky konané dne
12. května 2014
RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách
zřízení stavby „Rekonstrukce kanalizačního řadu
ulice Husova, Polička“ s Pardubickým krajem zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, a firmou BS - IMEX, spol. s r. o., Brno,
IČO 63476711, dle důvodové zprávy.
1) RM bere na vědomí zápis z jednání ediční rady
konané dne 29. 4. 2014, dle důvodové zprávy.
2) RM projednala předloženou část textu výroční publikace „Dějiny města Poličky“ a pověřuje
zpracovatele přepracovat kapitolu „Nakládání se
svobodou“ v rozsahu dle zápisu.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem
Danielem Bartošem, DiS., Svitavy na zajištění
akce „Restaurování sochy sv. Antonína Paduánského“, 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 festivalu „POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ“
• v pátek 30. 5. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do
6.00 hod.
• v sobotu 31. 5. 2014 je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší, a to od 3.30 hod. do
6.00 hod.
• v neděli 1. 6. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 3.30 hod. do
6.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.
RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje
dobu nočního klidu při konání akcí pořádaných
Sborem dobrovolných hasičů Lezník, IČO 642
10 812, takto:
1. Při konání taneční zábavy u příležitosti 2. sjezdu
rodáků 28. 6. 2014
• v sobotu 28. 6. 2 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do
6.00 hod.
• v neděli 29. 6. 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.
2. Při konání Country večeru 26. 7. 2014
• v sobotu 26. 7. je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 6.00 hod.

• v neděli 27. 7. 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.
3. Při konání pouťové zábavy 9. 8. 2014
• v sobotu 9. 8. je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 6.00 hod.
• v neděli 10. 8. 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 v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje
dobu nočního klidu při konání oslavy narozenin
v areálu hasičského hřiště v Lezníku
• v sobotu 17. 5. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do
6.00 hod.
• v neděli 18. 5. 2014 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.
1) RM bere na vědomí zprávu o činnosti turistického informačního centra města Polička za rok
2013, dle důvodové zprávy.
2) RM nesouhlasí se změnou provozní doby
turistického informačního centra města Polička
z důvodu, že provozní doba byla jedním z kritérií
výběrového řízení na provozovatele TIC.
RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění
rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2014, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace městu Polička Pardubickým krajem na akci Základní
umělecké školy Bohuslava Martinů Polička „Mládí
a Bohuslav Martinů“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce kanalizačního řadu ulice
Husova, Polička“ s firmou BS - IMEX, spol. s r. o.,
Brno, IČO 63476711, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje užití městského znaku SDH Rozhrání, okr. Svitavy na akci „150 let dobrovolného
hasičství v ČR“, dle důvodové zprávy.
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text
je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty
a místostarostů.

Kraj Smetany a Martinů se představuje
Široký Důl
Obec Široký Důl je jednou
z nejstarších vesnic na Svitavsku.
Název je dán její polohou a je jediným v České republice. Široký
Důl se nachází 5 km severozápadně od města Poličky a zaujímá 601 ha ve dvou nadmořských výškách
(512 a 604 m nad mořem). V současné době zde žije
400 obyvatel.
Vznik Širokého Dolu je datován do roku 1269. Původně byla vesnice rozdělena mezi dvě panství (li-

tomyšlské a poličské). Dominantou obce je gotický
kostel sv. Jana Křtitele z roku 1347. Mezi další památky patří polygonální stodola s doškovou střechou a soubor zděných statků čtvercového typu,
které byly vystavěny v letech 1868 a 1894.
V obci je zřízena základní a mateřská škola.
Bohatou historii má zdejší sbor dobrovolných
hasičů (založen r. 1891). Každoročně jsou pořádány soutěže v požárním sportu – „O pohár starosty
obce“ a velká podzimní soutěž (konec října).
Také již tradiční sraz veteránů pořádaný vždy na
začátku prázdnin je zajímavým zážitkem pořádaným spolkem Veteráni Široký Důl.
Okolní krajina je vhodná k letní i zimní rekreaci. Obcí prochází značená turistická stezka Polička
– Lubná – Budislav a doporučená cyklistická trasa.
Spojení s okolními obcemi je zajištěno autobusovou dopravou. Katastrem vesnice prochází státní
silnice I/34, samotnou obcí prochází silnice III. třídy. Nejbližší železniční stanice se nachází v Poličce.
V obci je obchod se smíšeným zbožím a pohostinství. Nejbližší autoservis je na okraji Širokého Dolu
(Babka č. p. 165).
Ubytování v Širokém Dole nabízí „Penzion statek
Široký Důl“ – prázdniny jako u babičky. Nabízí pohodlné ubytování vybaveného penzionu ve venkovském stylu.
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Kalendář akcí
červen 2014

Tylův dům
Čtvrtek 12. června v 17.00 hod.
Slavnostní závěrečný koncert žáků ZUŠ
B. Martinů
Nenechte si ujít setkání s nejlepšími žáky
školy, těmi, kteří se v letošním roce zúčastnili
soutěží a byli velmi úspěšní!

Kino Polička
Pondělí 2. června v 18.00 hodin
Sputnik
Rodinný, Německo, 83 minut, dabing, přístupný, vstupné 90 Kč
Dobrodružný příběh o „skutečných“ událostech z 9. listopadu 1989 v Německu dne,
kdy padla Berlínská zeď.
Středa 4. června v 19.00 hodin
X-Men: Budoucí minulost
3D akční/fantasy, USA, 120 minut,
dabing, přístupný od 12 let,
vstupné 150 Kč
Ve filmu bojuje kompletní sestava X-Men
ve válce o přežití svého druhu.
Sobota 7. června v 15.00 hodin
Khumba
Animovaný/rodinný/dobrodružný,
Jižní Afrika, 85 minut, dabing, přístupný,
vstupné 100 Kč
Odvážná, polopruhovaná zebra se vydává
do nebezpečného ale zároveň zábavného
dobrodružství, aby našla chybějící proužky a získala zpět respekt své rodiny.
Sobota 7. června v 17.00 hodin
Khumba
3D Animovaný/rodinný/dobrodružný,
Jižní Afrika, 85 minut, dabing, přístupný,
vstupné 130 Kč
Když začalo období sucha, příbuzní
Khumbu obvinili, že je prokletý a že je
příčinou všech nepříjemností. Zebří stádo
v čele s jeho otcem ho tedy vyhnalo…
Pondělí 9. června v 19.00 hodin
Běž, chlapče, běž
Drama, Německo/Polsko/Francie, 112 minut, titulky, přístupný od 12 let,
vstupné 100 Kč
Srulikovi je devět let, když v roce 1942 uteče z varšavského ghetta…
Středa 11. června v 19.00 hodin
Violetta (koncert)
Hudební, Argentina, 96 minut, titulky,
přístupný, vstupné 100 Kč
Exkluzivní koncertní show největších
hvězd seriálového hitu TV stanice Disney
Channel.
Sobota 14. června v 17.00 hodin
Zloba – Královna černé magie
3D fantasy/rodinný, USA, 97 minut, dabing, přístupný, vstupné 155 Kč
Nevěřte pohádkám! Snímek vypráví dosud nezpracovaný příběh legendární zlé
královny z klasického snímku společnosti
Disney Šípková Růženka.
Sobota 14. června v 19.00 hodin
Zakázané uvolnění
Komedie, ČR, 77 minut, přístupný od
12 let, vstupné 110 Kč
Režisér Jan Hřebejk se vrací k žánru komedie. Film je o únosu nevěsty, který se
dost nepovedl, o důležitém hokejovém
utkání…
Pondělí 16. června v 19.00 hodin
Na hraně zítřka
3D akční/fantasy, USA, 114 minut, přístupný od 12 let, vstupné 130 Kč

Tolik smrtí Toma Cruise jste ještě neviděli - v novém sci-fi filmu bude hollywoodská
hvězda umírat, aby zachránila svět.
Sobota 21. června v 19.00 hodin
Všiváci
Drama, ČR, 98 minut, přístupný od 12 let,
vstupné 110 Kč
Každý se někdy musel zachovat jako Všivák. Film je příběhem dvou bratrů (Jiří
Langmajer, Ondřej Vetchý).
Pondělí 23. června v 19.00 hodin
Všechny cesty vedou do hrobu
Western, USA, 116 minut, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 120 Kč
Stejně jako u Médi, ani v této komedii se
MacFarlane (režisér a spoluscénárista) ve
snaze pobavit diváka nezastavil před ničím, takže některé scény budou skutečně
nezapomenutelné.
Středa 25. června v 8.15 hodin
Putování s dinosaury
3D animovaný, USA, 81 minut, dabing,
přístupný, školní představení, vstupné
70 Kč
Přijďte zažít dobrodružství tak skutečné,
že se ocitnete přímo mezi dinosaury, prožijte dobu těchto obrů v největším příběhu
za posledních 100 miliónů let.
Středa 25. června v 19.00 hodin
Transformers: Zánik
3D akční/fantasy, USA, 140 minut, dabing,
přístupný, vstupné 150 Kč
Nehrozí nám válka, hrozí nám zánik. Čtvrtý
díl jedné z nejúspěšnějších filmových sérií.
Čtvrtek 26. června v 8.15 hodin
Putování s dinosaury
animovaný, USA, 81 minut, dabing, přístupný, školní představení, vstupné 50 Kč
Zažijete putování s dinosaury v dobách, kdy
vládli Zemi.
Čtvrtek 26. června v 10.15 hodin
Putování s dinosaury
3D animovaný, USA, 81 minut, dabing,
přístupný, školní představení,
vstupné 70 Kč
Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď
máte opravdu možnost stát se součástí
světa, v němž vládnou dinosauři.
Sobota 28. června v 19.00 hodin
Grace, kněžna monacká
Životopisný/drama, USA/F/B/I, 103 minut, titulky, přístupný, vstupné 100 Kč
Příběh hollywoodské hvězdy Grace Kelly,
která se vzdala své oslnivé kariéry, dala
přednost hlasu svého srdce. V titulní roli
září Nicole Kidman.

Středa 18. června v 19.00 hod.
Cimrman/Smoljak/Svěrák: Lijavec
Hra s opravdovým deštěm. Uvádí Divadlo
Járy Cimrmana
Vstupné: 300, 270, 240 Kč
Čtvrtek 26. června v 16.30 hod. (malý sál)
Zasedání Městského zastupitelstva

Kurzy a kroužky
v Tylově domě
Tylův dům v Poličce připravuje pro nový školní rok 2014 - 2015 tyto jazykové kurzy a zájmové
kroužky
Zájmové kroužky:
• Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci
lektorka: Hana Malíková
- pro děti 1,5 – 2,5 let
• Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí
lektorka: Hana Malíková
- pro děti 2,5 – 3 roky
• Cvičení pro zdraví a krásu
lektorka: Dagmar Melšová
- pro dívky a ženy (od 16 let)
• Jógový klub
lektorka: Marie Hrstková
- od 16 let
• Zumba
lektorka: Ivana Voglová
- pro ženy a muže od 14 let
• Zdravotní cvičení pro každého
lektorka: Jana Suchá
- pro ženy a muže od 16 let
Jazykové kurzy:
• Anglický jazyk
lektorka: Mgr. Veronika Šimonová
• Německý jazyk
lektorka: Bc. Hana Spálenková
• Francouzský jazyk
lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
• Španělský jazyk
lektorka: Mgr. Renata Basovníková
• Italský jazyk
lektorka: PharmDr. Danuše Horáčková
• Ruský jazyk
lektorka: Mgr. Romana Jelínková
Podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku jazyků
na všech úrovních.
U nenaplněných kurzů je možnost výuky
v tzv. dvoutřídce nebo individuální výuky.

Pondělí 30. června v 18.00 hodin
Jak vycvičit draka 2
3D animovaný/dobrodružný/rodinný/fantasy, USA, 105 minut, dabing, přístupný,
vstupné 140 Kč
Od prvního dílu uběhlo 5 let a Škyťák
s Bezzubkou jsou zpět.
Více informací o jednotlivých akcích
na www.tyluvdum.cz

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

5

Divadelní klub

Inspirace z měst
České inspirace

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
21.–30. 6. – Mezinárodní
divadelní festival Divadlo evropských regionů - XX. ročník
a Open air program 2014
Oslava divadla na všech scénách Klicperova
divadla a Divadla Drak a při venkovní produkci
Open Air i v parcích, uličkách starého města a jeho
zákoutích.
CHEB
11. 6. –14. 6. - Chebské dvorky
Krajský festival uměleckých projektů s mezinárodní účastí.
26. 6. –29. 6. - FIJO Mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů
JINDŘICHŮV HRADEC
20.–22. 6. – Živý Hradec
Multižánrový hudební festival – přivítání letního slunovratu a oslava svátku hudby (centrum
města).
KUTNÁ HORA
21.–22. 6. - Královské stříbření Kutné Hory
Historická slavnost s návratem do středověku –
město plné šermířských a tanečních skupin, jarmark, rytířský turnaj.
LITOMYŠL
13. 6. –6. 7. - 56. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl a 10. ročník
Smetanovy výtvarné Litomyšle
TELČ
12.–14. 6. – X. ročník Evropského filmového festivalu o umění Arts & film 2014
Filmové projekce, koncerty. Slavnostní vernisáž
výstavy Viktora Zakrynycny „Pocta Telči“ v pátek
13. 6. v 16 hod. v Městské galerii Hasičský dům
a od 17 hod. Jazzový koncert Breeze Band Jiřího
Suchého na náměstí Zachariáše z Hradce.
TŘEBOŇ
27. – 29. 6. - Okolo Třeboně
23. ročník multižánrového hudebního festivalu.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz

Mezinárodní
setkání chovatelů
ZO ČSCH Polička oznamuje tímto, že ve dnech
13. - 15. června se bude konat v areálu „pod Pivovarem“ výstavu králíků, holubů a drůbeže, rozšířená
o expozici klubu Českého strakáče, spojená s V. česko-německým setkáním příznivců tohoto plemene.
V pořadí to bude již čtrnáctá expozice S-klubu v Poličce. Výstava bude otevřena pro veřejnost v pátek
13. 6. od 14 do 17 hod., v sobotu 14. 6. od 8 do 17 hod.,
v neděli 15. 6. od 8 do 12 hod.
Další program je následující: 13. 6. bychom měli
v odpoledních hodinách přivítat přátele ze SRN, Rakouska a Slovenska. 14. 6. by mělo následovat společné focení, v 11 hod. přivítání starostou Poličky a předání pamětních medailí. Potom budeme pokračovat
přátelskou návštěvou u chovatelů a na závěr společným posezením. V neděli v 10 hod. předání pohárů
a čestných cen předsedou ÚV ČSCH př. Kotyzou a př.
Ing. Kratochvílem. Po rozloučení bude následovat
odjezd hostů domů.
Děti vstup zdarma, bohatá tombola a občerstvení.
V. Andrlík, jednatel ZO ČSCH Polička
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Neděle 8. 6. v 15.00 hod.
Klub před klubem
Gramofony opět před klubem, širokožánrová poslechová akce pro všechny. Přineste
vlastní desky, pustíme cokoliv. Bude i gril,
takže něco na něj. Zahrát přijedou djs:
Thirsty, Stoned, Uncle, Bear & Mr. Nobody
Vstupné: zdarma
Úterý 17. 6. v 17.00 hod.
Závěrečné představení literárnědramatického oboru
Zlatá rybka, O unesené princezně, Šakalí
léta - ukázka. Vstupné 30 Kč
Sobota 21. 6. ve 12.00 hod.
Black Books party
Přijďte si vychutnat všechny série kultovního britcomu Grahama Linehama s Dylanem Moranem, Billem Baileym a Tamsin
Greigovou v hlavních rolích na plátně v příznačném prostředí Divadelního klubu.
Vstupné 30 Kč

Neděle 22. 6. v 16.00 hod.
Prodaná nevěsta aneb referát
Divadelní skupina pro náctileté se pokusila
zaexperimentovat se slavnou operou Bedřicha Smetany a pojala ji jako veselohru se
zpěvy.
Vstupné 30 Kč
Středa 25. 6. ve 14.30 hod.
Google i/o extended
Sledujte přímý přenos z největší světové
akce firmy Google a zažijte tak stejnou atmosféru, jako bude v americkém San Franciscu!
Vyzkoušíte si také brýle Oculus Rift, které
vás zavedou do rozšířené reality.
Rovněž proběhne prezentace výukových
aplikací od litomyšlského studia, které si
budete moci na místě vyzkoušet.
Také vám představíme google Apps for
Education (využití chytrých telefonů a tabletů ve školní výuce).
Vstupné zdarma

ZUŠka květnová a červnová
Již šestým rokem se v Poličce
Není vždy snadné trefit se do vkusu porotců a obuskutečnilo v květnu setkání
stát v silné konkurenci bývá velký výkon jak pro
mladých umělců na přehlídce
soutěžící, tak pro pedagogy. Soutěživost je v dnešMládí a Bohuslav Martinů. V le- ním světě pro většinu populace důležitou součástí
tošním roce byla akce zařazena
života a ani umění se bohužel nevyhýbá. Pro nás,
mezi události Roku české hud- muzikanty, výtvarníky, herce, či tanečníky, je naby a Roku české hudby v Poličce
štěstí důležitější dílo, které tvoříme. A tak když se
2014. Celkově se této již celorepublikově velmi
podaří krásný koncert, výstava, nebo představení,
oblíbené soutěžní přehlídky zúčastnilo 456 účast- vidíme spokojené děti, kterým se dařilo a na tváníků. Spolu s pedagogy a rodiči těchto dětí a stu- řích publika spokojený úsměv, víme, že jsme získadentů základních uměleckých škol, hudebních
li ocenění nejcennější. Děkujeme tedy rodičům za
gymnázií a konzervatoří se v našem městě sešlo
podporu dětí a také všem našim příznivcům za čas,
během čtyř dnů na tisícovku návštěvníků z celé
který věnují návštěvě našich akcí. Ona ta krásná
České republiky. Naši školu reprezentovaly Kateři- umístění v soutěžích nás těší, přichází však jen obna Jílková, Aneta Soukalová a Anna Vávrová, které
čas. Stálé a především spokojené publikum je pro
získaly v pěvecké kategorii zlaté pásmo, Karolína
nás motivací nikdy nekončící.
Makovská a Daniela Švábová, získaly pásmo stříNyní k našim aktivitám v měsíci červnu. Kromě
brné. Všechny jmenované mladé zpěvačky vede
dalších absolventských koncertů a přehrávek všech
v naší škole p. uč. Petra Boštíková. Taneční obor
tříd hudebního oboru vás 12. 6. od 17 hod. zveme
naší školy se probojoval s jednou choreografií do
do Tylova domu, kde se uskuteční Slavnostní závězlatého pásma (Vlny a vlnky) a další choreografie
rečný koncert. Program sestavili nejlepší žáci školy
(V pavoučí síti) byla oceněna bronzovým pásmem. - tento koncert si určitě nenechte ujít. V Divadelním
To vše pod vedením Mgr. Venduly Pelzové. Poličské
klubu si připravili své představení žáci literárně
houslisty zastupovala úspěšná Lada Kincová, kte- dramatického oboru (17. 6., 17 hod.) a v posledrá pod dohledem své maminky, Mgr. Aleny Kinco- ním týdnu jsme připravili tradiční Letní zahradu
vé, získala zlaté pásmo, tedy tedy ocenění nejvyšší. – doufejme, že počasí nám letos bude nakloněno
Také klavíristky Natálie Hegrová (ped. vedení Iva
více, než loni (24. 6.) a společný koncert Soukromé
Komárková) a Lenka Korečková (ped. vedení Petr
ZUŠ Litomyšl, Hudebního institutu v Kotce (FinKašpar) reprezentovaly naši školu a dosáhly na
sko) a houslistů naší školy (25. 6., 17 hod., Centpásmo bronzové. Je tedy na místě všem žákům po- rum B. Martinů). Těmito akcemi se letošní školní
blahopřát ke krásným výkonům a oceněním, stejně
rok uzavře, a tak nezbývá, než popřát všem krásné
jako jejich pedagogům k tak skvělým výsledkům!
a pohodové prázdniny.
V literárně dramatické kategorii byla našim žákům
MgA. G. Vraspírová Vorbová,
udělena dvě stříbrná pásma – získali je Magdalena
ředitelka ZUŠ
a Václav Větrovští, na které pedagogicky dohlížela
Mgr. MgA. Veronika Hrčková.
Aby soutěžních úspěchů nebylo málo, bojovala
v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na klavír Terezie Preclíková (ped. vedení MgA. G. Vraspírová
Vorbová). V silné konkurenci získala v Praze nádherné 2. místo, což je v rámci celé republiky ohromný úspěch. Terezii moc gratulujeme!
Také flétnistka Veronika Stodolová byla úspěšná
na soutěži s názvem Novohradská flétna, kde pod
vedením p. uč. Ludmily Mazalové získala mezi
flétnisty z České republiky a Polska taktéž krásné
2. místo. Gratulujeme!
Radostí každého pedagoga je úspěch jeho žáka
a pak ta velká radost z ocenění jejich společné práce.

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

Program RC MaTami
Prázdniny se kvapem blíží! Přijďte je spolu s námi přivítat 19. června na víceúčelové hřiště „Zahrada
u mlýna“. Těšíme se na vás!
Pravidelný program
• Klubík pro rodiče s dětmi
každé pondělí od 9.00 do 12.00 hod.
2. a 16. 6. proběhne v rámci KLUBÍKU sociální
poradna.
• Čtení v knihovně (pro rodiče s dětmi od 1 do
4 let)
každé pondělí od 9.30 hod.
• Drobci (pro rodiče, prarodiče, tety, strýce…
s dětmi)
úterý: 2 - 3 roky,
čtvrtek: 1 - 2 roky 9.00 - 12.00 hod.
Povede: Mgr. Hana Dalíková, Lída Burešová
• Fitness cvičení pro ženy a dívky
každou středu 18.30-19.30 hod.
Povede: Mgr. Dana Matejsková.
• Herna pro děti
každou středu 15.00- 17.30 hod., v rámci herny
budete mít možnost promluvit si s odborníkem
na dané téma (poradny bude možno navštívit
od 15.00 do 17.00 hod.)
- Logopedická poradna (Mgr. Hana
Dalíková) 4. 6.
- Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová) 11. 6.
- Psychologická poradna (Mgr. Zdeňka
Drábková) 18. 6.
- Zdravotní poradna (MUDr. Daniela
Juklová) 25. 6.

Tréninkové aktivity jsou souborem praktických dovednostních a znalostí, jež mají rozvíjet
rodičovské schopnosti a dovednosti, posilovat
rodinné vazby a podporovat pozitivní vztah
mezi rodiči a dětmi.
Povede: Mgr. Monika Čuhelová
• Zdravé vaření pro celou rodinu
13. 6. (pátek) od 16.00 hod.
Chtěli byste umět připravit a ochutnat něco
rychlého, dobrého a zdravého, ale nedostává
se vám inspirace? Pojďte se společně naučit
pár nových kuchařských triků! Předáme vám
znalosti a zkušenosti získané během několika
let v oblasti zdravé výživy pro děti a dospělé.
Přijďte i s dětmi!
Povede: Mgr. Dana Matejsková
• Vítání prázdnin – zahrada u mlýna (ve spolupráci se Svatojosefskou jednotou pro Poličku
a okolí)
19. 6. (čtvrtek) od 9.00 do 12.00 hod.
Přijďte si s dětmi zařádit na víceúčelové hřiště „Zahrada u Mlýna“, čeká vás spoustu legrace
a zábavy.
• Beseda - nástup dítěte do mateřské školy
19. 6. (čtvrtek) od 16.00 hod.
Povídání o období nástupu do mateřské školky,
možných úskalích a jak se s nimi můžeme vypořádat. Výběr mateřské školy.
Povede: Mgr. Zdeňka Drábková (psycholožka SPC Bystré)
• Montessori dílna (pro děti od 2 do 8 let)
20. 6. (pátek) od 16.00 do 17.30 hod.
Tentokrát nás čeká téma svatojánské noci, vyrobíme si svatojánskou lampičku. Přihlašujte
se na prihlasse.matami@seznam.cz.
Povede: Mgr. Anna Hebronová a Mgr. Hana
Dalíková

• Drobečci (pro rodiče s dětmi od 0 do 1 roku)
každý pátek 9.00 – 12.00 hod.
Povede: Mgr. Míša Vomáčková

Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.

• Bodystyling – Bodybalance
každou neděli od 18.30 hod. Pozor změna času!
Povede: Mgr. Dana Matejsková

Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky a cvičení:
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Montessori dílna:
60 Kč (cena pro členy 50 Kč)
• Herna pro děti: 35 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Zdravé vaření: 50 Kč (cena pro členy 40 Kč)
(Informace o členství získáte od lektorek
aktivit.)

Ostatní přednášky, semináře a dílny
• Klub pro těhotné
Těhulky - bezplenková komunikační metoda
3. 6. (úterý) od 17.00 hod.
Dozvíte se o přirozené hygieně nemluvňat
aneb čisté, suché a spokojené miminko.
Těhulky - šátkování
17. 6. (úterý) od 17.00 hod.
Přijďte si vyzkoušet jednoduché úvazy šátků
a poslechnout si, jaké výhody nošení dětí přináší.
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková
Poradna a klub pro těhotné
10. a 24. 6. (úterý) od 17.00 hod.
Informace nejen z praxe, relaxační a pohybové
aktivity, které přispějí k většímu klidu a pohodě nastávajících maminek. Pro pohybové
aktivity je nutné mít potvrzení od lékaře, že
můžete cvičit.
Povede: Mgr. Zuzana Vocásková (porodní asistenta svitavské nemocnice)
V rámci Poradny pro těhotné proběhne
10. 6. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod. Laktační
poradna s Lenkou Tulisovou.
• Sourozenci bez rivality – tréninková aktivita
v rámci klubu rodičů (Drobečků)
Vítáni jsou rodiče dětí všech věkových kategorií.
12. 6. (čtvrtek) od 10.00 hod.

Galerie KABINET
CHAOS Střítež
Cesta do zahrady, Lenna Knilli, sobota
7. 6. v 16 hod.
Lenna Knilli vnímá „Cestu do zahrady“ jako
cestu různými pozicemi lidských témat: dostat
život, růst, tělo a já, tělo a okolí, možnost dávat život. Jsou to body pro individuální lidské rozvíjení,
jakýsi kód, určité tajemství, které neseme celým
životem s sebou.
Lenna Knilli je umělkyně narozená v Rakousku,
ale celoživotně úzce spjatá s českým kulturním
prostředím. Narodila v roce 1961 v Grazu (Rakousko). Vyrostla v Západním Berlíně. Studovala
malířství na Hochschule der Künste v Berlíně
a na Hochschule für Angewandte Kunst ve Vídni
u Marie Lassnig. Vystavovala, mimo jiné ve Vídni,
v Grazu, Praze, Brně, Lublani a v USA. Mezi lety
1992 a 2001 žila a pracovala v Praze. Dnes opět žije
ve Vídni. Lenna strávila v Čechách řadu let a nesmazatelně patří do kontextu českého výtvarného
umění 90. let minulého století/tisíciletí. Bude nám
ctí ji a její tvorbu přivítat na usedlosti Chaos.
Lenna – jejími slovy – ve svém tvůrčím procesu
zkoumá podobnosti různých systémů jako: lidské
tělo, cévy, mapa, půdorysy. Sbírá, shromažďuje
a půjčuje si kresby a poznámky různého původu.
Jejich
zvětšováním/zmenšováním/násobením/
zcizováním pak vytváří kompozice. Vznikají různé
kresebné vrstvy na papíru a poloprůhledném pauzovacím papíru. Zajímají jí stopy kreslených čar,
které se někdy objevují ve vrstvách položených na
sebe a „způsobují“ jakoby další kresbu.
„U stolu“ se sejdou simultánní příhody a témata,
naznačená kresbami nebo symboly a dají se do
vizuální řeči. Takto popisuje Lenna Knilli na jaře
2014 proces a výstupy své tvorby. Více je třeba
zhlédnout vlastníma očima a otevřeným srdcem.
V její tvorbě rezonují humanistická témata viděná skrze ženské prožívání světa. Její tvorba vykazuje křehkost i nekompromisnost. Lena vychází
z reality a z reálného zobrazování věcí, ale jejím
tvůrčím procesem, kterým z reality preparuje jen
to co považuje za podstatné a vizuálně nosné, takže zůstávají již jen její zlomky v podobě znaku. Její
„koláže“ rezonují vzdáleně s prvky popartu.

Více informací o nás, našich aktivitách
a členství najdete na webových stránkách
www.matami.webnode.cz
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Den otevřených dveří
ve speciální škole
V rámci 15. ročníku večerního putování Poličkou, které čtenáři Jitřenky znají pod názvem Čas
pro neobyčejné zážitky, bude od 16.00 do 22.00
hod. otevřena budova Speciální základní školy
Bystré, odloučené pracoviště Polička. Školu najdete na ulici Jiráskova 825. Kolektiv učitelů vás zve
k prohlídce školy.
Zároveň nás také můžete navštívit v ulici Šaffova, kde si v „Perníkové chaloupce“ vyzkoušíte svoje
šikovné ruce, bystrou mysl a prohlédnete si práce našich tvořivých žáků. Těšit se na vás budeme
v čase od 19.00 do 22.30 hod.

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

Celoroční program Galerie KABINET CHAOS
Střítež je částečně podpořen granty na kulturu
MKČR a kulturním grantem Města Poličky.
Na setkání s vámi se těší Veronika Šrek Bromová
a Lenna Knilli.
Galerie KABINET CHAOS Střítež 68, 572 01,
Polička. Mimo vernisáže otevřeno v neděli
13-18 hod. nebo po domluvě. Kontakt: e-mail:
verbrom@gmail.com, mobil: 602 315 215.

Pozvání na
I. worshipový
koncert
Polička je mnohotvárné město a jednou z jejích
tváří je i hudbymilovnost, projevovaná pořádáním
hojně navštěvovaných koncertů i žánrových festivalů.
Rádi bychom do této pestrosti přispěli a nabídli
široké veřejnosti I. worshipový koncert v podání
hudebního a pěveckého sboru z České Třebové. Zveme vás na sobotu 21. června od 17 hodin
do kostela Českobratrské církve evangelické na
nábřeží Svobody, vstup je zdarma. Představíme
vám křesťanskou hudbu a zpěv v profesionálním
provedení a doufáme, že vytvoříme tradici červnových koncertů tohoto žánru v Poličce.
Srdečně zvou křesťanské církve v Poličce
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Program Centra Bohuslava Martinů
VÝSTAVY:
CO ČECH, TO MUZIKANT
- výstava k Roku české hudby
2014
10. května - 28. září
Česká hudební historie je tak
trochu záhadná. Letopočty končící čtyřkou v sobě
totiž skrývají mnoho hudebních výročí, která se
týkají skladatelů, interpretů a hudebních institucí
z oblasti vážné i populární hudby. Tato podivná
náhoda dala vzniknout tradici Roků české hudby
jako příležitosti k intenzivní propagaci české hudby
doma i v zahraničí. Do bohatého programu na rok
2014, který je koordinován Ministerstvem kultury,
se zapojilo i rodné město Bohuslava Martinů.
V roce půlkulatého 55. výročí od jeho úmrtí se
v hudebním sále muzea na čas zabydlí řada jeho
kolegů-skladatelů napříč staletími od renesance
po současnost. Historická školní třída se zároveň
proměnila do podoby o 100 let starší, než když ji
navštěvoval Bohuslav Martinů. Nahlédneme tak do
doby českých venkovských kantorů, kteří významně
přispěli ke zrodu úsloví „Co Čech, to muzikant“ nebo
„Čechy – konzervatoř Evropy“. V hudební dílně
se můžete těšit na historické hudební nástroje, na
oživený rodokmen českých skladatelů a především
na poutavý poslech jejich krásné hudby.
HRY A KLAMY
Znáte rychlost své reakce? Umíte provést kuličku
složitým labyrintem nebo prolnout svůj obličej
s obličejem svého partnera? Už jste si s někým šeptali
na dálku dvaceti metrů? To nejsou čáry a kouzla, ale
jen malá část toho, co nabízí výstava Hry a klamy!
17. května - 31. srpna
Exponáty pocházejí z libereckého zábavně naučného science centra iQpark. Nikdo vám tu ale
inteligenční kvocient měřit nebude, přesto však bude
potřeba jistá dávka šikovnosti, hravosti, intuice
a představivosti. Na výstavě najdete na šest desítek
interaktivních exponátů. Jejich výběr byl vzhledem
k poslání výstavy zaměřen více na hravé a zábavné
než naučné exponáty. I výraz exponát zde není
příhodný, protože vyvolává spíše muzejní představu
předmětů, kterých se nesmíte ani dotknout. Tady
se naopak dotyky a zapojení vyžadují. Procvičíte si
své smysly: vyzkoušíte si hmat při rozpoznání roztodivných předmětů a čtení Brailova písma. Poslouchat budete pomocí zvukovodů a parabol. Váš zrak
zaměstná nejeden optický klam. Přijďte se podívat!
JIŘÍ TRNKA – TAJEMNÝ SVĚT POHÁDEK
- výstava, která vás zavede do kresleného světa
Jiřího Trnky
26. dubna – 31. srpna – výstavní sály Městské
galerie, Palackého náměstí

vzpomínky na vlastní dětství. Kompoziční mnohotvárností vytvářel svět ze zážitků a tvůrčí fantazie,
skutečnosti a snu; citlivým a působivým vyjádřením charakterizoval postavy a atmosféru děje. Jeho
osobitý styl je naplněný poetičností výrazu, kterým
nahlédl do křehkého světa dětské fantazie. Přijměte
pozvání a nahlédněte nejen do tajemného světa pohádek plného obrázků v podání světově uznávaného
umělce Jiřího Trnky.
STĚNA PRO „NOVÉHO KURÁTORA“
2. – 30. června
V  červnu představí zasloužilý městský
kronikář Ing. Adolf Klein jako „nový kurátor“ dílo FRANTIŠKA BUKÁČKA Podobizna
Josefa Kosa.
Komorní vernisáž proběhne v pondělí
2. června v 17.00 hod. ve vestibulu Centra B.
Martinů.
Turistické prohlídky Poličky
Městské muzeum a galerie Polička nabízí pro veřejnost prohlídkové okruhy:
I. Procházka starým městem
II. Procházka „Za moderní architekturou“
III. Procházka „Po stopách Bohuslava Martinů“
Výstavy jsou k vidění denně mimo pondělí
9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod.
AKCE
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
15. ročník večerního putování Poličkou
sobota 7. června, od 19.00 do pozdních
hodin
Začátek večerního putování v 19.00 hod. v Centru
Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, kde budou připraveny tištěné programy s mapkou.
PŘEDNÁŠKA: CHLÉB SVŮJ VEZDEJŠÍ,
ANEB REVOLUCE, KTERÁ SE NEKONALA
Asi před 11 tisíci lety lidstvo dobrovolně opustilo ráj. Co naše předky k tomuto rozhodnutí vedlo?
Byla to nutnost nebo nezřízená lidská pýcha? Proč
se z úspěšných lovců postupně stali zemědělci? Jak
tehdejší lidé změnili způsob svého života? To jsou
jen některé otázky, které jsou spojené s objevem
chovu zvířat a pěstováním rostlin, tedy s tzv. zemědělskou revolucí, která ve skutečnosti žádnou
revolucí nebyla. Pokud se chcete dozvědět víc o počátcích zemědělství, životě nejstarších zemědělců
a archeologických památkách z této doby, přijďte
si poslechnout přednášku PhDr. Ivany Fridrichové-Sýkorové, PhD.
Akce se koná ve čtvrtek 12. června od
18.00 hod. v přednáškovém sále Centra
B. Martinů.

Výstava patří do cyklu Čeští ilustrátoři a navazuje
na předešlé výstavy Adolfa Borna a Jiřího Šalamouna. Letos se ve výstavních sálech galerie představuje
tvorba českého ilustrátora a tvůrce Jiřího Trnky,
autora 7 kreslených a 20 loutkových filmů. Pod citlivými doteky jeho ruky prožívají nehybné figurky své
osudy, lidská dramata, příběhy o lásce. Jeho filmy
vyvolávaly polemiky na domácí scéně i na zahraničních filmových festivalech, odnášely si však mnohá
ocenění a uznání. Jako grafik a ilustrátor doprovodil svými obrázky více než sto knih. Kdo by neznal
Hrubínův Špalíček veršů a pohádek, Andersenovy
Pohádky, Werichovo Fimfárum, Karafiátovy Broučky či Trnkovu Zahradu? Vedle českých i světových
pohádek ilustracemi doplnil poetičnost básnických
děl Františka Hrubína (Špalíček), Vítězslava Nezvala (Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti) či Jaroslava Seiferta (Maminka), se kterými ho pojila osobní
přátelství. Jejich verše vyvolávaly v mysli malíře
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ROK ČESKÉ HUDBY V POLIČCE
RAFAEL KUBELÍK
Životní příběh mimořádného umělce - dirigenta
a skladatele, který v roce 1948 „opustil svou vlast,
aby nemusel opustit svůj národ“. Prožil uměleckou
dráhu světového dirigenta, který pracoval s nejlepšími orchestry v Londýně, Chicagu, Berlíně či
Mnichově. Ale zároveň se neuzavíral pouze do světa
umění. V roce 1968 - po okupaci Československa zorganizoval bojkot zemí Varšavské smlouvy ze
strany tehdejší umělecké elity; a v roce 1979 napsal
otevřený dopis Leonidu Brežněvovi, aby vyzval československou vládu k propuštění Václava Havla. Po
návratu z exilu v roce 1990 říkal: „Svobodu nemůžeme mít jen tak lehce - svoboda je možná jen jako
nejvyšší stupeň disciplíny. Nikdo na světě není svobodný, pokud nemá čisté svědomí.“
Hudební pořad muzikologa Petra Kadlece
k 100. výročí dirigentova narození. Akce se
koná 11. června od 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra B. Martinů. Vstupné 30 Kč.
NÁŠ MARTINŮ: KOMORNÍ KONCERT
RODINY MEISLOVÝCH
Hudební skladatel Jan Meisl zavítal do Poličky naposledy v říjnu 2013. Tehdy se představil jako moderátor koncertu Berlínského vokálně instrumentálního tria, na němž zaznělo i několik jeho skladeb.
Nyní se vrací v roli autora písňové sbírky The Spring
Is Coming, op. 149, a skladby Jarní chvalozpěv, op.
169a, jež zazní ve světové premiéře. Vedle toho se
zhostí hudebního doprovodu jak zmíněných, tak
řady dalších skladeb pro sólový zpěv a violoncello,
v nichž budou účinkovat jeho manželka Petra a dcery Petra a Christine. Nové písně od J. Meisla budou
doplněny o řadu známých „evergreenů“ ze sbírek
A. Dvořáka (Biblické písně), L. Janáčka (Moravská
lidová poezie v písních) a B. Martinů (Písničky na
dvě stránky). Violoncellová tvorba bude zastoupena
skladbami od L. van Beethovena, B. Martinů a J. B.
Brévala.
Pořádá spolek NÁŠ MARTINŮ. Koná se ve
čtvrtek 19. června 2014 od 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra B. Martinů. Vstupné
50 Kč.
POLIČSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2014
V rámci Roku české hudby v Poličce letošní KULÉTO zahájí již ve středu 25. června hudební
publicista Jiří Černý, který ve svém poslechovém pořadu pod širým nebem připomene letošní
nedožité 90. narozeniny Jiřího Šlitra. Filmové hody zahájí v pátek 27. června božský Leonardo jako Velký Gatsby. Na děti, které rádi
ponocují, čeká v sobotu 28. června Čtyřlístek
ve službách krále. Kompletní program naleznete na webových stránkách kulturnileto.wordpress.
com.

Společnost Bohuslava Martinů Polička – 35 let od založení
Snahy o založení poličské pobočky SBM lze datovat již do roku 1977, kdy byla založena pobočka
v Praze. Ta vznikla z podnětu paní Charlotty Martinů, která se obrátila na ministerstvo kultury se
žádostí, aby vznikla společnost přátel Bohuslava
Martinů, která by pomáhala s propagací jeho díla.
Společnost vznikla pod patronací České hudební
společnosti, ale také pod záštitou významných
jmen kulturního a uměleckého života. Prvním
předsedou Společnosti se stal Dr. Václav Holzknecht, který se s Martinů dokonce osobně znal.
V Brně se o Společnost začal starat Zdeněk Zouhar, vznikly pobočky ve Zlíně i dnes již neexistující
v Ostravě či v Hradci Králové. Oficiální ustanovení

SBM v Poličce proběhlo 27. června 1979 a výbor začal pracovat ve složení: předseda PhDr. Jan Kapusta, místopředseda prof. Bedřich Půža a tajemnice
Božena Šifnerová. Postupem let SBM v Poličce
vedli 12 let Ellen Slavíková, 2 roky PhDr. Jan Záruba a od roku 1997 dosud Mgr. Renata Pechancová.
Společnost dnes není ve svých snahách a ani
při své činnosti osamocená. V současné době
může dobře fungovat díky finanční záštitě Nadace Bohuslava Martinů, odborné pomoci Institutu
Bohuslava Martinů a přímo v Poličce za podpory
Centra Bohuslava Martinů nebo v minulosti místní ZUŠ. Členové Společnosti samozřejmě využívají
i kulturní nabídku dalších institucí zabývajících

Jiří Trnka
Snad všichni dříve narození vyrostli na ilustracích Jiřího Trnky, kdy v kdejaké rodinné knihovně
nechyběl Špalíček říkadel a pohádek, Staré pověsti
české, Broučci, Andersenovy Pohádky či Zahrada
a mnohé další knihy s jeho ilustracemi. Trnkův
rukopis se tak nesmazatelně zapsal do našich dětských srdcí, které provázel. Podobně jako rukopis
Josefa Lady, nelze si splést i jeho osobitý kreslířský
styl. Byl to však právě Josef Lada, který se jako první zapsal do dětské duše Trnky. Když dostal malý
Jiřík jako dárek knihu s jeho ilustracemi, připadaly
mu ty malované obrázky jako z úplně jiného světa.
V jedenácti letech se dostává Jiří Trnka k loutkovému divadlu a seznamuje se s loutkářem Josefem
Skupou. Od sedmnácti již studuje na VŠUP v Praze
u profesora Bendy v ateliéru užité grafiky. Po studiích provozuje jeden rok své vlastní loutkové Dřevěné divadlo v sále Rokoko na Václavském náměstí
v Praze, ilustruje knihy, scénograficky spolupracuje
s Osvobozeným divadlem, vyhrává soutěž na scénografii Smetanovy hry Libuše pro Národní divadlo,
která se však pro nástup fašismu již nemohla realizovat. Po válce zakládá nejdříve kreslené studio
Bratři v triku a o rok později v roce 1946 již své animované studio, kam přicházejí kolegové Břetislav
Pojar či Karel Látal a začíná Trnkovo velké období
kreslených a animovaných filmů, které ovlivnily
mnoho výtvarníků a ilustrátorů, doslova celý svět.
Svým poetickým ztvárněním, novými animačními postupy, svou pracovitostí a houževnatostí
se zapsal do světových dějin filmu. Kdo z nás by
neznal Mrazíky, Bajaju, Švejka, Staré pověsti české
a mnohé další. Jeho posledním počinem byl filosoficky laděný film Ruka, který již v roce 1965 varuje
před vlivem a mocí médií a techniky, která mohou
odlidšťovat, otupovat a zlhostejňovat, odebrat
člověku svobodu a jeho přirozený vztah s matkou
přírodou.
Jiří Trnka nebyl jen loutkář a výborný výtvarník s poetickou duší, kterou jistě ovlivňoval vztah
a velké přátelství s českými básníky jako František
Hrubín, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert či v neposlední řadě Jan Werich, ale také spisovatel, který
nám dal čtenářský poklad v podobě knihy Zahrada.
Pro mne jako kluka to byl neskutečný fantaskní
svět za rezavou brankou plný barev, kytek, skrýše učenlivé velryby a nebezpečného zlomyslného
kocoura, svět, který tiše pozoroval mlčenlivý trpaslík, co si myslel své. Tak jako snad každý v nekonečných dětských letech bych takový svět chtěl
objevit. Do konce srpna máme jedinečnou možnost
vidět na vlastní oči originály kreseb, grafik a maleb
ilustrací Jiřího Trnky, které oproti reprodukcím
z knih se nám ve skutečných barvách zjeví a oživí,
podobně jako kamenná dlažba po dešti.
Přijdete-li na výstavu do Městské galerie, barokní radnice na Palackého náměstí, projdete skutečnou brankou, která rozděluje dva světy. Kolem
tajuplné branky při vstupu do výstavních sálů je
výtvarným pojetím výstavy přiblížen náš často již
omšelý, zčernalý-okoralý svět, kdy nejtěžší je chtít

otevřít tu pomyslnou „mříž“ v sobě, kdy „za“ se ocitáme v barevném tajuplném světě, kdy můžeme se
stát opět malými a vidět vše z jiné výšky. A nejen
to. Pro vás malé i velké jsou připraveny interaktivní
hry, kdy si můžete zahrát papírové stínové divadlo
Líné pohádky z Fimfára od Jana Wericha nebo nalézt tři iniciály bajek na tabuli, které chybí v originálních kresbách v expozici výstavy. Můžete si tak

Helena Trösterová Trnková
objevit a přečíst bajku, či všechny bajky, moudrého
francouzského básníka a vypravěče La Fontaina,
složit si puzzle, vytvořit svůj barevný monotyp
a jiné. Výstava pod názvem „Jiří Trnka – Tajemný
svět pohádek“ není určená jen pro děti, ale hlavně
pro nás všechny dospělé, kteří mají rádi úžasnou
tvorbu Jiřího Trnky, kteří si chtějí zavzpomínat na
své dětství s knihou a, kdo ví, možná si někteří opět
z knihovny vytáhnou některou z knížek a začtou se…
Co třeba Hrubínův Špalíček?
Chtěl bych tímto poděkovat kolegovi Junkovi, že
jsem pro vás mohl koncepčně připravit tuto výstavu. Na vernisáž přijel významný host, dcera Jiřího
Trnky paní Helena Trösterová s manželem, která
byla instalací výstavy velmi mile potěšena. Velikým překvapením pro všechny, vyjma paní učitelky Nackové ze ZUŠ Bohuslava Martinů, byla energická a osobitá hra na akordeon v podání desetileté
Katky Tůmové, která nám zahrála celkem čtyři
skladby od Pavla Samiece. Začátek byl triumfální
v podobě skladby Přijíždí král a Tanec loupežníků,
kdy celý sál ztichl a jen žasl. Na konec zazněla Píseň
potulného trubadúra a Kejklíři a šaškové, což byla
pěkná a důstojná tečka na závěr. Potlesk patřil zaslouženě Kateřině, ve které vře veliký talent.
Přál bych si, aby současná generace v záplavě
stovek dětských knih našla kouzelné ilustrace Jiřího Trnky. Možná ani nevíte, ale byl to právě Trnka,
kdo jako první překonal klasické pojetí ilustrací
knih, kdy to již nebyla jen celostránková kresba
či kresba prvního písmene-iniciály, ale jednotlivé
kresby přímo zasahovaly do textu stránek, které
tak výtvarně vytvořily-srostly v nerozlučný obraz.
Hádanka pro návštěvníky na konec: Kampak se
nám schoval ten zlomyslný kocour? Najdete ho?
Václav Frömmel
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se propagací života a díla Bohuslava Martinů a naopak činnost Společnosti je otevřená i pro ty, kteří
nejsou jejími členy.
Mezi tradiční akce společnosti se již přes patnáct let počítá prosincový zájezd na Dny Bohuslava Martinů do Prahy nebo ještě delší dobu
trvající květnový zájezd na Otvírání studánek do
Vlčkova a poté Nedělní matiné pro členy poboček
SBM z Prahy a Poličky. Společnost se také snaží
zajistit všem zájemcům možnost zhlédnutí zajímavých nastudování scénických děl Bohuslava
Martinů. Tak jsme viděli v posledních letech například v Brně Juliette, Kuchyňskou revue, Podivuhodný let a Slzy nože, v Praze Hry o Marii nebo
v březnu tohoto roku Mirandolinu v Ostravě. Mezi
další z činností Společnosti patří besedy, koncerty a přednášky. Z dob minulých lze připomenout
například vzpomínání Zdeňka Zouhara, Jana Kapusty, Václava Kaprála nebo Iši Popelky. Z doby
nedávné koncert/besedy se současným předsedou
Společnosti Bohuslavem Matouškem, dlouholetým vedoucím představitelem Nadace Ivanem
Štrausem nebo zajímavou přednášku významného muzikologa a člena Nadace Víta Zouhara.
V těchto dnech dokončuje Společnost Bohuslava Martinů přípravné práce na svých webových
stránkách, které budou o minulosti, současnosti
i budoucnosti poboček Společnosti pravidelně informovat. Adresa webu je www.sbmartinu.cz.
Společnost Bohuslava Martinů si do svého vínku dala respekt k potřebám pestré členské základny a svou činnost rozprostřela do několika směrů
od osvětového až po interpretační. Činnost společnosti je otevřená všem zájemcům o život a dílo
Bohuslava Martinů, přičemž můžeme konstatovat
slovy Dr. Jaroslava Mihuleho, CSc.: „…hudba Bohuslava Martinů nepotřebuje nás ani naši pomoc,
nýbrž my potřebujeme ji. Potřebujeme komunikovat s krásou a hloubkou jejího poselství, jež činí
naše životy plnějšími a bohatšími.“
V roce 2014 SBM Polička slaví 35. výročí od svého založení a i když se její činnost v průběhu let
postupně proměnila, má své nezastupitelné místo
v udržování hudebních tradic spojených s Bohuslavem Martinů a s objevováním nových interpretačních možností jeho hudby.
Na nejbližší akce, kterých se můžete zúčastnit se
lze přihlásit na tel. č.: 737 485 984 nebo na e-mailu
repart@unet.cz. Jsou to:
7. 6. Otvírání studánek – zájezd do Vlčkova (odjezd bude ve 13 hodin od penzionu – ZUŠ)
8. 6. Nedělní matiné pro členy SBM Polička
a Praha - 9.00 Kostel sv. Jakuba (vystoupí poličský
Chrámový sbor od sv. Jakuba a hosté; vzpomínka
na 35. výročí založení poličské pobočky SBM)
25. 6. Zájezd na Smetanovu Litomyšl – (Česká
rapsodie B. Martinů; odjezd v 18.30 od penzionu)
Mgr. Renata Pechancová

II. KOLO ZÁPISU
DO MŠ KVÍTEK BYSTRÉ
Ředitelství Mateřské školy KVÍTEK Bystré, okr.
Svitavy oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2014/2015 se bude konat
dne 10. 6. od 14.00 hod. do 16.00 hod.
v ředitelně MŠ.
Zapsány budou děti, které v tomto školním roce
začnou navštěvovat mateřskou školu.
K zápisu přineste: rodný list dítěte, potvrzení
o očkování dítěte
Bližší informace na tel. č.: 736 754 693
Těšíme se na vaši návštěvu
Satrapová Marcela,
ředitelka MŠ Bystré
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Takový byl 18. jazzový festival
Divadlo předstírá, že na prknech je svět, tady byl
svět a život. Zde byli tři mladý holky a jeden kluk
a točili se a vibrovali stejně jak to kolečko a skoro
za scénou seděli dva hradečtí muzikanti. Nepřipouštěl jsem si žádnou postranní myšlenku, i když
se chtěla vloudit, a jen se díval a taky poslouchal.
Vše je jak má být – je to chvála a pocta pohybu.
Dárcem jsou ti, co nejsou smutní, smutní jsme my,
že i když můžeme, tak mockrát nemůžeme, protože
jsme líní. Radost rozdali Alena Jančíková, Zuzana

dické ozdoby, jež se nazývají koloratura. Já to budu
transponovat na právě slyšené: byla to jazzová koloraturu. Příjemně prožitá hodina pěkné a vynalézavé muziky.
Už z Rockoupání známý Šavle meče Bigband
produkoval to, co jsme si mohli přečíst v anotaci
programu Jazz festu, tedy jazzrock. Doplním jen
to, že nezanedbatelné množství skladeb bylo podloženo latinskoamerickými rytmy – tu zaznělo
calypso, samba, cha cha, salsa a co já vím co ještě,

názvy Specials, Change of Week, Balada Artemid
a podobně. Dlouhotrvající potlesk na závěr si vysloužil přídavek a poděkování členů kapely za vřelé přijetí.
Ne právě snadno se píše o koncertu – jak jinak
to nazvat – Mariana Vargy a Moyzesova kvarteta. Protagonista souboru má zásadní zásluhu na
formování populární hudby na Slovensku. Založil
v šedesátých letech Prúdy, spolupracoval s Pavlem Hamelem, skládal filmovou a televizní hudbu,

Simulante Bande

Dasha & J. Smigmator

M. Varga a Moyzesovo smyčcové kvarteto

Pitterová, Helena Arenbergerová a Petr Opavský
a duo Dva manželů Kratochvílových. Zcestovalí
a známí v mnoha městech Evropy, navštívili Poličku. Skupina VerTeDance inscenací Simulante Bande zahájila 18. ročník festivalu Polička jazz.
V Divadelním klubu se promítal životopisný
film Kolem půlnoci o fiktivním jazzovém saxofonistovi Dale Turnerovi podle skutečného Lestera
Younga (1909-1959), který se v padesátých letech
vrátil do Paříže, kde kdysi zažil spolu s Budem
Powellem na počátku 60. let své největší úspěchy.
Buddy Powell v tomto snímku hraje sám sebe. Děj
je situován do Paříže konce let padesátých – není
to však retro, ale snímek nadčasový. Aranžér většiny skladeb a autor témat pro film napsaných,
Herbie Hancock, získal za svou muzikantskou
práci Oscara i Césara; sám zde hraje poměrně
velkou roli. A Dexter Gordon - muž bez hereckých
ambic - figuroval v roce 1987 mezi posledními pěti
kandidáty na Oscara za herecký výkon. Snímek
z roku 1986 se u nás v otitulkované verzi promítal
už v roce 1990.
Slavné téma Thelonia Monka ‚Round Midnight‘,
které filmu dalo název, zde zazní hned v několika
verzích a stále muzikantům nedává spát. Můžete
si na internetu pustit Ellu Fitzgerald spolu s Oscarem Petersonem, Sarah Vaughan, Tonyho Benetta,
Johna Coltraina, nebo Chick Coreu.
Hledej cestu do mého srdce - Find a way to my
heart Phila Collinse - touto skladbou předznamenala skupina své vystoupení. AMC Trio předkládala srozumitelná sóla a také názvy jejich skladeb korespondovaly s hraným. Jen namátkou: Duše této
hory, Čekání na vlka (s krásnou částí piano + kytara), Popěvek tří rytířů či Život v zákrutách. Nelze
se nezmínit o Marku Whittfieldovi. Málo platné,
Američané mají jazz v sobě, Collins respektoval
notový zápis a obohacoval skladbu vlastmi nápady,
aby pak souhra kapely gradovala v bezchybných
mnohohlasých a jednolitých rytmických parádičkách.
Viktor Bűrkland trio & Thea Soti působící v Hannoveru má sólistku Theu z Maďarska. Jejímu
moderování v jazyce anglickém jsem rozuměl tak
každé páté slovo; což mě nevzrušovalo – je to tak
ekvivalent toho, jak rozumím našim mladým hercům a herečkám v televizi a na divadle. Poddal
jsem se tedy jen hranému a zpívanému. Nesnažil
jsem se rozlišovat a kategorizovat záplavu jednotlivých jazzových směrů, spíš nuancí, ale zaujal mě
zpěv Thei Soti. Její projev byl v dobrém slova smyslu zajímavý, ale chci-li to čtenáři nějak přiblížit,
pomůžu si příměrem: Scat to nebyl, ale klasická
opera má druh pěvecké techniky, užívající melo-
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Hloucal

Šavle meče
ale jak je vlastní těmto rytmům, výsledkem byla
temperamentní muzika, která k nám přicházela
v bouřném toku decibelů. Ty však nepřeškrtávaly
precisnost a hudební umění členů kapely a když
jsem se sluchově aklimatizoval, rozpoznal jsem ve
skladbách cit i jemnost.
Sobotní pořad, stejně jako páteční, uvedly zkušené moderátorky Lenka Stříteská a Kateřina
Tomanová a zorientovaly nás nejen k hudebním
produkcím, ale v krátkém rozhovoru s fotografem
Patrickem Markem nás provedly nejen výstavou
jazzových fotografií, ale i tím, co bylo podnětem
k této výjimečné přehlídce.
Miroslav Hloucal Quratet je seskupením výborných sólistů, podřizujících se aranžmá skladeb,
a rád konstatuju, že hraní z partu se opět vrací
na jazzová pódia. To neznamená, že jsme neslyšeli improvizace jednotlivých muzikantů. Každý
z nich dostal svůj čas a každý z nich uslyšel po
svém sólu hlasitý potlesk, ano, i nadšené zavýsknutí. Všechny skladby jsou autorské a přestože pocházejí z Čech, světovějšími se zřejmě staly svými

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

byl vůdčí osobností Collegia Musica. Koncertuje
s Moyzesovým smyčcovým kvartetem a už v roce
2006 s ním nahrál CD. Z toho plyne, že jsme na pódiu Tylova domu slyšeli hudbu skoro klasickou. Na
bookletu k CD se píše, že Varga má blízko k Bartókovi a mne v té souvislosti napadlo, zda stolová
úprava a prosakující hluky z foyer byly tou nejvhodnější kulisou k tomuto výjimečnému koncertu výjimečného muzikanta. V sále však posluchači
patřili k těm velmi vnímavým a vyjádřili mu svůj
obdiv potleskem, kterým si vynutili krátký přídavek do sebe uzavřeného umělce.
A už jsme u závěrečného koncertu populární
Dashy & Jana Smigmatora. Vzhledem sobotním
Evergreenům Dvojky ČR patřím tedy k hochům,
co spolu mluvíme a je nás asi hodně. Když k tomu
vezmeme ještě hudební produkce v Star Dance
není pochyb, že jsme se těšili vidět tyto sympatické hvězdy swingového nebe na poličském jazzfestu.
Začali pěkně; svérázná úprava skladby z Divotvorného hrnce, který jsem viděl s Janem Werichem
a tuto skladbu slyšel se Soňou Červenou a Rudolfem Cortésem, Old Devil Moon - S čertem si hrát
(český název) mě vrátila o 65 let zpět. Zároveň potvrdila, že evergreen znamená pořád zelený, svěží
a tak další Gerschwinova Lady be Good mě opět
vracela ze současnosti do minula a jindy při baladě
Sunday morning jsem se zasnil: Sunday morning
brings the dawn in it’s just a restless feeling by my
side., Nedělní ráno přináší úsvit a jen pocit neklidu po mém boku… Z minula do současnosti, ne tak
daleké, při Oh my Love Johna Lennona: Oh my
love for the first time in my life My eyes are wide
open… Oh, má lásko, poprvé v životě Mé oči jsou
do široka otevřené Oh, má lásko, poprvé v životě
Mé oči vidí. Většina skladeb však byla v radostném duchu a užili jsme si repertoár Tony Bennetta,
Franka Sinatry, Bobby Darina, Paula Anky.
Pro Poličáky je bezesporu zajímavé, že Dasha,
známá zejména muzikálovému publiku například
z Hamleta, Carmen, Aidy, Ježíše nebo Vraždy
za oponou, vystoupila v opeře Bohuslava Martinů Voják a tanečnice na scéně Velkého divadla
v Plzni, kde ztvárnila postavu Černošky. V Poličce předvedla svůj mnohotvárný projev od blues
k bezstarostnému swingu, nevyjímaje ani českou
Slunečnici. Nezapomínám na bezvadnou spolupráci Swinging Quartetu, neboť tak vzniklo dokonalé jednolité představení, kde se všichni členové
dokonale znají, nahrávají si a tím jak bavili sebe,
přenášeli tu pohodu i na nás. Jim se líbilo u nás,
oni se líbili nám.
Tylův dome, dramaturgu Jiří Tomane, díky!
A. Klein, foto Klein A & P
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Čas
9.00
17.00
18.00
3. 6. 17.00
19.00
4. 6. 13.00
15.00
17.00
19.00
7. 6. 15.00
17.00
18.00
19.00
8. 6. 15.00
9. 6. 19.00
10. 6. 17.00
17.00
13.30
11. 6. 14.00
15.00
18.00
19.00
12. 6. 10.00
17.00
18.00
13. 6. 16.00
14. 6. 17.00
19.00
16. 6. 9.00
19.00
17. 6. 13.30
17.00
17.00
17.00
18. 6. 14.00
15.00
19.00
19. 6. 9.00
16.00
18.00
20. 6. 16.00
21. 6. 12.00
19.00
22. 6. 16.00
23. 6. 19.00
24. 6. 13.00
		
17.00

#

2. 6.

Název akce - popis
Sociální poradna
Stěna pro „NOVÉHO KURÁTORA“
Sputnik (rodinný film)
Klub pro těhotné - bezplenková komunikační metoda
Absolventský koncert
Návštěva výstavy Hry a klamy
Logopedická poradna
Absolventský koncert
X-Men: Budoucí minulost (3D sci-fi)
Khumba (animovaný pro děti)
Khumba (3D animovaný pro děti)
Vernisáž výstavy Jaroslava Mareše: Fotografie 2006 - 2014
Čas pro neobyčejné zážitky 2014
Klub před klubem
Běž, chlapče, běž (drama z II. světové války)
Klub pro těhotné
Laktační poradna
Keramická dílna
Přednáška Ing. Evy Janečkové - kosmeceutika TianDe
Právní poradna
Rok české hudby: Rafel Kubelík
Violetta (koncertní show)
Tréninková aktivita- sourozenci bez rivality
Slavnostní závěrečný koncert
Přednáška: Chléb svůj vezdejší, aneb revoluce, která se nekonala
Zdravé vaření pro celou rodinu
Zloba - královna černé magie (3D pohádka)
Zakázané uvolnění (komedie Jana Hřebejka)
Sociální poradna
Na hraně zítřka (3D akčně fantastický s Tomem Cruisem)
Šikovné ručičky
Klub pro těhotné - šátkování
Divadelní představení
Závěrečné představení literárně-dramatického oboru
Vítání léta - květinová party
Psychologická poradna
Lijavec (divadelní představení Divadla Járy Cimrmana)
Vítání prázdnin - „Zahrada u Mlýna“
Beseda - Nástup dítěte do MŠ
NÁŠ MARTINŮ: Komorní koncert rodiny Meislových
Montessori dílna
Black Books Party
Všiváci (drama s Jiřím Langmajer a Ondřejem Vetchým)
Prodaná nevěsta aneb Referát
Všechny cesty vedou do hrobu (pravý americký western)
Letní zahrada – ZUŠka v letním – tentokrát méně vážně.
(v případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do sálu ZUŠ)
Klub pro těhotné

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
sál ZUŠ B. M. Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Centrum Bohuslava Martinů
sál ZUŠ B. M. Polička
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
Městská knihovna Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - pracovní místnost
DPS Penzion - společenská místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům, velký sál
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
DPS Penzion - pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Divadelní klub
sportovní areál Pomezí
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Školní zahrada ZUŠ B. M. Polička

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B. M. Polička, Tylův dům
www.zusbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B.M. Polička, Divadelní klub
www.zusbmpolicka.cz
ZUŠ B. Martinů
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Náš Martinů
www.cbmpolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ZUŠ B. M. Polička
www.zusbmpolicka.cz

Centrum Bohuslava Martinů

MaTami, o. s.

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

www.matami.webnode.cz
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Čas Název akce - popis
Místo konání
8.15 Putování s dinosaury (3D pro školy)
KINO Tylův dům
14.30 Workshop o technologiích - Inspirace na prázdniny aneb dítě s tabletem v ruce
Divadelní klub Polička
14.30 Google I/O Extended
Divadelní klub
15.00 Zdravotní poradna
Centrum Bohuslava Martinů
17.00 Společný koncert s Hudebním institutem v Kotce (Finsko) a Soukromou ZUŠ Litomyšl Centrum B. Martinů Polička
				
19.00 Jiří Šlitr - Hudební pořad Jiřího Černého
Atrium Centra Bohuslava Martinů
19.00 Transformers: Zánik (3D akční)
KINO Tylův dům
26. 6. 8.15 Putování s dinosaury (školní představení)
KINO Tylův dům
10.15 Putování s dinosaury (3D pro školy)
KINO Tylův dům
14.00 Narozeninové zpívání
DPS Penzion - jídelna
18.00 Polička Proti ztrátě paměti
Centrum Bohuslava Martinů
27. 6. 21.30 Letní kino - Velký Gatsby
Atrium Centra Bohuslava Martinů
28. 6. 19.00 Grace, kněžna monacká (životopisné drama)
KINO Tylův dům
21.30 Letní kino pro děti - Čtyřlístek ve službách krále
Atrium Centra Bohuslava Martinů
30. 6. 18.00 Jak vycvičit draka 2 (3D animovaný pro děti)
KINO Tylův dům
2. 7. 14.00 Posezení na přehradě
přehrada

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
GXG Polička, Městská knihovna
www.gug.cz/cs
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B. M. Polička, CBM,
Soukromá ZUŠ Litomyšl
www.zusbmpolicka.cz
Městská knihovna Polička/CBM kulturnileto.wordpress.com
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Pontopolis
www.protiztratepameti.cz
Městská knihovna Polička/CBM kulturnileto.wordpress.com
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička/CBM kulturnileto.wordpress.com
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz

		 Název akce - popis
7. 6.–31. 7.		 Výstava Jaroslava Mareše: Fotografie 2006 - 2014
14. 6.–26. 6.		 František Oplištil - OBRAZY

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

25. 6.

Místo konání
Městská knihovna
Tylův dům

Nejtalentovanější mladí interpreti díla Bohuslava Martinů
vystoupili v Poličce
Letošní ročník soutěžní přehlídky Mládí
a Bohuslav Martinů přilákal neuvěřitelných
460 interpretů. „Potěšilo nás, že mezi interprety skladatelova díla je řada mladých talentů.
Jsou příslibem do budoucna a z jejich výkonů
lze předvídat, že o nich ještě uslyšíme,“ říká za
organizátory přehlídky ředitelka ZUŠ Bohuslava
Martinů v Poličce Gabriela Vraspírová Vorbová.
Snažení účastníků ve věku od pěti do 20 let
ocenila i porota. Zlatých pásem rozdala v jednotlivých kategoriích 124, stříbrných 109, a bronzových rovněž nebylo málo – celých 110. Způsob
hodnocení, kdy získat ocenění může vícero sou-

těžících, mladé umělce motivuje v další práci.
Ovšem závěrečný koncert, zařazený do programu Roku české hudby 2014, patřil opravdu jen
těm nejlepším.
Žáci Základní umělecké školy Bohuslava Martinů v Poličce na pódiu velkého sálu Tylova doma
při závěrečném Koncertu nejlepších účastníků
přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů 2014 nechyběli. Program otevřely malé poličské tanečnice vedené Vendulou Pelzovou.
Sylva Horáková

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

#

Nejúspěšnější hudebníci a tanečníci ze základních uměleckých škol a konzervatoří se společně představili při závěrečném
Koncertu nejlepších účastníků
přehlídky Mládí a Bohuslav
Martinů 2014. Ve velkém sále Tylova domu v Poličce (Pardubický kraj) se 8. května sešli ti nejlepší
z celé republiky. Čtrnáct vystupujících, kteří obdrželi zvláštní ocenění odborné poroty, interpretovalo dílo Bohuslava Martinů ve hře na klavír, violoncello, housle, trubku a klarinet. Nechyběl ani
sólový zpěv nebo taneční choreografie.

Městská knihovna
Sobota 7. 6. – vestibul
knihovny od 18.00 hodin
Vernisáž výstavy Jaroslava Mareše – Fotografie 2006
– 2014
Během putování večerní
Poličkou se nezapomeňte
zastavit v knihovně, Čas pro neobyčejné zážitky
nastane i zde. V 18 hodin zahájíme výstavu fotografií Jaroslava Mareše, známého poličského fotografa. Jaroslav Mareš ve fotografiích představí svá
oblíbená témata - reportážní a portrétní fotografie, detaily architektury a foto-grafiku. Večerem
bude doprovázet hudební kapela Swingtet, která
rozproudí krev všem kolemjdoucím, náměstím se
tak rozezní tóny jazzu a swingu. Kapela Swingtet
se zaměřuje především na skladby legendárního
belgického kytaristy Django Reinhardta, jazzové
standardy a skladby dalších vynikajících gypsy jazzových interpretů.
Středa 25. 6. – Divadelní klub od 14.30 hodin
Inspirace na prázdniny aneb dítě s tabletem
v ruce – workshop pro učitele MŠ, ZŠ, rodiče, vývojáře
Jak využívat technologie (nejen) ve vzdělávání?
Přijďte se přiučit, inspirovat a pobavit nad nejnovějšími aplikacemi a technologiemi.
Program:
• prezentace Google for Education - možnosti a výhody, zavádění do škol (Janek Wagner
přes Google Hangout) v 15.00 hod.,
• přednáška o využití tabletů a chytrých telefonů s Androidem ve výuce v 15.30 hod.,
• prezentace aplikací vzdělávacích her pro děti
Edutab (tým Edutab) v 16.30 hod.,
• přestávka 17.15 - 17.30 hod., občerstvení,
• stream konference Google I/O 2014.

Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů

Červnový tematický koutek – S knihovnou na
cestě kolem světa
Letní cestování se blíží a vy ještě nevíte, kam
se vydáte na cesty? Nechte se inspirovat! Ztrácíte
se na výletech? Půjčíme vám mapu! Rádi byste si
zpříjemnili cestu nebo pobyt na dovolené četbou
knihy, která vás naladí na letní pohodu? Zastavte
se u nás v knihovně!

Bystré
6. 6. – „Bystré dříve a dnes ve
fotografii“ – zahájení výstavy fotografií z historie města Bystrého,
Multifunkční dům Bystré.
7. 6. – 110. Výročí otevření školní budovy a Setkání rodáků a přátel města Bystré
ZŠ Bystré a Město Bystré zvou všechny na oslavy,
které se budou konat od 9.00 hod. v ZŠ Bystré. Odpoledne pokračuje program u radnice a na zahradě
za hasičskou zbrojnicí. Těšit se můžete na bohatý
kulturní program.
21. 6. – Mezinárodní volejbalový turnaj
Město Bystré vás zve na volejbalový turnaj, na
kterém se utká s německou obcí Ströbeck. Turnaj
bude probíhat od 9.00 do 17.00 hod. na víceúčelovém hřišti, zahájen bude v 8.30 vystoupením mažoretek ZUŠ Bystré. Večer bude následovat posezení
s hudbou na zahradě za hasičskou zbrojnicí.

Program Poličského kulturního léta:
Středa 25. 6. – atrium Centra Bohuslava Martinů od 19.00 hodin
Jiří Šlitr – Hudební pořad Jiřího Černého
Poslechový pořad hudebního publicisty Jiřího
Černého bude věnován osobnosti Jiřího Šlitra, jehož 90. výročí narození si letos připomínáme.
Pátek 27. 6. – atrium Centra Bohuslava Martinů
od 21.30 hodin
Letní kino – Velký Gatsby
Pátá, nejvýpravnější a nejoslnivější filmová
adaptace románu F. Scotta Fitzgeralda s Leonardem DiCapriem v hlavní roli uvádí příběh o Nickovi Carrawayovi, který se v honbě za americkým
snem vydává roku 1922 do New Yorku, města
s uvolněnou morálkou, skvělým jazzem a prudce
stoupajícími cenami akcií.
Sobota 28. 6. – atrium Centra Bohuslava Martinů od 21.30 hodin
Letní kino pro děti – Čtyřlístek ve službách krále
Populární komiksový seriál Čtyřlístek se dostal
i na filmové plátno! Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík se ocitají v době vlády Rudolfa II. a jsou jediní,
kteří mohou zachránit Zemi před dobou ledovou.
Podaří se jim to?

Dolní Újezd
1. 6. - Dětský den - Netradiční újezdská zoologická zahrada v hasičském areálu od 13. hodin
31. 5. –8. 6. - Výstava „Pohyb“
Výtvarné studio Dolní Újezd - soukromá ZUŠ
- výstava prací žáků a studentů v sokolovně. Otevřeno soboty a neděle 10.00 - 20.00 hod., pondělí
- pátek 10.00 - 19.00 hod.
15. 6. - Promenáda
ZUŠ Dolní Újezd pořádá od 14. hod. promenádní
procházku po hudebních, dramatických a malířských zastaveních.
Litomyšl
6. 6. –8. 6. , vždy 8.00 - 17.00 hod. - Výstava irisů
a jarních trvalek
Okrasné a ovocné školky Litomyšl
Tradiční výstava jarních květů a irisů spojená
s prodejem širokého sortimentu okrasných rostlin,
parkoviště přímo v areálu, občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma.
13. 6. – 6. 7. - Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl - 56. ročník
21. 6. - Starodávný jarmark, od 8.00 - 17.00 hod.,
Smetanovo náměstí
Tradiční řemeslné trhy s hudebním doprovodným programem na pódiu u morového sloupu
8.00 – 9.30 hod. Kapesní kapela KAPKA Choceň

Jaroslav Mareš: Fotografie 2006 – 2014
Další výstava v knihovně představí výběr z devítileté tvorby poličského fotografa a zároveň je
přehlídkou jeho oblíbených témat, kterými jsou
reportážní a portrétní fotografie, detaily architektury a foto-grafika.
Jaroslav Mareš (1958), původem z Proseče,
žije a pracuje v Poličce. Fotografuje s většími či
menšími přestávkami od dětství, intenzivněji se
fotografické tvorbě věnuje posledních deset let.
Ve fotografii je autodidakt, vedle klasické fotografie se v poslední době věnuje také foto-grafice
a montážím. „Tím nejzajímavějším tématem pro
fotografování je člověk - „obyčejný“ člověk ve
svém přirozeném prostředí. Pro takové snímky
volím většinou černobílé provedení, naopak pro
fotografie městské krajiny a architektury dávám
přednost barevnému zpracování,“ uvedl autor ke
své tvorbě.
Autor je členem Svazu českých fotografů a Fotoklubu Svitavy, realizoval 8 samostatných výstav,
na dalších 16 se podílel jako spoluautor, jeho fotografie byly vícekrát publikovány ve fotografických
časopisech. Za své práce získal téměř dvě desítky
ocenění, mj. cenu časopisu Československá fotografie a několik cen Národní soutěže amatérské
fotografie. Jeho snímky jsou ve Sbírce české fotografie Svazu českých fotografů. V roce 2011 reprezentoval Poličku na 12. výtvarném salonu královských věnných měst v Chrudimi, naposledy pak
vystavoval na letošním 4. salonu východočeské
fotografie v Hradci Králové. Vedle vlastní tvorby
se Jaroslav Mareš podílí na fotografickém životě
v Poličce, byl kurátorem několika výstav, každoročně připravuje fotografické výstavy k festivalu
Polička Jazz.
„Fotím pro radost nejen sobě. Když mi někdo
řekne, že mu moje fotky udělaly radost, že ho

potěšily nebo pobavily, je to to nejlepší, co dává
mému fotografování smysl,“ dodává Jaroslav
Mareš. Výstava bude v prostorách knihovny zahájena za přítomnosti autora v sobotu 7. června v 18 hodin.
-kk-

KULÉTO zahájí Černý,
DiCaprio a Bobík
4. ročník prázdninového festivalu Poličské kulturní léto opět nabídne 2-3 filmová představení
týdně, několik divadelních představení pro děti,
výtvarné dílny a řadu dalších rozličných programů.
V rámci Roku české hudby v Poličce letošní
KULÉTO zahájí již ve středu 25. června hudební
publicista Jiří Černý, který ve svém poslechovém
pořadu pod širým nebem připomene letošní nedožité 90. narozeniny Jiřího Šlitra. Filmové hody zahájí v pátek 27. června božský Leonardo jako Velký
Gatsby. Na děti, které rádi ponocují, čeká v sobotu
28. června animovaná pohádka Čtyřlístek ve službách krále.
Poličské kulturní léto pořádá Městská knihovna Polička a Centrum Bohuslava Martinů ve spolupráci s, o. s. MaTami a spolkem Náš Martinů.
Hlavním partnerem je UNET.CZ. Kompletní program naleznete na webových stránkách kulturnileto.wordpress.com. Více o připravovaných akcích
se dozvíte na naší facebookové stránce Poličské
kulturní léto. Těšíme se na vás.
-pkl-

Oldřiš
Letní kino v Oldřiši za Orlovnou - 20. 6. - Hobit:
neočekávaná cesta - začátek od 22.00 hod.
27. 6. - Nejen dětské promítáni - začátek ve
21.30 hod. (Fimfárum - do třetice všeho dobrého, Karlík a továrna na čokoládu, Rango) - snímek
bude vybrán na základě dětského hlasování, které
proběhne v okolních základních školách. Vybraný
film bude zveřejněn na stránkách www.okapops.cz
a www.oldris.cz
21. 6. - Indiánské odpoledne pro děti od 16.00 hod.
na hřišti za budovou staré mateřské školy. Více informací na www.oldris.cz
Pomezí
21. 6. - Dětský den v areálu u ZŠ horní
Sebranice
28. 6. – Kurz ručního zpracování lnu, od 9 do
15 hod., světnice č. p. 8. Dozvíte se o pěstování lnu
a jeho sklizni, naučíte se ho lámat, česat, vyzkoušíte
motovidlo a předení nitě na přeslenu. Cena kurzu
400 Kč.
28. 6. - IV. ročník Sebranického pětiboje dvojic –
začátek v 8.00 hod. v areálu koupaliště. Disciplíny:
tenis, basketbal, beachvolejbal, nohejbal, štafeta
plavání 2x50 m. Startovné 150 Kč. Přihlášky na
tel.: 607 166 088.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Nabídka volného
bytu v DPS
Nabízíme možnost přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“, Družstevní 970,
Polička. Jedná se o byt 2 + 1 v tzv. domečku, se
sociálním zařízením, o celkové ploše 50 m2, který je určen pro 2 osoby. Uchazeči musí splňovat
podmínky dle pravidel pro přidělování bytů do
tohoto zařízení, tj. zejména podmínku starobního nebo invalidního důchodu a odpovídajícího
zdravotního stavu pro pobyt v DPS, v návaznosti
na využívání pečovatelských služeb. Umístění do
těchto bytů je vhodné zejména pro uchazeče, kteří
potřebují pomoc při zajištění péče o sebe, jako je
například donáška nákupů, zajištění stravy včetně
obědů, pomoc při přípravě jídla, pomoc s osobní
hygienou, úklid domácnosti apod.
Bližší informace včetně přihlášky naleznete na
internetových stránkách www.dpspolicka.cz nebo
je poskytne telefonicky, či osobně ředitel Mgr. Pavel Brandejs (461 753 121) nebo ved. pečovatelské
služby Irena Smolková, DiS, (461 753 122).

Pozvánka DPS
Penzion
4. 6. Návštěva výstavy Hry a klamy spojená
s návštěvou cukrárny. Odchod od DPS Penzion
13.00 hod. Vybíráme 25 Kč vstupné na výstavu.
10. 6. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
11. 6. Přednáška Ing. Evy Janečkové – seznámení s kosmeceutikou TianDe od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
17. 6. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
18. 6. Vítání léta – květinová party. Posezení při
dobré muzice, zpěvu a nebude chybět ani grilování.
Kam to vlastně pojedeme? Sportovní areál v Pomezí.
Vybíráme 20 Kč (uzenina, chleba, hořčice). Pití a jiné
dobroty si můžete zakoupit v místní hospůdce. Kdo
má zájem o dopravu (uživatelé pečovatelské služby),
nahlásí se na recepci. Cena dopravy 50 Kč, platí se
až při vyúčtování služeb. Odjezd od penzionu ve
13. 45. Kdo pojede linkovým autobusem odchod od
DPS Penzion ve 12.55 hod. na zastávku Hegerova.
Zájemci se nahlásí na recepci do úterý 17. 6. Uvítáme
květinové oblečení nebo květinový doplněk.
26. 6. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.
2. 7. Posezení na přehradě - zájemci se nahlásí na
recepci DPS Penzion, vybíráme 20 Kč (chleba, hořčice, uzenina). Odchod od penzionu ve 13.15 hod.
Pro uživatele pečovatelské služby bude zajištěna
doprava. Odjezd ve 13.45 hod. Cena dopravy je
50 Kč, platí se až při vyúčtování služeb.

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
LETNÍ KYTICE
- tvorba kulaté vázané kytice z řezaných rostlin
Termín: 11. 6.
Čas:
17.00 hodin
Cena:
170 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
S sebou: zahradnické nůžky, menší pracovní
nůž
Lektor:
Ing. Martina Jirušová
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
– CIRKUS
- tradiční akce pro malé i velké
- budovu Mozaiky vyzdobí práce dětí
z výtvarně zaměřených zájmových
kroužků
- v cirkusovém šapitó CIRKUSU
LEGRANDO se děti mohou naučit
žonglérské a artistické kousky.
- občerstvení zajištěno
Termín
sobota 7. 6.

Info:

19.00 - 23.00 hodin
SVČ Mozaika
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Alena Hejduková

PRVNÍ POMOC
– praktický seminář pro žáky 1. –
3. tříd. Za finanční podpory města
Poličky, ve spolupráci se Střední
zdravotnickou školou ve Svitavách.
Termín: 25. 6.
Místo:
Tělocvična ZŠ Masarykova
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
SVČ Mozaika přeje všem dětem krásné
prázdniny plné zážitků, ať už na táborech pořádaných Mozaikou nebo u moře či u babiček
nebo dědečků…
Na všechny se těšíme opět v září, kdy budeme mít připravenou pestrou nabídku pro váš
volný čas.

Gymnázium Polička – 2. A v Anglii
Dne 13. dubna podnikla naše třída 2. A exkurzi do Velké Británie. Cesta byla dlouhá i únavná,
ale při pomyšlení na vytoužený cíl hodiny ubíhaly
rychleji a s trochou zábavy jsme brzy zapomněli na
stísněný prostor sedaček.
Prvním bodem našeho poznávání byla prohlídka budov parlamentu. Samozřejmě nás naše
průvodkyně nemohla připravit o pár slov z historie země, a i o několik kuriozit. Mezitím jsme se
několika londýnskými ulicemi dostali až k Buckinghamskému paláci. Na tomto místě plném
tulipánů nám byla poskytnuta možnost projít
Piccadilly Circus a vyzkoušet, zda je rozdíl mezi
českými a anglickými hamburgery. Hlavní náplní
tohoto dne byla návštěva Muzea voskových figurín
Madame Tussaud. K vidění zde bylo mnoho slavných osobností, jako např. Marilyn Monroe, Albert
Einstein nebo Arnold Schwarzenegger. Později
jsme shlíželi na Londýn z Londýnského oka u řeky
Temže. K večeru si nás převzaly hostitelské rodi-

ny, kde byli všichni velmi přátelští. Druhého dne
jsme opustili ulice Londýna a vyrazili objevovat
krásy města Windsor a proslulý Stonehenge. Třetí
den jsme zahájili prohlídkou areálu Wimbledonu.
Pomyslnou tečkou za návštěvou hlavního města
Anglie byl výlet lodí po řece Temži až ke čtvrti
Greenwich. Poslední den strávený za kanálem La
Manche byl věnován Brightonu. Brighton ve mně
vyvolává krásné vzpomínky, protože jsme na tomto místě strávili celý den. Mohli jsme nakupovat,
relaxovat na oblázkové pláži, navštívit pouťové
atrakce a podmořský svět.
Zpátky do kontinentální Evropy nás odvezl vlak
Eurotunelem. Většina z nás již usnula, i já. Závěrem už snad zbývá jen říci, že Anglie je pěkná země,
do které byste se měli podívat i vy. Pokud vím, tak
nikdo z nás této cesty nelitoval. Třeba i vám bude
celou dobu svítit sluníčko a vát příjemný větřík.
Za 2. A Aleš Urbánek
a Dorota Dvořáková

Aby nebyl nikdo sám
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Nejdříve bych chtěl
poděkovat všem těm, kteří jste se zúčastnili dne
8. 5. pietní akce na Centrálním hřbitově v Poličce. Opět se ukázalo, že nám důchodcům nejsou
žádné společenské akce lhostejné. A když o něco
jde, tak jsme u toho. Děkuji vám.
Dále vám předkládám jen výčet plánovaných
a připravených akcí na červen 2014 a náměty na
další měsíce roku. Tak pěkně postupně: v úterý
3. června se sejde výbor MO SDCR na své pravidelné schůzi. 5. června připravujeme slet vlaštovek, kde budeme pokračovat v plánování naší
letní aktivity. Obě schůzky budou v restauraci
THT od 10.00 hodin.
Dále máme připraven atraktivní autobusový zájezd do Toulovcových maštalí a přes Polanku na hrad Košumberk. Odjezd autobusu je
10. června v 8.00 hodin od gymnázia. 11. června
se v Pardubicích koná krajská konference SDCR.
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Naši delegáti se již aktivně připravují. 17. června
je připraven další autobusový zájezd na úzkokolejku a do průmyslového muzea v Mladějově. Odjezd autobusu je v 8.00 hodin od gymnázia. Na
oba zájezdy je ještě několik volných míst. V červenci bude mít náš Svaz důchodců prázdniny.
Budeme vás pouze upozorňovat na zajímavé akce
v Poličce a okolí. Například 5. 7. společný zájezd
vlakem do Letohradu nebo společnou návštěvu
výstavy Zahrada pohádek – J. Trnka v barokní
radnici. Další naše činnost se rozvine až v srpnu
a září. Připravujeme cyklovýlet z Ústí nad Orlicí
do Chocně, zájezd do Lednice a na jižní Moravu,
vycházku do Žďárských vrchů, zájezd za kulturou na Lázek (2. 8.), zájezd na Kunětickou horu,
2. ozdravný pobyt ve Velkém Mederu a další akce
a překvapení. Těšíme se na vás na připravovaných akcích.
Za výbor jeho
předseda Ivan Chudý

Klub zdraví zve na červnové setkání
Že je čas veličina velmi snadno proměnná, to zná
každý z vlastní zkušenosti. Kdo z nás si nikdy nepřál vrátit čas, zastavit čas, vymazat určitý časový
úsek. Neumíme to, nejde to, ale přesto se o to lidstvo neustále snaží. Celý kosmetický průmysl těží
z touhy lidí zvrátit tok času a tak ho nejrůznějšími
způsoby zkouší oklamat tím, že vrací barvu vlasům, pružnost pokožce obličeje i těla, jiskru očím,
nejrůznější odvětví medicíny včetně estetické či
plastické chirurgie alespoň na čas zdánlivě běh
času zastavují, vědci sní o možnostech nahrazovat
opotřebené části těl pomocí nově vypěstovaných
z kmenových buněk, ale všechno pod sluncem má
svůj vyměřený čas, je čas rodit se a čas umírat, jak
psal kdysi moudrý Kazatel ve stejnojmenné části
bible.
Část života, na kterou se připravujeme prakticky
od mládí, je stáří, mladí lidé jsou systémem tlačeni, aby si naspořili na hezké stáří pomocí nejrůznějších pilířů, podle toho, jakou máme povahu, se
na dobu odchodu z tzv. aktivního života (kdo tuto
formulaci vymyslel?) buď těšíme nebo se děsíme.
Nenechme se strašit, vždyť každý se ani stáří nemusí dožít a pokud s tím přece jen máte nějaký
problém, zveme vás dne 11. 6. od 18 hod. do horní-

ho patra SVČ Mozaika na svěže pojatou přednášku
s prezentací „O stárnutí a stáří“ v podání oblíbené
MUDr. Slávky Sílové, která vám svým přístupem
nejednu chmuru z čela odežene. Najdete rady
i zkušenosti, ochutnáte zajímavé vegetariánské
pokrmy a odnesete si domů recepty i dobrou náladu do dalších dní.
Červen je nejen časem prvních třešní a jahod,
ale i koncem školního roku, na který se asi těší
obě zúčastněné skupiny stejnou měrou, žáci i učitelé. Také my se na dva měsíce rozloučíme, možná
vám utečou jako voda, možná se vám povlečou, ale
snad je naplníte hezkými zážitky a třeba i vztahy s lidmi, které během prázdninového putování
můžete potkat. Hlavně nepočítejte vrásky a vypadané vlasy a užívejte si naplno všechny radosti
okamžiků, které máte k dispozici. A citát na konec:
„Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska.“
(John Stuart Mill)
Budeme se na vás těšit na červnovém setkání,
nevyjde-li vám to, budeme pro vás k dispozici vždy
druhou středu v měsíci opět od září. Přeji vám za
celý tým krásné dny s činorodě prožitým časem.
A buďte zdrávi!
Hanka Ščigelová

Soví hory – ocelové město nacistů
Na konci dubna uspořádal poličský klub oldskautů velmi zajímavou a poučnou výpravu do Sovích hor v Polsku (bývalé Dolní Slezsko). Zúčastnili jsme se společně s dalšími zájemci o historii

a tajemno pod vedením badatele a autora knihy
Největší tajemství třetí říše Milana Zacha Kučery
víkendové exkurze do značné části podzemních
objektů obří stavby s názvem Anlage Riese budované 50 000 vězni v době 2. světové války. Navštívili jsme i vcelku zachovalé zbytky fašistické
svatyně „Totenburg“ v bývalém hornickém městě
Walbrzychu a muzeum s objektem tzv. „Mucholapky“ zahalené dodnes tajemstvím svého účelu (zřejmě vývoj tehdy nejmodernějších ničivých zbraní)
a zámek Grodno. V penzionu v obci Rzeczka bylo
zajištěno nečekaně příjemné zázemí, hlavně výborná strava.
Vzhledem k přijatelné vzdálenosti od našich
hranic a mnoha zajímavostem doporučujeme tuto
oblast k návštěvě a těšíme se na další výpravy za
poznáním.
-pn-

Kardio klub hodnotil svou činnost
Slavnostní akce, která proběhla koncem loňského roku v restauraci Na Jordáně, se zúčastnilo osmdesát členů svitavského a poličského
klubu. Přišli i hosté, starosta Poličky J. Martinů
a místostarostka M. Kučerová. V roce 2013 klub
připravil devět kondičních vycházek, pět zájezdů spojených s vycházkou do turistických lokalit
a rekondice v termálních lázních v Maďarsku.
Účast na akcích se zvýšila v průměru na 45 příz-

nivců a nachodili jsme více než 100 km. Předseda klubu Jan Pokorný poděkoval zástupcům poličského klubu, Evě Navrátilové a P. Broklovi, za
spolupráci v organizování společných vycházek,
M. Pokorné a J. Hikadiové za práci ve výboru klubu. Za propagaci klubu poděkoval L. Morkesové,
manželům Chvojsíkovým a Lahodným. Starosta
Poličky p. Martinů a místostarostka M. Kučerová
přítomným popřáli do nového roku vše nejlepší
a mnoho šťastných kilometrů. O zábavu se postaraly milé „Růženky“, mladší mažoretky. Své
taneční umění předvedly rozkošné starší mažoretky „Třpytky“a úspěch sklidily ženy s řeckými
tanci, provedenými s noblesou jim vlastní.
Poté následovala volná zábava. O hudbu a zpěv
se postaral Fr. Hladík a Vlast. Otepka.
Rok 2013 se stal nejúspěšnějším rokem činnosti Kardio klubu.
Za dobrou organizaci a vedení Kardio klubu
děkujeme manželům Pokorným.
Kardio klub přeje všem příznivcům do roku
2014, pevné zdraví a radost ze života.
Pojďte s námi do přírody za zdravím!
Jaromír Lahodný,
Svitavský Kardio klub
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Z činnosti DPS
Penzion
Mezi seniory zavítal Ruda Petráš s Jaroslavem
Mikulkou a s programem Harmoniko hrej. Pořad
plný písniček a vtipů se seniorům líbil a s chutí si
některé známé písničky také zazpívali. Zpívalo se
také s pěveckým souborem Poupata, panem Hladíkem a panem Čermákem na narozeninovém
zpívání.

Kavárnička věnovaná Poličce a jejím zapomenutým místům vyvolala spoustu vzpomínek a také
otázek, na které se pokusíme najít odpověď až se
příště opět sejdeme.
V keramické dílně senioři glazovali sluníčka, která po vypálení v peci poputují na výstavu
v Lysé nad Labem. Svátek matek seniorky oslavily na besídce. Program si pro ně připravily děti
z MŠ Rozmarýnek, zazpívali studenti z gymnázia
Polička a také Martin Kovář. Na závěr si seniorky
společně zazpívaly s pěveckým souborem Poupata.

Vzpomínáme
Dne 16. 6. 2014 tomu bude
rok od náhlého úmrtí našeho milého manžela, tatínka
a dědečka, pana Jana Baníka.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka a synové
s rodinami
Dne 22. 6. 2014 uplyne
5 let, kdy nás navždy opustil
pan Jiří Doležal.
S láskou vzpomínají
manželka a synové Jiří
a Pavel s rodinami.

„Když jsem umřel, nic na
tomto světě se nestalo a nezměnilo, jen srdcí několik se
zachvělo v rose jak k ránu
květiny.“
Dne 22. června 2014 uplyne 10 let, kdy nás navždy
opustil náš manžel, tatínek
a dědeček, pan Zdenek Pospíšil.
Dne 23. května uplynulo pět let od náhlého úmrtí
pana Františka Roušara
z Oldřiše. Všem, kdo na něj
vzpomínají s námi, děkují za
vzpomínku
manželka Marie a děti
s rodinami.
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49. ročník Běhu kolem poličských
hradeb opět pro „Hubáčkovce“

Osmáci ZŠ Na
Lukách ve V. Mýtě
V polovině dubna nám v rámci projektu Volba
povolání náš třídní učitel zorganizoval školní exkurzi. Protože chodíme do 8. třídy, čeká nás příští
rok rozhodování, na jakou střední školu se přihlásíme. Navštívili jsme proto VOŠ a střední školu
stavební Vysoké Mýto.
Když jsme přijeli, uvítali nás a pozvali do jedné
ze tříd školy, kde proběhla přednáška o tom, co
škola nabízí. Rozdělili nás do skupin a vyslali po
škole zjišťovat, co se kde vyučuje. Ve třídách byl
pro nás připraven zábavný program podle odbornosti učebny. V jedné z nich nám předvedli návrhy budov, které zpracovali studenti, v další byly
například mosty nebo vodní stavby. Nejlepší bylo,
když jsme šli ven a podle navigace jsme hledali
sladkou odměnu. Potom jsme přejeli na stavební
učiliště, kde nám ukazovali ukázky z oboru zednictví, truhlářství a vodoinstalatérství.
Jsem ráda, že jsem mohla poznat, jak to na takové střední škole chodí. Myslím si, že rozhodování
příští rok nebude moc lehké.
Šárka Vomočilová (8. třída)

Jíst se musí
Začít ráno všemi doporučovanou zdravou snídaní není vždy jednoduché. Možnost zakoupení
nějaké snídaně ve školním kiosku ZŠ Na Lukách
přišla leckomu vhod. Ovšem záleželo pouze na nás,
zda jsme si zakoupili něco zdraví prospěšného či
naopak. Na rozdíl od sortimentu kiosku nebyla
nabídka automatu pestrá. Období svačinek z kiosku či automatu bylo ukončeno, zásobování svačinkami převzala školní jídelna. Se svačinkami ze
školní jídelny jsem spokojený a chutnají mi. Mezi
chutné svačinky bych zařadil slunečnicový chléb
s máslem a vajíčkem či palačinky z ovesných vloček. Využít možnosti zdravé svačiny bez starostí
může být dobrá volba.
Za ZŠ Na Lukách Michal Koumar z 9.B

Oslavy 100. výročí založení
SDH Lezník
a II. sjezd rodáků a přátel
Lezníka
se konají ve dnech 28. a 29. června 2014
v areálu hasičského hřiště
Sobota 28. 6.
10.00 hod. mše svatá se slavnostním vysvěcením
a předáním praporu
12.30 hod. program na hasičském hřišti
Ukázka hasičské techniky a hasičských útoků
Celé odpoledne bude slovem a písničkou
provázet Jožka ŠMUKAŘ.
17.00 hod. taneční zábava se skupinou MIX
Neděle 29. 6.
13.00 hod. odpoledne s hudební skupinou TANDEM

Tradičně 1. května uspořádal Školní sportovní
klub při ZŠ Masarykova a Atletika Polička v prostoru městského parku běžecké závody pro 29 věkových
kategorií. Jak uvedeno v nadpise, devětkrát na nejvyšším stupni stáli běžci z Nového Města na Moravě,
trenérů Petra Hubáčka st. a mladšího. Šestkrát to
byla děvčata a třikrát chlapci. Starší žák Karel Ku-

líšek navíc překonal letitý rekord st. žáků na trati
1100 m časem 3:23,3 min. a v hlavním závodu mužů
vítěz Petr Vitner, několikanásobný mistr ČR, zaběhl
druhý nejrychlejší čas historie. Starší žákyně Katka
Pulgretová šestkrát startovala a šestkrát zvítězila.
Početně byl závod třetím v historii (339), ale nejvíc potěšil zájem širší poličské veřejnosti o start.
Poličských našlo odvahu běžet tentokrát 133 a to
nejen v nejmladší kategorii dívek do čtyř let, kde rodiče přivedli 35 děvčat. Jen o dva více běželo mužů
do čtyřiceti let a z toho bylo 21 sportovců z Poličky
(např. jádro florbalového družstva) a objevila se

Jezdecký klub
Po zimní přípravě jsme zahájili sportovní sezonu
a vyjeli na první závody.
19.–20. 4. Všestrannost – dostihové
závodiště Pardubice.
Aneta Langrová s koněm Taurus K (majitelka: Lucie Zezulová) startovali v soutěži stupně ZK. Jejich
výsledek 47,21 trestných bodů stačil na 2. místo.
Aneta Langrová s koněm GupiRupi se účastnili soutěže st. Z. S výsledkem 48,09 se umístili na
4. místě z 43 startujících.
10. 5. Parkurové závody Lanškroun
Svůj první start na závodech si vyzkoušel čtyřletý
valach Sárí. S jezdkyní Anetou Langrovou absolvoval svůj první parkur do 60 cm bez trestných bodů
a umístil se na dekorovaném 6. místě. Dominka
Simonová se svým koněm Zlatý Padák absolvovala
parkur do 80 cm s jednou chybou. Parkur st. ZM byl
úspěšnější, základní kolo dokončila dvojice čistě, bohužel v rozeskakování přišla lehká chyba.
V následujících týdnech se chystáme na další závody v parkurovém skákání a v drezuře.
Langrová

Po oba dny je připraven pestrý doprovodný program prohlídka hasičské zbojnice, vyhlídkové jízdy obcí, výstava
v místním Obecním domě…
Bohaté občerstvení, včetně komentované ochutnávky
moravského vína,
zajištěno po oba dny.
Srdečně vás všechny zveme do Lezníka!
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místní děvčata i v hlavním závodě. Další tři tradiční
účastnice a jeden chlapec přibyli do síně slávy Běhu,
buď překonáním padesátibodové hranice, nebo deseti starty od r. 1984. Dívek a žen splňuje toto kriterium již 48 a chlapců a veteránů 87.
O to, aby bylo o co závodit, se postarali tradiční
příznivci běhu. Finančně podpořilo běh město Polička a Kraj Pardubice. Finanční odměny v hlavním
závodu Velké ceny MEDESY Polička zajistila jmenovaná firma a ženské kategorie odměnila firma CNC
Jan Šimůnek mladší. Dětské závody byly Malými cenami Ravensbugeru, starší žáky vybavil Pneu servis
Červený, Drogerie Teta darovala ceny pro st. žákyně,
dorostenky a juniorky. Malou cenou Elektro Kelvin
Petra Krištofa byl společný běh dorostenců a juniorů.
Nejlepších 14 v tradiční soutěži rodinných družstev,
tentokrát trojčlenných, obdrželo výrobky z dílny Zahradní sochy Petra Šimka, výrobky Agricolu, ceny
od Daniela Šimka a jeho firmy Sportave a ceny darovala i Nová lékárna. Peněžité odměny za překonání
rekordů závodu v hlavním závodě daroval Martin
Tobiáš. Oblíbené drobné odměny pro nejmladší
závodníky i finance poskytla již poněkolikáté VZP.
Věcné ceny, jako každý rok, věnoval Skloram. Všem
těmto uvedeným patří velké děkuji, rovněž tak starostovi Jaroslavu Martinů, který předával odměny
nejlepším závodníkům v dospělých, včetně putovního poháru, který Petr Vitner a Lukáš Kourek vyhráli
potřikráte.
Poděkování patří rovněž členům obou pořadatelských institucí. Bez využití jejich volného času by
závod nešel uspořádat.
Podrobné výsledky závodu byly již 1. 5. na stránkách Iscarexu, jehož Běžeckého poháru je součástí.
Proto zde uvádím pouze vítěze od nejmladších po
dospělé: Magdaléna Francová a Pavel Kabrada, Karolína Šafářová a Radovan Kumpošt, Karolína Tužilová a Štěpán Škrabal, Adéla Horákovská a Pankrác
Boháč, Jana Šimůnková a Matěj Kolto, Marie Kamarádová a Jiří Kabrda, Kateřina Pulgretová a Karel
Kulíšek, Lucie Chodilová a Patrik Veber, Hana Homolková a Adam Dvořáček, Lucie Maršánová a Petr
Vitner, Denisa Kozáková a František Fajfr, Jana Matyášová a Aleš Stránský, Miloslava Keprtová a Jiří
Bubeníček a Matěj Jelínek. Přebor Poličky vyhrála
Lenka Schauerová a Josef Šutera.
Jubilejní 50. Běh kolem poličských hradeb bude
1. května 2015.
Miloslav Červ

Fotbalová přípravka
Turnaj ml. přípravek Lanškroun
K dalšímu mistrovskému turnaji mladších přípravek jsme 3. května jeli do Lanškrouna. Po předchozím turnaji, který jsme vyhráli, nás tentokrát
čekala velice silná mužstva domácího Lanškrouna,
Svitav a Litomyšle. Byli jsme zvědaví, jak se s těmito celky kluci předvedou.
Již první utkání se Svitavami ukázalo, jakých
kvalit soupeř dosahuje. Předváděl technický,
rychlý a důrazný fotbal. Naši kluci se ale ničeho
nezalekli a soupeři se herně vyrovnali. Nedokázali
jsme však proměnit vytvořené šance a prohráli 2:5.
Ve druhém utkání s Lanškrounem se potvrdilo,
že hrajeme s nejlepším mužstvem krajské soutěže
skupiny „B“. Jestliže Svitavy hrály důrazně s velkým nasazením a množstvím pěkných kombinačních akcí, tak o Lanškrounu to platilo dvojnásob.
Poločasový stav 0:6 v náš neprospěch byl pro nás
až moc krutý. Ve druhé půli jsme ještě zvýšili aktivitu i my, a tak konečný stav 1:8, s téměř o rok
starším soupeřem, byl pro nás přijatelný. Kluci si
zejména v druhém poločase (pouze 0:2) dokázali,
že hrát mohou s každým.
Do posledního zápasu s Litomyšlí, kterou jsme
na předcházejícím turnaji porazili, hráči vstoupili
velice vlažně a po pár minutách jsme prohrávali
0:2. Naštěstí jsme se rychle vzpamatovali, začali hrát fotbal, který umíme a výsledek otočili na
konečných 8:4 v náš prospěch. V tomto utkání se
vyznamenal Vojta Sabin, který vstřelil 6 branek.
Druhé a třetí utkání odchytal Matěj Mitáš a vedl
si velmi slušně.
Za přístup k turnaji a předvedenou hru musíme
pochválit celý tým. Díky také rodičům za podporu
během celého turnaje.
Sestava na turnaji:
Chalupník Martin, Mitáš Matěj - Sabin Vojtěch,
Král Jan, Vraspír Jan, Večeřa David, Roun Nikolas,
Jílek Jakub, Švec Adam, Mitáš Přemysl
Výsledky:
Polička - Svitavy 2:5, Branky: Sabin, Roun
Lanškroun - Polička 8:1, Branka: Večeřa
Polička - Litomyšl 8:4, Branky: Sabin 6x, Mitáš
P., Chalupník
Trenéři: Radek Mlynář, Petr Spálenka
Turnaj ml. přípravek Polička
Na domácím pažitu v Liboháji se odehrál
10. 5. další ze série turnajů fotbalových přípravek.
Úvodní duel s Libchavami jsme začali slibně. Na
pár minut jsme soupeře sevřeli pod velký tlak, ale
žádnou z šancí nedokázali využít. Soupeř se poté
z tlaku rychle vzpamatoval a začal trestat naše
chyby, kterých nebylo málo. Poločasový stav 1:4
byl proto ještě přijatelný. Na začátku druhé půle
jsme výsledek korigovali, ale soupeř našel odpověď a drama nepřipustil. Z naší strany to byl
hodně nepovedený zápas, bohužel před domácími
fanoušky.
I ve druhém zápase s Č. Třebovou jsme pokračovali v herní mizérii. Na to, jak umíme hrát, bylo
vítězství 6:0 velmi upracované. Poslední zápas
s velkým favoritem nesliboval moc šancí na napravení reputace. Tým Lanškrouna přehrává, téměř ve všech zápasech, protivníky rozdílem třídy.
V kabině jsme si řekli, že konečně začneme hrát
svoji hru, nenecháme soupeři ani metr volného
prostoru, a na domácím hřišti všem dokážeme,
že fotbal hrát umíme. A to také platilo. 1. minuta,
naše vedení 1:0 - a pak že to nejde. Ano, trochu to
bolí, ale když se plní pokyny ze šatny, tak je z toho
krásná podívaná. V poločase byl stav 1:2 pro hosty,
ale pro nás stále nic ztraceno. Zápas nahoru dolů,
přítomní fanoušci náležitě oceňují každý povedený pokus domácích, a hráče to žene k nejlepšímu
výkonu této sezóny.
Bohužel, nakonec prohráváme 4:5, ale nemáme
se za co stydět. Škoda, že nedokážeme takto parádně odehrát celý turnaj. Doufáme však, že hráči
budou chtít poděkovat našim fanouškům svým
výkonem za vynikající podporu na dalším domá-

cím turnaji a předvedou svůj um naplno ve všech
zápasech. Děkujeme za podporu.
A abychom se trochu namotivovali na další zápasy, uspořádali jsme pro naše fotbalové naděje
a jejich rodiče(super fanoušky) poturnajový zájezd na zápas mistrovské Sparty do Prahy. Věříme,
že všem se zájezd líbil a pro hráče to bude další
impuls pro jejich fotbalovou kariéru. Závěrem bychom chtěli poděkovat FCS Polička za vstřícnost
a ochotu při organizaci tohoto zájezdu. Fotogalerie
ze zájezdu na http://www.skpolicka.cz/mladsipripravka/.
Sestava na turnaji:
Chalupník Martin - Vraspír Jan, Král Jan, Otcovská Bára, Sabin Vojtěch, Večeřa David, Roun
Nikolas, Švec Adam, Libra Matyáš, Jílek Jakub,
Mitáš Matěj
Výsledky:
Polička - Libchavy 3:5, Branky: Libra 2x, Roun
Polička - Č. Třebová 6:0, Branka: Sabin 2x, Jílek
2x, Roun, Mitáš
Polička - Lanškroun 4:5, Branky: Večeřa 2x,
Roun, Vraspír
Trenéři: Radek Mlynář, Petr Spálenka
Turnaj st. přípravek v Mor. Třebové
K dalšímu ze série turnajů jsme zajížděli 27. 4. do
Mor. Třebové. V prvním utkání jsme narazili na
domácí borce. Po vyrovnaném průběhu jsme neproměnili šance a odešli jsme poraženi.
V druhém utkání jsme změřili síly s hráči Litomyšle. Po první půli jsme prohrávali o dvě branky,
ve druhé jsme soupeře k ničemu nepustili, vypracovali si velké množství jasných gólových šancí,
ovšem proměnili pouze jedinou. Škoda…
V závěrečném klání jsme se utkali s mužstvem
z Libchav. Po celý zápas jsme byli jasně lepší,
o čemž hovoří i konečné skóre.
Gratulujeme borcům z mladší přípravky k jasnému vítězství v celém turnaji!
Výsledky
Polička – Mor. Třebová 2:4, Horníček, Martinů
Polička – Litomyšl 1:2, Martinů
Polička – Libchavy 6:0, Martinů 2x, Horníček,
Mach, Pham, Novotný
Sestava: Spálenka – Pham, Bulva, Zahradníček,
Myška – Mach, Valouch – Horníček, Karlík, Martinů, Novotný.
Turnaj st. přípravek v Lanškrouně
Za nevlídného počasí jsme 3. 5. odjížděli na dobře obsazený turnaj v Lanškrouně. Náš výkon měl
bohužel lehce sestupnou tendenci, a to zejména
výsledkově. Na těžkém, podmáčeném terénu jsme
sehráli vyrovnané zápasy s různými výsledky –
škoda nešťastné prohry s Litomyšlí. Velmi dobrý
výkon podal nejmladší borec našeho výběru (ročník narození 2005) Johny Valouch.
Výsledky:
Polička – Svitavy 6:3, Martinů 2x, Valouch, Horníček, Mach, Doležal
Polička – Lanškroun 3:3, Valouch 2x, Horníček
Polička – Litomyšl 1:2, Valouch
Sestava: Spálenka – Pham, Bulva, Zahradníček,
Doležal – Mach, Valouch – Horníček, Krejčí, Martinů.
Starší přípravka na domácím turnaji
v Poličce (10. 5. )
Kluci po dobrém výkonu dvakrát zvítězili a jednou těsně prohráli. Všem ukázali, že fotbal hrát
umí. Všem také ukázali, že v neproměňování šancí
jsme na jaře jasně nejlepší.
Výsledky:
Polička – Libchavy 4:0, Mitáš 2x, Horníček,
Mach
Polička – Č. Třebová B 3:2, Horníček 2x, Valouch
Polička – Lanškroun 2:3, Horníček 2x
Sestava: Spálenka, Pham, Doležal, Zahradníček,
Mach, Valouch, Horníček, Krejčí, Mitáš, Karlík.
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Poděkování klubu
kardiaků Svitavy
Dne 26. 4. se ve Svitavách uskutečnilo otevírání
památníku Včelích matek. Bylo nám potěšením
se díky pozvání od členů Kardio klubu této akce
zúčastnit. Naše děti byly pozvány, aby celou akci
zahájily a zároveň ukončily písněmi, které si nacvičily. Touto cestou bychom chtěli poděkovat
všem z Kardio klubu, kteří se o nás hezky starali,
zajistili nám pěkný výlet a spoustu zážitků.
Už nyní se těšíme na další společný výlet a na
brzké shledání.
Děti z DD Polička a tety Jana, Zuzka a Andrea

Kardiaci v červnu
V sobotu 7. června pořádáme pro bývalé a současné aktivní členy poznávací výlet Českomoravskou vysočinou. Odjezd z BUS nádraží Polička
v 8.30 hod.
Ve dnech 13.-16. června proběhne ozdravný
pobyt a rekondiční vycházky v lázních Flora v Kapuváru. Odjezd z bus nádraží Polička v 6.00 hod.
Poslední červnovou akcí bude v sobotu 28. června kondiční vycházka údolím řeky Úpy Babiččino
údolí.
Odjezd BUS nádraží Polička v 6.30 hod. Info Eva
Navrátilová
Neseďte doma, příroda na nás čeká a pohyb léčí.
Zve výbor Kardio
Jan Pokorný

Mladí zdravotníci
v akci
14. 5. se konala ve Svitavách soutěž malých
zdravotníků pořádaná Oblastním spolkem ČČK
Svitavy. Poličku zastupovaly děti: Jan Flídr, Kateřina Korečková, Marie Navrátilová, Ondřej Češka a Michal Simon z Pionýra. Pod vedením Dany
Erbesové a Áji Provazníkové se pilně připravovaly
v poskytování první pomoci. Přes všechnu snahu
skončily na čtvrtém - bramborovém - místě. Všichni chlapci i dívky věří, že se v příštích létech umístí
lépe, jak to bylo s pionýrskými mladými zdravotníky v dřívějších letech.
Martin Talacko

Květinový den
Do celorepublikové akce „Český den proti rakovině“ se 14. května zapojila také Polička. Tématem
sbírky byla letos prevence a léčba karcinomu plic.
K typickému žlutému kvítku přidávali dobrovolníci leták upozorňující na škodlivost kouření. Poličské organizátorky děkují za pomoc studentům
a studentkám místní obchodní školy, poděkování
patří samozřejmě všem, kdo do sbírky přispěli.
Eva Jílková
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Skvělé veslování v lednu až dubnu

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.
•
Výměna bytu 1+1. Vyměním byt 1+1 (43 m2)
v osobním vlastnictví, se zahradou v Moravské Třebové za cihlový byt 2+1 (3+1) v Poličce (s doplatkem).
Informace na tel. 736 769 834.
•
Prodej bytu 1+1. Prodám byt 1+1 (43 m2) v osobním vlastnictví, se zahradou v Moravské Třebové,
cena: 620 000,–. Informace na tel. 736 769 834.
•
Prodám byt 1+1 na sídlišti Hegerova. Dům je po
celkové revitalizaci. Plastová okna, zateplen. Cena
k jednání 460 000 Kč. Ihned k nastěhování. Tel.
733 502 546.
•
Prodám DB 3+1 na sídlišti Hegerova, 6. NP. Původní, zachovalý stav, tel. 721 841 539.
•
Prodám půdní vestavbu v centru města. Vlastní vytápění a ohřev vody. Tel. 724 958 295.
•
Prodám druž. byt v Modřeci u Poličky 3+1, pl.
okna, zateplený, ihned k nastěhování, se zahradou
220 m2, tel. 731 899 308.
•
Prodám pozemek v Modřeci u Poličky
810 m2, tel. 731 899 308.
•
Pronajmu nebytové prostory na ulici Masarykova 192, Polička. V přízemí obchod, I. a II. patro
vhodné na kanceláře. Tel. 608 919 152., 603 281 813.
•
Daruji za odvoz z Lezníka tašky pálené + betonové (cca 40 let staré, 350 m2). Tel. 774 704 312.
•
Sběratel koupí předválečné i poválečné motocykly, sidecary, návěsné vozíky značek
JAWA, ČZ, OGAR, ARIEL, PAV a jiné do roku výroby 1970. Solidní jednání, platba v hotovosti hned
na místě. Tel. 739 067 695. Omlouvám se tímto všem,
kteří volali, za špatný kontakt v min. vydání.

V lednu až dubnu 2014 padalo ve fitcentru na
plaveckém bazénu mnoho skvělých veslařských
rekordů, na kladce se 40 kg závažím. Nejhodnotnější výkony v tomto období předvedli Hanka Javůrková, Tom Lněnička, Jarda Petr, Majka Martinů, Láďa Jílek, Petr Soukal, Marie Balášová, Petr
Šinkovský a Milena Jančová. Současná konkurence v naší soutěži je 220 mužů a 44 žen.
29. 4. předvedla úžasný veslařský rekord Hana
Javůrková z Krásného. Vyznavačka severské chůze, praktikující tuto zajímavou chodeckou a běžeckou sportovní aktivitu s holemi v kopcích Žďárských vrchů, doslova šokovala přítomné rozhodčí

a cvičence svým ohromným výkonem. Hanka se
velkou sílu i vytrvalost a čtvrtou příčku v testu si
zlepšila ze 135 na neuvěřitelných 294 opakování!
vydřela výkonem 113 opakování.
To vše po půlročním posilování a dvouměsíční
10. 2. zazářil Petr Šinkovský z Pardubic. Tenveslařské přípravě. Žena s postavou atletky – vr- to 200 cm vysoký a 113 kg vážící borec předvehačky si zajistila posun v soutěži z 3. na 1. místo. dl vstupních 286 opakování, díky nimž je hned
Hanka již nyní poráží 196 mužů z 220.
v úvodu na pěkném 26. místě v žebříčku veslařů.
Největší dosavadní drama celé soutěže se poda- Petr to zcela určitě dokázal i díky deseti rokům
řilo 26. 4. Tomáši Lněničkovi, který se již po něko- ledního hokeje v dresu Dukly Jihlavy, čtyřem rolikáté speciálně připravoval na špičkový výkon. Cíl
kům posilování a 10 letům praxe v řeznické profesi.
měl jasně daný, porazit Jardu Petra a vzít mu tak
20. 1. vstoupila do testu medailistka mistrovství
stříbro. Tom svedl s kladkou tvrdý boj s dramatic- ČR ve water – birdu Milena Jančová, která navíc
kým závěrem. Krizi prodělal Tom u čísel 790, 817
pravidelně trénuje skoky na trampolíně a zumbu.
a 844, tedy v momentu, kdy měl pouze o dvě opa- Milena dokázala 94 opakování, což ji v současné
kování méně než Jarda, ale projevil se jako velký
době dává 5. místo v konkurenci 44 žen.
bojovník a nakonec se mu podařilo Jardu porazit
Stručně z dalších výsledků v období leden až duo 15 opakování a dosáhl výkonu 861, které mu za- ben – dále uvedena jen jména a počty opakování.
jistily stříbrnou medaili. Finalista soutěže DoforMuži: Vojta Dubánek – 254, Antonín Novotný –
my s Muscle & Fitness tak úkol splnil.
226, Libor Řihák – 205, Martin Votava – 204, Petr
V lednu si počínal skvěle vicemistr Evropy v na- Krištof – 179, Libor Kolář – 178, Ondřej Procházka
turální kulturistice Jarda Petr, jeho výkon jsem již – 169, Karel Fajmon – 169, Patrik Kopecký - 156,
podrobně popsal v dubnové Jitřence.
Jiří Šváb – 152, Pavel Zahoran – 152, Martin KasVšestranná sportovkyně Marie Martinů se
tner – 133, Václav Jaščevský – 131, Jiří Jílek – 123,
15. 4. stala třetí ženou, která si poměrně hladkou
Martin Hájek – 121, Martin Pražan – 117, Jarda
jízdou ovšem s tvrdým závěrem zajistila vstup do
Malinský – 113, Filip Divoký – 112, Pavel Mitáš
mužské elity a výkonem 211 opakování získala – 111, Dominik Vraný – 108, Jiří Nespěšný – 106,
hodnocení – ocelová kondice. Majka se zlepšila ze
Ondřej Pražan – 105, Jiří Petr – 104, Milan Tůma
154 na 211 opakování.
mladší – 102 atd.
20. 1. svedl premiérový boj s kladkou trojnásobŽeny: Iveta Vostrčilová – 79, Anna Navrátilová –
ný mistr ČR ve water – birdu a světový rekordman
63, Eva Sádovská – 54, Marcela Pospišilová – 38,
vytrvalostní disciplíny tohoto vodního sportu
Andrea Křečková – 35, Tereza Nováková – 34, HeLadislav Jílek z Olešnice. Vyrýsovaný borec před- lena Malinská – 32, Eliška Blažková – 31 atd.
vedl supervynikající vstup do soutěže výkonem
Jiří Štěpánek, kondiční trenér

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

31. 5. –1. 6. MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
7.–8. 6.
MDDr. Orgonášová Lenka, Dolní
Újezd 838, 461 631 126
14.–15. 6.
MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
21.–22. 6.
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
28.–29. 6. 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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352 opakování. Tímto výkonem si zajistil hned
v úvodu umístění na krásném 16. místě v současné
konkurenci 220 mužů. Láďa Jílek běhá také půlmaratony, týdně naběhá 70 km.
Pochvalu si rozhodně zaslouží i Petr Soukal.
Tento mohutný, 120 kg vážící bývalý kick boxer, se
po osmi měsících poctivého, pravidelného posilování s kulturistou Petrem Horníčkem vyhoupl, či
lépe řečeno vystřelil, ze 71. místa do TOP 18! Docílil toho 25. 4. zlepšením ze 160 na 346 opakování.
Raketový start, super vynikající hodnocení
a krásné 4. místo si po rekordu 25. 3. zaslouží další překvapení soutěže, Marie Balášová. Marie má
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Evropské mistrovství v mska
Dne 26. 4. se v Chotěboři konalo Evropské mistrovství v Moderním sportovním karate alias Halama Cup. Turnaje se zúčastnili jak reprezentanti
České republiky, tak Slovinska, Německa a Británie.
Protože byl turnaj spojen s tradičním pražským seminářem, na kterém probíhají závody ve formách,
tak Halama Cup byl turnaj čistě bojový. Pro závodníky zde byla připravena tři bojiště, na kterých
paralelně probíhaly jednotlivé kategorie. Kategorie
mužů byly rozděleny dle váhy na lehkou, střední
a těžkou. Kategorie žen byla bez rozdílu vah, ačkoliv zde startovalo 14 závodnic. Ještě zde byla jedna
speciální kategorie a to muži veteráni. Na mezinárodním turnaji je vždy vyšší rivalita, a tak při boji
se samozřejmě občas přihodilo nějaké to „menší“
poranění a bojovníci tak museli navštívit v rohu tělocvičny zručného zdravotníka se zásobou vatových
tampónků a ač je karate „bezkontaktní sport“, opět
v lékárně tampóny došly. Po skončení jednotlivých
kategorií byly na programu boje týmů. Každý tým se
skládal z 3 mužů a jedné ženy. Do těchto bojů se celkem přihlásilo 7 týmů, které byly poté rozlosovány
do dvou skupin. Tady se ukázala pravá bojová atmosféra a nasazení. Hlasité fandění často vyhecovalo
závodníky, aby se ze sebe vydali poslední zbytky sil.
Po ukončení bojů následovala exhibice v přerážení desek. Přerážení předváděl Pavel Halama, I. DAN.
Shoda jeho jména s názvem turnaje není náhodná.
Pavel kromě toho, že závodil v kategorii veteránů,

zde oslavil své 50. narozeniny a byl také hlavním
sponzorem turnaje. V rámci oslavy uspořádal Pavel
v jedné ze svých restaurací raut, na kterém se závodnicí mohli posilnit po náročném bojovém dni. Než
však vypukly hody, proběhlo vyhlášení vítězů a předání medailí, diplomů a pohárů nejúspěšnějším závodníkům a týmům.
Poličský oddíl karate reprezentovalo 6 závodníků
společně s trenérem Radovanem Andrlem, II. DAN
a koučem Petrem Fňukalem, I. DAN. Ačkoliv poličský oddíl mohl mít zdánlivě nejméně členů, tak si
z tohoto turnaje odvezl nejvíce pohárů.
Výsledky členů MSK Polička:
Šárka Kučerová
boje ženy absolutní kategorie
Štěpán Příhoda
boje muži lehká váha
Eliška Paulíčková
boje ženy absolutní kategorie
Jaroslav Roušar
boje muži těžká váha
Oddíl Polička
boje týmů

2. místo
2. místo
3. místo
3. místo
3. místo

Jelikož některé oddíly neměly ženu pro sestavení
týmu, byla Eliška Paulíčková „zapůjčena“ do týmu
Brna, ve kterém přispěla svými výhrami dokonce ke
2. místu v této kategorii.		
-ra-

Roztáčíme kolečka
s omladinou
Máme květen a začíná nám nová sezóna ve sk8
slalomu. SK8 Slalom Polička bude mít nabitý program. Čeká nás pořádání mistrovství světa, na což
se moc těšíme, ale také mnoho závodů jak v zahraničí, tak v České republice. Tradičně prvními závody bylo 17.-18. května klání v Prachaticích, kde
je vždy slušná závodnická účast a také díky poloze
města i pořádný kopec. Prachatice jsou od Poličky pěkně daleko, ale to není nic proti mistrovství
Evropy ve Francii a to přímo v hlavním městě. Závody se pojedou 31. května v krásném prostředí
pařížského Trocadéra s výhledem na Eiffelovu věž.
U toho závodníci SK8 Polička nesmí chybět.
A jak s tím souvisí omladina? Jednoduše. Od
roku 2010 se snažíme k tomuto sportu přivést více
dětí a juniorů, aby si Polička udržela dobrou základnu jezdců do budoucna. V této době počítačů
to není lehký úkol a jasně vidíme, že to nezáleží jen
na dětech, ale i na silné vůli rodičů a finanční podpoře města Poličky, které nám tím pomáhá s rozšiřováním základny o nové sportovce. Ti nejmladší,
kteří již trénovali minulý rok nebo trénují pouze
tento, dostanou jedinečnou možnost startovat na
mistrovství světa v jejich rodné zemi a navíc před
zraky diváků, kteří je znají. Doufáme, že pro tyto
nejmladší závodníky to bude úžasný zážitek, i kdyby se měli jen zúčastnit.
-jt-

Výsledky CYKLO-SKI klubu Polička
CYKLO-SKI klub Polička vstoupil do letošního
roku se smělými plány, které potvrdil ihned v prvním letošním závodě 6. 4. Daniel Petr 2. místem
v Rudoltické časovce. 12. 4. startoval kadet Martin
Lidmila v Teplicích na Českém poháru v crosscountry. V nabité konkurenci obsadil 12. místo. Ve stejný
den se konala i silniční časovka v Moravské Třebové.
Martin Šafář skončil v kategorii nad 40 let 2., Daniel Petr mezi muži 5. Hned druhý den však Daniel Petr suverénně vyhrál silniční kritérium v Luži.
15. 4. se konal první závod Bikových úterků v Chrudimi. Martin Šafář se v mužích nad 40 let probojoval
na 2. místo. Zuzana Šafářová byla mezi starším žactvem rovněž druhá. Smůlu si vybral Martin Lidmila,
jehož potkal defekt, a musel se tak spokojit také „až“
s 2. místem. Vítězství se však dočkal hned na dalších
Bikových útercích 29. 4. v Hlinsku. Starší žákyně
Zuzana Šafářová byla 4., Martin Šafář byl rovněž 4.
Zúčastnili jsme se i Běhu okolo Poličských hradeb kde byl Ondřej Maršálek 11., Karel Srnský
28. a Otakar Klepárník 10. V časovce na Andrlův
chlum 8. května se Daniel Petr prosadil na 5. místo.
V neděli 11. 5. uspořádal náš oddíl tradiční Poličské
crosscountry v Liboháji. V hlavním závodě startovalo 48 bikerů, mezi nimiž se neztratili ani naši zá-

vodníci. Martin Lidmila vyhrál mezi juniory, Martin Šafář byl druhý v kat. 40-49, Otakar Klepárník
7. v kat. 50+ a mezi muži 18-29 let obsadil 5. místo
Ondřej Maršálek. Ve stejný den se Daniel Petr zúčastnil silničního závodu v Hlinsku a v nejprestižnější kategorii Muži ELITE se stal Mistrem Pardubického kraje. 13. 5. se konal v Třemošnici další
Bikový úterek. Martin Lidmila opět zvítězil mezi
kadety a Martin Šafář skončil 6. v kat. 40+. V neděli
18. 5. se vypořádal Martin Lidmila s promoklou tratí Českého poháru v Bedřichově a obsadil 8. místo.
Více informací najdete na našich stránkách www.
cyklo-ski-policka.cz.
Daniel Petr

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Extraliga dorostu opět v Poličce!
Po celou sezónu 2013/14 jsme vás informovali
Dvě 2. ligy v Poličce!
o mimořádně úspěšném tažení našich hráčů 1. ligou
V loňské sezóně postoupila 3 naše družstva ze
mladšího dorostu. V minulé sezóně naše družstvo
všech úrovní soutěží družstev Pardubického šachosestoupilo z extraligy a nás před začátkem té letošní
vého svazu, a tak nás letos dle papírových předpočekal větší zásah do týmu, který spočíval v jeho vý- kladů měly čekat „tvrdé záchranářské boje“. Této
razném omlazení. Až na posledním srazu v Hradci „věštbě“ se však vzepřelo naše béčko, které zcela neKrálové, v druhé polovině dubna, se mělo rozhod- čekaně místo bojů o záchranu hrálo po celou sezónu
nout, jestli „nové koště dobře domete“ i finální část
o postup z krajského přeboru. Rozhodující krok k dosezóny. Hned na úvod závěrečného soustředění jsme
se utkali s druhým týmem tabulky - TJ Bohemians
Praha B, která na poličské družstvo ztrácela 2 body.
Po velmi dramatickém průběhu jsme nakonec klokany přehráli výraznějším skóre 4,5:1,5. Vítězství
v 1. lize tak po této výhře nabralo výraznějších obrysů. Naši mládežníci nepodcenili ani další 2 zápasy
a jak Desku Liberec B, tak Novému Boru zazpíval
kanár (6:0). Závěrečná remíza (3:3) s Prahou Kobylisy už nic nezměnila na tom, že Polička v sestavě
Česenek, Nešpor, Švanda O., Tulis, Feltl a Pavlíček
zvítězila v 1. lize a po roce se vrací mezi dorosteneckou elitu ČR!
Šachové Velikonoce
V posledních letech se rozrůstá počet turnajů, které v našem královském věnném městě pořádáme.
Letošní novinkou byly Šachové Velikonoce, které se

konaly 18.–20. 4. pod záštitou starosty města Poličky p. Jaroslava Martinů. V turnaji zvítězil David
Výprachtický ze Žamberku před domácím Adamem
Sodomkou a Josefem Krátkým reprezentujícím Českou Třebovou.

Krajská
hospodářská
komora
Krajská hospodářská komora Pk, Oblastní kancelář Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy,
http://www.khkpce.cz, e-mail: svitavy@khkpce.
cz, tel.: 724 613 968, je Kontaktním místem veřejné
správy – Czech POINT, a také informačním místem
pro podnikatele. Kromě poskytovaných výpisů z Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, Registru řidičů,
vidimace listin, legalizace podpisů, konverzí atd., lze
v rámci služeb poskytovaných Informačními místy
pro podnikatele získat zdarma informace o podnikatelském prostředí, programech podpory MSP, dotacích EU i k zahájení podnikání.
Lenka Báčová

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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plnění áčka ve druhé lize udělali hráči poličské rezervy v 8. kole, kdy poměrem 5:3 porazili nejsilnějšího
účastníka soutěže - Chotěboř. Vítězství si připsali
i ve zbývajících 3 kolech a jejich „kopečkový“ primát
se stal jednoznačným překvapením soutěže! Velmi
důležitým pilířem postupu byla hra našich 3 juniorů Siona, Stodoly a Petráska, z nichž nejvíce zazářil
David Sion, který předvedl druhý nejlepší výsledek
(9,5/11) ze všech hráčů soutěže. V příští sezóně by tak
poprvé v historii mohlo mít naše město 2 zástupce
ve 2. lize družstev! Bystrý čtenář teď již pochopil, že
i A tým svůj předsezónní cíl splnil a v lize se zachránil. Bylo to sice až v posledním kole, spojené navíc se
ztrátou dalších „namočených“ týmů, ale na to se historie už samozřejmě ptát nebude. Již v polovině sezóny bylo rozhodnuto o záchraně C a D týmů v krajském přeboru 2. třídy, na které se podíleli především
žáci z našeho prvoligového dorosteneckého týmu.

Úspěchy naší mládeže a i každoroční růst jejího
počtu bohužel příliš nezaujal představitele Sportovní komise města Poličky, kteří naší jednotě na svém
posledním zasedání jako jediné sportovní organizaci
ve městě navrhli snížit příspěvek města na celoroční
práci s mládeží, a to o ¼ oproti částce, kterou potvrdilo zastupitelstvo města v 1. kole rozdělení dotace
v roce 2013. A to šlo do poličského sportu v letošním
roce o 90 000 Kč více (celkem 665 000 Kč)! Příspěvek od městské pokladny je vedle členských poplatků jediným větším příjmem naší jednoty, a pokud by
ho zastupitelstvo schválilo v navržené podobě, tak se
dostaneme do výrazných existenčních problémů. Už
v tuto chvíli se šachy v Poličce „dělají“ za poměrů, za
kterých by v jiných městech „ani nestavěli figurky“.
Velice nás mrzí, že našim talentovaným dětem nemůžeme vytvořit odpovídající podmínky a naopak
musíme neustále odhazovat „klacky, které nám někdo hází pod nohy“.
Soutěžní diagramy budou zveřejněny se začátkem
nové sezóny 2014/15. Do simultánní partie s mistrem FIDE Petrem Červeným letos zasedne pan Jiří
Kašpar.
David Schaffer, TJ Štefanydes Polička

Volejbalové výsledky
Přípravka dívek
Další dva turnaje mají za sebou děvčata v trojkovém volejbale. O medaile bojovala srdnatě,
o čemž svědčí boj s prvním Lanškrounem. Turnaj
v D. Újezdu vypadal velmi nadějně, ale po prohře
32:30 v prvním setu jsme druhý odevzdaly soupeřkám.
Ještě lépe jsme odehrály turnaj v Lanškrouně,
kdy jsme soupeřky z 1. místa deklasovaly 25:9.
Průběh turnaje však ukázal, že nechceme vyhrávat. Jet si na turnaj zahrát je málo. Měly jsme pak
problémy s třetím D. Újezdem i šestou Chocní.
Družstvu v sestavě pomáhala Tereza Tutková
z B týmu.

Barevný minivolejbal
Poslední dubnový víkend hostila hala v Lanškrouně barevný festival. V barvě žluté 15. místo
uprostřed startovního pole, v barvě červené jsme
se srovnaly od 8.-11. místa. Ostatní barvy jsme neobsadily.
Větší úspěch jsme měly na festivalu ve Svitavách.
9 poličských družstev hrálo ve všech barevných
kombinacích. Žlutí 9., 11. místo, oranžoví Mlynářová Aneta, Jiroušová Lucie 2. místo s jedinou
remízou. Červení duo děvčat Bartošových a A. Jadrná na místě3. V barvě modré Hana Matoušová,
Zuzana Hloušová a Pavlína Pechancová skončily
druhé o pouhý jeden bod.

Mladší žákyně
Druhé kolo poháru se nám vyvedlo pouze na půl.
Podlehly jsme Lanškrounu a Chocni a od sestupu
nás zachránila výhra s Litomyšlí. Přesto držíme
v Poháru medailové umístění. Poslední turnaj
31. 5. 2014 ve Svitavách.

V současné době hrají své soutěže pouze děvčata z přípravky a muži. Ostatní objíždějí Poháry
a turnaje. V červnu čeká starší žákyně volejbalový
kemp v italském Lignanu.
-har-

Turnaje
Mladší i starší žákyně absolvovaly dva venkovní
turnaje. V Kvasinách, za pěkného počasí, si mladší
žákyně vedly velmi dobře v základní skupině, zatímco starší žákyně začaly se sérií výher odpoledne. Opět v neúplné sestavě odehrály starší žákyně
turnaj v Lupenici. Za chladného deštivého počasí
jsme hrály jako přes kopírák ve stejné režii, v sobotu prohry a v neděli zlepšený výkon s vítězstvími.
Mladší se z druhého místa ve skupině dostaly do
bojů o 6. místo. Nakonec z toho bylo místo 8.
Opět se svým výkonem blýskla Martina Skalníková, která přebíhala mezi oběma kategoriemi.

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

Čtyři rybářské závody
dil z upřímné a poctivé práce, rybářského odhodlání a nadšení, na kterém naše sdružení vždy stálo,
a věřím, že i stát bude.“
Konečné výsledky: 1. Spíchal, 2. Melezínek,
3. Fejt, 4. Hlásenský, 5. Ficner atd.

Sobota 19. dubna: Jarní přívlač
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů: „Tento
jarní závod patří k největším ve sportovním kalendáři našeho sdružení. Letošní ročník nás velmi
potěšil, a to hned z několika důvodů. Jednak proto,

vající 4 hodiny, ukázal, že ryby mají pořádný apetit – bylo jich uloveno 1 500 (1 000 pstruhů a 500
kaprů). To předčilo veškerá naše očekávání. Jsme
rádi, že panuje pohoda a všeobecná spokojenost.
Dnešním dnem na tomto revíru skončil pstruhový režim (kapři byli hájeni), takže ode dneška se
mohou lovit kapři, kterých jsme od jara vysadili
k původní obsádce několik tisíc (na dnešní závod
2 800). Pstruhy jsme nevysazovali, protože jich zůstalo ve vodě po předchozích dvou závodech (Monfish cup a Jarní přívlač) dost, a úlovky potvrzují, že
jsme se nemýlili.“

Trojice nejlepších – Koudelka, Mešenec,
Slavík. Foto Eva Křivková.

Tři nejúspěšnější dvojice v kategorii kapr.
Foto L. Vrabec

Nejlepší junioři. Foto L. Vrabec

Jarní přívlač, Májový dvojboj, Kamenice 2014
a tradiční Peklo. V minulých dnech uspořádalo
Rybářské sdružení Vysočina Polička čtyři závody.
První dva proběhly na přehradě Pod kopcem, třetí na rybníku v Kamenici a čtvrtý na revíru Peklo
(rybník mezi Jedlovou a Korouhví).

Sobota 17. května: Tradiční Peklo
s Pankrácem, Servácem a Bonifácem
Nad závodem Peklo 2014, který se může pochlubit nejdelší tradicí ze všech pořádaných (zhruba
52. ročník), patrně letos vládli pánové Pankrác,
Servác a Bonifác (sv. Petr, který je už po léta polič-

že nás navštívila dosud největší výprava našich
Konečné výsledky: kategorie kapr: 1. Hlásenský
slovenských přátel (75), což nemá obdobu. Odpo- – Kyncl (98 kaprů), 2. Beneš – Šrajer (86), 3. Šafář
věď na otázku proč přijeli je jednoduchá – sami – Šafář (79). Kategorie pstruh: 1. Řehulka – Bartes
říkají, že se jim u nás líbí, neboť máme pěkně za- (175 pstruhů), 2. Polívka – Ondráček (114), 3. Melezírybněné vody. Jistě k tomu přispěl i fakt, že v prv- nek – Hegr (104). Celkem bylo uloveno 1 551 pstruhů
ním letošním závodě vyhrál Slovák. Jejich početná
(největší měřil 60 cm) a 921 kaprů (v této kategorii
návštěva nás natolik potěšila, že jsme na počest
a vůbec největší největší ulovenou rybou byl jeseter
vyvěsili vedle české i slovenskou vlajku.
98 cm, ze kterého se radovalo duo Melezínek – Hegr.
Závod se vydařil, dostavil se rekordní počet 188
(Pro pořádek dodáme, že jeseter je na všech revízávodníků, počasí vyšlo nádherně, ryby braly
rech RS Vysočina celoročně hájen a byl vrácen vodě).
a myslím, že všichni účastníci prožili pěkný den.
Sobota 10. května: Kamenice 2014
Uloveno bylo celkem 1499 ryb, největší byli sumec 97 cm, štika 70 cm a dále desítky trofejních
Hospodář RS Vysočina Polička Jaroslav Martinů
k závodu řekl: „Za nádherného květnového rána se
pstruhů mezi 50 - 60 cm. Rybáři si ponechali 666
Nejlepší dospělí. Foto L. Vrabec
do závodu zapsal překvapivě vysoký počet 60 ryryb. K tomuto výsledku jistě přispěl i fakt, že jsme
bářů. Sedmnáct z nich přijelo vlakem za doprovok předchozímu bohatému zarybnění přidali na
du dvou harmonikářů, kteří hráli po celou jízdu do
tento závod další ryby, celkem 3 500. Odhaduji, že
ským rybářům nakloněn, měl asi dovolenou). Díky
v nádržích Pk1 a Pk2 je nyní kolem 6 000 pstruhů.“ Pusté Kamenice i na místě a postarali se o příjem- nim se teplota s bídou došourala k desítce, a aby to
né zpestření celého dne. Ryby, především pstruzi, ještě vylepšili, objednali na si na ranní prezentaci
Celkové výsledky: 1. David Koudelka, 2. Martin
Mešenec, 3. Michal Slavík, 4. Tomáš Lang, 5. Ma- brali velice dobře, jen za první poločas jich bylo
závodníků pořádný slejvák. Během dne dali pokoj,
uloveno neuvěřitelných 250. Mezi pstruhy byli
rian Michalka atd.
ale v okamžiku, kdy zvonec ohlásil konec závodu,
též nádherní jedinci, největší měřil 67 cm. Ve dru- zase na zem spustili husté provazce vody, čímž poČtvrtek 1. května: Májový dvojboj
hém poločase již ryby braly méně, přesto se jich
řadatelům zkomplikovali vyhlašování vítězů.
Za krásného prvomájového počasí se Pod Kop- za pouhých pět hodin čistého času ulovilo zhruba
Hospodář Jaroslav Martinů to komentoval slovy:
cem konal Májový dvojboj, v němž dvoučlen- 350, což je téměř polovina z vysazených. Závodníci „Bohužel, dnes je to pravý opak závodu v Pusté Kané týmy bojovaly o vítězství v kategoriích kapr
si jich ponechali sto. Poděkování patří našim čle- menici, který se konal minulou sobotu za krásného
a pstruh. Hospodář sdružení J. Martinů to oko- nům z Kamenice, kteří opět prokázali svoji spoleh- slunečného počasí a byl to pravý ráj na zemi. Ale
mentoval takto: „Letošní 5. ročník se nám povedl po
livost - závod vzorně zajistili a navíc se zasloužili
tak už to prostě v přírodě chodí, dnes sem zavítali
zmrzlíci. Ale podle předpovědi počasí to mohlo být
ještě horší. Hlavní je, že neprší. Naštěstí rybáři
nejsou žádné padavky a špatné počasí je od účasti
neodradilo – je tady 76 závodníků (mezi nimi 10
juniorů do 15 let), což je proti loňsku (62) nárůst.
To nás těší, protože se nám podařilo zastavit několikaletý propad. Včera jsme na závod vysadili dalších 550 kaprů a 700 sivenů a pstruhů duhových,
ještě pár amurů a štik. Ryby solidně berou, za první poločas se ulovilo 190 pstruhů a 60 kaprů. Pouze deset rybářů nechytilo nic. Prostě byla to dnes
pro všechny zkouška odolnosti a lásky k rybařině
a troufám si říct, že jsme obstáli.“
Konečné výsledky: dospělí: 1. Petr Jirásek (celkem 871 cm), 2. Martin Pávek (717), 3. Jarda Simon
Tři nejúspěšnější dvojice v kategorii pstruh.
Vítězové Melezínek, Spíchal, Fejt.
(711), 4. Vladislav Flídr (693), 5. Pavel Slavíček
Foto L. Vrabec
Foto p. Petrová
(611 cm) atd. Junioři: 1. Pavel Slavíček (611), 2. Robert Jaroch (66), 3. Ondra Andrlík (65), 4. Milan
všech stránkách, z čehož máme velikou radost. Je
o skvělou společenskou atmosféru. Poděkování za
Melezínek (5), 5. Michal Šťastný (5) atd. Celkem
nádherné počasí a zájem o účast byla mezi rybáři
podporu zaslouží též obec Pustá Kamenice v čele
bylo uloveno 451 ryb, z toho 124 kaprů, 194 pstruvětší než loni. Ze všech koutů republiky i z nejbliž- s panem starostou. Velice děkuji i všem závodní- hů a sivenů, 9 línů a 124 ostatních. Největší rybou
šího okolí přijelo 63 dvojic (126 vesměs špičkových
kům za účast a sponzorům za věcné ceny. Myslím, byl pstruh 67 cm, kterého ulovil Zdeněk Strejček.
závodníků s velkou prestiží). Už první poločas, tr- že jsme byli svědky malého zázraku, který se zro-vraInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Soutěž mladých
cyklistů

VPS Novabrik Polička třetí na PMEZ

V pátek 25. dubna proběhla na dopravním
hřišti a v areálu ZŠ Na Lukách dopravní soutěž
mladých cyklistů – oblastní kolo. Soutěže se zúčastnilo 5 základních škol, které nominovaly 10
družstev ve 2 věkových kategoriích. Celkem se
soutěže zúčastnilo 40 závodníků. Na předních

místech se umístili v soutěži jednotlivců nebo
družstev žáci všech pěti škol a za své úsilí si odnesli ceny, které věnoval BESIP a město Polička.
Mladí cyklisté vyzkoušeli své dovednosti
a znalosti v několika disciplínách – jízda zručnosti, poskytování první pomoci, dodržování
pravidel provozu na pozemních komunikacích.
Součástí programu byla i ukázka hasičské techniky, prezentovala se také městská policie. Soutěž probíhala za účasti dětí z MŠ, které fandily
závodníkům a zároveň si vyzkoušely řadu dovedností.
Soutěž zorganizoval Odbor dopravy MěÚ Polička ve spolupráci s Oddělením školství MěÚ
Polička, střediskem volného času Mozaika a ZŠ
Na Lukách.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Motorismus
Ve dnech 3. a 4. května 2014 se Jaroslav Špaček
zúčastnil 1. závodu Mezinárodního mistrovství
ČR Czech Dragster serie v Hoškovicích na motocyklu Suzuki Hayabusa 1300 o výkonu 220 koní
za team MV MOTO ve třídě Pro Street na 1/4 anglické míle.

Vynikajícího úspěchu dosáhli sáloví fotbalisté
týmu VPS Novabrik Polička, když na 24. ročníku
Poháru mistrů evropských zemí ve španělském letovisku Lloret de Mar vybojovali třetí místo, a tím
se nesmazatelně zapsali do historie tohoto sportu
u nás.
Na turnaj jsme odjížděli s přáním postupu ze
skupiny, ale, že se nám podaří zahrát si v semifi-

Čtvrtfinále
VPS Novabrik Polička-Conforsa Rippol
2:2
(Navrátil P., Kovář M. ml), penalty 2:0 (Navrátil P, Jílek T.)

nále, v to před turnajem nevěřil ani ten největší optimista. Hráči ale dokázali, že často je důležitější
bojovnost, touha po vítězství a srdce na správném
místě, než výše klubového rozpočtu a hvězdný
kádr.
Všem zúčastněným musím poděkovat za výbornou reprezentaci České republiky a města Poličky,
protože v konfrontaci s evropskými týmy jsme našemu městu a české sálové kopané určitě ostudu
neudělali, ba naopak.
Skupina „A“
VPS Novabrik Polička-Electricidat Jolma 4:2
(Vondra M., Kovář M. ml., Jílek T., Král V.)
VPS Novabrik Polička-Black Panters
3:2
(Král V. 2, Vondra M.)

Turnaje se zúčastnili: Slaný Ondřej, Dittrich
Jaroslav st., Švec Tomáš, Jílek Tomáš, Kučera
Ondřej, Vondra Miroslav, Navrátil Petr, Mužík
Jiří, Kovář Miroslav ml., Král Vojta, Kovář Miroslav st., Švec František.
Závěrem chci velice poděkovat firmám Novabrik Polička, Pneuservis Červený Polička, Milacron, Swietelsky, městu Poličce a všem ostatním
našim partnerům a sponzorům, kteří nám pomohli se zúčastnit tohoto pro nás tak důležitého
sportovního klání.
Starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou se s vítězi setkali
v pondělí 19. května – viz str. 1.
František Švec

Semifinále
VPS Novabrik Polička-Chemcomex Praha 0:2

Stolní tenis – sezona 2013/14
Velmi povedenou sezonu za sebou mají hráči oddílu stolního tenisu TJ Spartak Polička.
„A“ mužstvo hrající okresní přebor ve složení Baláš J., Čípa L., Fendrych J., Ševčík L. a Uttendorfský K., v celé sezoně nepoznalo hořkost porážky
a s obrovským přehledem zvítězilo a tím si zajistilo postup do krajských soutěží. Baláš J., Fendrych

V sobotních kvalifikačních jízdách se ale Jardovi nedařilo podle jeho představ. Důvodem byla
závada elektroniky motocyklu a následně selhala
i benzinová pumpa. Večer se mechanikům podařilo dát motocykl do pořádku, takže mohl nastoupit do nedělního závodu, kde se mu oproti sobotě
dařilo. Přes vyřazovací jízdy se dostal až do finále
s Pavlem Beer Werdanem, kde nakonec skončil
na 2. místě s časem 9,717 s a rychlostí v cíli 231,
62 km/h. V průběžném pořadí seriálu je tedy na
2. místě.
K. Mlejnková
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J. a Čípa L. se umístili i mezi prvními čtyřmi hráči
v úspěšnosti jednotlivců této soutěže, když se mezi
ně vklínil pouze svitavský Uhlíř.
Ve stejné soutěži hrálo i „B“ družstvo ve složení
Andrlík J., Andrlík M., Střílek E., Trnka J. a střídající Hartman L., Kössler P., Polách, M. A. Štofila M. Po střídavých úspěších nakonec relativně
v poklidu uhájili příslušnost v okresním přeboru
na pěkném 7. místě.
V okresní soutěži bojovali hráči „C“, kteří zejména sbírali zkušenosti - Ševčík L., Trnka J., Štofila M., Hartman L. a Sršeň D. Tuto soutěž zcela
ovládli hráči Borové „C“ s bývalým poličským
hráčem R. Češkou, kteří nedali soupeřům žádnou
šanci. „C“ mužstvo skončilo na pěkném 4. místě.
Baláš J., Fendrych J., Ševčík L., Uttendorfský
K a zaskakující L. Čípa se zúčastnili zimní soutěže v Litomyšli a ve velmi silné konkurenci hráčů
z okresů Svitavy a Ústí n. Orl. nakonec vybojovali
cenné první místo v této soutěži.
J. Baláš

Tenis

Turisté zvou

19. 4. meziokresní přebor mladších žákyň ve
Svitavách. Kačka Kotvová vyhrála jeden zápas ve
dvouhře a jeden ve čtyřhře a Šárka Uhlířová vyhrála jeden zápas ve čtyřhře.
26. 4. turnaj dorostu v Brně. Startovala Lucka
Jílková. Bohužel první venkovní zápas se Lucce
vůbec nepodařil.
V květnu startuje nová sezóna soutěží družstev.
Uvidíme jak se našim týmům bude dařit.
1. 5. prvním zápasem bylo utkání v BABYTENISU. Polička - Žamberk B 4:2
Body: Čerbák Jakub, Baláš Ondra, Čerbák Kotvová Lucka, Baláš - Zahradníček Dušan
3. 5. MLADŠÍ ŽACTVO - Polička - Vysoké
Mýto 4:5
Body: Fučík Dan, Toman Jirka, Uhlířová Šárka,
Fučík - Toman
DOROST - Česká Třebová B - Polička 5:4
Body: Slaný Filip, Jelínek Adam, Jílek Zdenda,
Jílek - Hnát Radim
SENIOŘI - Polička - Svitavy 4:5
Body: Hrubý Zdeněk, Teplá Lída, Jílková Andrea, Teplá - Jílková
8. 5. STARŠÍ ŽACTVO - Polička - Holice 8:1
Body: Jílek Zdenda, Hnát Radim, Sotona Petr,
Dipoldová Gabča, Quittová Bára, Jílek - Hnát,
Bárta Luboš - Sotona, Dipoldová - Quittová
BABYTENIS - Ústí nad Orlicí - Polička 0:6
Body: Čerbák Jakub, Baláš Ondra, Zahradníček Dušan, Sumová Erika, Čerbák - Baláš, Zahradníček - Sumová

10. 5. STARŠÍ ŽACTVO - Vysoké Mýto - Polička 1:8
Body: Jílek Zdenda, Bárta Luboš, Fučík Dan,
Dipoldová Gabča, Kotvová Katka, Jílek - Sotona
Petr, Bárta - Fučík, Dipoldová - Kotvová
BABYTENIS - Polička - Moravská Třebová 3:3
Body: Čerbák Jakub, Zahradníček Dušan, Zahradníček - Baláš Ondra
11. 5. DOROST - Polička - Letohrad 9:0
Body: Slaný Filip, Jelínek Adam, Jílek Zdenda,
Hnát Radim, Jílková Lucka, Hrubá Eliška, Slaný
- Jelínek, Jílek - Hnát, Jílková - Hrubá
MLADŠÍ ŽACTVO - Letohrad - Polička 4:5
Body: Fučík Dan, Toman Jirka, Kozáčková Zuzka, Fučík - Toman, Bartoňová Adéla - Kozáčková
SENIOŘI - Česká Třebová - Polička 4:5
Body: Hrubý, Zdeněk, Hegr Petr, Teplý Ivo,
Hrubý - Scheib Ladislav, Hegr - Teplý
MINITENIS - Polička - Moravská Třebová 8:0,
8:0
Body: Šafář Samík 3, Uhlířová Verča 3, Navrátilová Žanda 3, Kvapilová Anetka 3, Novák Adam 4
17. 5. Východočeský přebor mladších žákyň
v Žamberku. Mezi 32 hráčkami se pokusily o získání bodíků do žebříčku Šárka Uhlířová a Kačka
Kotvová. Ani jedné se to, přes velkou snahu, nepodařilo.
17. 5. turnaj staršího žactva ve Vysokém Mýtě.
Mezi děvčaty vyhrála jeden zápas ve dvouhře
Barča Quittová a mezi kluky Zdenda Jílek obsadil
ve dvouhře 3. místo.
-zj-

Výsledky úvodních zápasů 1 ligy in-line
hokeje v Poličce

Pátek 30. května - Za západem slunce. Odjezd v 16.33 hod
linkovým autobusem do Hamrů
a odtud neznačenými cestami do
Poličky. Délka trasy asi 15 km.
Vycházku vedou Müllerovi
Sobota 7. června - Za památkami UNESCO –
Třebíč. Autobusový poznávací zájezd do Třebíče
spojený s pěší vycházkou do okolí. Vedoucí zájezdu: Ing. Karel Müller
9. - 12. června - Toulky na kole. Za dalšími zajímavými místy naší země tentokrát na sever Moravy a do Polska. Akci vede Josef Brokl
Čtvrtek 12. června - Odpolední vycházka. Sraz
účastníků v 13.00 hod u stadionu. Půjdeme do Korouhve a odtud přes Kateřinky do Lačnova. Návrat
linkovým autobusem do Poličky. Vycházku vede
Jiří Andrle
20. - 22. června - Setkání cykloturistů na Vysočině. 19. ročník turistického putování na kole. Sraz
účastníků v pátek večer na Kadově. Ubytování ve
vlastních spacích pytlích a karimatce. Možnost
též příjezdu v sobotu do 8.00 hod. Akci vede Mil.
Štefka
Čtvrtek 26. června - Odpolední vycházka. Na
další vycházku vás zveme do Svitav na „Naučnou
stezku“. Odjezd vlakem v 13.30 hod. Vycházku
vede Josef Brokl
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.

1 z. - IHC Eagles Chrudim - IHC Polička 6:4
Branky - Pleva 3, Vápeník D. 2, Cik J. 2, Šve(2:0, 0:1, 3:1, 1:2)
jda, Boháček, Hron, Vápeník E., Šedý (Hron 4,
Polička – Linhart - Vápeník D., Hron - Vápe- Vápeník V. 2, Vápeník D. 2, Šedý 2, Pleva, Cik L.)
4 z. - IHC Litomyšl - IHC Spartak Polička 9:7
ník V., Pleva - Šedý, Vápeník E. - Boháček, Švejda
(2:2, 4:2, 2:2, 1:1)
Branky - Boháček 4 (Pleva 2, Hron)
Polička – Vašátko - Vápeník D., Hron - Cik L.,
2 z. - SK IHC Chrudim - IHC Spartak Polička
Pleva - Šedý, Vápeník E. - Boháček, Švejda
7:5 (2:2, 1:1, 2:1, 2:1)
Polička – Vašátko - Vápeník D., Hron - VápeBranky - Krejza 3, Dospěl 2, Dvořák, Šeda,
Drobný, Voříšek - Švejda 2, Pleva, Cik, Boháček,
ník V., Pleva - Šedý, Vápeník E. - Boháček, Švejda
Hron, Vápeník D
Branky – Švejda 2, Vápeník V., Šedý, Hron
5 z. -IHC Spartak Polička - IHC Hlinsko 6:4
(Šedý 2, Vápeník V., Hron, Boháček)
(2:0, 1:1, 2:2, 1:1)
3 z. - IHC Spartak Polička - IHC Dynamo
Pardubice 12:3 (3:0, 1:3, 3:0, 5:0)
Polička – Vašátko - Vápeník D., Hron - VápePolička – Vašátko - Vápeník D., Hron - Cik J., ník V., Pleva - Šedý, Havlíček - Švejda, Boháček
Cik L. - Vápeník V., Pleva - Šedý, Vápeník E. - Bo- - Vápeník E., Vašátko L.
háček, Švejda
Branky - Boháček 2, Šedý 2, Pleva, Vápeník V. (Havlíček, Hron, Vápeník D., Šedý, Vápeník E.)
6 z. -IHC Spartak Polička - IHC Eagles
Chrudim 10:3 (0:1, 4:2, 2:0, 4:0)
Polička – Vašátko - Vápeník D., Cik L. - Vápeník V., Pleva - Cik J., Šedý, Boháček, Švejda
Chtěly bychom tímto poděkovat sestřičkám - Vápeník E.
z Charity, které nám svojí profesionalitou, ochoBranky - Cik J. 3, Vápeník E. 2, Šedý 2, Vátou a lidským přístupem pomohly s péčí o umírají- peník V., Cik L., Švejda (Cik L. 4, Vápeník D. 3,
Cik J. 2)
cí maminku, paní Aloisii Knytlovou, v posledních
týdnech jejího života.
Dcery Jana, Marie, Marta a Terezie
1. IHC Litomyšl
6 5 0 0 1 49:42 15

Děkujeme Charitě

HC Spartak
Polička
IHC Eagles
3.
Chrudim

2.

Poděkování
Děkujeme MUDr. Olze Pávkové a sestře Pavlíně
Telecké za jejich obětavou pomoc a laskavý přístup
při péči o našeho manžela a tatínka Zdeňka Dvořáčka.
Zároveň děkujeme všem za projevenou soustrast při úmrtí pana Zdeňka Dvořáčka.
Manželka a dcery Dagmar a Alena
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4. SK IHC Chrudim
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2 31:33

9

5. IHC Hlinsko
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36:46
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IHC Dynamo
6.
Pardubice
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0
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4

28:43

3

Dušan Vápeník
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Plavecký bazén

AVL Polička

1. neděle
2. pondělí

zavřeno
6.00-7.30, 10.00-12.00, 14.30-16.00,
18.00-20.00
3. úterý
6.00-8.00, 10.00-13.30,15.0016.00,17.00-20.00 z toho 17.30-19.00
tři dráhy
4. středa
6.00-7.30, 17.30-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
5. čtvrtek 6.00-7.30, 10.00-12.00, 14.00-20.00
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6. pátek
6.00-7.30, 11.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
7. sobota
14.00-20.00
8. neděle
zavřeno
9. pondělí 6.00-7.30, 10.00-12.00, 14.30-16.00,
18.00-20.00
10. úterý
6.00-8.00, 10.00-13.30, 15.00-16.00,
17.00-20.00 z toho 17.30-19.00 tři
dráhy
11. středa
6.00-12.00, 17.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
12. čtvrtek 6.00-7.30, 10.00-12.00, 14.00-20.00
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
13. pátek
6.00-7.30, 11.30-20.00 kondiční
plavání
14. sobota 14.00-20.00
15. neděle zavřeno
16. pondělí 6.00-9.00, 10.00-12.00,14.30-16.00,
18.00-20.00
17. úterý
6.00-8.00, 10.00-13.30,15.0016.00,17.00-20.00 z toho 17.30-19.00
tři dráhy
18. středa 6.00-12.00, 17.30-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
19. čtvrtek 6.00-7.30, 10.00-12.00, 14.00-20.00
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
20. pátek
6.00-7.30, 10.00-11.00, 11.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání

21. sobota
22. neděle
23. pondělí
24. úterý

14.00-20.00
zavřeno
6.00-11.30, 13.00-20.00
6.00-8.00, 10.00-12.00, 15.00-20.00
z toho 17.30-19.00 tři dráhy,
25. středa 6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
26. čtvrtek 6.00-20.00, z toho 17.30-19.00 tři
dráhy
27. pátek
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
28. sobota 14.00-20.00
29. neděle zavřeno
30. pondělí zavřeno, sanitární den
INFORMACE: Na kurz AQUAGRAVIDIBIC,
cvičení a plavání pro těhotné, se informujte na
Plavecký bazén: Jitka Kmošková tel. 737 867 342,
Zdena Mihulková tel. 461 725 631, Plavecká škola:
Jolana Kozlová 731 020 030 nebo bazen@tespolicka.cz, plbazen@tespolicka.cz, plaveckaskola@
tespolicka.cz
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.
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! Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 270C.
PROVOZ SAUNY v červnu uzavřen

Ubytování „Balaton“
u koupaliště
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 za
poplatek dle ceníku.
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
tel. 737 867 342, 461 725 631.
Ceník a foto najdete na webových stránkách
www.tespolicka.cz a www.policka.org.
UPOZORNĚNÍ: Výměna oken na „Balatonu“,
která je v plánu, NEBUDE mít vliv na ubytování
a víkendové akce. V případě vašeho zájmu o rezervaci nás kontaktujete na tel. č. bazén Polička
461 725 631 nebo 737 867 342. Děkujeme za pochopení.
Jitka Kmošková

Provozní doba fitcentra
na plaveckém bazénu
po, st, pá:
10.00-12.00 a 14.00-20.00 h.
út, čt:
14.00-20.00 h.
so:
14.00-17.00 h.
dle rozpisu uvedeném na vývěsní tabuli před
plaveckým bazénem.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora, na
bazén v pokladně.
KOUPALIŠTĚ
Provoz koupaliště bude zahájen 23. 6.
od 12.00 h. do 19.00 h.
KIOSEK na koupališti zahájí provoz 23. 6.

V dubnu byly odehrány poslední zápasy XV. ročníku AVL
Polička. Slavnostní ukončení
s vyhlášením výsledků proběhlo
23. 5. v salónku restaurace Starohradská.
V dalším ročníku nás čeká zásadní změna. Od
října 2013 je slovní spojení „amatérská volejbalová liga“ registrováno jako chráněné, na což nás
registrátor (organizátor celorepublikové AVL)
upozornil. Nyní probíhá jednání ohledně podmínek vstupu pod celorepubliková křídla. Výsledkem
bude buď záštita naší ligy tou celostátní nebo její
nový název.
Liga bude zahájena v říjnu. Přihlášky družstev
do XVI. ročníku bude možno podávat do 15. 9.
e-mailem na adresu sody@seznam.cz.
Kompletní výsledkovou listinu a výsledky odehraných zápasů naleznete na www.policka.cz/avl.
Děkujeme firmám Bartosh, s. r. o. - reklama,
Kovoslužba Bulva, Tiskárna Polička, MIRO Borová, Ravensburger i městu Poličce za poskytnutou
podporu a těšíme se na shledanou.
Konečné pořadí družstev:
1.		 THT
23 b.
2. Jaruni
22 b.
3. ASPV
19 b.
4. K6
17 b.
5.		 Pajdáci
15 b.
6. Bystré
11 b.
7.		 Hrošíci
5 b.
8. LachSoda
0 b.
Za OV AVL
J. K. Dvořák

Hurá na volejbal!
Hrajete volejbal a chtěli byste si zahrát častěji?
Je-li vám 16 či více, pak není problém! Muži i ženy
každé pondělí od 20 hod. v sokolovně.
Za TJ Spartak Polička, ASPV volejbal zve
J. K. Dvořák

Volejbalový oddíl Spartak Polička vás zve
na volejbalový turnaj NEREGISTROVANÝCH

POLIČSKÝ BLOK
X. ročník

Termín: sobota 14. 06.
8.30 hod. prezentace, 9.00 hod. zahájení turnaje
Místo: Volejbalové kurty u Sokolovny v Poličce
Systém turnaje: Bude sestaven podle počtu přihlášených družstev
Pravidla pro účast:
V každém družstvu musí být minimálně 2 ženy, které mohou být
registrované. Za družstvo musí nastoupit muži, kteří nejsou registrovaní. Pravidlo se nevztahuje na muže mladší 18 a starší 50 let.
Startovné: 450 Kč za družstvo
Přihlášky: Písemně nebo telefonicky do 6. 6.

ZIMNÍ STADION
Provoz IN-Line plochy v červnu 2014: Út 17.1518.15 hod., Ne 16.30-17.30 hod.
Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního stadionu,
Polička, zimnistadion@tespolicka.cz, 461 725 427

Kontaktní osoba:
Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička
mobil: 731 180 433, e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz
Ceny: Družstva do 3. místa obdrží věcné ceny
Občerstvení: Po dobu turnaje zajištěno
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

