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Pracovní léto v Poličce
Léto je tradičně dobou, kdy ve městě probíhají
největší stavební akce a opravy. Nejinak je tomu
letos, kdy mezi stěžejní akce patří rekonstrukce
Masarykovy ZŠ a postupující revitalizace historického centra města, díky opravě ulic Nová, Růžová
a Masarykova. Navíc bylo město Polička úspěšné v získání dalších dotačních prostředků, které
umožnily rozsáhlou rekonstrukci MŠ v Hegerově
ulici nebo další opravy chodníků. Pro přehled přinášíme souhrn těch nejdůležitějších a nejvýznamnějších akcí, se kterými se můžete v současné době
setkat.

převážně do venkovních prostor. Celkové investiční náklady pro tento rok jsou ve výši 19 mil. Kč, na
projekt město čerpá dotaci ze Státního fondu ŽP
ČR ve výši 6,7 mil. Kč, zbytek jde z rozpočtu města
Poličky.

4. Realizace úspor energie – MŠ Polička
Výměna oken, dveří, zateplení budovy, oprava
fasády, změna způsobu vytápění, výměna střechy. Předpokládaný termín dokončení – polovina
září 2014. Celkové náklady 3,3 mil. Kč, 1,8 mil. Kč
hrazeno z dotace, zbytek jde z rozpočtu města.

3. Realizace úspor energie –
Masarykova ZŠ Polička
Zateplení, výměna oken a další stavební úpravy.
Práce, které začaly na jaře, se týkají obou školních
budov, pavilon navíc získal novou fasádu a vzhled.
Z důvodu zachování vzhledu typické stavby z červených cihel, muselo být zateplení hlavní budovy
provedeno zevnitř. V září se finální práce přesunou

8. Obnova hradebního úseku Na
Valech v parku – dokončení IV. etapy
a restaurování morového sloupu na
náměstí
Celkové náklady ve výši více než 2,5 mil. korun,
více než milion jde z rozpočtu města, zbytek z dotace Ministerstva kultury ČR.
9. Modřec, Lezník, Střítež
Modřec – oprava části místní komunikace ve
výši 311 tis. Kč; Lezník – rozšíření veřejného
světlení s dotací MAS ve výši 284 tis. Kč; Střítež –
oprava části místní komunikace (do konce měsíce
října) ve výši 272 tis. Kč

1. Opravy chodníků na nábřeží Svobody,
na ulici Vrchlického a Sídl. Hegerova
Nový povrch chodníků ze zámkové dlažby,
chodníky upraveny tak, aby umožnily nájezd maminkám s kočárky i vozíčkářům. Celkové náklady
cca 3,8 mil. Kč, téměř 3 mil. korun tvoří peníze ze
získané dotace.

2. Realizace úspor energie – Oblastní
charita Polička
Kompletní zateplení objektu, výměna oken,
změna způsobu vytápění. Termín dokončení – polovina října 2014. Celkové náklady 1,7 mil. korun,
1,2 mil. hrazena z dotace, zbytek jde z rozpočtu
majitele budovy, jímž je město Polička.

jitelů skupinového vodovodu). Na vozovce bude
užita žulová dlažba, nové chodníky v ulici Masarykova z betonové dlažby budou širší a pohodlnější.

5. Rekonstrukce plaveckého bazénu –
4. etapa
Kompletní rekonstrukce kotelny včetně měření
a regulace s návazností na vzduchotechniku. Součástí jsou i další potřebné a související stavební
úpravy. Veškeré náklady hradí město Polička
a jsou ve výši 3,8 mil. Kč.
6. Opravy chodníků v ulicích Hegerova
(u bývalých kasáren), Čsl. armády,
E. Beneše a Eiseltova a vybudování
nových parkovišť – na ul. 9. května,
Zákrejsova a B. Němcové
Celkové náklady z městské pokladny jsou ve výši
cca 2,5 mil. Kč vč. DPH (1,5 mil. Kč chodníky, 1 mil
Kč parkoviště). Práce na parkovištích probíhají,
rekonstrukce chodníků startuje v září.
7. Rekonstrukce ulic v centru města –
Nová, Růžová a Masarykova
Celkové náklady včetně opravy kanalizace v ulicích Nová a Masarykova – 13,5 mil Kč (11 mil. Kč
jde z rozpočtu města, 2,5 mil. Kč ze Sdružení ma-
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Dokončena byla i velmi náročná oprava komunikace od zahrádkářské kolonie Višňovka včetně
stavby nového mostu před železničním přejezdem

na ulici T. Novákové v režii Pardubického kraje.
V ulici Husova zároveň proběhla výměna vodovodu a kanalizace z rozpočtu města za cca 3 mil Kč.
Došlo k velmi potřebnému zvětšení potrubí, které
nyní pojme více vody po dešti.
Firma Milacron postupuje na stavbě svého nového výrobního areálu v oblasti průmyslové zóny.
A co město Polička ještě do konce roku chystá?
Např. stavbu nového parku v lokalitě Mánesova
nebo zahájení výstavby nové stanice rychlé záchranné služby (akci realizuje Pardubický kraj).
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Komunální volby 2014
Rada města Poličky na svém zasedání dne
18. 8. schválila možnost volební inzerce pro všechny
strany a sdružení, které budou kandidovat v říjnových obecních volbách v Poličce v rozsahu poloviny
strany a to zdarma. Inzerce vyjde jako volební příloha v říjnové Jitřence. Svoje inzeráty zašlete jako přílohu e-mailu ve formátu pdf nebo jpg (300 DPI, 1:1).
Uzávěrka volební přílohy je 17. září 2014.
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Cesta ve Stříteži

Výrobní areál firmy Milacron

Dne 18. srpna se na MěÚ v Poličce sešli k jednání ve věci situace ve Stříteži zástupci vedení
města, šéfredaktor Jitřenky, tisková mluvčí města
a pánové Šrek a Jaščevskyj (předseda Osadního
výboru ve Stříteži). Účastníci schůzky se dohodli, že se do vyřešení sporných otázek zdrží požadavku na zveřejňování článků v Jitřence. Jednání
budou i nadále probíhat mimo stránky městského
periodika. Čtenáři budou o výsledku informováni.
Ivo Janeček, šéfredaktor Jitřenky
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Rekonstrukce
plynové kotelny
Plánovaná rekonstrukce plynové kotelny na Plaveckém bazénu je prováděna v odstávce bazénu od
30. 6. do 7. 9. 2014. V době od 8. 9. do 14. 9. je
plynová kotelna, měření a regulace ve zkušebním
provozu. Tato etapa rekonstrukce přispěje ke snížení provozních nákladů na vytápění a větrání bazénu v Poličce.

Dny evropského
dědictví
Opět po roce jsou tu Dny evropského dědictví
(European Heritage Days - EHD) a s nimi svátek
všech památek. V letošním roce byly vyhlášeny dny
EHD v termínu 6.–14. 9. Každoročně se ke dnům
EHD přidává i město Polička. Využijte tuto nabídku.
Městské muzeum a galerie Polička ve dnech
6.–7. 9. nabízí: barokní radnice – vstup zdarma,
Centrum Bohuslava Martinů – 50% sleva na vstupném. Ve dnech 13.–14. 9. prohlídka nově otevřeného úseku hradeb Václavská – vstup zdarma. Tato
prohlídková trasa se otevřela veřejnosti po dlouhých 26 letech. Hradební okruh v ulici Václavská
je jediný, ze kterého si v dnešní době můžeme prohlédnout tzv. parkánovou zeď, jenž dosahovala místy do výšky až 4 m a ohraničovala prostor parkánu,
širokého místy i 17 m. Tento úsek hradeb nabízí
zároveň krásný výhled na věž kostela sv. Jakuba
s rodnou světničkou Bohuslava Martinů.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 19. září
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů,
s názvem „Výrobní areál firmy MILACRON Czech
Repubic, spol. s r. o. - přístavba haly“.
Město Polička, jako dotčený územní samosprávný celek, obdrželo od Ministerstva životního prostředí, závěr zjišťovacího řízení záměru společnosti MILACRON Czech Republic, spol. s r. o., se
sídlem Polička – Bořiny, PSČ 572 12, IČ: 62025112,
s názvem:
„Výrobní areál firmy MILACRON Czech Repubic, spol. s r. o. - přístavba haly“.
Předmětem záměru je přístavba ke stávajícímu
areálu strojírenského výrobního komplexu Milacron Czech Republic, spol. s r. o. v průmyslové
zóně města Polička, ul. Na Vyšehradě.

V souladu s § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí.
Na základě zjišťovacího řízení, s ohledem na vyjádření dotčených správních úřadů, na charakter
záměru a po posouzení záměru podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, dospěl příslušný úřad
k závěru, že výše uvedený záměr nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Úplné znění výše uvedeného závěru zjišťovacího
řízení je k nahlédnutí na Městském úřadu Polička,
odboru územního plánování, rozvoje a životního
prostředí, Palackého nám. 160, 572 01 Polička –
č. dv. 41 a také na (www.mzp.cz/eia), kód záměru
PAK638.
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

Soutěžte s Českou inspirací
o tři víkendové pobyty!
Polička, Kutná Hora, Třeboň, Jindřichův Hradec,
Hradec Králové, Cheb, Litomyšl a Telč - osm z nejkrásnějších českých měst sdružených ve svazek
Česká inspirace pro vás připravila léto plné soutěží.
Probíhá další kolo nekonečné soutěže Česká
inspirace - města plná života. Právě vyhlášené
kolo s cyklistickou tématikou potrvá až do 31. ledna 2015 a podmínky účasti v soutěži jsou opět velmi
jednoduché. Stačí do uvedeného data zodpovědět
jednoduché kvízové otázky umístěné na webových
stránkách www.ceskainspirace.cz a pak při troše
štěstí čekat na některou z výher - včetně víkendového pobytu v Chebu - a prožít spoustu zajímavých
chvil ve městech České inspirace.
Novinkou je zapojení všech inspiračních měst do
soutěže, která je určena hravým majitelům chytrých mobilních telefonů. Hra GEOFUN vychází
z populárního Geocachingu, ale zatímco zmíněný otec geolokačních her pořádá hon na „kešky“,
GEOFUN se hraje jen s chytrými telefony a je čistě
virtuální. Nehledáte žádné fyzické předměty, ale
zábavnou formou příběhu poznáte zajímavosti, příběhy a pěkná místa všech těchto osmi měst. V rámci
všech her sbíráte body, tzv. geonky, a ti nejúspěšnější řešitelé se mohou těšit na atraktivní ceny. Mimo
jiné víkendový pobyt na hradě Svojanov u Poličky
nebo v Jindřichově Hradci či mnoho volných vstupenek a dalších originálních dárků.
Zeptali jsme se Vítka Pechance z firmy WMP, která aplikaci vyvinula, zda je možné si GEOFUN jen
vyzkoušet. „Prvním krokem je instalace aplikace
a rychlá registrace, poté si můžete vyzkoušet hru
„Ochutnávka GEOFUNu“, kterou lze spustit odkud-

koliv,“ vysvětluje Vít Pechanec a dodává: “Díky ní si
můžete pohodlně vyzkoušet aplikaci z domu a zjistíte také, co vás asi během hraní může čekat a nač se
můžete těšit. Druhým krokem je stažení samotných
her měst České inspirace, jejich návštěva a plnění
úkolů s co možná nejlepším bodovým výsledkem.“
Věříme, že i díky GEOFUNu zažijete ve městech
České inspirace mnoho vtipných okamžiků, prověříte si své orientační schopnosti, smysl pro humor,
zkrátka budete se výborně bavit.
A důležitá informace nakonec. Internetové připojení při hraní GEOFUNu nepotřebujete, stačí když
si aplikaci a hry (tzv. „geosrandy) stáhnete před tím,
než vyrazíte do terénu. Jistě vás také potěší, že hra je
zcela zdarma. Mobilní aplikace GEOFUN je dostupná pro platformy Android a iOS. Podrobnější informace naleznete na www.ceskainspirace.cz/geofun,
případně na www.geofun.cz/ceska-inspirace.
Tak tedy hurá na výlety, hurá do měst plných života, hurá soutěžit!
Ing. Michaela Severová
manažerka svazku obcí Česká inspirace

Zavřená pošta
V sobotu dne 6. 9. 2014 bude z důvodu výměny podlahové krytiny pošta Polička pro veřejnost
uzavřena. Nejbližší otevřená pobočka České pošty
je ve Svitavách. Děkujeme za pochopení.

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
zveřejňuje prodej
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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Letní Svojanov „praskal ve švech“
Hrad Svojanov zažil jednu z nejúspěšnějších letních sezón. Návštěvnost vzrostla o 35 %, návštěvníci často vyjadřovali nadšení z obnovy historické
památky a prohlídky hradních komnat byly zcela
naplněné. K tomu všemu přispěla úspěšná reklamní kampaň, rekonstrukce celého areálu i nové
expozice v interiérech. Díky pozitivnímu ohlasu
si hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

divadla Artur. Zde návštěvníci viděli i známé herce, jako například Václava Upíra Krejčího, Pavlínu
Mourkovou a další. Tajemnou atmosféru hradu
poté podtrhlo vystoupení Strašidlo Cantervillské
v podání divadelního spolku Nahoď. Druhým vyvrcholením programu bylo nedělní vystoupení známé herecké dvojice Evy Hruškové a Jana Přeučila
O šípkové Růžence. Třicetiletá válka pak návštěv-

Gynekologické
oddělení pokračuje
Na základě množících se dezinformací o činnosti
gynekologického oddělení Litomyšlské nemocnice, a. s. si vás dovolujeme informovat, že oddělení
pracuje v prostorách oddělení bývalého šestinedělí
a porodních sálů. Provádíme jednodenní zákroky
celého gynekologického spektra, takzvanou velkou
gynekologickou operativu jak laparoskopickou, tak
i břišní či vaginální cestou a též konzervativně léčíme v příjemném prostředí gynekologické pacientky
i těhotné ženy. Gravidní ženy můžeme hospitalizovat pouze do 23. týdne těhotenství.
MUDr. Libor Vylíčil,
vedoucí lékař gyn. oddělení

Zlodějka v domě
Vstupní průčelí zdobí slavnostní prapory

Výstava modelů v podkroví domu zbrojnošů

Hejtman Martin Netolický s kastelánem
hradu na vrcholu břitové věže

Sbírka loveckých trofejí zdobí vstupní
nádvoří hradu

Svojanov vybral jako první místo svého nového televizního cyklu „Na kávu s hejtmanem“ a Výbor pro
kulturu a památkovou péči Pardubického kraje zde
naplánoval své zasedání.
Mezi největší kulturní akce letošních prázdnin
patřily Královské slavnosti, Divadelní pouť a Třicetiletá válka. O královských slavnostech se atmosféra hradu přesunula do roku 1267, kdy hrad navštívil
tehdy 34letý král Přemysl Otakar II. spolu se svou
22letou chotí královnou Kunhutou. Program byl
pojat velmi realisticky, včetně autentických kostýmů, doplňků a dobové atmosféry. Příjezd krále
doplnily ukázky soudobých tanců či rytířské souboje. Pro velký zájem byl příjezd královské družiny
pořádán po oba dny dvakrát. Divadelní pouť měla
letos dvě vyvrcholení. V sobotních podvečerních
hodinách to bylo vystoupení Dívčí válka v podání

níkům připomněla ponurou atmosféru krutého období 1. poloviny 17. století, které se i na Svojanově
negativně vrylo do dějin hradu a jeho okolí.
Zapomenout nesmíme ani na další příjemné akce,
jako například Festival akustické hudby nebo nově
pořádaný Ezoterický festival s Večernicí.
Lákadlem pro návštěvníky však nebyly jen kulturní akce. Velký zájem o prohlídku zaznamenala
nově otevřená výstava stovky papírových modelů
hradů a zámků v podkroví domu zbrojnošů. Přínosem pro odbornou veřejnost se staly nově získané
veduty z 19. století, znázorňující hrad Svojanov
a druhé sídlo posledních majitelů, zámek Zámrsk.
Pavlače vstupní budovy nově ozdobilo 101 loveckých trofejí a vstupní průčelí hradu 14 stylových
zelenobílých praporů.
Miloš Dempír

KSM představí slavné osobnosti
„Kraj Smetany a Martinů se představuje“, to byl
seriál, který představil jednotlivé obce tohoto regionu. V seriálu chceme pokračovat, a to novým tématem – „Slavné osobnosti Kraje Smetany a Martinů“.
Kulturní punc regionu nesmazatelně vtiskla
jména významných českých hudebních skladatelů
- Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů. Atmosféra rodného kraje jim často bývala inspirací k jejich
tvorbě. Zajímavé prostředí, lidské vazby a vztahy
i působivá příroda vábila a stále přitahuje mnoho
dalších umělců, především spisovatelů a výtvarníků, kteří zde vytvořili a tvoří jedny ze svých nejlepších děl. A právě tyto významné osobnosti vám
chceme postupně představit. Články z jednotlivých
obcí by měly poskytnout nejen zajímavé a nové
informace, ale měly by být zároveň lákadlem k ná-

vštěvě těchto obcí. Příspěvky oživíme soutěžními
otázkami, čekat můžete i zajímavé ceny. V příštím
čísle se tedy můžete těšit na první příspěvek „Slavné osobnosti Kraje Smetany a Martinů – obec Borová“.
Pokud hledáte tip na výlet v nejbližším okolí, inspirujte se materiálem Naučné stezky Kraje Smetany a Martinů. Informační letáky a také naučné
tabule najdete v obcích regionu. Pro inspiraci na výlety na kole i pěšky navštivte naše webové stránky
www.regionsm.cz. Zde najdete i aktuální měsíční
kulturní kalendář členských obcí. Ve fázi přípravy
je i aktualizovaný dotisk oblíbené brožury pro cyklisty Na kole Krajem Smetany a Martinů.
Ing. N. Šauerová, ředitelka svazku obcí
Kraj Smetany a Martinů

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

Žena přibližně ve věku 30 – 40 let, menší postavy
s tmavými vlasy, mluvící plynule česky, přijela jako
spolujezdec v tmavém vozidle. Vystoupila, zazvonila na zvonek u dveří domku na Litomyšlsku a chtěla
změřit elektroměr. Majitelka nemovitosti (ročník
1927) ji bohužel vpustila do domu. O elektroměr se
neznámá přestala rázem zajímat a v obytné části
domu seniorce sdělila, že jí nese přeplatek za elektřinu. Potřebovala ovšem rozměnit. V tom okamžiku udělala obyvatelka domu velkou chybu. Ukázala
totiž, kde má ukrytou hotovost. Neznámé osobě
pak stačilo majitelku zabavit vyplňováním dotazníku o počtu elektrospotřebičů v domácnosti a poté se
šesti tisíci korunami dům opustit.
Vždy se snažíme, pokud podobný případ v regionu či jeho blízkém okolí zaznamenáme, širokou
veřejnost na tyto podvody upozornit. A nejen to,
vždy všem klademe na srdce, aby si nikoho cizího
do domu nevpouštěli.
Je třeba mít na paměti, že v dnešní době nikdo
přeplatky, případně jinou finanční hotovost klientům domů nenosí!!!
nprap. Anna Štegnerová, vrchní inspektor

Charitativní
sbírka
Poslání Diakonie Broumov je pomáhat lidem, kteří se ocitli v krizové životní situaci či na okraji společnosti. Zajišťování sbírek použitého ošacení probíhá již 20 let, vámi darované věci využívá Diakonie
Broumov pouze k charitativním účelům. Její místo
postupně zaujímají komerční firmy, které rozmisťují
kontejnery v obcích a darovaný textil se nedostane
na pomoc potřebným, ale skončí především jako
zboží v zahraničí a obchodech s obnošeným textilem. Těmto firmám diakonie konkurovat nemůže,
rozmisťování kontejnerů je pro ni finančně náročné.
Pokud chcete pomoci dobré věci, můžete odevzdat
přebytečné oblečení, lůžkoviny, látky, hygienické prostředky, přikrývky a polštáře, deky, hračky,
školní potřeby, knihy, nepoškozenou obuv, kabelky,
nádobí ve sběrném dvoře na ul. Hegerova v Poličce
v provozní době sběrny. Upozorněte zaměstnance
sběrny, že se jedná o sbírku pro Diakonii Broumov.

Volby
propolicku.cz
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Přijďte
do Tyflocentra

Usnesení městské rady

„Buďte u nás jako doma aneb Jak se žije lidem
s těžkým zrakovým postižením“ to je název dne
otevřených dveří v TyfloCentru Pardubice. Během
něho budou mít návštěvníci možnost na vlastní
kůži zažít, jaké je například připravit si jídlo, najít a vybrat si oblečení či shlédnout film a to vše
s klapkami na očích. Přestože jsou takovéto činnosti běžného života pro většinu lidí samozřejmostí, lidem se zrakovým postižením mohou připravit
nejednu těžkou chvilku. Jak podobné situace řeší?
Co jim v životě pomáhá a bez čeho by se neobešli?
To vše se mohou návštěvníci dozvědět na dni otevřených dveří dne 23. 9. od 10 do 17 hodin, na adrese nábř. Závodu míru 1961, Pardubice. Prosíme
větší skupiny, aby se předem nahlásily na telefonu
466 500 615.
Za kolektiv pracovníků vás srdečně zve
Mgr. Dana Stoklasová,
ředitelka TyfloCentra Pardubice, v., o. s.

Poděkování

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady
města Poličky konané dne 23. 7. 2014
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s žádostmi o účast v koncesním řízení s názvem „Výběr
Provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve
vlastnictví města Polička“ a komisi pro posouzení
kvalifikace zájemců o účast v koncesním řízení ve
složení:
členové: Jaroslav Martinů, Marie Kučerová, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Ing. Lukáš Drbola,
Ing. Eva Frýbová
náhradníci: Ing. Martin Kozáček, Antonín Kadlec, Mgr. Aleš Mlynář, Ing. František Smrčka,
Ing. Pavel Šmejda
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro hodnocení nabídek v koncesním
řízení s názvem „Výběr Provozovatele kanalizace
pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička“
ve složení:
členové: Jaroslav Martinů, Marie Kučerová, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Ing. Lukáš Drbola,
Ing. Eva Frýbová
náhradníci: Ing. Martin Kozáček, Antonín Kadlec, Mgr. Aleš Mlynář, Ing. František Smrčka,
Ing. Pavel Šmejda.

Nejsem zvyklá zveřejňovat svoje myšlenky či pocity, přesto cítím potřebu napsat pár řádků o našem
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
DPS Penzionu.
s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů
Je to již několik let, kdy jsem pro zhoršení pohyb- a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Opralivosti mého manžela, musela odejít z domu, kde
va lesní cesty 1L Královecká v k. ú. Oldřiš u Pojsem se narodila, do poličského penzionu. Popiso- ličky“ ve složení: Ing. Radek Krejčí, Radek Háp,
vat strach, úzkost a obavy nemusím, to asi prožila
Mgr. Aleš Mlynář.
podstatná část obyvatel tohoto zařízení. Jaké bylo,
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s náale moje překvapení, když jsem se na každém kroku
zvem „Stavební úpravy MŠ Polička, Hegerova 427“
setkávala s personálem, který dokázal pomáhat při
firmě SONET Building, s. r. o., Hlinsko, dle důvořešení jakéhokoli problému, ať se již jednalo o vede- dové zprávy.
ní, recepční, pečovatelky či uklízečky.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
Díky bezbariérovému zařízení jsem mohla „Stavební úpravy MŠ Polička, Hegerova 427“ s firs manželem jezdit do milované přírody, mezi lidi, mou SONET Building, s. r. o., Hlinsko, dle důvokteré poznával, zdravil a vzpomínal.
dové zprávy.
Pečovatelku Marcelku, která mu pomáhala při
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
koupání, si natolik oblíbil, že středa, jeho koupací
o dílo na akci „Realizace úspor energie - Mateřská
den, byla pro něho svátkem. Od rána se na ní těšil, škola Polička, Hegerova 427“ s firmou SONET
díval se na hodiny a čekal na vozíku před koupel- Building, s. r. o., Hlinsko, dle důvodové zprávy.
nou, až uslyší její hlas. Marcelka uměla nejen poRM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
moci při hygieně, ale dovedla vyslechnout, pohladit
o dílo č. 13/2013 na akci „Realizace úspor energie slovem i dlaní, potěšit úsměvem, pochválit za sebe- Masarykova základní škola Polička“ s firmou Stavomenší snahu pomoci.
interier, s. r. o., Havlíčkův Brod, dle důvodové zprávy.
V době jeho nemoci za ním byla několikrát na náRM schvaluje přidělení zakázky „Plynofikace
vštěvě v nemocnici a alespoň na chvíli dokázala, že
a změna vytápění Mateřské školy Rozmarýnek
byl šťastný. Když již nemohl mluvit, při vyslovení
Polička“ Jiřímu Škraňkovi, Oldřiš, dle důvodové
jejího jména se usmál a jeho oči mluvily za vše.
zprávy.
Děkuji, Marcelko, Vám i všem, kteří se zúčastnili
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
posledního rozloučení ve smuteční síni i za všechny „Plynofikace a změna vytápění Mateřské školy Rozkvětinové dary.
marýnek Polička“ s Jiřím Škraňkou, Oldřiš dle
Velice si vážím všech zaměstnanců DPS Penzionu, důvodové zprávy.
kteří se snaží, aby se nám zde žilo co nejlépe. Často se nám věnují nad rámec svých povinností. My,
kteří jsme ještě soběstační, si často neuvědomujeme, že hranice od zdánlivě dobrého zdravotního
stavu k nemohoucnosti je velice křehká. Stačí jen
okamžik a my teprve pochopíme, že práce zde není
jen povolání, ale poslání. Dobré srdce a vlídné slovo
Při třech jednáních s poličským starostou Jaje pro nás dar, proto i my se snažme být k sobě milí, roslavem Martinů ohledně vyřešení problémů
ohleduplní, pomáhejme si, těšme se z maličkostí
s příjezdovou cestou k našemu domku jsem se
a každého nového dne, ve kterém jsme schopni cítit, nestačil divit. Jsem již v důchodovém věku a většinou mi připadne, že na státních institucích se
vnímat a užívat si krásy všedního života.
člověk setká s neosobní sterilitou a každodenním
Milena Bartošová
nezájmem. S politiky velmi často jednám, avšak
nyní jsem se setkal se skutečným politickým klenotem - neskutečná ochota, vstřícnost, odborná
připravenost na jednání se snahou dotáhnout věc
do konce, přátelská politicky nenadřazená atmosféra, oddanost veřejné službě! Jeví se mi jako
velmi obětavý člověk, jenž s radostí řeší problémy jiným.
Mám zkušenosti s opakem - tj. arogance, primární neochota vůbec jednat, nevstřícnost
a mnohdy dokonce absolutní nekompetentnost.
Proto mne nutí poblahopřát Poličákům k osobě,

RM neschvaluje pronájem části pozemku
p. č. 5894/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Polička.
RM schvaluje dodavatele na akci „Výměna stávajících oken v domě č. p. 52, ulice Riegrova v Poličce“ společnost OKNOSTYL group, s. r. o., Kuřim,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy
o dílo na akci „Restaurování sochy sv. Antonína
Paduánského“ s panem Danielem Bartošem, DiS.,
Svitavy, dle důvodové zprávy.
RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje
doby nočního klidu při konání akcí „Společenské
večery konané v rámci Mistrovství světa ve slalomu na skateboardu“ takto:
• v pátek 8. 8. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 0.00 hod. do 6.00
hod.
• v sobotu 9. 8. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobu kratší, a to od 3.00 hod. do 6.00
hod
• v neděli 10. 8. 2014 je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší, a to od 3.00 hod. do
06.00 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 společenské
akce s hudební produkcí pořádanou v prostorách
Restaurace PIVOVAR, Palackého nám., Polička
takto:
• v sobotu 26. 7. 2014 je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší, a to od 0.00 hod. do
6.00 hod.
• v neděli 27. 7. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 1.00 hod. do 6.00
hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2014 dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 29. 3. 2012 uzavřené mezi
městem Polička jako půjčitelem a Pontopolis, o. s.,
Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je
souhlas vlastníka s provedením stavebních úprav
nebytových prostor nacházejících se v zadním
traktu I. NP budovy č. p. 52 na ulici Riegrova v Poličce, 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.

Klenot mezi politiky

Jsme tu
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která řídí jejich překrásné, úspěšné (viz kultura,
sport, vybavenost) ekonomicky vyvinuté město!
Cítím potřebu se touto cestou vyjádřit a o zážitek z velmi neobvyklého setkání se podělit. Mně
osobně velmi těší, že já, ač nesympatizant ODS,
tomuto starostovi fandím a lidem z Poličky závidím. Bydlím v Brně a tak příjemné setkání jsem
nikdy nezažil. Když jsem odcházel, stačil mne
starosta pozvat na městské hudební slavnosti
555, které jsem s rodinou skutečně v sobotu realizoval. Bylo to vskutku super.
Jméno „Martinů“ je už pouhým bonbónkem na
zajímavou shodu se slavným poličským rodákem.
S úctou a přáním všeho nejlepšího městu Poličce
a aspoň o trošku víc podobných funkcionářů ve
vedeních státu.
Ing. Karel KONRÁD, MBA - Brno

Kalendář akcí

Tylův dům v Poličce bude na podzim otevírat

září 2014

Zdokonalovací kurz
tance pro dospělé

Kino Polička
Pondělí 1. září v 18.00 h.
Letadla 2: Hasiči a záchranáři 3D
3D animovaný/rodinný, USA, 84 minut, dabing, přístupný, vstupné 130 Kč
Dobrodružství Dustyho - práškovacího letadla se srdcem závodníka.
Středa 3. září v 19.00 h.
Joe
Drama, USA, 117 minut, titulky, přístupný od
15 let, vstupné 110 Kč
Drsný příběh o přátelství. Joe Ransom (Nicolas Cage) není zrovna příjemným chlápkem,
který by se hned s každým kamarádil.
Sobota 6. září v 17.00 h.
Želvy Ninja
Dobrodružný/Fantasy/Komedie, USA,
98 minut, dabing, přístupný, vstupné 120 Kč
Populární Želvy Ninja se vracejí na filmové
plátno.
Sobota 6. září v 19.00 h.
Želvy Ninja 3D
3D Dobrodružný/Fantasy/Komedie, USA,
98 minut, dabing, přístupný, vstupné 150 Kč
Město New York zoufale potřebuje hrdiny.
Ovládá ho totiž strach a všehoschopný Trhač,
jehož pozice vládce podsvětí je zcela neotřesitelná…
Pondělí 8. září v 19.00 h.
Strážci galaxie 3D
3D Akční/Dobrodružný/Sci-Fi, USA, 122 minut, dabing, přístupný od 12 let, vstupné
130 Kč
Vesmírní hrdinové jsou tu, aby zachránili
vesmír!
Středa 10. září v 19.00 h.
Magický hlas rebelky
Dokument, ČR, 90 minut, přístupný, vstupné
90 Kč
Olga Sommerová se rozhodla natočit snímek
o další mimořádné ženě, jejíž pohnutý osud
byl do značné míry ovlivněn zvůlí komunistické moci, Martě Kubišové.

Sobota 13. září v 19.00 h.
V oku tornáda
Akční/Thriller/Katastrofický, USA, 90 minut,
titulky, přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč
Během jediného dne je město Silverton zpustošeno nebývalým náporem tornád a vydáno
na milost a nemilost nevypočitatelným smrtonosným větrným smrštím.
Pondělí 15. září v 18.00 h.
Pošťák Pat
Animovaný, USA, 88 minut, dabing, přístupný, vstupné 100 Kč
Nejoblíbenější listonoš na světě se chystá do
kin v animované podívané, ve které nechybí
humor, akce, písničky a také světla ramp.
Středa 17. září v 19.00 h.
Století Miroslava Zikmunda
Dokument, ČR, 75 minut, přístupný, vstupné
90 Kč
Všichni znají dvojici slavných cestovatelů Zikmunda a Hanzelku. Všichni znají jejich
expedice a knihy. Nikdo neví, jaký žili život.
Pondělí 22. září v 19.00 h.
Pod zemí
Horor, USA, 89 minut, titulky, přístupný od
15 let, vstupné 110 Kč
Vydali se do míst, kam živí nepatří.
Středa 24. září v 19.00 h.
Ztracen 45
Dokudrama, ČR, 67 minut, přístupný, vstupné 80 Kč
Nevšední příběh jedné z nejvýznamnějších
českých uměleckých rodin 20. století, do něhož nám dávají nahlédnout osobní a cestovní
deníky ženy Josefa Čapka.
Pondělí 29. září v 19.00 h.
Místa
Drama, ČR/Slovensko, 108 minut, přístupný
od 12 let, vstupné 110 Kč
Být mladý je nebezpečné. Příběh o lásce, ztrátě a pomstě.
Více informací o jednotlivých filmech
na www.tyluvdum.cz

Tylův dům
Tylův dům v Poličce nabízí
poslední volná místa v

Úterý 9. září od 9.30 h.
Den otevřených dveří Tylova domu
Připravena je prezentace zájmové činnosti
pro nový školní rok 2014/2015.

Základním kurzu tance
a společenské výchovy

16. – 20. září
Mime fest 2014

podzim 2014

Úterý 23. září v 19.00 h.
Furtluftdurch tour
Zábavný program populárního baviče ZDEŇKA IZERA. Jeho partnerkou bude zpěvačka
Šárka Vaňková.
Vstupné: 180, 200, 220 Kč
Pátek 26. září v 19.00 h.
Kurz tance a společenské výchovy
„Zadejte se, prosím,“ bude opět po roce znít
z velkého sálu Tylova domu.
Sobota 27. září od 14.00 do 18.00 h.
Odpoledne s dechovkou
Vstupné: 50 Kč

Kurz bude probíhat od 26. září do 19. prosince
vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hodin ve velkém sále
Tylova domu v Poličce a je určen pro chlapce a dívky
od 16 let.
Vyučuje - Taneční škola ELLIS Svitavy.
Přihlášky platbou - kancelář Tylova domu v Poličce
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz

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

zaměřený na přípravu na plesovou sezónu

Kurz bude probíhat ve 4 lekcích – 6., 13., 20. a 27. listopadu 2014 vždy ve čtvrtek od 19.00 do 22.00 hodin
v malém sále Tylova domu v Poličce.
Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy.
Cena kurzu: 900 Kč za jednotlivce.
Přihlášky se přijímají pouze v páru. Otevření kurzu je
podmíněno minimálním počtem účastníků.
Závazné přihlášky platbou se budou přijímat v kanceláři
Tylova domu od 20. do 30. října.
Kurz je určen pro páry, které se chtějí v nové plesové
sezóně cítit na tanečním parketě sebejistě.
Další informace: www.tyluvdum.cz
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz

Úřední hodiny:
pondělí a středa - 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

Přijďte si vybrat svůj pohybový kroužek
a zkusit si aktivitu, která by vás zajímala
v úterý 9. září
do Tylova domu v Poličce,
kde pro vás bude připravena prezentace zájmové
činnosti pro nový školní rok 2014/2015

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TYLOVA DOMU
Budete si moci zdarma vyzkoušet pohybovou aktivitu
v jednotlivých zájmových kroužcích.
Začátky jednotlivých ukázkových hodin:
9.30 hod. Cvičení rodičů s dětmi
15.45 hod. Zumba
17.00 hod. Zdravotní cvičení pro každého
18.15 hod. Cvičení pro zdraví a krásu
19.30 hod. Klub jógy
Všechny ukázkové hodiny budou trvat cca 45 min.
a budou koncipovány tak, abyste si mohli vyzkoušet,
jestli daná aktivita odpovídá vašim představám a vašim
tělesným a pohybovým možnostem.
Lektoři jednotlivých kroužků vám po ukázkové hodině
budou k dispozici pro vaše případné dotazy.
Na cvičení si s sebou vezměte cvičební úbor, karimatku a boty na přezutí.
Informace také na www.tyluvdum.cz.
Těšíme se na vás.
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Kurzy a zájmové kroužky v TD

Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů

Tylův dům v Poličce otevírá od října pro nový
školní rok 2014 – 2015 tyto jazykové kurzy a zájmové kroužky

Borová
21. 9. – Formanský den –
16. ročník. Od 8.00 hod. zápis
koní, od 10.00 hod. slavnostní
zahájení. Připravený je bohatý program: vozatajský
parkur, soutěž v kládě, těžký tah, westernová soutěž,
dostihy a další soutěže s ukázkou dovedností koní
a jezdců. Zváni jsou majitelé, chovatelé a milovníci
koní.
Bystré
6. 9. – Zámecké slavnosti 2014 – v prostorách
historického zámeckého nádvoří i parku Domova na
zámku od 13.00 hod. Připraven je bohatý program.
25. 9. – „Demokratická republika Kongo – válečný konflikt, sexuální násilí“ – přednáška nezávislé
novinářky Markéty Kutilové, která vás podrobněji
seznámí s nelehkým údělem afrických žen. Beseda
se uskuteční od 18.00 hod. v Komunitním sále MFD.
27. 9. – Kartářka – divadelní soubor VOFUK Štěpánov nad Svratkou vás zve na hořkou komedii Hynka Jurmana o tom, že smích a dobrá nálada jsou nad
všechny horoskopy. V divadelním sále Sokolovny od
19.00 hod.
Dolní Újezd
14. 9. – Jízda zručnosti pro děti. Od 13 hod. na
parkovišti před prodejnou stavebnin.
27. 9. 2014 – Tradiční vinobraní. V sokolovně od
20 hod., hraje Torzo.
Litomyšl
5. 9. od 17.00 hod. – The Sweet & Slade – dvojkoncert britských legend na krytém zimním stadionu
v Litomyšli.
18.–21. 9. – Mladá Smetanova Litomyšl 2014
– 41. ročník festivalu má podtitul „Umění improvizace“, na programu Jiří Stivín, Jiří Pazour, Hana
Robinson, Opera Fashion II, Zahradní slavnost, aj.
Program na www.hudebnimladez.cz.
26. 9. od 20.00 – Žlutý pes – koncert v Music Clubu Kotelna v Litomyšli
Lubná
27. 9. – Lubenská šťopička – 6. ročník – ochutnávka destilátů, bohatý kulturní program, občerstvení
zajištěno, 10.00 hod. – u Pálenice, 14.00 hod. – Skalka Lubná.
Polička
20.–21. 9. 2014 – Slavnosti lovu na Svojanově
Netradiční hradní slavnost s loveckou tématikou
připomínající oblíbenou zábavu panstva v 19. století.
V hradní restauraci můžete ochutnat speciality zvěřinové kuchyně.
Pomezí
27. 9. – Václavská zábava – pořádá SDH Pomezí
Sebranice
28. 9. – „Živý obraz – čekání na vlak“ u kolejí
na Kněžství mezi Sebranicemi a Lubnou. Začátek
v 15. hod. Zváni na vytvoření obrazu jsou všichni příchozí oblečení v dobovém oblečení. Pořádá Spolek
archaických nadšenců.

Jazykové kurzy:
Anglický jazyk:
lektorka: Mgr. Veronika Šimonová
• začátečníci – den a hodina bude upřesněna, začátek – od října
• mírně pokročilí – pondělí 17.45 – 19.15 hod.,
začátek 6. října
• středně pokročilí – pondělí 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 6. října
• pokročilí – čtvrtek 16.00 – 17.30 hod., začátek
9. října
• konverzace – čtvrtek 17.45 – 19.15 hod., začátek
9. října
Německý jazyk:
lektorka: Bc. Hana Spálenková
• středa 16.00 – 17.30 hod., začátek 8. října
– podle zájmu nabízíme výuku na všech úrovních
– při malém počtu přihlášených možnost výuky
v tzv. dvoutřídce (tzn. výuka dvou úrovní v jednom kurzu)
Francouzský jazyk:
lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
• vyučovací den: úterý, hodina bude upřesněna,
začátek 7. října
– podle zájmu nabízíme výuku na všech úrovních
– při malém počtu přihlášených možnost výuky
v tzv. dvoutřídce (tzn. výuka dvou úrovní v jednom kurzu)
Španělský jazyk:
lektorka: Mgr. Renata Basovníková
• den a hodina bude upřesněna, začátek – od října
– podle zájmu nabízíme výuku na všech úrovních
– při malém počtu přihlášených možnost výuky
v tzv. dvoutřídce (tzn. výuka dvou úrovní v jednom kurzu)
Italský jazyk:
lektorka: PharmDr. Danuše Horáčková
• den a hodina bude upřesněna, začátek – od října
– podle zájmu nabízíme výuku na všech úrovních
– při malém počtu přihlášených možnost výuky
v tzv. dvoutřídce (tzn. výuka dvou úrovní v jednom kurzu)
Ruský jazyk:
lektorka: Mgr. Romana Jelínková
• vyučovací den: čtvrtek, hodina bude upřesněna,
začátek 9. října
– podle zájmu nabízíme výuku na všech úrovních
– při malém počtu přihlášených možnost výuky
v tzv. dvoutřídce (tzn. výuka dvou úrovní v jednom kurzu)
U nenaplněných kurzů je možnost individuální
výuky.
Kurzy obsahují 25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách (1 vyučovací hodina = 45 min.). Výuka probíhá od října 2014 do dubna 2015. Cena kurzu je
2.500 Kč. Otevření jazykových kurzů je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Zájmové kroužky:
• Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci – 1,5 až
2,5 let – dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková
středa 9.00 – 10.00 hod., začátek 1. října
15 lekcí á 1 hodina (600 Kč) podzimní kurz – do
konce ledna 2015
• Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí – 2,5 až
3 roky – dopolední cvičení
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Lektorka: Hana Malíková
středa 10.00 – 11.00 hod., začátek 1. října
15 lekcí á 1 hodina (600 Kč) podzimní kurz – do
konce ledna 2015
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny
na pohybové hry na říkadla a písničky, obsahují
posilovací a relaxační část, která je vedena formou
her. Kroužek pro pokročilé je určen dětem, které
již chodily, ale samozřejmě se mohou hlásit i noví
zájemci.
• Cvičení pro zdraví a krásu – pro ženy a dívky
od 16 let
Lektorka: Dagmar Melšová
úterý 18.30 – 19.30 hod., začátek 30. září
15 lekcí á 1 hodina (600 Kč) podzimní kurz – do
konce ledna 2015
středa 17.30 – 18.30 hod., začátek 1. října
16 lekcí á 1 hodina (600 Kč) podzimní kurz – do
konce ledna 2015
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou
využíváním různých stylů posilovat celé tělo.
• Jógový klub – od 16 let
Lektorka: Marie Hrstková
pondělí 17.30 – 19.30 hod., začátek 29. září
15 lekcí á 2 hodiny (1.200 Kč) podzimní kurz –
do konce ledna 2015
Náplní kroužku jsou klasická jógová tělesná, dechová a mentální cvičení a další doprovodné techniky. Jóga jako celek pomáhá odolávat negativním
a stresujícím vlivům dnešního života a vede k celkové harmonizaci.
• Zumba – pro ženy i muže – od 14 let
Lektorka: Ivana Voglová
úterý 16.00 – 17.00 hod., začátek 30. září
15 lekcí á 1 hodina (600 Kč) podzimní kurz – do
konce ledna 2015
úterý 17.15 – 18.15 hod., začátek 30. září
15 lekcí á 1 hodina (600 Kč) podzimní kurz – do
konce ledna 2015
Zumba je založena na prvcích aerobicu v rytmu
latinské hudby. Tancem nejlépe dostanete tělo do
formy a zároveň ani nevíte, že cvičíte.
• Zdravotní cvičení pro každého – pro ženy
i muže – od 16 let
Lektorka: Jana Suchá
středa 18.45 – 19.45 hod., začátek 1. října
16 lekcí á 1 hodina (640 Kč) podzimní kurz – do
konce ledna 2015
Cvičení je zaměřeno na správné držení těla, udržení tělesné kondice, protažení a posílení problémových partií, zpevnění svalstva, odstranění svalových dysbalancí, zklidnění a odstranění stresu
a únavy.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno
minimálním počtem účastníků.
Podmínky pro přihlášení do jazykových kurzů
a zájmových kroužků:
Přihláška – platbou nevratné zálohy 200 Kč
v hotovosti v Tylově domě v úředních dnech od
1. do 18. září.
Tylův dům
Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa – 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek – 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

Městská knihovna
Středa 3. 9. – Atrium Centra Bohuslava Martinů od
19.00 hodin
Hudební pořad Jiřího Černého – Eva Olmerová
Poslechový pořad (pod širým nebem) hudebního publicisty Jiřího Černého bude věnován skvělé zpěvačce Evě Olmerové, jejíž 80. výročí narození si letos
připomínáme.
V rámci Roku české hudby 2014 v Poličce.
Středa 10. 9. – Divadelní klub od 20.00 hodin
Listování – Legenda H + Z
LiStOVáNí vyjímá z pestrobarevné žánrové palety jednu výjimku – cestopis. Jeho autory jsou
opravdové legendy, Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka. Popasovat se s knihami, které více než po
padesáti letech upravil nedávný jubilant, Miroslav
Zikmund, je opravdová výzva. LiStOVáNí tuto
výzvu přijalo! A jak už to s LiStOVáNím bývá, dá
se s ním očekávat spousta legrace a pouze to nej-

Kurzy v knihovně
lepší z cest Hanzelky a Zikmunda. Účinkují: Pavel
Oubram, Tomáš Drápela. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v knihovně na oddělení pro
dospělé. Vstupné 100/50 Kč.
6. 9. – 2. 10.
Výstava Karla Musila – Výběr z tvorby exlibris
Další výstava v knihovně bude věnována umělecké tvorbě Karla Musila. Autor představí výběr
exlibris zhotovených pro sběratele knižní značky
a maloformátové grafiky. Výstava bude k vidění ve
vestibulu knihovny do 2. října.
Zářijový tematický koutek – Nový školní rok
s tou pravou knihou
Knihovna varuje: prázdniny skončily, školní rok
začíná a regál s povinnou četbou už na vás čeká!
Nastartujte nový školní rok s tou pravou knihou!
Kromě malé ochutnávky z povinné četby najdete
v koutku lektorské příručky, romány ze školního
prostředí a knihy, které vám dodají motivaci. Tak
hurá do knihovny!

Zářijová výstava v knihovně
Karel Musil – Exlibris
Další výstavou v knihovně představíme uměleckou tvorbu Karla Musila (1982), který pochází z Liberce. Grafice se věnuje od základní školy, kde získal přístup ke školní satinýrce (hlubokotiskový lis).
Již v roce 2005 obdržel ve studentské kategorii první cenu na XI. trienále českého exlibris v Chrudimi.
V té době se také stává členem Spolku sběratelů
a přátel exlibris. Vyšší vzdělání získal na Jihočeské
univerzitě, kde studoval Pedagogickou fakultu obor
Učitelství pro základní umělecké školy.
Ve své tvorbě se věnuje volné grafice, kresbě a exlibris. Tematicky je zaměřen zejména na figurální
tvorbu. Vypracoval si osobitý styl, vyznačující se
jemnou až precizní kresbou, která v grafice vyústila do jeho oblíbené techniky - suché jehly, doplněné v poslední době o zásahy (zdrsňování) ruletou
a mezzotintou.

Výsledkem dosavadní činnosti Karla Musila
na poli tvorby exlibris je několik desítek exlibris pro
české a zahraniční sběratele. V současné době působí Karel Musil jako učitel výtvarné výchovy na ZUŠ
Bohuslava Martinů v Poličce. Výstava bude k vidění
ve vestibulu knihovny od 6. září do 2. října.

Městská knihovna v Poličce otevírá pro školní
rok 2014/2015 tyto jazykové kurzy:
Anglický jazyk
• Konverzace
• Kurzy pro dospělé – 3 úrovně - začátečník,
středně pokročilý, pokročilý
• Kurzy pro základní školy a gymnázia
• Pohotovostní služby – testy, příprava na písemné práce, domácí úkoly (pro základní školy a gymnázia)
• Příprava na maturitu
• Intenzivní víkendové kurzy
Kurzy začínají 15. září. Rozsah kurzů je 50 hodin
(po domluvě možné i více hodin). Cena 2 500 Kč.
Lektor: Dorota Madejska-Stansbury,
tel.: 605 375 474.
Více informací na: www.knihovna.policka.org.

Odpoledne
s dechovkou
SJ pro Poličku a okolí a MO KDU-ČSL vás zvou
na Dechovou hudbu Poličanka do nově zrekonstruovaného areálu na Zahradě u mlýna v Poličce.
Letos se posezení uskuteční v neděli 28. září od
14.30 hodin.
Vstupné 50 Kč.
V případě nepřízně počasí se posezení nekoná.

Galerie KABINET CHAOS
EVA HRONOVSKÁ – NÁMĚSÍČNÍCI
20. 9. v 17 hod.
S Evou rodačkou z Hradce Králové, jsme se potkaly na prvním Symposiu v Chaosu. Je poměrně
čerstvou absolventkou atelieru Veškerého sochařství známého sochaře prof. Kurta Gebauera, z jehož líhně vylétlo již mnoho úžasných tvůrců. Její
práce mě zaujaly svou pohádkovostí, hravostí,
pečlivostí a ponorem do mythologie, která je naší
skrytou historií. Její tvorba by se dala vzdáleně
přirovnat k estetice známého amerického režiséra
animovaných filmů Tima Robinse, který měl velkou výstavu nedávno v Praze v Domě u Kamenného zvonu.

Eva vystavovala na několika skupinových výstavách, založila s mužem studio a my se s ní brzy potkáme ve Stříteži, kde budete moci sami vyzkoušet
způsoby, kterými pracuje. Neváhejte přijít s dětmi.
www.upupaepop.cz
Na setkání s vámi se těší Veronika Šrek Bromová
a Eva Hronovská.
Galerie KABINET CHAOS Střítež, Střítež 68,
Polička, 572 01. Otevřeno v neděli 13 – 18 hod.
a po domluvě, e-mail verbrom@gmail.com, mobil:
602 315 215. Aktuality sledujte na Facebooku, Galerie KABINET Střítež.
Celoroční výstavní program nekomerční a neziskové Galerie KABINET CHAOS zahrnuje realizaci deseti výstav a přednášek renomovaných
či začínajících zajímavých autorů, týdenní umělecko-eko-sociologické sympozium Chaos Start
2014, které je určeno absolventům a studentům
vysokých uměleckých škol a jsou v něm obsaženy každodenní odborné přednášky pro účastníky
i veřejnost a který dále obsahuje týdenní kreativní
dílnu pro děti 3-15 let. V rámci programu je také
realizován dokumentační bulletin-kalendář, který
je pro návštěvníky galerie do rozebrání zdarma.
Tento nabitý celoroční program je čátečně hrazen
z grantů na kulturu města Poličky a MK ČR. Děkujeme.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Festival *555 očima účastníků
Happy To Meet
ji máte rád. - Jsem rád, že i vy máte rád Francii
Skupina vznikla spojením zkušených muzikantů
a je to oboustranné.
různých hudebních žánrů. Do povědomí posluchačů se dostala v rámci tzv. „keltské vlny“, která
Věžní hudba
před několika lety zaplavila českou hudební scénu.
LŠU Bohuslava Martinů Polička, Žesťový kvintet
Místo, aby dál následovali irskou tradici, překročili
vede Miroslav Jindra. Je neodmyslitelnou součástí
Happy To Meet hranice žánru, zaměřili se na vlast- *555.
ní tvorbu a pro jejich osobitý sound je dnes keltský
Marie:
nádech nejen kořením, ale i vítanou inspirací.
Kolikrát si už tady vyslechla věžní hudbu? - Já?
Výčet festivalů, na kterých vystupovali:
Člověče, to už ani nevím…vždycky jsem tady nebynapř. největší folkový festival Zahrada, získali Zla- la, ale většinou ano. Buďto tady nebo na zahradě.
tý klíč za Objev roku 2000, Rockový Trutnov open
Poslední dobou si myslím, že už to dělá poličská
air, Skotské hry a Beltine, festival Keltská noc
v Plumlově. Vystupují také v zahraničí, v Polsku,
Holandsku a na Slovensku. Mají na svém kontě
pět CD.
(Kurzivou jsou psány otázky)
Radim
Máme změněnou kapelu; co ti tahle kapela říká?
- Je to keltská muzika, ale já mám radši rock – no…
Já si myslím, že ta změna nevadí…kvalitou… já myslím, že tady můžou hrát, proč by ne…tahle muzika
mi vyhovuje. - Děkuju ti. - Není zač.
Zdeněk:
Můžeš mi něco říct o téhle muzice?
Pro pána krále. - Já ti tedy pomůžu: Je to keltská
muzika…- No, je to zajímavý. V každým případě,
myslím, že jim to hraje dobře…
Táňa a Kryštof:
Jak se ti to líbí? - No mně ohromně. Já je úplně
miluju a mám dokonce doma cédečka. - A ty tuhle
kapelu znáš? - Kryštof to poznal, že to není Stop
Time. Kryštof: Maj tady dobrou medovinku. - No já
určitě nezůstanu na suchu… takže jste zatím spokojený? - No úplně. - Tak děkuju.
Vlasta:
Jak se ti ta skupina líbí? - Neznám ji vůbec a ani
jsem o ní neslyšela, ale líbí se mi to moc.
Zas je to něco jiného… je to trošku baladický,
(škoda že nerozumíme textu, v rádiu taky posloucháme cizí skladby). - No, je to příjemný, jsem ráda,
že jsem na to vyrazila, i když se mi původně moc
nechtělo. - Děkuju moc.
Bran
Sesílali na nás písně s mystickým nádechem,
ovlivněné starými bretoňskými legendami, dobrodružstvím, tancem, melancholií a průzračností
moře, ale také skladby inspirované poezií a nočními náladami minulé staré Prahy ze začátku
dvacátého století. Svět skupiny Bran je světem snů.
V bretonštině je bran havran a v keltských legendách byl poslem zpráv, legend… Slyšeli jsme je prostřednictvím bretonštiny a francouzštiny, když nás
Robert Fischmann, výjimečný multiinstrumentalista a zpěvák seznámil s obsahem písní. Skupinu
Bran znají i ve Francii a mnoha evropských scénách. A dnes tedy i my.
Lucie:
Já jsem velmi spokojená, mně se velice líbějí, po
tom přívalu angličtiny, která je všude, je to příjemné poslouchání - pro nás je to trochu exotický jazyk,
ale o to je to větší zážitek. My tady s kamarádkami
obdivujeme, jednak tu francouzštinu, ale že ta muzika je nejen hezká na poslech, ale určitě je i chytrá,
ale i propracovaná, protože si tam všímáme i použitých rytmů, takže to blaží ucho náročného posluchače
Sympatičtí manželé, na nahrávce mi chybějí bohužel jména:
No je to bezvadný, protože francouzština je krásná řeč, my ji známe díky naší dceři, která studovala
francouzštinu a byla na stážích v rodině ve Francii
a od té doby my tam jezdíme do té rodiny v Anjou
a oni jezdí k nám. Tedy věty nedáme dohromady,
ale slovíčka – to nám něco říká. - Teď moderátor
říká, že to bude píseň o sidru. Ve Francii je vžitá
zkazka, že na levný sidr musejí být tři. Toho, co
pije, musejí dva držet. - Vidím, že Francii znáte a že
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Z Vyprávěj a spíš ještě z tý Katky, z těch seriálů, co
dávali s ní… A zpívá taky pěkně, moc pěkně a kapela je taky dobrá a vůbec… dobrá atmosféra. A pak
si ještě počkáme na Waldu. Tohohle známe akorát
z internetu a tak si ho poslechneme.
V sobotu se na odpolední pohádku začernilo
a tak se Tylův dům zaplnil do posledního místa.
Dva protagonisté divadla Koráb měli při představení Perníková chaloupka na své straně děti během minuty, a pak už šlo vše jak po másle:
Chlapeček z třetí řady:
Mně se líbilo, jak ten pán řekl, že v lese rostla
chaloupka a pak že byl Ježibaba. - Stačí. ne?

Bran

Docuku
Šestičlenná hudební skupina hraje svižné, melodické písničky na pomezí folklóru a bigbítu.
Čerpají buď ze sborníků lidových písní moravsko-slezských, polských, slovenských nebo i vlastní
a jsou osobitě aranžovány a transformovány jako
milostné balady či folklorbeatové skladby. V nově
hraných písních se vracejí ke svým valašským kořenům.
Jakub:
No tohle to je pěkný, je to taková pěkná hudba. Já
mám rád takovej ten folklor a tak se mi to líbí a teď
ale hrají oblíbenou swingovku a tak je vidět, že mají

Věžní hudba

Perníková chaloupka

hudba LŠU. - Dřív to dělali litomyšlští, ale byli tu
taky i pražští pozounéři…
Miroslav Jindra, vedoucí skupiny:
Jestlipak jste si spočítal, kolikrát jste už obšťastnil Poličku věžní hudbou?
Tak to bylo tak šestkrát, sedmkrát. Sháníme
nové a nové věci – tý muziky bylo napsáno hodně
moc, ale my se teď věnujeme trošku jinému jejímu
druhu, ale rádi se ke klasice vracíme. - Hrálo se
vám dobře? - Hrálo se klukům velice pěkně, někteří z nás, co se bojí těch výšek, tak byli přitlačeni
k té zdi, ale – no – odehráli to… - Slyšíte tam nahoře náš potlesk? - Občas tam něco dolehne nahoru
a děkujeme jim za ten potlesk, protože to je podpora těch kluků a pak je to baví víc. - Děláte pro
Poličku záslužnou práci a děkujme vám. - A my
taky děkujeme.

široký repertoár. Zatím jsem toho moc neslyšel, tak
uvidím.

Olga Loudová s kapelou
zpěvačka, skladatelka, herečka, závodnice rally. Po ukončení studia na Pedagogické fakultě TU
v Liberci získala absolutorium na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Je obsazována jako herečka
do seriálů a filmů např. Ošklivka Katka, Vyprávěj.
Mezi její největší hity patří Láska v housce s Xindlem X a autorské skladby K výškám a Brány svaté.
2012 vydala videoklip Dál za obzor, skladbu, kterou napsala pro sebe a Karla Gotta.
Na úvod na nás Olga Loudová zčista jasna seslala
kategorické poučení, jak se máme, zatímco vinou
jednoho Zlapána se tak jiní nemají a tak musíme
být rádi a říkat si Ó my se máme. Po této hlavní
zprávě následovala vlastní kulturní vložka.
Veronika a přítel…náctiletí:
Jak se vám to líbí? - Přítel: No jo, neprší, je to
dobrý, no. - Vy tu zpěvačku znáte? – Veronika:
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Kroky Michal David Revival
Patří mezí nejfrekventovanější popové kapely
současné doby. Hrají muziku pro všechny generace, na plesech, diskotékách, rautech, firemních
prezentacích i městských slavnostech, což je tento
případ. Kapelu tvoří kytarista a zpěvák David Laštovka, klávesista a zpěvák Roman Andrlík, zpěvák
Petr Dick a dvě půvabné sexy tanečnice Lenka Kazecká a Natali Galyuk.
Tři patnáctky:
Tak jak to šlape Krokům? - My na tuhle muziku
moc nejsme. – Posloucháte metal nebo rock?
Ne, my máme rádi pop. - Řekněte to ještě jednou,
prosím… - Máme rádi pop. - Takže jsem se nepřeslechl. Děkuju.
Big Band Lanškroun
Koncem 80. let začal spolupracovat s členy brněnského Orchestru Gustava Broma, který jim
nezištně poskytuje nové moderní skladby a aranže.
Big band účinkoval jako první amatérský orchestr
na 25. mezinárodním jazzovém festivalu v Lucerně. V letech 2003 – 2012 byl orchestr též pravidelným hostem pořadů Big bandu Českého rozhlasu.
Zdařilé nahrávky z těchto pořadů dodnes občas
reprízuje ČRo2.
Dosavadním největším úspěchem Big bandu je
účinkování v pořadu České televize při příležitosti
oslav 70. narozenin Waldemara Matušky. V živém
přímém přenosu v nabité Lucerně doprovázel oslavence a jeho hosty Helenu Vondráčkovou, Hanu
Hegerovou, Martu Kubišovou, Jiřího Suchého,
Karla Štědrého a Evu Pilarovou. Loni vyprodal

Společenský dům s Dashou. Letos slaví 30 let své
úspěšné činnosti.
Zdena:
To je v dnešní době dost neobvyklé slyšet velkou
kapelu, viďte… - To máte pravdu, hrajou moc hezky; já tuhle hudbu znám z radia ale moc často tam
není. - Takže jste si poslechla vám známé skladby,
že… - Ráda to poslouchám a mám moc ráda Franka
Sinatru. - A na potvrzení vašich slov nám kapela
teď hraje jeho slavnou píseň New York, New York.
Aleš Brichta Trio
Aleš Brichta je český metalový zpěvák, textař,
skladatel a autor výtvarných návrhů. Zakládající
člen a kdysi vůdčí osobnost legendární české heavy
metalové skupiny Arakain. Dnes vystupuje se svou
vlastní kapelou. Je vynikající textař; pochybuji, že
si jeho texty však někdo mimo intimní prostředí
obýváku uvědomí. Kapela šlape výborně, zvuk příjemný.
Irena:
Podle jména to znám, ale nic si pod tím neumím
představit. To, co slyším, neznám.
Bedřich: A jé je: Lásko, tady mě máš – tak to
jsem doma, to znám z radia. Zpívá hezky. - Oni to
jsou Perly ve vlasech, to jsem si někde přečetl…
Nemám, lásko, co bych Ti dal,
chtěla’s všechno, nebyl jsem král!
Lásko, na co se ptáš?
Perly ve vlasech máš.
Věra Špinarová
Za svou kariéru získala mnohá ocenění, Zlatý
štít (1973), nejprodávanější zpěvačka (1976) třetí
na Bratislavské lyře. Vydala 21 LP a CD. Hity: Meteor Lásky, Bílá Jawa 250, Fernando a další. Její
největší hit Jednoho dne se vrátíš, nazpívala už
v roce 1976 na hudbu z filmového westernu Tenkrát
na Západě, kterou složil Ennio Morricone, se hraje
stále.
Alena:
Můžu se zeptat, jak to prožíváte? - Klidně… Má
hlas jak zvon, ale většinu těch věcí vůbec neznám.
Ale poznala bych ji po hlase. V rozhlase točej dokola pár stejných věcí. Na tu zimu, co tu je, je to
neuvěřitelná návštěva. Když ji chci vidět, musím se
podívat na projekční plátno. Čekám na Fernando
a Tenkrát na Západě.

Pink Tribut
Takhle mně pozval na internetu: - V sobotu
16. 8. , 23. 30. po kratší veřejné odmlce budeme
opět řádit na Festivalu Polička 555“, Před námi to
rozjede ohňostroj, Věra Špinarová. Rádi vás uvidíme pod podiem!
Jsou z Moravy. Vystupují po celé ČR a Slovensku a prezentují se hity: Stupid Girls, U+Ur Hand,
Dear Mr. President, Just like a Pill a dalšími.
Poslouchal jsem a nemusel se ptát.

Věra Špinarová
Smyčcové kvarteto Hanse Krásy
Pojmenováno na počest českého hudebního skladatele. Je autorem dětské opery Brundibár, kterou
s dětmi hrál v Terezíně. Byl zavražděn v Osvětimi.
Fr. X. Richter, český skladatel; vynikal jako
učitel kompozice a byl čelním představitelem
tzv. Mannheimské hudební školy a svými komorními a orchestrálními díly přispěl k vývoji klasického
instrumentálního slohu.
V chrámu sv. Jakuba zaznělo Adagio a fuga
g-moll poprvé, ale je běžně v repertoáru význačných smyčcových kvartetů.
Kvartet W. A. Mozarta C-dur, zvaný Disonantní, svou novostí předstihl hudební tvorbu
o mnoho desítek let dopředu. Americký smyčcový kvartet F-dur „ Americký“ Dvořák zkomponoval během letního pobytu v americké obci
Spillville ve státě Iowa, kde trávil své první
prázdniny v době působení na newyorské konzervatoři. Byla osídlená potomky českých emi-

Konečně akce pro občani
Po roce sem zas vyrazil na „pětky“ a sem z toho
tak nadšenej, že se s váma musim podělit o zážitky,
snad vás to nebude moc nudit.
Večer začal pozvolna, ale nevěděl sem, kam dřív
skočit, nabídka občerstvení byla široká, měli sme
co dělat, abychom ochutnali všechny ty dobroty
a piva. První kapely byly fajn, ale dostali nás až
muzikanti od Olgy Lounovej (mimochodem je to
fakt kočka, haha), když si začali zvučit při věžní
hudbě a ty trapný trubky z věže jsme tak vůbec
nemuseli poslouchat. Walda Gang jako vždycky
výbornej, Růže z Texasu a k tomu ty vohně. no paráda. Škoda, že skončili už o půlnoci, jak jsme byli
s partou v náladě, dělali jsme po městě bordel až
do rána, takže sme nedali těm trapnej měšťanům
ani chvilku oddychu, haha.
V sobotu sem to trochu dospal (ale ne moc, nějakej ten „zbytkáček“ se vždycky hodí, rozumíme
si, ju?) a po obědě vzal aj děcka, aby z tej kultury
taky něco měly. Zase pozvolnej začátek, pohádka
fajn, k tomu furt nad hlavou ty vrtulníky, připadali
sme si jak na Ukrajině, pecka. To už to na pódiu
rozjížděli Míša David (aspoň tak skoro vypadal)
a já si se všema lidíčkama zazpíval šlágry svýho
krásnýho mládí jako Pijeme kolu nebo Poupata.
Byl sem z toho uplně dojatej, i slzička ukápla. Kluci byli taky spokojený, skákací hrad byl skvělej, ale

nejvíc se jim libily ty kočky, co tancovaly s Mišou
na podiu, ty byly luxusní (doufám, že si to nepřečte mamka, haha). Posílal sem mladýho pro Míšův
podpis, no podepsala se mu i jedna z kočiček a ještě mu dala pusu na čelíčko, kluk úplně hotovej, to
vám řeknu.
Ohňostroj super, sem moc rád, že ty naši vedoucí na radnici zaplatí radši tahovouhle parádu než
třeba nějakou trapnou charitu. Špinarová docela
nuda, ale jak to pak rozbalily holky na Pink, to byla
jízda. O půl druhý v noci takováhle skvělá pařba
uprostřed města, no skvělý. Kluci šli po ohňostroji
spát (docela klika, že bydlíme na Berlíně, v tomhle
bordelu by asi neusnuli), takže sme to s partou zas
rozjeli a táhli až do rána. Hezký bylo, že nás třeba
policajti nezkusili nějak stopnout. Takhle si představuju svobodu, noční klid je jen pro blbce.
Ještě bych chtěl poděkovat skvělejm organizátorům a osvícenej radě města, že do našeho malýho (ale krásnýho) městečka dostane takový super
muzikanty, udělá takovou výbornou kulturní akci
a nechá všechny (hlavně nás, duchem stále mladý,
haha), aby si ji užili. Tak díky a naviděnou za rok.
J. Kašpar, Ba(Hons)
(Pozn. redakce: Na žádost autora neprošlo korekturou.)
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grantů a připomínala mu atmosféru jeho letního
sídla v Čechách.
Smyčcový kvartet F dur je zván „Americký“
i díky přítomnosti řady prvků typických pro původní černošskou a indiánskou hudbu. Dvořák napsal: „Vím, že mou novou symfonii, pak Smyčcový
kvartet F dur a kvintet zde ve Spillville složené
nikdy bych tak nenapsal, kdybych byl Ameriku
neuviděl!“
Především v druhé větě jsem si to uvědomil,
a když jsem poslouchal violoncello bez smyčce
v rytmických taktech jako při hře na kontrabas,
slyšel jsem muziku moderní se vším všudy. Dvě
sóla violoncella byla vrcholem této věty. Závěr
čtvrté věty nenechal nikoho na pochybách, že je
zde evokována Novosvětská symfonie. Mladému
kvartetu Hanse Krásy patří poděkování za výběr
skladeb, ale hlavně za jejich výkon, z kterého vyzařovala radost z hudby.
Svitavská dvanáctka
Je tu zase plno, jako každý rok…Karel:
Teď běží na Velké ceně v Brně královská disciplína, ale dal jsem přednost dechovce. To ale nejsou
Poličáci, že? - To je Svitavská dvanáctka. - Tak asi
mají jinou akci. Hrajou pěkně. Pamatuješ, jak jsme
loni kvůli slunci a horku stěhovali lavičky do stínu

Svitavská dvanáctka
radnice? - Naštěstí jsme letos ani jednou nezmokli.
I když byla pořád zima, dokonce větší než je teď. Dnes jsme tu s manželkou poprvé. Kvůli zimě jsme
sem nešli.
Pirátská pohádka
Pouze s dvoudenním předstihem oslavilo spolu
s dětmi Divadélko BO celosvětový svátek Dne pirátů. Pro děti však bylo hlavní, že měli skvělou podívanou a že se dobře bavili. A na lodní zvonec bylo
možno oznámit třídenního milého festivalu konec.
Po skončeném festivalu jsem poprosil ředitelku
Tylova domu o skončeném festivalu o pár slov: Jedním slovem si myslím, že jsme všichni, celý
kolektiv spokojeni s návštěvností; a to ostatní už
záleží na těch návštěvnících, jestli oni byli spokojeni s programem a se zajištěním festivalu z naší
strany. Kolektivu celého Tylova domu patří obrovské poděkování.
No ale tobě taky, ty máš zase ty nervy, které nejsou tak vidět…
No já jsem měla nervy jenom z toho počasí
a moje oči byly v pátek, sobotu a neděli na obloze a koukala jsem na mraky, kdy co nad Poličkou
spadne. Ale myslím si, že i to počasí nám přálo a to
je to nehlavnější.
Takže všechno dopadlo výborně…
Dopadlo. Ano, vlastně úplně ne – je jedna věc,
která nám zkazila dobrý pocit: Dnes v noci nějaká parta zlodějů ukradla z náměstí dvě lavičky. Ty
máme pronajaty a budeme to platit…
Co ti k tomu říct… žijeme v civilizované společnosti a zlodějům neřežeme ouška ani nosánky. Jen
si vzdychneme…
A. Klein, foto R. Hromádko, P. Klein
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Začátek školního
roku v ZUŠce

Svatojánské elegie v Krásném

Přiblížil se nový školní rok,
čtenářům přinášíme jako obvykle několik informací o prázdninovém dění v naší škole a především o tom, co nás čeká v září.
V průběhu prázdnin dostaly
některé učebny novou výmalbu
a koberce, třída žesťových a bicích nástrojů byla
přesunuta do zvukově odizolované místnosti,
která byla opatřena novými akustickými panely. Výtvarný atelier se chlubí novou podlahovou
krytinou a celou budovu pokryla nová střecha. Na
tomto místě mi dovolte poděkovat městu Polička
za poskytnutou dotaci, která byla pro pořízení
nové střechy nutná a také děkujeme firmě Švanda
Prima, s. r. o. a Klempířství a pokrývačství Lorenc za vstřícnost, rychlé, bezproblémové jednání
a skvělou práci.
Hned v prvních zářijových dnech se těšíme na
příchod našich nových žáků. V rámci přijímacího
řízení bylo do studia ve školním roce 2014 – 2015
zařazeno 36 žáků do hudebního oboru, 22 do výtvarného oboru, 6 žáků do tanečního a 1 žákyně
do literárně dramatického oboru. Celkem tedy 65
žáků. K domluvě rozvrhů se sejdeme následovně:
zahájení školního roku a domluva rozvrhů proběhne 1. 9. od 13.00 do 1600 hod. u jednotlivých
pedagogů. Žáci hudebního, výtvarného a literárně dramatického oboru se sejdou v budově ZUŠ,
Čsl. armády 347, žáci tanečního oboru v tanečních
sálech ZŠ Na Lukách.
Setkání nově přijatých nejmladších žáků
přípravného studia proběhne 1. 9. v sálku
ZUŠ, Čsl. armády 347 – žáci výtvarného oboru
v 16.00 hod. a žáci tanečního oboru v 16.30 hod.
tamtéž. Dozvíte se, co vás a především vaše děti,
v průběhu roku čeká a setkáte se s pedagogy, kteří
vaše děti budou v těchto oborech vyučovat.
Informativní schůzka pro děti zařazené do
projektu Hrátky s uměním se uskuteční v úterý
2. 9. v 17.00 hod. I zde se dozvíte vše potřebné
o výuce a její organizaci. Výuka ve všech oborech
bude zahájena v pondělí 8. 9. 2014 dle domluvených rozvrhů. Na závěr ještě jedna zpráva. Vzhledem k ne zcela naplněné kapacitě v tanečním
oboru zveme zájemce o tento obor k dodatečnému
průzkumu dovedností ve čtvrtek 4. 9. v 15.30 hod.
v tanečním sále v ZŠ Na Lukách. Tanec je přirozený pohyb pro nás všechny a volná místa jsou
i pro starší zájemce, neváhejte tedy a využijte této
šance.
Těšíme se na vás a přejeme všem školákům, ať se
jim v umělecké škole i v letošním roce líbí a ať jim
nadšení a radost z umění vydrží nejen v prvních
týdnech školního roku.
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka ZUŠ
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Jak velí tradice, vyrazila i letos parta nejmladších
Mohu-li to shrnout, tak se ta hra zaměřila na něčlenů Divadelního spolku Tyl Polička na prázdni- které vybrané jevy, události, zkušenosti, stanovisnové turné po obcích v nejbližším okolí, aby tam
ka a životní úděly lidí, které řeší za pomoci komiky
předvedla hru Svatojánské elegie, jejíž text i hudba
a nadsázky. Snahou je, aby divák pochopil absurditu
pochází z pera Petra Erbese juniora. Tentokrát vyjeli
některých okamžiků. Je to tak?
4. srpna po trase Oldříš, Borová, Pustá Rybná, KrásP. Erbes: „Myslím, že líp to ani nejde vyjádřit.“
né, Březiny, aby 9. srpna skončili v Křižánkách.
D. Vondra: „Ta hra má tak trochu pohádkový konJá jsem si za nimi zajel ve čtvrtek do Krásného
cept. Tři příběhy, tři lidi s nějakou špatnou vlastností
a hned zkraje řeknu, že jsem byl s předvedenou taš- a každý z nich musí projít nějakou zkušeností, aby se
kařicí navýsost spokojen. Od srdce jsem se zasmál
vysvobodil.“
jak už dlouho ne, stejně jako početné publikum
***
(odhaduji, že se sešlo kolem stovky příznivců mlaPro úplnost zpravodajství a věčnou paměť je nadých kočovníků). Zaujala mne náznaková, nicméně
místě vyjmenovat ty, kteří se na inscenaci podíleli:
promyšlená dekorace, za pozornost stály i kostýmy, Osoby a obsazení: Denis – Jiří Braha, Ludvík – Štěkteré vtipně dotvářely charaktery jednajících postav. pán Vondrovic, Igor – Filip Kalánek, Pán lesa Josef
Mluvím-li o hudbě, musím zdůraznit, že ji obstarala – Jan Češka, Paní lesa Berta – Markéta Uttendorfská,
vlastní kutálka (basa, kytara, housle, trubka) a hla- Smrt – Jakub Kleinbauer, Černobog – Lukáš Zrůst,
sivky účinkujících.
Mrzák v pekle – Daniel Vondra, Víly – Katka ŠturVyprávět děj této komedie je úkol nesnadný, ne-li
sová, Kristýna Štursová, Barbora Tomanová, Amor
nemožný, protože syžet vlastně vytvářejí reakce na – Jan Pávek, S. Freud – Jiří Štaud, David Janoušek,
bezpočet situací, s nimiž se v životě denně setkává- C. G. Jung, strom, čtvero ročních období, překladatel
me a při nichž získáváme zkušenosti. To byl důvod, – Jan Fux, Matka - Eva Machová, Kapela srnečků –
proč jsem si pozval na kus řeči autora Petra Erbese
Madla Dolejšová, Martin Hurych, Petr Erbes ml. Námladšího a jeho spolupracovníka Dana Vondru, kte- vrh scény – Tomáš Paclík. Návrh kostýmů – Renata
rým jsem položil otázku:
Dračková.
Text a foto. L. Vrabec
Do kterého divadelního žánru byste hru zařadili?
P. Erbes: „Já myslím, že to snad ani nejde, a hlavně to není potřeba. Tohle naše divadlo si vypůjčilo
fragmenty z mnoha divadelních žánrů, ale třeba
i z komiksů a filmů. Je to zároveň jakási parafráze na
několik her Williama Shakespeara, ale není to nejdůležitější. To, že ten žánr nejde přesně charakterizovat,
považuji za přednost, protože každý divák si může
věci zaškatulkovat podle svých prožitků.“
D. Vondra: „Když se taková hra píše, tak se předem
neví, bude-li to komedie, tragédie nebo něco ještě jiného. Vše postupně vykrystalizuje na zkouškách. Při
nich se ukáže, čemu se lidé smějí, co je baví i co je
nebaví, protože jim to komplikuje život.“

Na Damašku se Shakespearem
Jak už se stalo pravidlem, odjeli i letos hned první den prázdnin členové poličské ogranizace Pionýr
na čtrnáct dní na svou základnu v Damašku u Pusté Rybné. Protože jsem měl mezi účastníky několik
svých nejbližších příbuzných, spojil jsem příjemné
s užitečným a zajel tam na kus řeči. O rozhovor jsem
požádal vedoucího tábora Petra Erbese seniora.
Co je letos hlavním motivem pobytu?
„Je to letošní 450. výročí narození Williama Shakespeara, takže každý den probíhá ve znamení jednoho jeho divadla. Každý oddíl si vždy připraví stručný
výcuc z některé jeho hry a večer pak předvede jednu
scénku. S tím je vždy spojen klasický táborový program. Část je vždy věnována nějaké soutěži, motivované divadelní hrou, která byla na pořadu dne.“
Jaký mají děti k Shakespearovi a kultuře vůbec
vztah?
„Abych byl upřímný, to nedovedu posoudit. Kdo to
byl Shakespeare, to samozřejmě vědí docela dobře,
ale o jeho celkovém díle úplný přehled nemají. Ale
abychom byli upřímní, to má jen málokdo, snad jen
znalci. Postupně si ale teď všichni uvědomujeme, jak
Shakespeare psal, jaká témata ho zajímala. S jistotou mohu říci, že kdyby děti dostaly u nějaké zkoušky
otázku týkající se Shakespeara, určitě by ji zodpověděly ke spokojenosti zkoušejícího.“
Nezkusil některý oddíl připravit ucelený výstup?
„Každý oddíl si to dělá po svém. Dosud byly na řadě
malé děti, které předváděly hru pantomimicky a vedoucí děj komentoval. Uvidíme, jak to bude vypadat,
až přijdou na řadu starší děti a pak ty nejstarší, kterým je 15 až 19 let.“
Chystáte nějaký výlet?
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„Snažíme se, aby program byl systematický a zároveň rozmanitý. A tak každý oddíl půjde na dvoudenní
putovní výlet. Za tím účelem jsme zakoupili a v Borové postavili indiánské tee-pee. Není to nějaká světoborná vzdálenost, tak v tom nevidím žádný problém.
Každý oddíl si tam večer zapálí oheň, něco si ohřeje
k jídlu a druhý den se vrátí. Mimo to máme rozmanitý táborový program.“
Pokud vím, skamarádili jste se s anglickými studenty a pravidelně se stýkáte. Co letos?
„Už tři roky po sobě jsme trávili tábory s Angličany.
Letos na jaře byli tady na Damašku se svými vedoucími oni, pojali to jako lyžařský výcvik, jenže chyběl
sníh. Tak se dohodlo, že přijedou na tento náš letní
tábor sami, bez vedoucích, jak se říká „na své triko“
a těšili se, protože tu mají spoustu kamarádů. Tak je
čekáme, právě dnes odlétli z Londýna do Brna.“
Děkuji za rozhovor.
Text a foto: L. Vrabec

Program RC MaTami
S novým školním rokem jsme pro
rodiče připravili novou službu.
Každou středu dopoledne budete
mít možnost nechat si pohlídat
svého potomka a získat tak volný čas k vyřízení nezbytností a neodkladných
záležitostí. Další novinkou je pořádání výletů.
V říjnu navštívíme aquapark a v listopadu vinný
sklípek. Nezapomeňte, že od 15. do 19. 9. budou
zrušeny všechny aktivity v centru z důvodu konání bazárku.
Pravidelný program
• Klubík pro rodiče s dětmi
každé pondělí od 9.00 do 12.00 hod.
8. a 22. 9. proběhne v rámci klubíku sociální
poradna.
• Čtení v knihovně
(pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let)
každé pondělí od 9.30 hod.
• Drobečci s Lídou
(pro rodiče s dětmi od 0 do 1 roku)
každé úterý 9.00 – 12.00 hod.
• Hlídáček - nová služba!
Startujeme 3. 9. v 8.00 hod., poté každou středu 8.00 – 12.00 hod.
Nabízíme rodičům službu zajištění hlídání dětí,
a to každou středu od 8.00 do 12.00 hod. Kapacita hlídacího centra je 6 dětí. Pro rezervaci
volejte na tel. 724 921 384 nejlépe den předem,
abyste si zajistili volné místo. Cena 45 Kč/
hodina.
Hlídání zajistí: Lída Burešová (absolventka
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do
zahájení povinné školní docházky.“)
• Herna pro děti
každou středu 15.00-17.30 hod. V rámci herny
budete mít možnost promluvit si s odborníkem,
viz níže (Poradny). O vašeho potomka bude
mezitím postaráno v herně.
• Fitness cvičení pro ženy a dívky s Danou
každou středu 18.00-19.00 hod. Pozor změna
času!
• Drobci
(pro rodiče, prarodiče, tety, strýce… s dětmi)
s Lídou a Míšou
čtvrtek: 2-3 roky, pátek 1-2 roky 9.00 – 12.00
hod.
• Bodystyling – bodybalance s Danou
každou neděli od 18.00 do 19.00 hod. Pozor
změna času!
Poradny:
• Logopedická poradna
(Mgr. Hana Dalíková) 3. 9. (středa) od 15.00 do
17.00 hod.
• Psychologická poradna
(Mgr. Zdeňka Drábková) 10. 9. (středa) od 15.00
do 17.00 hod.
• Poradna osobního rozvoje
(Mgr. Michaela Vomáčková) 12. 9. (pátek) od
15.00 do 17.00 hod.
• Laktační poradna s Lenkou Tulisovou
23. 9. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
• Zdravotní poradna
(MUDr. Daniela Juklová) 24. 9. (středa) od
15.00 do 17.00 hod.
• Právní poradna s JUDr. Veronikou Mazalovou
29. 9. (pondělí) od 9.00 do 11.00 hod.
Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
Klub pro těhotné
• Těhulky
9. a 23. 9. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
Probereme témata tykající se těhotenství,
porodu a šestinedělí. Společně se protáhneme
a zrelaxujeme.
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková
• Poradna pro těhotné
2. a 30. 9. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
Poradna pro těhotné a jejich partnery spojená

s profylaktickou přípravou. Pokud se budete
chtít zapojit do pohybových aktivit, je nutné
potvrzení od lékaře, že můžete cvičit.
Povede: Mgr. Zuzana Vocásková (porodní asistenta svitavské nemocnice)
• Baby Signs (znakování) seminář pro rodiče
23. 9. (úterý) od 15.00 do 17.00 hod.
Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce
vaše nemluvně říci nebo proč pláče? Na kurzu,
se dozvíte vše, co potřebujete k tomu, abyste začali vzájemně komunikovat s ještě nemluvícím
dítětem. Kurz je vhodný nejen pro rodiče s dětmi do 1 roku (je možné i po 1 roce), ale také pro
prarodiče a pro každého, kdo pečuje o vaše dítě.
Přihlášky nutné předem na e-mail iva.sedlackova1@seznam.cz nebo tel.: 739 627 214. Více
informací na www.vyvojditete-litomysl.cz nebo
www.matami.webnode.cz. Cena kurzu: 879 Kč
vč. kompletní sady materiálů pro znakování.
Lektorka kurzu: Mgr. Iva Sedláčková (psycholožka a nezávislá certifikovaná lektorka
programu Baby Signs)
• Proč děti zlobí
– tréninková aktivita v rámci klubu rodičů
(Drobků)
Vítáni jsou rodiče dětí všech věkových kategorií.
25. 9. 2014 (čtvrtek) 10.00-11.00, 11.00-12.00
hod. individuální konzultace
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 (psycholožka)
• Kurz správné manipulace s novorozenci a malými dětmi
26. 9. 2014 (pátek) od 15.00 do 20.00 hod.
Intenzivní pětihodinový kurz pro těhotné ženy
a rodiče s malými dětmi do 4. měsíců věku.
Během kurzu se dozvíte o zásadách přístupu
k dítěti a komunikaci s ním. Přihlášky nutné
předem na e-mail: iva.sedlackova1@seznam.
cz nebo tel.: 739 627 214. Cena kurzu: 1 100 Kč.
Více informací na www.vyvojditete-litomysl.cz
nebo www.matami.webnode.cz
Lektorka kurzu: Mgr. Iva Sedláčková (psycholožka a instruktorka z týmu Evy Kiedroňové
„Něžná náruč rodičů“)
Dobročinné aktivity:
Smysluplné využití odpadu aneb pomáháme Justýnce
Opět jsme se připojili ke sbírce pro malou Justýnku s Williamsovým syndromem.
Co se sbírá?
• plastová víčka (od PET lahví, kávy, šlehačky.)
• kovová víčka (od piv, limonád…)
• plastové lahve (od limonád, vod, vín…)
• papír (letáky, noviny, časopisy, knihy, kartony…)
Z prodeje „odpadu“ Justýnčina maminka hradí
různé podpůrné aktivity např. hipoterapii či muzikoterapii. Finance jsou využity i k nákupu brýlí,
vhodné obuvi a dalších speciálních pomůcek. V případě většího objemu, je možné domluvit se na uvedeném telefonním čísle 723 411 765 na odvoz sběru
z jiného místa.
Budeme rádi, když se do sbírky zapojíte i vy.
Bazárek
18. 9. 2014 (čtvrtek 9.00 - 17.00 hod.) a 19. 9. 2014
(pátek 9.00 - 16.00 hod.) Opět se můžete těšit na
komisní prodej kojeneckého a dětského oblečení
a obuvi na období podzim/zima, oblečení pro těhotné a hraček. Přihlašovat se můžete na emailové
adrese bazarek.matami@email.cz. Přihlašování na
bazárek bude ukončeno 12. září. Druhý den prodeje,
tj. pátek, bude na všechny věci sleva 10 %. Příjem
věcí: 15. 9. (pondělí) 9.00 – 12.00 hod. a 16. 9. (úte-
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rý) 15.00 – 17.00 hod. Výdej neprodaných věcí
a peněz z prodaných věcí: 22. 9. (pondělí) 9.00 –
12.00 hod. a 23. 9. (úterý) 15.00 – 17.00 hod.
Od 15. do 19. 9. budou všechny aktivity v centru
zrušeny.
Ve středu 17. 9. od 17.00 do 18.00 hod. se bude konat předprodej pro členy, kteří se při vstupu prokáží
platnou členskou kartou (na jednu kartu 1 osoba).
V případě velkého počtu přihlášených si vyhrazujeme právo ukončit přihlašování dříve.
Výlety s MaTami:
Výlety je možné zakoupit i jako „Dárkový poukaz“.
Rezervace míst osobně v RC MaTami v době konání
aktivit, na mailové adrese prihlasse.matami@seznam.cz, na tel.: 776 270 074 nebo 724 921 384.
• Aquapark Pardubice
18. 10. (sobota) odjezd v 8.45 hod. z ulice Hegerova, předpokládaný příjezd ve 14.30 hod.
Cena 120 Kč za osobu (Cena zahrnuje pouze
dopravu). Částku je nutno uhradit do 15. 10.
Podrobnější informace na www stránkách,
Facebooku či plakátech.
• Vinný sklípek „U Vrbů“ Hustopeče
22. 11. (sobota) odjezd ve 14.30 hod. z ulice
Hegerova, příjezd v 0.30 hod.
Cena 699 Kč za osobu. Částku je nutno uhradit
do 20. 10. (Cena zahrnuje dopravu, pětihodinový pobyt ve vinném sklípku, degustaci 8-9 vzorků vína, neomezenou konzumaci vína, kávu/
čaj, nealko, pomazánku, hlavní večeři, obložené
talíře, koláče, řízečky). Podrobnější informace
na www stránkách, Facebooku či plakátech.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky a cvičení:
			
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Herna pro děti 35 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Hlídáček
45 Kč/hodina za 1 dítě.
Informace o členství získáte od lektorek
aktivit.
„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny
z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí
MPSV“.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství
najdete na webových stránkách www.matami.webnode.cz.
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

6.–7. 9.
13.–14. 9.

20.–21. 9.
27.–28. 9.
4.–5. 10.

MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Janáčkova 523,
775 724 524
MUDr. Kočí Jiřina,
Dolní Újezd 838, 461 631 126
MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
MUDr. Kossler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369

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

Dvě Barbory v Pusté Rybné oslnily

I tento školní rok nabízí ZŠ Na Lukách službu
pro žáky a žákyně. Jde o svačiny připravované naší
školní jídelnou, která spolu s třídními učiteli nových prvňáčků zařizuje na září malou ochutnávku
pro někdy zhýčkané dětské jazýčky. Cena svačin
zůstává stejná – 18 Kč. Jsme rádi, že je o svačiny
pořád zájem a škola tak spolu s jídelnou pomáhá
zabezpečovat kladný vztah dětí k pravidelnému
stravování a doplňování tekutin v průběhu školní
docházky. Že se tato strategie odráží i v průběhu
výuky není potřeba znovu připomínat. Pro rodiče
by mělo být výhodou i to, že děti tak nepotřebují
peníze, které dovedou utrácet za sladkosti, energetické nápoje a jiné produkty záměrně nabízené
na každém kroku. Výrobci a prodejci velmi dobře vědí, co dělají! Výdělky na závislostech jsou
nejspolehlivějším artiklem poslední doby. Nuda,
závist a peníze přispívají v této posloupnosti
k lidským obratům, které naše životy dovedou
formovat do mnohdy i tragických a smutných příběhů. Proto vítáme každý vstřícný krok vedoucí ke
kontrolovanému a cílenému dohledu nad tím, jak
děti hospodaří s poctivě vydělanými penězi svých
rodičů a prarodičů. Do nového školního roku přejeme plnou aktovku úspěchů podložených hrou,
učením a prací.
Za ZŠ Na Lukách
Stanislav Nožka a kol.

Kardiaci zvou
Proběhne ozdravný rekondiční pobyt ve zdravém prostředí Vysočiny v penzionu Pavla ve Vlachovicích.
V sobotu 20. září v areálu zdraví, bývalá cihelna
pořádáme pro seniory Kardio olympiádu a tím se
aktivně připojujeme ke Svitavám, městu sportu.
Soutěžíme si v 6 nenáročných disciplínách, které
prověří naši výkonost.
Prezentace od 9.oo hod. Zapálení olympického
ohně v 10.oo hod. Soutěžící budou odměněni diplomy. Občerstvení a zábava zajištěna.
Připravujeme v sobotu 4. října
Naučná stezka Bosou nohou do Rakous, Valtice - Schrattenberg. Náročná vycházka asi 6 km kolonáda Raisna, zámecká bylinková zahrada. Na
všechny, kteří chtějí pro své zdraví něco udělat, se
těší členové kardio.
Odjezd bus v 7.oo hod. Návrat v pozdních večerních hodinách.
Jan Pokorný

Blahopřejeme
Dne 16. 9. 2014 oslaví
85. narozeniny naše maminka, babička a prababička paní
Bohumíra Šafářová.
S přáním dobrého zdraví
a životní pohody přeje
syn Rudolf, dcera
Dagmara, vnučka Zdenička,
vnuci Michal a Jiří a pravnučka Anička.
Dne 26. září 2014 se naše
maminka Věra Schauerová
z Poličky dožívá 75 let. Přejeme jí hodně zdraví do dalších
let, veselou mysl a hodně hezkých chvil s vnoučaty i pravnoučaty. S láskou
dcery a synové s rodinami.
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Po mladých kočovnících vyrazili na turné po
Vysočině „staří“ členové Divadelního spolku Tyl
s veselohrou O dvou Barborách, kterou sepsal
a hudbou opatřil Petr Erbes senior. První štací
byla 11. srpna Korouhev, následovaly Oldříš, Borová, Pustá Rybná, Březiny a Milovy. Já jsem hru
zhlédl 14. 8. v Pusté Rybné ve společenském sále
restaurace Hlučál. A nelitoval jsem – pobavil jsem
se jak už dlouho ne. Jestliže jsem prve použil termínu veselohra, tak se opravuji - přesnější označení je bláznivá komedie.
Před zahájením představení jsem Petrovi položil několik otázek. Tady je jeho odpověď: „Hra
vychází ze starého příběhu, který se prý stal

v Poličce někdy v 15. století. Většina děje je sice
vymyšlena, ale přece jen tam figuruje několik
historických osobností, které ve městě v té době
žily. Převzaty jsou i některé reálie z dějin Poličky.
Když jsem pátral v historických pramenech, s překvapením jsem zjistil, že Poličku zakládal jakýsi
německý kolonista, tak by měla být německá, ale
Němci z ní odešli v době husitských válek. Chceme také ukázat našim dětem strašidla, kterých se
báli naši dědové a babičky, takže ve hře vystupují
například vodník, hejkal, bludičky, upír, víly, vlkodlak, nechybějí ani loupežníci. Celá hra, zjednodušeně řečeno, pojednává o cestě hlavních aktérů z Poličky na Šibeniční vrch a zpět, během níž
se ‚dějí strašidelné věci‘ a tříbí charaktery. Malá
část děje je převzata z příběhu ‚O hospodské od
zeleného stromu‘, která se prý vsadila o peníze,
že půjde sama z Poličky na Šibeniční vrch a zpět.
Role jsme obsadili starými i mladými osvědčenými herci. Někteří s námi kočují už mnoho let, jiní
začínají. Tentokrát se na scéně dokonce sešli jako
herci rodiče a jejich děti.
Když jsme tuhle hru, kterou jsme uváděli už
loni, opět ‚křísili‘ pro letošní kočování, zamýšleli
jsme udělat pár zkoušek, jenže v tuto roční dobu
je těžké dát lidi dohromady. A tak není divu, že
první dvě představení byla trochu zmatená a málokterý herec odešel z prken s čistým štítem. Až

včera v Borové se hercům vrátil do hlavy text, tak
to zase ‚začalo odsejpat‘.
Kočování končíme v sobotu v Milovech, kde nás
i diváky loni deset minut po začátku vyplavila nenadálá bouře s blesky, vichrem a průtrží mračen.
Jenže tam nikde pod střechou hrát nejde, tak nám
nezbývá nic jiného než spoléhat na to, že letos
k nám bude počasí milosrdné. V opačném případě
bychom představení zrušili.“
***
Před otevřením opony Petr Erbes s fotografem
Pavlem Váchou předali personálu restaurace malou pozornost – velkou zarámovanou fotografii
herců obklopující pověstný žebřiňáček, zaparkovaný před Hlučálem, jako připomínku mnohaleté
vzájemné spolupráce.
***
A pak už bylo představení zahájeno a na diváky se snesla smršť gagů slovních i situačních, při
nichž vypukaly salvy smíchu, nechyběl potlesk
„na otevřené scéně“ ani verbální projevy chvály.
Na hercích bylo vidět, že hrají s chutí a v pohodě,
na divácích, že se výborně baví, což jim vydrželo
do konce představení, tedy zhruba hodinu a čtvrt.
Posledních pět minut proběhlo v duchu bláznivé
komedie a jsem si jist, že takový závěr by nevymyslel ani geniální režisér - došlo k výpadku
elektrického proudu. Ovšem nikoho to nevyvedlo
z míry – jako mávnutím kouzelného proutku se
mezi diváky objevilo několik baterek, které jeviště
dostatečně osvětlily. To přítmí se náramně hodilo lupičům, kteří se domlouvali, jak obrat diváky
o peníze. Nikdo ale na mizinu nepřišel, protože
výstupné bylo dobrovolné.
A ještě maličkost. Do smrti bych si neodpustil,
kdyby zde nezazněla jména těch, kteří nám ten
krásný večer připravili.
Osoby a obsazení: Barbora hodná - Bára Tomanová, Barbora potvora - Bára Čáslavská, učitel
Adam Tesák Českobrodský - Jakub Kleinbauer,
purkmistr Matěj Bradatý - Antonín Kříž, konšel
Mikuláš Hřebec - Michal Vtípil, konšel Jakoubek Jaroslav Dusík, stráž - Lenka Briolová, hospodská
Magdalena - Magdalena Křenková, vodník - Jaromír Běhoun, hejkal - Štěpán Jílek, víly + bludičky - Jitka Boháčová, Veronika Jílková – Hrčková
a Zuzana Svobodová, upírka - Vendula Morávková,
oběšenec - Pavel Pražan, zloděj Ferdinand Krvák
- Pavel Joneš, zlodějka Margot - Martina Klusáková, zloděj Medvěd - Jan Novák, zloděj Francek Lukáš Zrůst, zloděj Chlívek - Petr Erbes st. Světla:
Milan Dorazil.
A rád vyřizuji následující vzkázání kočovníků:
Děkujeme rodině Lopourově z Pomezí za zapůjčení kočovného vozu a paní Heleně Bártové za zapůjčení žebřinových kol.
Text a foto: L. Vrabec

Sboreček na Jordáně
V lednové Jitřence vám Anna
Navrátilová představila výčet
aktivit Římskokatolické farnosti Polička, dnes vám představím
Sboreček.
Myšlenka založení Sborečku vznikla asi před dvanácti roky. Vedlo mne
k tomu přání, aby malé děti z naší farnosti měly
možnost setkávat se nejen v kostele, ale také jinde,
kde si pohrají, zadovádějí, zazpívají si a tak se lépe
poznají a skamarádí.
Díky podpoře Svatojosefské jednoty máme po
celou dobu trvání zázemí v domě Jordán a můžeme se bezplatně každý týden scházet s dětmi rozdělenými podle věku do dvou skupin.
Čtyř až šestileté zpívají, ťukají, tleskají, pochodují, tancují i recitují a ti starší, kteří vydrželi
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

přesto, že jim nastaly školní povinnosti, už zvládají nacvičit třeba operku od Z. Svěráka.
Tím, co se naučíme, se pak snažíme o Vánocích
a na Den matek potěšit své nejbližší, lidi z farnosti
a kohokoliv, kdo má chuť s dětmi strávit odpoledne.
Důležité je pro nás i to, že jsme otevřeni pro kohokoliv. Děti si přivedly své kamarády ze školek
a škol a nevadí, že do kostela nechodí. Neděláme
žádné „výběrové řízení“, záleží jen na chuti si zazpívat a setkat se.
A tak se těším, až zase po prázdninách rozjedeme to naše muzicírování a třeba za námi přijdete
na Jordán i vy.
Informace najdete na www.farnostpolicka.cz
Kateřina Grubhofferová

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

#

	Čas
1. 9. 13.30
18.00
2. 9. 17.00
3. 9. 15.00
18.00
19.00
19.00
		
6. 9. 17.00
19.00
8. 9. 13.30
19.00
9. 9.
9.30
17.00
10. 9. 13.30
15.00
16.00
19.00
20.00
12. 9. 15.00
13. 9. 14.00
14.30
19.00
15. 9. 13.30
18.00
17. 9. 14.00
15.00
19.00
18. 9. 9.00
19. 9. 9.00
20. 9. 9.30
21. 9. 14.00
22. 9. 14.00
19.00
23. 9. 15.00
17.00
17.00
17.00
19.00
24. 9. 15.00
19.00
25. 9. 10.00
18.00
26. 9. 15.00
15.30
19.00
27. 9. 14.00
14.00
28. 9. 14.30

Název akce - popis
Šikovné ručičky
Letadla 2: Hasiči a záchranáři - 3D animovaná komedie
Klub pro těhotné
Logopedická poradna
Vernisáž: Stěna pro „nového kurátora“
Hudební pořad Jiřího Černého - Eva Olmerová
Joe - Nicolas Cage a jeho příběh o přátelství
Jedeme na houby - Balda
Želvy Ninja - dobrodružně fantastická komedie
Želvy Ninja - populární želvy se vracejí na filmové plátno ve 3D projekci
Keramická dílna
Strážci galaxie - 3D fantasticko-dobrodružný snímek o záchraně vesmíru
Den otevřených dveří Tylova domu pro zájmové činnosti
Klub pro těhotné
Keramická dílna
Psychologická poradna
Tvoření pro malá stvoření - rameček na foto z prázdnin
Magický hlas rebelky - dokument. film o Martě Kubišové
LiStOVáNí - Legenda H + Z
Poradna osobního rozvoje
Vernisáž: Jiří Štourač
Vernisáž: TRIÁDA – Pavel, Tomáš a Jan Herynkovi
V oku tornáda - katastrofický thriller
Keramická dílna
Pošťák Pat - animovaný film pro děti
Zamykání atria
Jumping kids párty - zábavné cvičení na trampolínách
Století Miroslava Zikmunda - dokument o nejslavnějších našich cestovatelích
Bazárek
Bazárek
Výlet do modelového království
Dračí závody - Drakiáda na Poličském letišti
Když přichází podzim - kavárnička
Pod zemí - hororový thriller
Baby signs - kurz pro rodiče
Klub pro těhotné
Laktační poradna
Pletení z pedigu - dílna pro studenty a dospělé
Furtluftdurch tour - Zdeněk Izer a Šárka Vaňková v zábavném pořadu
Zdravotní poradna
Ztracen 45 - nevšední drama lidských vztahů
Proč děti zlobí - tréninková aktivita
Náš Martinů: Příběh o Špalíčkovi a Písničce
Kurz správné manipulace s novorozenci a malými dětmi
Přednáška „Jak vychovat dítě 6-15 let“
Kurz tance a společenské výchovy
Vernisáž: 67. Umělecký salon
Odpoledne s dechovkou
Odpoledne s dechovkou – Poličanka
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Místo konání	Pořadatel akce	Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion - pracovní místnost
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Městská knihovna/CBM
www.letopolicka.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Balda
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion - pracovní místnost
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion - pracovní místnost
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní klub
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion - pracovní místnost
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion - atrium
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Poličské letiště
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion - jídelna
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Náš Martinů, o. s.
www.cbmpolicka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Oblastní charita Polička
www.policka.charita.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská galerie
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Zahrada u Mlýna
SJ /MO KDU Polička
www.jordanpolicka.cz

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

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

Název akce - popis
Právní poradna
Místa - film, který je variací příběhu o dospívání
Dřevěný čáp - dílna se dřevem pro kluky a holky
Klub pro těhotné
Vernisáž výstavy „Díla (ne)mocné duše“
Seniorská stopa
Vintage náramky - šperkařská dílna pro holky
Beseda pro veřejnost „Deprese známá a neznámá“
7 trpaslíků - sedm hrdinů, sedmkrát větší zábava
Dřív než půjdu spát - vzpomínky: právě ty definují, kým jsme
Andělé všedního dne - film Alice Nellis podle scénáře Michala Viewegha
Manon - přímý přenos z Královského baletu v Londýně

Název akce - popis
Stěna pro „nového kurátora“
Výstava Karla Musila - Exlibris
Jiří Štourač
Triáda – Pavel, Tomáš a Jan Herynkovi
Mime Fest - mezinárodní festival pantomimy
Slavnosti lovu na Svojanově
67. Umělecký salon - Diplomanti FaVU 2013 - výstavní projekt představí
diplomové práce absolventů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, které vznikly
v roce 2014 v ateliérech školy.
1. 10. –16. 10. Výstava – „Díla (ne)mocné duše“
3. 9. –30. 9.
6. 9. –2. 10.
13. 9. –9. 11.
13. 9. –9. 11.
15. 9. –20. 9.
20. 9. –21. 9.
27. 9. –9. 11.

Místo konání	Pořadatel akce	Kontakt, informace, rezervace
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Oblastní charita Polička
www.policka.charita.cz
DPS Penzion
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Oblastní charita Polička
www.policka.charita.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Místo konání	Pořadatel akce	Kontakt, informace, rezervace
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městská knihovna
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Divadelní klub, Tylův dům
Pontopolis
www.mimefest.cz
Hrad Svojanov
Hrad Svojanov
www.svojanov.cz

Městská galerie, Palackého nám.
Centrum Bohuslava Martinů

Městské muzeum a galerie Polička
Městské muzeum a galerie Polička

www.cbmpolicka.cz
www.cbmpolicka.cz

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

#

	Čas
29. 9. 9.00
19.00
30. 9. 15.00
17.00
1. 10. 15.00
		
2. 10. 16.00
3. 10. 18.00
8. 10. 18.00
13. 10. 19.00
15. 10. 19.00
16. 10. 20.15
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Nejúplnější dějiny města Poličky jsou napsány
PhDr. David Junek a Mgr. Stanislav Konečný
sepsali do jedné knihy nejobsáhlejší dějiny města
Poličky od jejího založení až po současnost. Kniha
dosud nejúplnějších dějin města bude vydána k výročí 750 let od založení města na začátku příštího
roku. Texty právě prochází jazykovými korekturami,
po jejichž dokončení již přijde na řadu sazba textů
v nakladatelství.
Mgr. Stanislava Konečného, který pracuje na pozici archiváře ve Státním archivu v Litomyšli, jsem
oslovil, aby přiblížil čtenářům Jitřenky několik let
psaní této knihy v tandemu se svým kolegou a také
trochu nalákal a natěšil.
Stando, kdy jste s Davidem Junkem začali knihu
psát a jak jste se podělili o jednotlivé kapitoly?
První kontakt se zadavateli publikace, tedy městem Polička se odehrál v květnu 2009, pracovat na
jednotlivých kapitolách jsme začali zhruba na přelomu let 2009 a 2010. Nejprve jsme vytvořili strukturu celé knihy – tedy názvy kapitol, které jsme
následně začali zpracovávat. K nějakému dělení kapitol nedošlo a nebyl k tomu ani důvod – pracovali
jsme na nich souběžně. Já jsem zpracovával spíše
„obecnější“ historii a „obstarával“ archivní průzkum
(k archiváliím jsem měl pochopitelně snazší přístup), David je autorem pasáží uměnovědných. Ty
jsme následně spojovali do souvislého textu – je
tedy výsledkem společné práce nás obou. Text následně pročetla paní Zlata Kašparová, která poskytla jakýsi prvotní „pohled z venku“. Nyní probíhá
závěrečná redakce textu – zde myslím měli zadavatelé mimořádně šťastnou ruku, neboť nakladatelství
Argo, respektive redaktorka historické literatury
paní Magdalena Moravová přistoupila k textu skutečně s velkou pečlivostí. Pokud se stejně zachovají
i další účastníci tohoto projektu, musí být výsledek
korunován úspěchem.
Psali jste celou knihu postupně chronologicky,
tedy od nejstarších dějin po současnost, nebo některé pozdější kapitoly vznikaly již během psaní těch
starších dějin města?
Kapitoly jsou řazeny chronologicky, ale „sběr“ poznatků pochopitelně probíhal průběžně. Kniha také
bude doprovázena množstvím fotografií, plánků,

ilustrací a kresebných rekonstrukcí. Ty pochopitelně
byly získávány či vytvářeny souběžně (to byla téměř
výhradně Davidova záležitost). Občas sehnat nějakou kresbu či fotografii trvalo týdny a měsíce a získat
povolení ji publikovat ještě déle.
Které/á období dějin našeho města považuješ za
nejzajímavější a co se Ti psalo nejhůře?
Tady mohu mluvit pouze za sebe – problémem je,
resp. byla určitá nevyrovnanost v množství zachovaných pramenů; pro některá období se zachovalo
takové množství informací, že jsme, byť mnohdy se
skřípáním zubů, mohli použít jen malou část, jindy
jsme zase příslovečným špendlíčkem hrabali… Nejlépe se alespoň mě osobně psaly pasáže, týkající
se založení města, a jakožto správného militaristy
ty, které nějak souvisí s vojenstvím, tedy třicetiletá válka, pruská okupace v roce 1866, zásah vojska
v Poličce při jazykových bouřích v roce 1899, okupace města v roce 1938 a podobně. Nejhůře či spíše
nejobtížněji – zde snad mohu mluvit za nás za oba
– se zpracovávala současnost, tedy zhruba 60 - 70 let
poválečného vývoje. Pro toto období existuje obrovské množství informací, je to však relativní, neboť mnoho údajů se týkalo a týká dosud žijících či
poměrně nedávno zemřelých lidí a část získaných
poznatků nebylo možno s ohledem na dikci zákona
101 o ochraně osobních údajů ověřit a tím ani použít.
Nic bychom si nepřáli méně než naší knihou vyvolávat nějaké „mrzutosti“ a bylo proto při psaní nutno
zachovávat jistou „obezřetnost“. Přesto se obáváme,
že tyto kapitoly asi budou nejkontroverznější, neboť
toto období si pamatuje každý (nebo alespoň mnozí)
a každý žel také trochu jinak.
Na co se podle Tebe mohou čtenáři knihy nejvíce
těšit?
Na snad přehledně a čtivě napsané dějiny města
Poličky v příjemné grafické úpravě doprovázené
množstvím atraktivních ilustrací, z nichž řada
vznikla výhradně pro potřeby této publikace a nebyla tudíž dosud spolu s některými dalšími nikdy
publikována.
Vypátrali jste v archivech něco nového a mohl bys
případně alespoň naznačit, o co se jedná?

Aby nebyl nikdo sám
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců
ČR v Poličce a okolí. Naše prázdniny a letní aktivita
jsou pryč a tak se soustřeďme na babí léto a nadcházející krásný podzim. Dnes vám předkládáme tipy
na připravené a připravované akce a zájezdy v tomto
nadcházejícím krásném čase.
Máme k vám velkou prosbu. Nečekejte až k vám
zaletí vaše vlaštovka a podle naší nabídky se telefonicky nebo osobně přihlašujte na všechny akce
aktivněji a hlavně osobně a předem. Chceme spravedlnost a tak se budeme chovat podle hesla: Kdo dřív
přijde, ten jede. Snad nás v tomto chápete. Děkujeme.
Tak hezky postupně.

Již 2. září se sejde výbor SDCR v 10.00 hodin
v THT a 4. září plánujeme pravidelný Slet vlaštovek, také v 10.00 hodin v THT na náměstí. Budeme
upřesňovat naše akce na zbytek léta a na podzim,
zvláště na naše zájezdy.
6. 9. se připojíme k zájezdu na Kunětickou horu,
který organizuje ZO Moravská Třebová. Zájemci
hlaste se o lístky na tel: 604 817 745.
Dne 13. září plánujeme společnou návštěvu vernisáže výstavy pana Štourače v CBM. Sraz zájemců
před 14.00 hod. u CBM.
Na září je připraven ozdravný pobyt ve Velkém
Mederu, který je letos již bohužel vyprodán. Zájemci
o poslední informace, jak se na tento zájezd připravit
se sejdou dne 16. 9 v 10.00 hodin v restauraci THT
na besedě. Tam obdrží každý poslední pokyny, místa
v autobuse a místa na ubytování.
27. 9 nás ještě čeká jedna vernisáž v CBM od
14.00 hodin a to: Východočeský umělecký salon.
Sraz před CBM. Akce v CBM řídí Slávek Koráb.
To bude v září vše. Dále připravujeme tradiční vycházku na přehradu s opékáním, besedu s paní Tomanovou a MUDr. Lisým. O připravovaném zájezdu
dne 21. 10. na Jižní Moravu (Slavkov a Mutěnice –
spoluúčast 500 Kč) a o dalších akcích, o tom všem
až v říjnové Jitřence a na sletu vlaštovek. Na našich
akcích se na vás těší výbor SDCR a jeho předseda.
Mějte se všichni pohádkově.
Ivan Chudý

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

Tady bych nepředbíhal, bude tam pochopitelně
řada nových poznatků a informací, ale pro každého
je zajímavé či nové něco jiného.
Byli Poličští občané vždy prozíraví, nenechali si
někdy třeba trochu tzv. ujet vlak?
To se také nedá říci jednoznačně – byli to lidé
a pohnutky jejich chování a konání se od pohnutek
lidí současných zase tak moc nelišily. Někdy se také
ukazuje – je to ovšem můj soukromý názor – že to, co
bylo dlouhá léta považováno za závažný nedostatek,
kupř. skutečnost, že se nepodařilo dosáhnout toho,
aby v roce 1845 „šla“ hlavní železniční trať na Prahu
přes Poličku a ne přes Svitavy se nakonec může v jistém směru ukázat ne zase tak zásadním nedostatkem a snad i jistou výhodou – čisté a klidné město.
A co se poličským měšťanům v historii nejvíce povedlo?
To se stačí jenom trochu rozhlédnout – kde jinde
bys chtěl v jiném městě srovnatelné velikosti (či spíše, bez urážky, maličkosti) nalézt takové „nakupení“
uměleckých památek – barokní morový sloup, sochy
na kašnách a radnice, zajímavě řešený kostel, soubor
vyřezávaných domovních vrat i rondokubistických
domů, funkcionalistická Šmídova vila a další a další
stavby.
Je ještě někde něco, co by bylo třeba v budoucnu
vybádat, něco zahaleného rouškou tajemství?
Vždy se najde něco, co je třeba ověřit (kupř. projektoval barokní radnici skutečně František Maxmilián Kaňka?), v některých případech se je přes
veškerou snahu nutno smířit s faktem, že skutečnost
pravděpodobně nikdy nezjistíme (kupř. byla Polička
skutečně založena v roce 1265 nebo vydání zakládací
listiny pouze stvrzovalo existenci města založeného
již dříve?).
Historickými zprávami a událostmi z Poličky by
bylo možné popsat tisíce stránek. Jak bylo obtížné vybrat to nejzajímavější pro těch cca 400 stran,
nebo jich nakonec bude i více?
To je alespoň z mého pohledu největší bolest – původní „objednávka“ se zmiňovala o 300-350 stranách textu, ale jak jsme postupovali, bylo jasné, že
text v tomto rozsahu, resp. dějiny by byly „ořezané“
až na samotnou dřeň. Kniha PhDr. Milana Skřivánka Dějiny Litomyšle srovnatelného formátu má 750
stran a troufám si tvrdit, že dějinami Poličky bychom naplnili minimálně dvojnásobek. Naštěstí zadavatelé přistoupili k celé záležitosti velice rozumně
a vstřícně a souhlasili s rozšířením textu na dnešních
zhruba 450 normostran.
Kolik obrazových a fotografických ilustrací bude
kniha obsahovat?
Stále ještě drobně „ladíme“ popisky, ale celkově
bude kniha obsahovat okolo dvou set padesáti ilustrací, které budou v malém formátu zařazeny přímo
do textu, a v případě potřeby i jako celostránkové.
Jde o historická vyobrazení, pohlednice a fotografie, současné fotografie, dobové plány města i budov,
rekonstrukci původního stavu a to jak půdorysy, tak
pohledy.
Můžeš prosím vyčíslit, kolik hodin práce jste na
psaní knihy za těch několik let strávili?
To nelze říci – nešlo pochopitelně pouze o samotné psaní a následné opakované upravování textu, ale
jak jsem již uvedl o vyhledávání informací a jejich
ověřování (mnohá zjištění vyvolávala další otázky),
o rozsáhlou korespondenci – řadu zjištěného bylo
třeba konzultovat s odborníky na dané téma (jejich
jména jsou s příslušným poděkováním uvedena)
a další záležitosti. Neříkám pochopitelně, že veškerý,
ale během těch 3-4 let jsme psaní věnovali podstatnou část svého volného času. Doufám, že se kniha
bude čtenářům líbit a že splní to, co od ní očekávají.
Děkuji za rozhovor
Mgr. Jan Matouš
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Pozvánka na festival Mime Fest
Vážení,
přijměte srdečné pozvání na festival Mime Fest,
který je momentálně jediným mezinárodním festivalem mimického divadla v České republice. Má
za sebou již dva velmi úspěšné ročníky. Letos se
tradičně uskuteční ve východočeské Poličce a poprvé i v Praze. Mime Fest se zapojuje do širšího
evropského kontextu a otevírá nové možnosti
setkávání umělců. Představuje spolupráci se zahraničními umělci, soubory, vzdělávacími centry
a významnými institucemi v oboru. Díky tomu
se Mime Fest stal platformou rozšiřující přehled
o dění současného mimického umění ve světě.
Jeden z hlavních cílů festivalu je prezentace
nové generace, jejíž přínos si zaslouží pozornost,
neboť má výrazný vliv na podobu současného
mimického divadla. Festival otevírá prostor za-

hraničním umělcům, kteří ještě nikdy neměli
příležitost vystupovat v České republice nebo
v Evropě vůbec. Dochází tak ke konfrontaci stylů
různých národností a výměně zkušeností formou
workshopů.
Letošní unikátní program představí umělce
a významné osobnosti ze čtyř kontinentů světa –
Severní Ameriky, Jižní Ameriky, Afriky a Evropy.
Vysoká umělecká úroveň všech umělců je zárukou
kvalitního programu.
Polička a Praha se díky festivalu stanou místem
aktuálního dění mimického divadla ve světě.
Hodně nezapomenutelných zážitků a inspirace
vám přeje

Státním divadle režírovat novou hru a vedle toho
se v Egyptě zasazuje o rozvoj mimického divadla.
Na podzim přijede se svým souborem a představením s názvem The Mime Show do České republiky. Představí se na mezinárodním festivalu Mime
Fest v Poličce, který proběhne od 15. do 20. září.

V září 2014 zahajuje svoji činnost oddíl nejmenších Mladých hasičů SDH Polička. Mají-li vaše
děti ve věku 6 let (rok narození 2008) zájem o tuto
činnost, přijďte s nimi ve středu 10. září v 16 hodin na hasičskou zahradu v Poličce. Počet členů
je omezen na 12 dětí. Oddíl povede Ing. Markéta
Švandová.
Těšíme se na vás
M. Švandová, vedoucí oddílu MH

Oběti mají lepší
možnosti

Radim Vizváry,
umělecký šéf a dramaturg festivalu.

Fascinuje mě mimické umění
Rewan El-Ghaba je v současné době jedinou
představitelkou mimického divadla v Egyptě.
Absolvovala vysokou školu, Institut divadelního
umění, v Káhiře, obory herectví a divadelní režie. Kromě toho, že je už profesionální herečka
a účinkuje v egyptském Státním divadle a ve čtyřech hlavních rolích v televizním seriálu, pracovala dříve také jako modelka. Nedávno začala ve

Mladí hasiči
Polička

která se skládá z deseti různých scén. Každá z nich
má svůj vlastní pohled nebo vlastní styl.
Jak dlouho funguje váš soubor?
Na našem projektu pracujeme od roku 2011.
Kolik je v Egyptě souborů zabývajících se pantomimou?
V Egyptě je jen málo mimů. Dali by se spočítat na prstech rukou. Ti se ale zaměřují pouze na
klasickou podobu pantomimy, která je zastaralá.
Nicméně náš soubor je momentálně první a jediný
v Egyptě, který se zabývá moderní pantomimou
a představuje nové a odlišné představy.
Kde hledáte inspiraci?
Inspiruji se mnoha lidmi po celém světě, kteří
dělají mimické umění. Někteří z nich jsou nám
dobře známi. Inspirovali mě Marcel Marceau
v technice, Rowan Atkinson v nápadech nebo David Armand a jeho smysl pro humor. Tady v Egyptě
nemáme možnost vidět moderní pantomimu, takže hodně hledám na internetu. Zajímám se o mladé umělce, komiky a tanečníky se silným výrazem.
Důležitý je pro mě význam a smysl tohoto umění,
ne sláva a popularita umělce.
Soubor El-Ghaba vystoupí na Mime Festu
16. září v Poličce. Více informací na: www.mimefest.cz.

Zákon o obětech trestných činů - právní úprava,
která výrazně rozšířila a posílila práva obětí trestných činů, v srpnu oslavila první rok své existence.
Oběti získaly celou řadu nových práv, která výrazně změnila jejich postavení v trestním řízení.
Nejvýraznější změnou je zájem všech zapojených
subjektů o osobu oběti a citlivější přístup k ní.
Také na Svitavsku mají oběti k dispozici komplexní systém dostupné bezplatné pomoci. Kromě
střediska Probační a mediační služby ve Svitavách,
poskytuje své služby obětem trestných činů Poradna pro oběti a to v rámci projektu „Proč zrovna já?“.
Od letošního roku se do stejného projektu zapojilo
také Krizové centrum J. J. Pestalozziho ve Svitavách.
Za rok existence Zákona o obětech bylo středisko Probační a mediační služby v kontaktu s 51
oběťmi trestných činů v případech, ve kterých
probíhalo trestní řízení, ale soudem ještě nebylo
rozhodnuto o vině a potrestání pachatele. Poradna
pro oběti trestných činů dosud poskytla své služby
40 obětem majetkové, násilné nebo sexuálně motivované trestné činnosti.
Nedokážeme zabránit tomu, aby byla páchána
trestná činnost, můžeme se ale postarat o to, aby
oběti dobře znaly svá práva, věděly, jak je uplatnit
a na prožité trauma nebyly samy.
Veškerá naše činnost je bezplatná.

Už jste někdy vystupovali v zahraničí?
Ne, je to poprvé, co budeme hrát mimo Egypt.
Jsme velmi poctěni, že se můžeme účastnit mezinárodního festivalu Mime Fest v České republice.
Musela jsem přeobsadit skoro celý soubor, protože
někteří herci nedostali víza. Vycestovat pracovně
z Egypta nebylo vůbec jednoduché, takže si toho
nesmírně ceníme. Do České republiky zamíří deset členů souboru, přestože původní obsazení je
šestnáctičlenné. Ale s velkým úsilím a pílí se momentálně připravujeme na Mime Fest a děláme
pro tuto událost maximum.

Probační a mediační služba, Lanškrounská 2,
Svitavy, tel: 733 788 973,
e-mail: jsabrnakova@pms.justice.cz
Poradna pro oběti trestných činů, Lanškrounská 2, Svitavy, tel: 734 362 972,
e-mail: vpaar@pms.justice.cz
Krizové centrum J. J. Pestalozziho, Milady Horákové 10, Svitavy, tel: 461 321 100,
e-mail: kcsvi@pestalozzi.cz
Mgr. Jaroslava Šabrňáková,
vedoucí střediska
Probační a mediační služby

Jaká je historie pantomimy v Egyptě?
V historii Egypta nemáme žádná fakta v souvislosti s uměním pantomimy. Některé části egyptského lidového dědictví se podobají přístupu
mimického divadla, například stínové loutkové
divadlo, sufijský tanec nebo tradiční lidoví vypravěči příběhů rozvíjeli tělesné metody a výrazové
prostředky beze slov. Zde můžeme hledat analogii
v kontextu mimického divadla.
Co vás přimělo dělat pantomimu?
Jako režisérka a herečka hledám neustále nové
způsoby vyjádření. Fascinuje mě mimické umění –
řeč těla a mimiky, která spojuje lidi z celého světa.
Proto jsem se rozhodla udělat moderní mime show,
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáže
JIŘÍ ŠTOURAČ
– malíř, vystavující v Poličce po
třinácti letech
13. 9. – 9. 11.
Malíř, náležející do proudu
nové figurace se narodil roku
1960 v Novém Městě na Moravě a nyní žije
v nedalekém městě Bystré. Roku 1984 absolvoval
AVU Praha. Vedle malířské tvorby s figurálními
náměty a tématem interiérů a zátiší se věnuje
také uhlové kresbě a ilustraci. Při studijní cestě
do Itálie se roku 1994 seznámil s freskami Piera
della Francessca a roku 1991vykonal pěší pouť
z Prahy do Santiago di Compostela. Mimo jiné je
malíř zastoupen ve sbírkách Národní galerie.
Na výstavě se můžete těšit na figurální náměty,
interiéry a zátiší.
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 13. 9. od
14.00 hod. ve výstavních sálech centra.

Inspirace z měst
České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
6.–7. 9. – Czech International
Air Fest – CIAF
Letiště Hradec Králové
21. ročník prestižní mezinárodní letecké přehlídky, které se zúčastní letouny
a akrobatické skupiny z Evropy i zámoří.
CHEB
6. 9. – Babí léto – tradiční festival folkové hudby,
Chebský hrad
12.–14. 9. – Mistrovství ČR v lukostřelbě, Cheb-Krajinka – atletický stadion
JINDŘICHŮV HRADEC
26.–28. 9. – Slavnosti Adama Michny – koncerty, výstavy – centrum města.
KUTNÁ HORA
12.–20. 9. – Kutnohorský varhanní festival
Arciděkanský chrám sv. Jakuba, chrám sv. Barbory
Účink1ující: Marek Vrábel, Michal Bártek, Luboš Ihring, vítězové soutěže Organum regium.
LITOMYŠL
11.–14. 9. – Zámecké návrší: otvíráme! aneb
Vracíme památky do života
Slavnostní předání dvanácti objektů, které byly
rekonstruovány z prostředků EU
Prohlídky, koncerty (např. Spirituál kvintet, Fleret, BraAgas), divadla, program pro děti, noc otevřených dveří památek a mnoho dalšího.
TELČ
6. 9. – Dny evropského kulturního dědictví, Den
otevřených dveří památek
Telčské památky na náměstí Zachariáše z Hradce se otevřou všem návštěvníkům.
Přijďte navštívit památky, poslechnout si koncerty, zhlédnout pohádku, prohlédnout nejen výstavy, ale i expozice.
TŘEBOŇ
19.–20. 9. – Jihočeský festival zdraví – s podtitulem dárcovství v nejširší podobě
Zdravý trh, měření tělesných hodnot, hudební
a taneční vystoupení, přednášky, soutěže
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

18

VERNISÁŽ: TRIÁDA – Pavel, Tomáš
a Jan Herynkovi
13. 9. – 9. 11.
Výstava prací doc. Pavla Herynka (nar. 1943
v Poličce) a jeho synů Tomáše (1970) a Jana
(1973) představí veřejnosti práce z posledních let.
Návštěvníci se budou moci seznámit s celou škálou
autorských děl od fotografických portrétů Tomáše,
přes manipulované fotografie a grafický design
Jana až po Pavlovy tušové malby, kresby věnované
Bohuslavu Martinů a souborem jeho autorských
šperků.
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 13. 9.
od 14.00 hod. ve výstavních sálech centra.
VERNISÁŽ: 67. UMĚLECKÝ SALON
Výstavní projekt představí diplomové práce
absolventů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně,
které vznikly v roce 2014 v ateliérech školy.
27. 9. – 9. 11. ve výstavních sálech Městské
galerie, budova radnice, Palackého nám.
Výstava představí výtvarná díla, která vznikla
jako závěrečné práce magisterského stupně
studia v závěru akademického roku 2014.
I když v posledních letech nastupující generace
výtvarných umělců hledá vyjádření stále
častěji v oblasti nových médií, konceptuálních
a performativních postupů, výběr se soustředí
především na klasické výtvarné disciplíny malby,
kresby, grafiky, fotografie, sochařské práce
a prostorové instalace.
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 27. 9.
od 14.00 hod. ve výstavních sálech městské
galerie. Úvodní slovo pronese PhDr. Kaliopi
Chamonikola.
STĚNA PRO „NOVÉHO KURÁTORA“
3. 9. – 30. 9.
Městské muzeum a galerie Polička má obsáhlé
umělecké sbírky. Jejich odborné zpracování
a vystavování má na starosti kurátor. Kurátor
buduje most mezi uměleckým dílem a veřejností.
Představovali jsme si, jaké obrazy na výstavu
by asi vybral nový kurátor, a obrátili jsme se na
několik poličských spoluobčanů. V přízemí muzea,
kde se doposud měsíčně obměňovala „Stěna pro
jedno dílo“, bude během roku 2014 vystaveno
vždy měsíc jedno dílo dle výběru našich „nových
kurátorů“.
V  září představí naturální kulturista,
mnohanásobný český i světový medailista
Jiří Štěpánek jako „nový kurátor“ dílo
Jana Štěpánka „Mrazivé ráno“. Komorní
vernisáž proběhne ve středu 3. 9. v 18.00
hod. v muzeu.
Výstavy jsou v září k vidění denně mimo
pondělí 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.
AKCE
NÁŠ MARTINŮ: PŘÍBĚH O ŠPALÍČKOVI
A PÍSNIČCE
Příběh o vztahu Bohuslava Martinů a Vítězslavy
Kaprálové, který představí nejen období let
1937 až 1940, do něhož spadá jeho hlavní dějství,
ale také rodinné zázemí a tvůrčí vývoj nadané
brněnské skladatelky a dirigentky (1915 – 1940),
nazývané přáteli Vitulka, spolu s hudebním
odkazem jejího otce Václava Kaprála (1889 – 1947).
Příběh přátelství, lásky i obyčejné lidské slabosti
či nedokonalosti, příběh až po okraj naplněný
hudbou, ale v závěru také bezmocí proti válce
a smrti. Role vypravěčů se ujmou Ing. Josef Kaprál,
bratranec V. Kaprálové, a Mgr. Jaroslav Novotný,
tvůrce hudebních pořadů o B. Martinů. Pořad
je součástí Roku české hudby 2014 v Poličce a je
věnován 125. výročí narození Václava Kaprála a 55.
výročí úmrtí Bohuslava Martinů.
Akce se koná ve čtvrtek 25. 9. od 18.00
hod. v hudebním sále centra. Vstupné
40 Kč. Pořádá Spolek Náš Martinů.
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PŘEDNÁŠKA – ZÁKLADNÍ PROBLÉMY
PŘI VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ VE VĚKU
6 – 15 LET
Dr. Lidmila Pekařová, uznávaná psycholožka
a autorka knihy „Jak žít a nezbláznit se“ má
za sebou třicet let praxe v klinické psychologii
a přednáškových aktivitách pro pedagogy, širokou
veřejnost a řídící pracovníky různých firem
a školství. Na přednášce se například dozvíte, co
všechno musí vědět rodiče začínajícího školáka,
potřeby dětí a školní osnovy i jak dokázat u dítěte,
aby se rádo učilo.
Akci pořádají Otevřené dveře Oblastní
charity. Přednáška se koná v pátek 26. 9. od
15.30 hod. v přednáškovém sále centra.
ROK ČESKÉ HUDBY V POLIČCE 2014:
FENOMÉN JANÁČEK
Muzikolog Miloš Štědroň nám ve svém večeru
představí jednoho z největších světových skladatelů
20. století – Leoše Janáčka.
Muzikolog Miloš Štědroň nám ve svém
večeru představí jednoho z největších
světových skladatelů 20. století – Leoše
Janáčka.
Především půjde o pokus stanovit příčiny a průběh
formování této osobnosti. Bude představen nejprve
regionální Janáček 70. – 90. let 19. století, a posléze
Janáček v konfrontaci s evropským verismem,
impresionismem, expresionismem a avantgardou
dvacátých let 20. století. V návaznosti na Milana
Kunderu se pokusí objasnit některé janáčkovské
mýty – mýtus nápěvků mluvy, princip montáže,
mýtus avantgardy. Z Janáčkova díla se Miloš
Štědroň bude zabývat skladbami, na jejichž kritické
edici nebo rekonstrukci se podílel spolu s Leošem
Faltusem. Půjde zejména o houslový koncert
Putování dušičky, symfonii Dunaj, 1. smyčcový
kvartet, Zápisník zmizelého a ukázky ze soudobých
avantgardních režií Janáčkových oper.
Hudební pořad se koná v úterý 16. 9. od
17.30 hod. v hudebním sále centra. Vstupné
30 Kč.
PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ŘÍJEN 2014
VÝSTAVA – „DÍLA (NE)MOCNÉ DUŠE“
– výstava výtvarné a literární tvorby lidí
s duševním onemocněním
1. října – 16. října
Autoři různého věku, pohlaví, profesí i životních
osudů, propojení osobní zkušeností s duševním
onemocněním a službou Otevřené dveře, představí
pestrou škálu děl různorodých motivů a technik.
Prezentovaná tvorba vykresluje pocity, prožitky
a vjemy lidí vystavených vlivu duševní nemoci.
Součástí akce je putovní výstava „Jsem jako ty“,
která zahrnuje básně a obrazy lidí nemocných
schizofrenií a jejímž cílem je přiblížit veřejnosti svět
této nemoci prostřednictvím umění.
Vernisáž výstavy se koná ve středu 1. 10.
v 15.00 hod. v přednáškovém sále centra. Výstavu
pořádají Otevřené dveře Oblastní charity
Polička v rámci Týdnů pro duševní zdraví.
Vstup volný.
BESEDA – „DEPRESE ZNÁMÁ
A NEZNÁMÁ“
PhDr. Karolína
Dvorská
(klinická
psycholožka a psychoterapeutka, Psychiatrické
centrum Praha) a Petr Koubíček (staniční
sestra, Psychiatrická nemocnice Praha Bohnice)
pohovoří s veřejností o depresi jakožto onemocnění,
příznaku i slovu z běžného slovníku. V rámci besedy
např. zazní, jak se dá poznat, zda někdo trpí depresí,
jak lze depresi léčit, jestli jí jde předejít a čím může
být způsobena. Chybět nebudou ani informace
o tom, jak pečovat o vlastní duševní zdraví.
Akci pořádají Otevřené dveře Oblastní
charity Polička v rámci Týdnů pro duševní
zdraví. Beseda se koná v pátek 3. 10. od 18.00
hod. v přednáškovém sále centra. Vstup volný.

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
Tvoření pro malá stvoření
– rámeček na foto z prázdnin
– tvoření pro rodiče s dětmi
Malé představení nového zájmového
kroužku pro nejmenší umělce s rodiči.
Termín: 10. 9.
Čas:
16.00 – 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
30 Kč
S sebou: foto dětí z prázdnin
Přihlášky: 9. 10.
Lektorka: Irena Chroustovská
Info:
Irena Chroustovská, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Jumping Kids párty
– zábavné cvičení na trampolínách
pro děti 5 – 8 let
Termín: středa 17. 9.
Čas:
15.00 – 16.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
60 Kč
Přihlášky: do 15. 9.
Lektorka: Blanka Faltýnková
Info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352,
736 761 281
Výlet do modelového království
– výlet do Žďáru nad Sázavou a Polničky, vhodné pro rodiče s dětmi do
10 let, pro děti bez rodičů dozor zajištěn
Termín: sobota 20. 9.
Odjezd: 9.30 hod. pod Tylovým domem
Návrat:
16.00 hod. tamtéž
Cena:
cena na dospělého je 210 Kč, dítě
170 Kč, v ceně je doprava a vstupné
do muzea. Atrakce v Polničce si hradí každý sám
S sebou: pití, svačinu, oběd je možné zakoupit na místě, pláštěnku a peníze na
atrakce.
Přihlášky: 15. 9.
Průvodce: Eva Neudertová
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
Dračí závody
Čas podzimu, čas pouštění létajících
draků do oblak.

Vylétněte ze svých domovů a přistaňte na Poličském letišti se svými dětmi
a draky.
Termín: neděle 21. 9.
Čas:
14.00 – 17.00 hod.
Místo:
Letiště Polička
Vstupné: 20 Kč/drak
Přihlášky: bez přihlášek
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Akce se za nepříznivého počasí nekoná.
Aktuální informace najdete na www.
mozaika-policka.cz
Pletení z pedigu
– dílna pro studenty a dospělé s příjemným přírodním materiálem
Termín: úterý 23. 9.
Čas:
17.00 – 19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
200 Kč
Přihlášky: do 16. 9.
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
Dřevěný čáp
– dílnička se dřevem pro kluky a holky
Termín: úterý 30. 9.
Čas:
15.00 – 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
120 Kč
Přihlášky: do 20. 9.
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
Vintage náramky
– šperkařská dílna pro holky – vyrobíme si moderní náramek
Termín: čtvrtek 2. 10.
Čas:
16.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč, s členskou kartou 45 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
Možnost přihlášení na akce
na www.mozaika-policka.cz, kde naleznete také
kompletní nabídku našich zájmových kroužků
pro školní rok 2014 – 2015.
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Vzpomínáme
Dne 24. srpna uplyne
10 let, kdy nás opustil náš
milý manžel, tatínek a dědeček, pan František Zahradník z Oldříše.
Stále vzpomínají
manželka, synové
Vladimír a Lubomír
s rodinami.
Dne 1. 9. uplyne 10 let od
úmrtí pana Miroslava Dlouhého.
Vzpomíná syn s rodinou.

Dne 13. 9. uplyne 8 let od
úmrtí drahé paní učitelky
Marie Jílkové z Poličky. Nikdy nezapomeneme.
S láskou vzpomíná
rodina a přátelé
z pedagogických řad.
Dne 13. 9. 2014 uplyne
10 let od úmrtí pana Jiřího
Štefla.
S láskou vzpomíná
manželka Jana a dcera
s rodinou.

Dne 14. září 2014 uplyne
již deset let kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka, dcera, babička, sestra,
švagrová a teta, paní Marcela
Kubínová, roz. Kocardová.
Děkujeme všem, co jste ji
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Vzpomíná celá rodina.
„Hvězdy Ti nesvítí, slunce už
nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není
naděje,
jen vzpomínky zůstaly na
roky šťastné,
jsou v srdci ukryty hluboko
a krásně.“
Dne 24. září 2014 uplyne
30 let, kdy nás navždy opustil hodný manžel, tatínek
a dědeček pan Karel Drahoš
z Pomezí.
S láskou stále vzpomíná
manželka Magdalena
a děti Karel, Silvie
a Magdalena s rodinami.
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Z činnosti DPS
Penzion

Počítače pro seniory v DPS-Penzion

V prázdninovém čase se v atriu DPS Penzion uskutečnily letní sportovní hry. Cílem nebylo soutěžit
kdo nejdál, kdo nejvýš, kdo nejrychleji, ale procvičit
si tělo a paměť. V době konání mistrovství Evropy
v atletice si senioři vyzkoušeli atletické disciplíny,
zahráli si také míčové hry a v průběhu odpoledne si
také procvičovali paměť. Po sportovních výkonech
si všichni rádi pochutnali na grilované uzenině. Bohužel počasí účastníkům moc nepřálo. Začalo pršet
a tak pétanque si senioři zahrají až někdy příště.
Soustředěná nálada vládla při hrátkách s pamětí,
kdy senioři skládali nová slova z daných jmen. Velmi
oblíbená činnost seniorů, která končí sečtením nových slov a odhodláním, že možná příště bude výsledek ještě vyšší. Přednáška PhDr. Ivany Fridrichové
– Sýkorové, PhD. s názvem Zemědělci přicházejí, se
seniorům velmi líbila. Spokojeni byli s poutavým vyprávěním, doplněným obrázky a i s následnými odpověďmi paní doktorky na jejich otázky. V keramické dílně senioři vytvořili z hlíny keramické nádoby
a keramické náušnice.

Pozvánka DPS
Penzion
1. 9. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
3. 9. Balda – posezení v přírodě, krátké procházky lesem, zpěv, grilování… Zájemci se přihlásí na
recepci DPS Penzion do 2. 9. Vybíráme 25 Kč na
občerstvení (buřty, chleba, hořčice, pití) a 50 Kč
na dopravu.
8. 9. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
10. 9. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
15. 9. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
17. 9. Zamykání atria – čeká na vás poslední
letošní grilování. Vybíráme 25 Kč na občerstvení
(uzenina, chleba, hořčice, pití). Zájemci se nahlásí
na recepci DPS Penzion do úterý 16. 9. , začínáme
ve 14.00 hod.
22. 9 Když přichází podzim – kavárnička od
14.00 hod. v jídelně.
25. 9. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.
1. 10. Seniorská stopa – 7. ročník pochodu ke dni
Mezinárodního dne seniorů. Bližší informace na
recepci DPS Penzion.

20

Od 25. 9. začíná opět jako tradičně další volné
pokračování kurzu výuky základních prací na počítačích v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“
Polička.
Kurz je určen zejména pro seniory a je zaměřen
na běžné a jednoduché využití počítačů v každodenní praxi. Jde o to, aby se senioři seznámili
s počítačem a naučili se zvládnout jejich základní obsluhu. Například jak vhodně najít různé informace prostřednictvím internetu, jak si založit
svou emailovou schránku, vyznat se v elektronické poště a spoustu dalších užitečných rad, které
se hodí pro běžný život. Rozhodně není důvod mít
z toho strach, mohou přijít i ti, co ještě na počítači
nic nedělali a mají zájem se s ním naučit pracovat.

Zájemci o výuku na počítačích se mohou přihlásit ihned po vyjití „Jitřenky“. Výuka bude probíhat
každý čtvrtek od 25. 9. do 27. 11. , vždy po hodině
v rozmezí od 8.00 do 12.00 hod. Na výuce bývají
dva zájemci, každý má samostatný počítač a je přítomen jeden vyučující.
Kurz obsahuje 10 výukových hodin a stojí celkem 550 Kč za osobu. Počet uchazečů je omezený,
proto se bude brát zřetel na pořadí přihlášek. Rovněž je nutný určitý počet uchazečů pro zahájení
kurzu.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná (tel.
461 753 126) nebo Pavel Brandejs (tel. 461 753 121)
osobně nebo po telefonu.

Klub zdraví zve na zářijovou přednášku
My, kteří máme školní léta dávno za sebou, alespoň netrpíme v září přechodovou nemocí po dvouměsíčním vysazení vzdělávacího programu. Ale
jsou i jedinci, kterým byly letos dva měsíce zbytečně
dlouhé a do školy se už v srpnu opravdu těšili. Alespoň na kamarády a legraci, která k mladým a jejich
školním létům neodmyslitelně patří.
Všichni jsme se snažili poctivě nabrat dary léta
do každé buňky svého těla v podobě slunce, vody,
vzduchu a taky darů zahrad a polí tuzemských i těch
vzdálenějších, druhá polovina srpna překvapila houbovou nadílkou a také rychlým nástupem chladných
rán ve své druhé polovině.
Kdo nenabral v přírodě, asi už v apatyce nekoupí,
protože kdo dosud kupoval, po promítané přednášce „Účinky přírodních látek v doplňcích stravy fakta versus mýty a klamavá tvrzení“ od profesora
MUDr. RNDr. Vilíma Šimánka z Ústavu lékařské
chemie a biochemie lékařské fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci a jejím neméně zasvěceném
komentáři MUDr. Slávky Sílové dne 10. září od
18.00 hodin v SVČ Mozaika, začne chápat více důležitost přirozeného původu všech složek ve svém
jídelníčku. Máte zároveň jedinečnou možnost se ptát
odborníka na zdravý životní styl, vyzkoušet nové
kombinace surovin v podobě originální ochutnávky, získat recepty, kontakty, rady a třeba se s novým
elánem pustit do radikální změny, kterou jste možná
dlouho plánovali i odkládali.
Září je čas nových začátků pro většinu z nás, a tak
bych vás chtěla povzbudit několika citáty, abyste se
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nebáli začínat, ve vztazích, ve škole, v zaměstnání,
v rodině, v čemkoli, všechno je otevřené a příležitost
čeká, až se jí chopíte: „Každý nový začátek pochází
z konce nějakého jiného začátku.“ (Seneca) Hlavně
to dlouho neodkládat, neprokrastinovat, jak se dnes
také často říká: „Žít zítra je příliš pozdě. Žijte dnes.“
(Marcus Valerius Martialis) A podobné je to i s využitím času, který máme k dispozici, nepromarněte
ho: „Nepobývej v minulosti, nesni o budoucnosti,
soustřeď mysl na přítomný okamžik.“ (Buddha)
I tým Klubu zdraví nabíral síly a inspiraci na nový
školní rok a těšíme se všichni na setkávání s vámi.
Do té doby buďte zdrávi a nenechte se ničím a nikým
otrávit!
Hanka Ščigelová

Šance pro rodinu ve třech letech
Tři roky při Oblastní charitě Polička funguje sociální služba Šance pro rodinu věnující se rodinám
s dětmi, které se dostaly do obtížné
životní situace. V Jitřence se snažíme veřejnost postupně seznamovat
s tím, co je vlastně jejím obsahem.
V článku „Šance pro rodinu – odhalení“ jsme prozradili, že se jedná o součást projektu v rámci celorepublikové reformy péče o ohrožené děti. V článku
„Dítě nemůže za to, do jaké rodiny se narodilo“, jsme
vysvětlili hlavní princip služby, jímž je úcta a respekt bez předsudků ke každému člověku. V tomto
článku bychom chtěli čtenářům představit škálu
pomoci, kterou Šance pro rodinu nabízí.
V současnosti tvoří pracovní tým Šance pro rodinu dva sociální pracovníci a sociální pedagog. Mají
k dispozici kancelář pro zázemí, řadu didaktických
pomůcek a jedno auto. Většina služby se totiž odehrává v terénu v regionu Poličsko. To znamená, že
pracovníci dochází (v případě Poličky) a dojíždějí
(v případě obcí), přímo do rodiny, kde pracují obvykle se všemi jejími členy – dětmi i rodiči. Kapacita služby je 25 rodin, přičemž za tři roky jí prošlo cca 65 rodin. Četnost návštěv, a tím i intenzita
služby, je různá. Odvíjí se od hloubky a akutnosti
řešených problémů a pohybuje se od dvou návštěv
týdně až po jednu návštěvu za 14 dnů při ukončování služby.
Sociální pracovníci obecně rozdělují pomoc do
čtyř oblastí. Do první spadají „výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti“. V těchto případech pracovníci často spolupracují se školou, psychology a pedagogicko-psychologickými poradnami. Podporují
dítě při domácí přípravě, případně vzdělávají rodiče, jak s dětmi doma pracovat a rozvíjet je.
Druhou oblastí je „zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím“. Sem se řadí situace,
v nichž si rodina nedokáže poradit s nějakým pro-

blémem a služba nemá odborné kompetence ho řešit. Tehdy Šance pro rodinu například rodinám ve
finanční tísni doporučí návštěvu občanské poradny,
rodinám se závislostmi nabídne doprovod na první
psychologická nebo psychiatrická vyšetření, či doprovod do AT (poradna na podporu odvykání závislostí). Rodiny nebo její členy na požádání doprovází
k soudům nebo na výslechy, apod.
Třetí oblast představují „sociálně terapeutické
činnosti“. Jde o přípravu, podporu a pomoc při
zvládání náročných a ne zcela obvyklých vztahových situací. Dobře ji ilustruje příklad návratu
dítěte z ústavní péče, či komplikované a vzájemně
napjaté předávání dětí mezi rodiči při střídavé péči.
Čtvrtá oblast zahrnuje „pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí“. Do této kategorie se vejde pestrá
směsice případů, ale vždy se musí jednat o rodiny
v obtížné životní situaci, nebo jak se nyní odborně
říká, o rodiny s mnohočetným stresem.
A jak se rodina do služby Šance pro rodinu dostane? Většina ji vyhledá na základě doporučení OSPOD (orgánu sociálně-právní ochrany dětí) města
Poličky, v menšině se vyskytly rodiny, které Šanci
pro rodinu oslovily samy. „Faktem je, že tato služba
se dá smysluplně dělat pouze tam, kde je mezi OSPOD a službou vstřícný vztah. A to my tady v Poličce máme,“ řekl vedoucí Šance pro rodinu Pavel
Šimon a s nadsázkou dodal: „Ještě tři roky budu
pracovat v téhle službě a myslím si, že už nebudu
odsuzovat vůbec nic.“ Tímto dovětkem naznačil, jak
spletité, hluboké a v prapůvodu často nezaviněné
jsou kořeny vedoucí k selhávání jedinců i celých rodin, když do nich zblízka nahlédnete. Od výčtu oblastí pomoci, technik a metod se vrátil zpět k tomu
základnímu - k úctě, pochopení a přijetí člověka
i s jeho zátěžemi, protože bez této pozice by v Šanci
pro rodinu nemohl pracovat on ani jeho kolegyně.
Štěpánka Dvořáková

Asistence pomůže, kde může
Osobní asistence je jedno z nejmladších středisek Oblastní charity Polička. Pomáháme v ní lidem
z Poličky a okolních obcí, kteří pro své zdravotní
postižení, onemocnění či věk potřebují nezbytnou
pomoc druhé osoby, třeba osobní asistentky.
Osobní asistentka tuto službu poskytuje v domácnosti, ve školách…, zkrátka všude tam, kde se
lidé, kteří naši službu potřebují, právě pohybují. Pomáháme i rodinám v péči o jejich rodinné příslušníky, o které se sami starají. Poskytujeme například
péči v době, kdy jsou pečující příbuzní v zaměstnání, nebo když musí z bytu na část dne odejít.
V čem všem můžeme být nápomocni? Například
při přípravě jídla a pití a jeho podání, při oblékání
i osobní hygieně; při zajištění chodu domácnosti

(běžný úklid domácnosti, nákupy), při umožňování
kontaktu s vnějším prostředím (doprovody k lékaři,
na zájmové aktivity, vycházky…).
Vždy volíme individuální přístup podle zvyklostí
a potřeb klienta. Osobní asistence je i o společnosti.
„To že není člověk doma sám, má si s kým popovídat,
má mu kdo přečíst knihu, je pro něho v nemoci a ve
stáří nesmírně důležité,“ řekla pečovatelka Lucie
Lněničková.
V případě, že by někdo z vás, či z vašich blízkých
potřeboval naši pomoc, můžete se na nás obrátit třeba jen pro získání bližších informací. Jsme rádi,
když vám můžeme pomoci.

Charitní tábor
První tábor pro děti se specifickými potřebami
uspořádalo středisko Náhradní rodinné péče Oblastní charity Polička v krásném prostředí Orlických
hor. V Diecézním centru života mládeže Vesmír
v Deštném se na něm ve dvou týdenních turnusech
vystřídalo 16 dětí z pěstounských rodin.
Starali se o ně sociální pracovník a speciální pedagog pořadatelské organizace a externí psycholožka.
Na pomoc přiložili ruku k dílu také 3 dobrovolníci.
S programem přispěli rovněž „týmáci“ ze střediska
Vesmír a dva kněží, kteří mají Diecézní centrum
v Deštném na starosti.
Děti s rozličnými zdravotními handicapy, jako je
například ADHD (porucha pozornosti a hyperaktivita), lehká mentální retardace, autismus, CAN
(syndrom týraného dítěte) a FAS (fetální alkoholový
syndrom) jsou těžko umístitelní do běžné táborové
skupiny. Vzhledem ke svým traumatům nesoucím si
z raného dětství, mají specifické potřeby, které potřebují uspokojit, aby zapadly do kolektivu a mohli
se plnohodnotně zapojit do programu. Potřebují především velké pochopení a znalosti vedoucích, takřka
stoprocentní dohled a individuální přístup se značnou mírou předvídavosti.
S těmito dětmi vedoucí navštívili Velkou Deštnou,
Teplické skály, okolí Vesmíru, zámek v Náchodě, vojenské bunkry a další místa. Program operativně
přizpůsobovali počasí a silám a psychickému rozpoložení dětí. Hráli s nimi hry na stimulaci paměti,
počítání a hádání. Tančili a dováděli při písničkách
z You Tube, ale také si povídali při ranním „slůvku
na den“. Oblíbená hra, která pohltila nejen děti, ale
i dobrovolníky a vedoucí, byla Jungle Speed.
„Prakticky všichni mají naordinovánu nějakou
medikaci. Nikdy bych si nedovedla představit, jak
těžká a vyčerpávající může být práce s touto cílovou
skupinou,“ prohlásila po skončení tábora dobrovolnice Katka. „Ale příště bych jela zase,“ dodala, a tím
podpořila naději, že nově založená tradice v Charitě
má šanci na každoroční opakování.
Dalšími, kdo tábor ocenily, byly samotné děti.
V táboře, kde byly respektovány jejich individuální
zvláštnosti a kde se nemusely vyrovnávat s tlakem
většinové skupiny, se cítily uvolněně a dobře. A nesmíme zapomenout také na pěstouny, kteří si, možná
poprvé po několika letech, dopřáli týdenní odpočinek od svěřených dětí. „Naše děti jezdily už dříve na
tábory, ale tenhle byl jiný. Měl lepší ubytování, zázemí i lepší organizaci pro potřeby dětí,“ řekla paní
Medková, jedna z pěstounek.
Štěpánka Dvořáková

Eliška Pelikovská

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Velká sláva v Lezníku
Hasiči, to není jen ochrana před ohněm a velkou
vodou, ale i jistota, že obec bude žít bohatým kulturním a sportovním životem. Takové heslo jako by si
vepsali do štítu hasiči v Lezníku.
Ve dnech 28. a 29. 6. 2014 se v obci Lezník konala
velkolepá oslava 100. výročí založení místního SDH,
která byla rovněž spojena s II. sjezdem rodáků a přátel obce. Vše začalo v sobotu v 10 hod. mší svatou, po
které následovalo slavnostní vysvěcení hasičského
praporu před místní kaplí Nanebevzetí Panny Marie. Prapor svými symboly navazuje na historii i současnost sboru a rovněž obsahuje obecní symboliku.

Lezník, která na svých 164 stranách velmi podrobně zachycuje vývoj hasičství v obci před založením
sboru a dále historii sboru během uplynulého století.
Tato publikace je důstojným připomenutím a zároveň propagací hasičské myšlenky založené především na dobrovolnosti a upřímné pomoci druhým
v případě požáru či jiné živelné katastrofy. V Obecním domě si účastníci oslav prohlédli výstavu obrazů čtyř leznických občanů a rovněž panelovou
výstavu fotografií významných událostí v obci v letech 2010–2014, tedy mezi I. a II. sjezdem rodáků
a přátel obce.

Celé dvoudenní akci, mimo dvou dešťových přeháněk, počasí přálo. Podle slov zúčastěných, kterých se
sešlo přibližně 600, ale i samotných organizátorů se
oslavy vydařily. Slavnost 100. výročí založení SDH
v Lezníku se řadí mezi jedny z největších organizovaných společenských akcí v obci. Konala se pod
záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky
a 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka, MBA.
Na závěr patří velké poděkování všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě této místní oslavy.
(jk)

Matematika jinak

Díky tomuto spojení bude trvalým sjednocujícím
prvkem a vzpomínkou pro další generace leznických
hasičů. Po tomto slavnostním okamžiku se průvod
rodáků a hasičů vydal k hasičské zbrojnici, kde byl
u pomníku a pamětní desky padlých a zemřelých
občanů v obou světových válkách položen věnec. Ve
12.30 hod. následovalo zahájení na hasičském hřišti, po kterém byli vyznamenáni zasloužilí členové
sboru a na řadu přišly i ukázky požárních útoků
družstva mladých hasičů, žen a veteránů. Dále zde
byl k vidění zásah jednotky profesionálních hasičů,
kteří vyprošťovali zraněnou osobu z havarovaného
automobilu a také výstava historické hasičské techniky. Sobotním odpolednem doprovázel slovem i písničkou Jožka Šmukař, který s sebou přivezl víno ze
svého sklípku. Večer probíhal ve znamení taneční
zábavy se skupinou MIX.
Nedělní program zahájila v 11 hod. mše svatá
v kapli Nanebevzetí Panny Marie. Odpoledne bylo
možné vidět na hasičském hřišti přehlídku rukodělných prací místních rodáků. Dále zde tři páry psů –
samojedů vozily děti, které si přišly na své rovněž na
skákacím hradu. K tanci a poslechu zahrála skupina
TANDEM.
K této významné události se podařilo ušít a vyšít osm párů tzv. litomyšlského kroje, jehož nošení
v Lezníku doznívalo před více než sto lety. Krojované páry tak celému slavnostnímu okamžiku dodaly na významu a vážnosti. Do budoucna se plánuje
využívání těchto krojů při dalších významných událostech v obci, jakými jsou například slavení poutě či
posvícení. V hasičské zbrojnici si po oba dny mohli
návštěvníci prohlédnout velkou výstavu modelů nejen hasičské techniky, které zhotovili členové sboru.
Byla zde připravena i panelová výstava dokumentů
zachycující stoletou činnost sboru. Podařilo se také
vydat publikaci s názvem Historie hasičství v obci
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V závěru minulého školního roku probíhaly mediální i jiné debaty rozvířené problematickými
výsledky matematické části maturit a neveselými
analýzami znalostí žáků základních a středních
škol především v matematice. V debatách hojně
zaznívalo jméno profesora Hejného, jehož originální přístup k výuce matematiky by snad mohl
vést k tomu, že výsledky a analýzy budou časem
optimističtější. Víte, že na základním stupni poličské školy Na Lukách se výuka matematiky podle
prof. Hejného již několik let praktikuje? Jedním
z vyučujících je Mgr. Milan Matouš.
Měl jste, v čase své školní docházky, rád matematiku?
Asi stejně jako ostatní předměty. Pro mne byl většinou předmět spojen s osobou vyučujícího učitele.
Pan učitel Neřold byl dobrým matematikářem.
Od kdy učíte podle prof. Hejného a co Vás vedlo
k tomuto „experimentu“?
S kolegyní Stáňou Freundovou jsme na naší škole s výukou podle profesora Hejného začínali před
5 lety a úspěšně jsme s ní došli až do konce letošní 5. třídy. Před zahájením výuky jsme navštívili
několik školení, kde nás pojetí výuky podle pana
Hejného nadchlo a k vlastní výuce pak už byl jen
krůček. Dle mého názoru není tato výuka žádným
experimentem, ale promyšleným systémem rozmanitých matematických úkonů, které vedou k danému cíli.
Jaký je, z Vašeho pohledu, základní rozdíl mezi
klasickou výukou matematiky a metodou Hejného?
Dle mého názoru je rozdíl především v rozmanitotsti různých prostředí, kdy si i slabý žák může vybrat jednodušší prostředí, ve kterém je i on úspěšný.
Tato matematika žáky stále vede k novým výpočtům a matematickým objevům, které žáci provádějí v podstatě samovolně na základě zajímavosti
a pestrosti matematických úloh. Lepší žáci zase
využívají náročnějších zadání, kde rozvíjejí především svoji logiku a osvojují si nové matematické
dovednosti.
Jak přijali nový styl výuky rodiče dětí? Je pro
ně snadné pracovat s dítětem pokud např. zůstane
delší dobu doma?
Rodiče dětí se s novým stylem výuky vypořádali
velmi dobře. Z počátku nebo ve chvílích nástupů

nových matematických prostředí se mnou tyto věci
konzultovali, později si řadu věcí vyhledávali sami
nebo si je nechali vysvětlit od svých dětí. Je pravdou, že v případě delší nemoci bylo potřeba, aby se
s novým matematickým prostředím děti seznámily
až ve škole, protože i pro rodiče tato věc byla nová.
Ale vždy s mojí pomocí či s pomocí spolužáků děti
rychle nové prostředí pochopily a zvládly.
Pro jak velkou třídu (počet žáků) je výuka optimální?
Výuka není závislá na počtu dětí ve třídě. I zde
ovšem platí, že čím méně je ve třídě dětí, tím více
má učitel času na individuální přístup k žákům.
Navazuje se na tuto výuku na druhém stupni
vaší školy a pracuje se s ní například na víceletém
gymnáziu?
Dle mých informací se v týmu prof. Hejného tato
výuka na druhém stupni teprve připravuje. Nicméně je v rukou druhostupňového matematikáře, jak
bude s takto připravenými žáky na druhém stupni
či na gymnáziu pracovat. Tato výuka musí samozřejmě dát dětem stejné základy jako klasická výuka matematiky na 1. stupni. Děti by zde však měly
umět hledat řešení úloh samy, nespokojit se s jedním řešením, znát více cest k danému cíli a hlavně
matematika by je měla bavit.
Jak úspěšné jsou „vaše“ děti při klasických přijímacích zkouškách na střední školu?
Já mohu okomentovat úspěšnost současných „páťáků,“ při přijímacím řízení na poličské gymnázium,
kdy ze 14 žáků bylo úspěšně přijato 11, což je 78,6 %.
Kolik českých škol vyučuje matematiku dle Hejného?
Jedná se přibližně o 10 % škol (dle mých informací). Tento styl výuky je poměrně nový (asi 7 let)
a řadě učitelů také nemusí vyhovovat.
Má, dle Vás, tato metoda šanci skutečně pozitivně ovlivnit vztah děti k matematice?
Z ohlasů mých dětí vím, že je určitě tato matematika baví více než předcházející styl výuky. Lepší
matematici mají dostatek motivujících příkladů ke
svému matematickému rozvoji a slabší žáci se vždy
„někde chytnou“. Také výsledky v matematickém
„Klokánku“ byly ve srovnání s předcházejícími léty
lepší. Výuku dle profesora Hejného opravdu doporučuji.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Půlnoční sumec s muzikou
V pátek 8. srpna se na přehradě Pod Kopcem
bářskou nocí, proběhla za nádherného počasí. Ve
uskutečnila výjimečná, zcela ojedinělá akce, nesoucí
22.00 hod. začal nad přehradou ohňostroj. K tanci
název Půlnoční sumec – Rybářská noc. Originalita
a poslechu hrál vyhlášený hudební orchestr Vepřo
tohoto závodu (letos proběhl už III. ročník) přilákala - Knedlo - Zelo.
na start několik desítek rybářů z blízkého i vzdáleAvšak nejen počasí, ale i celková příjemná atmonějšího okolí, ale především veřejnost, která se roz- sféra přispěla k tomu, že oslava letošního 20. výhodla si v hezkém prostředí zatančit a odpočinout.
ročí vzniku našeho Rybářského sdružení Vysočina

Cyklisté v Poličce
Norský cyklista Daniel HOELGAARD z týmu
ETIXX, zvítězil ve 2. etapě cyklistického závodu
VYSOČINA 2014. Trať Polička + 6x okruh Sádek, Lačnov, Telecí, Borová, Oldříš - cíl v Poličce,
měřila 134,4 km a vítěz ji zvládl za 3:20 hodin
(40,2 km/hod.) Druhé místo obsadil HUNAL
z královohradského Bauknechtu, třetí byl Slovinec
BAJC z rakouského Amplatzu.

Světové inline
úspěchy

Vše je připraveno, areál vyzdoben, rybolov i taneční rej mohou začít.
A jak to všechno probíhalo? Po prezentaci závodníků začal od 18.00 hodin vlastní závod a trval do
24.00 hodin. Soutěžilo se o nejdelší ulovenou rybu,
měření probíhalo po půlnoci na hrázi u hospůdky.
Každý závodník si mohl ponechat dva kapry, případně jiné druhy nehájených ryb a k tomu tři pstruhy.
Pro pět rybářů s nejdelšími rybami byly připraveny
poháry a věcné ceny. Pořadí nejúspěšnějších lovců:
1. M. Hlásenský, kapři 56 a 54 cm, 1. M. Hatala, kapři 56, 52 cm, 3. pan Chemišinec, kapr 54 cm, 4. pan
Dvořáček, kapr 52 cm atd. Úlovky dokazují, že i tato
dílčí součást páteční akce splnila očekávání.
Stěžejní akcí večera byla hojně navštívená společenská akce „Rybářská noc“. Hospodář Rybářského
sdružení Vysočina Polička Jaroslav Martinů ji zhodnotil takto: „Naše hlavní letošní společenská akce,
a to 3. ročník závodu Půlnoční sumec spojený s Ry-

Polička proběhla důstojně a na vysoké společenské
úrovni. Největším důkazem toho je účast několika
stovek lidí včetně dětí.
Tato akce má, dle mého názoru, o to větší cenu, že
v dnešní době je velmi nelehké zorganizovat úspěšnou akci, na kterou lidé přijdou. Osobně mám pocit,
že za poslední dvacetiletí, tj. za jednu generaci, se
lidé navzájem stále víc odcizují, nastupuje velký
individualismus, lidé se uzavírají do sebe a málo se
společensky scházejí. Myslím, že v každém lidském
společenství by mělo panovat hlavně přátelství, kamarádství, nadšení a ochota pracovat pro společnou věc. Rybářská noc prokázala, že takové vztahy
v našem sdružení panují. Proto je stále silné, neboť
je to společenství skvělých lidí. A to je tím nejcennějším zjištěním.“
Text: L. Vrabec, foto: E. Křivková

Mistrovství světa v inline hokeji organizace
FIRS, které se konalo ve francouzském Toulouse
se zúčastnili poličští hráči Jakub a Lukáš Cikovi. S českým týmem vybojovali stříbrné medaile,
když prohráli až ve finále s týmem USA. onečné
pořadí: USA, ČR, Kanada, Švýcarsko.
Oba hráči letos střídavě nastupovali v české lize
inlinu za LHC Olomouc, kde získali stříbrné medaile., když ve finále prohráli se Slávií Praha.
Lukáš Cik se zúčastnil MS organizace IIHF
v Pradubicích, kde cesta českého týmu skončila
pátým místem.
Jakub získal ve Francouzském Rouenu, kde působí jako hráč, zlatou medaili s juniorským týmem,
který trénuje.
-sc-

Motorismus
Automotosprint ČR tuto sezónu pořádá 1. ročník seriálu závodů na ¼ anglické míle na letišti v Hoškovicích, Kameni u Pacova a v Přerově.
Uskutečnily se zatím čtyři závody tohoto seriálu,
na kterých se předvedl i poličský závodník Ladislav Jílek na své Suzuki GSX-R 600 v kategorii
M1 – do 750 cm 3.
Na prvním závodu v Hoškovicích neměl přemožitele a s časem 11,728 s (včetně reakčního
času na startu) si ve finále dojel pro 1. místo.
Druhé závody se jely v obci Kámen u Pacova, kde
se ve finále svým předčasným startem připravil
o první místo.
Musel se tedy spokojit s místem druhým. Na
letišti v Přerově se konal třetí závod a Láďa Jílek
si rychlostí 212,5 km v cíli a s časem 11,023 s vybojoval opět nejvyšší možné umístění. Čtvrté
závody konané v neděli 17. 8. na letišti v obci
Kámen, byly znovu ve znamení vítězství. Finálová jízda nebyla vyrovnaným bojem, co se týče
objemu motocyklů. Soupeř startoval se Suzuki

GSX-R 750, avšak cílem projel jako první Láďa
Jílek.
V průběžném pořadí seriálu je Láďa Jílek s počtem 75 bodů a velkým náskokem na 1. místě.
V kategorii M2 – nad 750 cm 3 závodí také Jaroslav Špaček na své Suzuki GSX-R 1000. Prvního
závodu se Jarda nezúčastnil, další dva závody
vyhrál a na čtvrtých závodech skončil těsně pod
stupni vítězů na 4. místě. I přesto mu v průběžném hodnocení patří 1. místo.
Poslední závod seriálu se bude konat 21. 9. na
letišti v Hoškovicích u Mnichova Hradiště, kde
se také vyhlásí vítězové šampionátu.
K. Mlejnková

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

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

K porodu zdarma
Tatínci a jiné blízké osoby nemusí od 12. srpna
hradit poplatky související s jejich účastí u porodu. Ve všech nemocnicích Pardubického kraje budou platit pouze 40 korun za jednorázové použití
ochranných pomůcek. O sjednocení přístupu požádal ředitele dotčených nemocnic hejtman Martin Netolický.
V Pardubické krajské nemocnici, Chrudimi, Svitavách nebo Orlickoústecké nemocnici tak budou
muset otcové uhradit pouze nákup ochranných
pomůcek na jedno použití. Ten je nezbytnou podmínkou jejich účasti na porodním sále. Poplatky
za nadstandardní pokoje či předporodní vzdělávací kurzy, které jsou dobrovolné, zůstávají zachovány.
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Čestické zastavení
Letos po patnácté, v prodlouženém víkendu, netradičně o týden dříve a poprvé bez juniorek, tak
nám začalo v pátek 1. srpna volejbalové soustředění na Rychnovsku.
S trochou obav, neboť předešlý den propršel,
jsme se vydali na cestu, Polička – Slovensko –
Čestice. Skutečně naše cesta připomínala hltání

Tradiční turnaj dvojic nalosovali trenéři. Zápasy tak byly vyrovnané. Jedničkou se stala Janča
Smělá (dívka s pokřikem tyranosaura ničila soupeřky). Hra proti dvojici trenérů (HA+HA), dávná
sázka z Tábora, ukázala, že je třeba ještě natrénovat.
Výborná kuchyň, odpolední svačinky jako od
maminky, letos se ale jedlo, žádné zbytky. Premiéru měla i krupičná kaše. Služba se měla co ohánět.
Nejlepším jídlem se ukázaly špagety, podvečerní
zmrzlina a ledová tříšť. Nechyběl tradiční narozeninový dort, letos pro Elišku, Janu a Simonku.
Třešničkou byl připravený gratulovací tanec.
Počtvrté jsme též zaplnili nejen plavecký bazén
v Rychnově nad Kněžnou, ale i místní lokálku.
Vydařila se i závěrečná diskotéka s obličejovými
kreacemi. A kohouti, ti letos sice kokrhali, ale nějak tišeji, anebo to bylo únavou v našich svalech
a následném tvrdém spánku.
Trenéry bavilo to, co učili děti, nešetřili chválou,
ale nezapomínali ani na kritiku, fandili, povzbuzovali, zdravě hecovali. Snažili se vymyslet ten nej
herní systém pro hru v následující sezóně.
Čestice jsou pro nás druhým prázdninovým domovem, a tak tomu bude i příští rok…
-har-

na cyklistické stezce, míčových variací, prvních
nácviků v přehazované, vodních hrátek a také vynikly výtvory z gumiček, bubínky na přivolávání
sluníčka a lapače snů.
Čtvrťandy se připravovaly na své první šestkové zápasy, a tak pilovaly herní činnosti, útok
a podání. Seznámily se s žebříky, gumami a švihadly.
Ukázalo se, že mladší žákyně potřebují určitý
čas na osvojení nových dovedností, zautomatizování pohybu nohou, nácvik smečařského rozběhu,
držet se týmových a skupinových řetězců a především rozvíjet rychlost a obratnost.
Starší žákyně a kadetky skučely. Jejich hlavní
náplní byla fyzická kondice. Ranní výběh, následně terénní kros, a to opět s výběhy. Ve velmi dobré kondici se ukázala Kačka Lidmilová, které na
záda dýchala Verča Kysilková.
Všechny svěřenkyně ale bojovaly, navzájem si
pomáhaly a hecovaly se a také se zachraňovaly
v jednotlivých týmových výbězích. Nová sportovní výbava – ručníky se jim náramně hodila. Následovalo modro-žluté šílenství (medicinbaly), bílá
křída (gumy), gymnastické přeskoky (švihadla)
a kominické žebříky. Zpestřením byl fotbálek
a bagrovaná ve všech podobách.

Veslařský žebříček po třech letech

kilometrů, kde se neopravuje, tam se objíždí, kde
se neojíždí, tam se neprojede, další průjezd zhatila propast, ale i potlesk bravurního několikakilometrového couvání řidiče.
Konečně, jsme na místě.
Ubytováváme se, vyháníme pavouky, v rukou
smetáky a kartáče. Hlásíme – žádné volné místo.
Úderem sedmé večer se scházíme na první naplánovanou poradu. Jsou mezi námi tací, kteří mají
premiérovou účast, tak je třeba jim vše ukázat.
Letošní pěkné počasí nám dovolilo vyčerpat
z kufrů pouze trika a kraťasy a po propršené neděli a kalamitním stavu na Divoké Orlici plavky
k vodnímu pólu.
Ani letos jsme se nemuseli uchýlit do místní
tělocvičny, tréninkové jednotky proběhly bez větších organizačních problémů.
Prťata byla velice samostatná, jejich nejoblíbenější činností byla jízda na kolobrndách, někteří
museli být pravda pouze vozeni.
Nejmladší prvňáčci a druhá tréninková skupina druhaček a třeťaček si užívala ranního běhání

Dlouhodobá soutěž ve veslování na spodní kladce zahájila ve fitcentru na plaveckém bazénu v srpnu 2011. Svoji kondici v ní otestovalo již 226 mužů
a 46 žen.
Veslování probíhá se zátěží 40 kg najednou, bez
přestávky. Výkon průměrně zdatného trénovaného muže je 120 opakování, průměrně zdatné trénované ženy 40 opakování.
Prvním třem mužům se podařilo získat prestižní hodnocení výkonnosti, tzv. – platinový veslař,
které se uděluje za 1000 a více opakování. V kategorii žen je to za 300 a více opakování.
Čtenářům předkládáme tabulku nejúspěšnějších mužů TOP 20 a žen TOP 6 za tříleté období
srpen 2011 – srpen 2014.
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

jméno a příjmení
Jiří Štěpánek
Jindřich Jílek
Jarda Petr
Tomáš Lněnička
Jarda Jirásek
Jakub Knettig
Zbyněk Žižka
Vlastík Novák
Jarda Trávníček
Zdeněk Zavoral
Petr Horníček
Jarmil Cik
Stanislav Nožka
Josef Vomáčka
Robin Běhoun
Konstantin Ožinskij

osobní rekord
3460
1373
1021
861
672
581
573
563
561
544
506
422
416
416
404
372

17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

362
356
352
346

Hana Javůrková
Lída Nožková
Majka Martinů
Marie Balášová
Milena Jančová
Daniela Vykypělová

294
229
211
113
94
85

Pořadí dalších mužů, kteří se probojovali do veslařské elity (200 a více opakování): 21. Vojta Dubánek – 344, 22. Zdeněk Hurych – 331, 23. Vojtěch
Melša – 321, 24. Emanuel Petr – 312, 25. Martin
Dostál – 305, 26. Petr Škaroupka – 302, 27. Martin Kastner – 298, 28. Láďa Pavelka – 293, 29. Petr
Šinkovský – 286, 30. Vojta Hanyk – 280, 31. Karel
Soukal – 271, 32. Petr Čermák – 271, 33. Franta
Zink – 266, 34. Petr Humlíček – 261, 35. Vlastimil
Kalášek – 259, 36. Luboš Chládek – 257, 37. Milan
Tůma – 257, 38. Jakub Mitáš – 254, 39. Michal Serafin – 251, 40. Vojta Mešťan – 244, 41. Milan Stelzl
– 234, 42. Honza Jiruše – 234, 43. Jiří Havran – 229,
44. Antonín Novotný – 226, 45. Radek Horníček –
222, 46. David Beneš – 221, 48. Lukáš Karlík – 216,
49. Josef Stříteský – 206, 50. Daniel Ševčík – 205,
52. Martin Votava – 204, 53. Štěpán Staněk – 202.
Pořadí dalších žen, které se probojovaly do veslařské elity (70 a více opakovaní): 7. Petra Neumeisterová – 81, 8. Iveta Vostrčilová – 79, 9. Jana
Nyklová – 73.

Platinový veslař Jindřich Jílek
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Jan Dubský
Vláďa Němec
Ladislav Jílek
Petr Soukal

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

Platinový veslař Jaroslav Petr

Tak vám teda pěkně děkujeme!
Za to, že jsme dokázali dát dohromady MS 2014 ve
SK8 Slalomu v Poličce, patří velké díky všem, kteří
se zapojili do vzniku této akce ať už finančně, organizačně, závodnicky či divácky. Každý tento kousek
skládačky byl prostě na svém místě a tak se všichni
bavili až do konce. Chodí nám poděkování z celého
světa, a protože není jen pro nás, ale i pro vás, tak
tady je malá ochutnávka. Více pak najdete na našich
stránkách a na facebooku, stačí zadat www.skateworld14.cz.

Johanna Hanka Dupont – Francie
Děkuji Petru Matoušovi, Romanu Tumovi a všem
dalším organizátorům z Poličky za úžasné závody.
Vždy jsme měli rádi slalomové závody v České republice, ale tento rok to bylo určitě nejlépe zorganizované mistrovství světa od chvíle, kdy jsme před osmi
lety začali jezdit. Úžasná organizace a mnoho pořadatelů, kteří se závody pomáhali. Spoustu promyšlených malých detailů, které pomohly udělat mistrovství světa tak úžasné. Všichni můžete být pyšní

ale tentokrát to bylo nejlepší. Určitě přijedeme zase!
Displeje zobrazující čas nad dráhou byly úžasné
a další vybavení závodů bylo také nevídané. Obrovské díky od Sk8Kings všem českým pořadatelům,
kteří pracovali velmi tvrdě, aby vše bylo perfektní bylo to vidět. Moc se nám na MS 2014 líbilo.

Janis Kuzmins – Lotyšsko
Chci osobně poděkovat všem, kteří organizovali
World 2014. Díky za obrovské investice do organizování mistrovství světa. Naprosto jasně jsem pochopil, jak velké úsilí jste vynaložili na organizaci tohoto
světového šampionátu. Tento závod bych označil
jako nejlepší, kterého jsem se kdy zúčastnil, po něm
následuje závod v Ottavě a v Hradci Králové. V Poličce jste ukázali, jak by měly vypadat mistrovské
soutěže se statusem „Major“.

na svou práci a doufáme, že příští organizace použijí
tyto závody za příklad dobře odvedené práce a dobré
organizace. Byly jste opravdu fantastičtí. Velká obětí
z Francie a rodiny Dupont.

Toms Dreiblats – Lotyšsko
Děkuji vám za úžasný víkend v Poličce. Byl to
skvělý závod, potkal jsem spoustu úžasných lidí!
Obrovské díky Petru Matoušovi za organizaci tohoto závodu!

Robo Gaisek – Švédsko
Takže jsem zpátky ve Švédsku po mistrovství světa v Poličce. Nebyl jsem ve formě, abych soutěžil, ale
stejně jsem přijel a byla to určitě zábava. Velmi dobrá
práce všech organizátorů, kteří pracovali i v těchto
dlouhých horkých dnech s úsměvem na tváři. A co
teprve kolik zde bylo závodníků! Od malých dětí až
po oldies. Bylo to fantastické setkání dovedností, oddanosti a čistého šílenství. Jen tak dááál.
Pelle Plast Gustaffson – Švédsko
Přátelé, děláte nejlepší závody vůbec. Patří vám
veliké díky! I když jste v poslední den vypadali unaveně, odvedli jste obrovský kus práce. Srdečné pozdravy ze Švédska.
Tezzanz Pointoflife Redman – Švédsko
Děkujeme celé partě závodníků a organizátorů.
Slyšela jsem, že už nechcete podobné závody dělat ale my nechceme, abyste přestali. Odpočiňte si
a doufám, že se brzy uvidíme na dalších vašich slalomových závodech.
Claude Regnier - Kanada: organizátor závodů
MS v Kanadě 2011
Gratuluji všem, kdo pořádali letošní mistrovství
světa v Poličce. Slyšel jsem, že jste nastavili standard,
jak by měly takové závody vypadat, velice vám gratulujeme! Mrzí mě, že jsem se letos nemohl zúčastnit.

Maria Carrasco – USA Californie
Mistrovství světa 2014 - Wow - opravdu velmi
dobře. Toto byla naše třetí návštěva závodů v ČR:
2008 Polička, 2010 Hradec Králové a teď 2014 Polička. Při prvních dvou návštěvách jsme byli ohromeni,

Jezdecký klub
V posledních měsících se Jezdecký klub Polička
zúčastnil několika závodů.
28. 6. Skokové závody Janov
Dominika Simonová - Zlatý Padák, 80 cm –
3. místo, ZM - 6. místo
5.–6. 7. Drezurní závody Zduchovice
Aneta Langrová s hřebcem Escudo mají splněnou kvalifikaci pro finále KMK (kritéria mladých
koní), L – 6. Místo, Aneta Langrová – Eastman,
L – 5. místo
2. 8. Všestrannost Humpolec
Aneta Langrová – GupiRupi, ZL - 1. Místo (50,97
trestných bodů)
9.–10. 8. Všestrannost Pardubice
Aneta Langrová – GupiRupi, ZL – 3. místo
(54,36 trestných bodů), Oblastní mistrovství
družstev – 4. místo
16. 8. Hobby závody Vendolí
Aneta Langrová – Sárí, Drezura Z1 – 1. místo,
Parkur 60 cm – 4. místo
Klára Kadlecová – Nazir, Drezura Z1 – 6. místo,
Eliška Krumplová – GupiRupi, Drezura Z1
Facebook/Jezdecký klub Polička,
www.jkpolicka.webnode.cz
Langrová

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

Pierre Hazera – Francie
Opravdové díky za vše, jedny z nejlepších závodů
vůbec!

Ania Šeršněva – Rusko Novosibirsk
Domů jsme se dostali rychleji než do Poličky.
Let trval 6 hodin a 10 minut. Poličku jsem si zamilovala je milá a útulná. Máte krásný park s mnoha
druhy rostlin, jaký nemá mnoho jiných velkých
měst.
V příštím vydání Jitřenky se podíváme na to, jak
se naši závodníci umístili na MS. Pokud nechcete
čekat tak najdete všechny výsledky na stránkách
www.skateworld14.cz.
-jt-
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Fotbal - rozlosování podzim 2014

MUŽI „B“ - MIKA I.B. třída
DOROST „A“ - SPRINGFIELD KP
ŽÁCI - LION SPORT KP

DOROST „B“ - I.třída

Znovu se postavil na stupně vítězů. Kickboxer
Petr Gregor, jenž startuje za klub Arena Vysočina, se
vrátil z červencového Mistrovství světa profesionálního kickboxu federace ISKA v americkém Orlandu
se stříbrem a bronzem na hrudi. Navázal tím na
rok starý úspěch ze Spojených států. Ve své bohaté
kariéře se může pyšnit už čtvrtým titulem vicemistra světa.
Na šampionátu v Orlandu si to od 10. do 12. července rozdalo ve 200 disciplínách přes 2700 závodníků. Jednačtyřicetiletý zakladatel kickboxu na
Vysočině, který vychoval nespočet českých i mezinárodních šampionů, zápasil v boji sparing muži nad
40 let a po tuhé přetahované obsadil druhou příčku.
Zároveň soutěžil ve formách (podobně jako v karate,
kde se před komisí ukazují v plné rychlosti boxerské
a kopací techniky, pozn. red.), v nichž předvedl třetí
nejlepší výkon ze všech.
Zkušený kickboxer po Orlandu své plány o konci kariéry přehodnotil. „Loni jsem avizoval, že po
aktuální sezoně ukončím kariéru. Ale nyní jsem se
s ohledem na mé zdravotní problémy z minulosti
rozhodl, že pokud budu zdravý, chtěl bych pokračovat dál,“ prozrazuje kickboxer.
Gregor chtěl v roce 2014 původně absolvovat až
pět zahraničních podniků, cesta do Orlanda však
byla pro letošek jeho poslední. „Některé závody byly
zrušeny, navíc jsem limitovaný penězi,“ vypráví. Už
nyní ale spřádá plány na rok 2015. „Když se mi podaří získat finance, rád bych znovu odjel na šampionát
do USA, kde bych se chtěl pokusit důstojně reprezentovat Českou republiku. V hlavě mám i podniky
v Itálii, Řecku i východních zemích, ale soustředit se
chci hlavně na Orlando.“
Petr Gregor si úspěchu velice váží a jeho poděkovaní patří obci Sulkovec, městu Polička a všem jeho
sponzorům a přátelům, kteří mu v celé jeho kariéře
pomáhají.
Kromě své chvíle slávy si Gregor užil pocit radosti
i jako trenér. Na červnovém Mistrovství ČR v Rožnově pod Radhoštěm skončilo pět z jeho sedmi svěřenců na stupních vítězů. Stříbrné medaile vybojovali
Vladislav Halva, Josef Bednář a David Klepárník,
bronzový kov si pověsili na krk František Šutera
a Filip Štursa. „Udělalo mi to letos největší radost.
Hrozně mě potěšil i můj bývalý žák Matěj Peňáz,
jenž se stal pod vedením svého otce ve Žďáru nad
Sázavou profesionálním kickboxerem.“ vyzdvihuje
Gregor kickboxerské úspěchy.
Jiří Bubák

MUŽI „A“ - Tlapnet KP

Gregor
vicemistrem světa
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Datum
17. 8.
24. 8.
31. 8.
7. 9.
14. 9.
20. 9.
28. 9.
4. 10.
11. 10.
19. 10.
25. 10.
28. 10.
2. 11.
9. 11.
16. 11.
Datum
16. 8.
23. 8.
30. 8.
6. 9.
13. 9.
21. 9.
27. 9.
5. 10.
12. 10.
18. 10.
26. 10.
28. 10.
1. 11.
Datum
16. 8.
24. 8.
27. 8.
31. 8.
6. 9.
14. 9.
20. 9.
27. 9.
5. 10.
11. 10.
19. 10.
25. 10.
28. 10.
1. 11.
9. 11.
Datum
31. 8.
7. 9.
14. 9.
20. 9.
28. 9.
5. 10.
12. 10.
19. 10.
26. 10.
Datum
17. 8.
23. 8.
27. 8.
30. 8.
3. 9.
6. 9.
13. 9.
21. 9.
4. 10.

Ne
Ne
Út
Ne

19. 10.
26. 10.
28. 10.
2. 11.

Kolo
2
3
4
5
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7
8
9
10
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1
13
14
15
Kolo
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
1
13
Kolo
2
3
1
4
5
6
7
8
9
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11
12
15
13
14
Kolo
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kolo
2
3
1
4
8
5
6
7
9
10
11
12
14
13

Čas
17.00
17.00
10.15
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
16.00
15.30
14.30
14.30
14.00
14.00
13.30
Čas
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
16.00
15.30
14.30
14.30
14.00
Čas
14.15
14.30
17.00
14.00
17.00
14.00
12.45
14.15
13.15
13.30
12.45
14.30
11.45
11.15
11.45
Čas
14.30
14.15
10.00
13.45
14.00
13.15
13.15
15.00
11.45
Čas
9.30 11.15
9.30 11.15
17.00 18.45
9.30 11.15
17.00 18.45
9.30 11.15
9.30 11.15
10.00 11.45
10.00 11.45
9.30 11.15
10.00 11.45
9.00 10.45
9.30 11.15

Domácí
AFK Horní Jelení
SK Polička
MFK Chrudim B
SK Polička
Sokol Dolní Újezd
SK Polička
SK Polička
FK Agria Choceň
SK Polička
TJ Lanškroun
SK Polička
SK Polička
SK Pardubičky
SK Polička
FC Hlinsko
Domácí
SK Polička B
Sokol Verměřovice
SK Polička B
Sokol Čistá
SK Polička B
Sokol Morašice
TJ Lanškroun B
SK Polička B
Sokol Libchavy
SK Polička B
TJ Jablonné n/Orlicí
Sokol Kamenná Horka
SK Polička B
Domácí
SK Polička/Sokol Pomezí
TJ Jablonné n/Orlicí
Sokol Živanice/Lázně Bohdaneč
SK Polička/Sokol Pomezí
Jiskra Heřmanův Městec
SK Polička/Sokol Pomezí
SK Holice
1. FC Žamberk/OEZ Letohrad B
SK Polička/Sokol Pomezí
TJ Svídnice/Slatiňany
SK Polička/Sokol Pomezí
AFK Horní Jelení
SK Polička/Sokol Pomezí
SK Polička/Sokol Pomezí
Sokol Dolní Újezd
Domácí
Sokol Morašice/Slavoj Cerekvice
SK Polička B /Sokol Bystré
FK Proseč, o. s.
SK Polička B /Sokol Bystré
TJ Sebranice
SK Polička B /Sokol Bystré
SK Polička B /Sokol Bystré
Sokol Řetová/Jiskra Ústí n. O. B
SK Polička B /Sokol Bystré
Domácí
Sokol Libchavy
SK Polička
SK Polička
Jiskra Litomyšl
SK Polička
SK Polička
SK Polička
FK OEZ Letohrad
SKP Slovan M. Třebová
SK Polička
Sokol Dolní Ujezd
TJ Svitavy
TJ Jabnlonné nad Orlicí
SK Polička

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

Hosté
SK Polička
FK OEZ Letohrad B
SK Polička
Jiskra Litomyšl
SK Polička
1. FC Žamberk
Sokol Moravany
SK Polička
ŽSK Třemošnice
SK Polička
TJ Svitavy
SKP Slovan M. Třebová
SK Polička
SK Holice
SK Polička
Hosté
Slavoj Cerekvice n/Loučnou
SK Polička B
Jiskra Ústí n/Orlicí B
SK Polička
Sokol Řetová
SK Polička B
SK Polička B
Sokol Dlouhá Loučka
SK Polička B
FC Jiskra 2008
SK Polička B
SK Polička B
Sokol Sebranice
Hosté
Agria Choceň
SK Polička/Sokol Pomezí
SK Polička/Sokol Pomezí
Jiskra Ústí n/Orlicí
SK Polička/Sokol Pomezí
FK Přelouč
SK Polička/Sokol Pomezí
SK Polička/Sokol Pomezí
SKP Slovan M. Třebová
SK Polička/Sokol Pomezí
ŽSK Třemošnice
SK Polička/Sokol Pomezí
TJ Svitavy B
SK Pardubičky/ Pardubice C
SK Polička/Sokol Pomezí
Hosté
SK Polička B /Sokol Bystré
Sokol Prosetín/Sokol Holetín
SK Polička B /Sokol Bystré
TJ Luže
SK Polička B /Sokol Bystré
Sokol Svratouch
SK Sloupnice/ FK Jhnědí
SK Polička B /Sokol Bystré
TJ Horní Újezd
Hosté
SK Polička
TJ Jablonné nad Orlicí
TJ Svitavy
SK Polička
Jiskra Ústí nad Orlicí
TJ Lanškroun
FK Česká Třebová
SK Polička
SK Polička
volný los
SK Polička
SK Polička
SK Polička
Sokol Libchavy

Odjezd
14.45

hřiště
č. 1

8.00
č. 1
15.30
č. 1
č. 1
14.15
č. 1
13.45
č. 1
č. 1
11.45
č. 1
11.45
Odjezd

hřiště
č. 1

15.15
č. 1
15.30
č. 1
15.00
14.45
č. 1
14.00
č. 1
12.30
13.00
Odjezd
12.30
14.30

č. 1
hřiště
č. 2
Živanice
Pomezí

14.45
Pomezí
10.45
12.00
11.30

Žamberk
č. 2
Svídnice
Pomezí

12.30
č. 2
č. 2
10.15
Odjezd hřiště
13.00 Morašice
č. 2
8.30
č. 2
12.45
Bystré
Bystré
13.00 Řetová
Bystré
Odjezd hřiště
7.30
č. 2
č. 2
8.00
č. 2
č. 2
č. 2
7.45
8.15
č. 2
8.15
8.30
7.00

H. Újezd

č. 2

Turisté zvou

Tenis
26. 7. turnaj v babytenisu ve Svitavách. Naše
favoritka Simča Válková odehrála opět vynikající
turnaj. Po jedné prohře ve skupině už v pavouku
nezaváhala a obsadila 1. místo.
26. 7. turnaj dorostu v Poličce. Vyšší kategorii
zkusili Adam Jelínek a Zdenda Jílek. Oba bez úspěchu. Mezi děvčaty hrála Eliška Hrubá, která si vylosovala další naši hráčku Lucku Jílkovou. Lucka po
výhře nad Eliškou získala ještě 3. místo ve čtyřhře.
Sobota 2. 8. patřila na poličských kurtech Mistrovství Pardubického kraje neregistrovaných hráčů. Týden před turnajem nebylo vůbec jasné, zda
se mistrovství vůbec uskuteční, kvůli malému počtu hráčů. Naštěstí se turnaj začal pomalu naplňovat až se zastavil na solidních jedenácti dvojicích.
Tyto dvojice byly rozlosovány do tří skupin. Ve
skupinách byla k vidění řada zajímavých zápasů
s překvapujícím výsledkem. Solidní hrou se prezentovala dvojice z Ostravy Walden-Holeček, která dokráčela až do finále, kde však nestačila na největší favority turnaje dvojici Kubát-Souček, která
opět získala přebornický titul.
Výsledky:
1.
Kubát Martin - Souček Pavel
2.
Walden David - Holeček David
3.
Střílek Jirka - Hrdina Michal a Vápeník
Erik - Vltavský Vláďa
5.-8. Kadlec Jirka - Krupička Martin, Malý
Dan - Mach Lukáš, Báča jakub - Ducháček Pavel a Souček Tomáš - Pugzík Honza
9.-11. Šedivý Jirka - Kašper Láďa, Vápeník Dušan - Jílek Zdeněk a Blažek Roman - Kabrhel Jan
2. 8. turnaj mladších žákyň v Moravské Třebové. Kačka Kotvová a Šárka Uhlířová vyrazily na
další turnaj. Ve dvouhře se jim nedařilo, ale ve

Harmonogram kurzů
Plavecká škola vás zve k návštěvě těchto kurzů:
od 15. září
Pondělí:
vede instruktor/ka
• 16.00 – 17.00 hod. přípravka ORKA
Zdeněk Jandík
• 16.00 – 17.00 hod. Delfínek 5 - 9 let
Zdena Šemberová
• 16.00 – 17.00 hod. děti kapříci od 4 -7 let velký b.
Jolana Kozlová
• 17.00 – 18.00 hod. zdokonalovací kurz st. žáci
Zdena Šemberová
• 17.00 – 18.00 hod. plavecký oddíl A+B ORKA
Zdeněk Jandík
Úterý:
• 16.00 -17.00 hod. Delfínek 5 - 9 let
Zita Nešťáková a Zdena Šemberová
Středa:
• 12.30 -13.00 hod. Batolata, malý bazének
- pulečci
Jana Nyklová
• 13.00 – 13.30 hod. Batolata, malý bazének
- pulečci
Jana Nyklová
• 13.30 – 14.00 hod. Batolata, malý bazének
- medúzky
Jana Nyklová
• 14.00 – 14.30 hod. Batolata, malý bazének
- pulečci
Jolana Kozlová
• 14.30 – 15.00 hod. Batolata, malý bazének
- medúzky
Jolana Kozlová
• 15.00 – 15.30 hod. Batolata, malý bazének
- medúzky
Jolana Kozlová
• 15.30 – 16.00 hod. Batolata, malý bazének
- medúzky
Jana Divoká
• 16.15 - 17.00 hod *veřejnost - rodiče s dětmi
2-3 let – želvičky - velký b.
Jana Divoká
• 16.15 – 17.30 hod. plavecký oddíl Orka
Zděněk Jandík
• 17.30 – 19.00 hod. kondiční plavání veřejnost
plavčík
• 19.00 – 20.00 hod. Aquaerobic Jana Divoká

Čtvrtek 11. září - Odpolední
vycházka. Vycházku vede Jiří
Andrle.
18.-21. září – Česká Kanada.
Společný autobusový zájezd členů odborů ze Svitavska do oblasti České Kanady s ubytováním
ve Slavonicích.
Čtvrtek 25. září – Odpolední vycházka. Vycházku vede Jiří Andrle.
Sobota 4. října – Pivnice. 44. ročník oblíbené
vycházky do Pivnické rokle u Zderazi. Vycházku
vede Vladimír Uhlíř
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

čtyřhře po bojovném a vyrovnaném zápasu, obsadily 2. místo a deset bodů do žebříčku.
2. 8. turnaj starších žáků v České Třebové. Startoval Adam Jelínek a úspěšně. Ve dvouhře obsadil
3. místo a ve čtyřhře 2. místo.
3. 8. turnaj minitenistů v Hlinsku. Startovali
Adam Novák, Žanda Navrátilová a Verča Uhlířová.
Turnaj byl v polovině ukončen pro velký déšť.
5. 8. turnaj mladších žákyň ve Vysokém Mýtě.
Úspěšný turnaj pro Kačku Kotvovou. Ve dvouhře
vyhrála jeden zápas a ve čtyřhře získala 1. místo.
9. 8. turnaj staršího žactva v Poličce. Startovalo
15 děvčat a 17 chlapců. Mezi děvčaty získala Bara
Quittová 3. místo ve čtyřhře. Mezi chlapci měl
smůlu na los Péťa Sotona, který se utkal s Adamem Jelínkem. Adam se stal nejúspěšnějším naším hráčem, protože získal 2. místo ve dvouhře
a ve čtyřhře obsadil 1. místo. Zdenda Jílek obsadil
3. místo ve dvouhře a ve čtyřhře mu patřilo 2. místo. Bojovali ještě Radim Hnát a Honza Holub.
9. 8. turnaj mladších žákyň v Litomyšli. Šárka
Uhlířová bojovala, na body ale nedosáhla.
10. 8. turnaj babytenistek v Hlinsku. Naše nejúspěšnější hráčka současnosti Simča Válková opět
nezklamala a bez prohry získala 1. místo.
16. 8. turnaj mladších žákyň v Pardubicích. Šárce Uhlířové se opět po čase podařilo připsat body
za jednu výhru ve dvouhře. Hrála také Kačka Kotvová, která přes pěknou předvedenou hru, bohužel
další body nepřidala.
16. 8. turnaj starších žáků v Hlinsku. Zdenda
Jílek obsadil 2. místo ve dvouhře.
17. 8. turnaj minitenistů v Letohradu. Z našich
nejmenších hrála pouze Žanda Navrátilová, které se podařilo vyhrát jednou ve skupině a jednou
v pavouku útěchy a nakonec obsadila 15. místo.
-zj-

Pulečci 6 – 12 měsíců, Medúzky 1 – 2 roku, Želvičky 2 - 3 let (veřejnost), Kapříci 4 – 7 let, Delfínci
5 – 6 - 9 let, Zdokonalovací kurz st. žáci, Plavecký
oddíl ORKA
Cvičení a plavání pro těhotné po dohodě s instruktorkou - Zdena Šemberová.
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
může zakoupit permanentku na pět až patnáct vstupů. Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení.
Srdečně zveme začátečníky i pokročilé, přijďte mezi
nás, vyberte si z naší nabídky. Těšíme se.
Informace: Zjistili jsme pro vás – v roce 2014 zdravotní pojišťovny proplácí permanentky na plavání,
využijte této nabídky a přijďte si zaplavat.
Vedoucí plaveckého bazénu Jitka Kmošková, tel.
737 867 342, e-mail:bazen@tespolicka.cz, plavecká
škola Jolana Kozlová 731 020 030, e-mail: plaveckaskola@tespolicka.cz, hospodářka plaveckého bazénu Zdena Mihulková tel. 461 725 631, plbazen@
tespolicka.cz.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem a na webových
stránkách města Poličky a T.E.S., s.r. o
*Vážení rodiče, nabízíme vám s dětmi ve věku od
2 do 3 let plavání pro veřejnost v odpoledních hodinách. S jedním dítětem tohoto věku je nutný doprovod osoby starší 18 let. Plavání s dětmi je dostupné
pro širokou veřejnost.
Přihlášky obdržíte po telefonické dohodě na tel.
737 867 342, 461 725 637, bazen@tespolicka.cz, na
úvodní přednášce na Plaveckém bazénu, Nádražní
775, Polička.

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.
•
Oznamujeme občanům, že i letos proběhne
sběr ovoce na 50% destilát z těchto druhů:
jablka, hrušky, švestky. Sběrné místo: Polička U liboháje 64 (nad fotbalovým hřištěm). Zahájení
sobota 6. září 2014 9.00-11.00 hod. Provozní doba:
středa 15.00-17.00 hod., sobota 9.00-11.00 hod.
Do odvolání. Kontakt: 737 940 432.
•
FITSTUDIO MAYA, Družstevní 1022, Polička,
hubnutí ve Vacushape, vibrační plošina, bodyroll,
lymfodrenáže, infrasauna, klasické masáže. Otevřeno dle objednávek - mob. 777 731 212.

Mnoho plaveckých úspěchů přeje za kolektiv Plavecké školy a Plaveckého bazénu
Jitka Kmošková

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

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Plavecký bazén

Karate

1. 9. – 14. 9. z důvodu plánované rekonstrukce
plynové kotelny, měření a regulace
ZAVŘENO
15. pondělí 6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00
16. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
17. středa
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 Aquaerobic
18. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
19. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
20. sobota 14.00-20
21. neděle zavřeno
22. pondělí 6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00
23. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
24. středa 6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 Aquaerobic
25. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
26. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
27. sobota 14.00-20.00
28. neděle zavřeno
29. pondělí 6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00
30. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy

• návštěvník za překročení zaplacené doby
uhradí 10 Kč za započatou každou ¼ hodinu
• návštěvník fitcentra na plaveckém bazénu,
který jde po cvičení plavat, uhradí 10 Kč za
započatou každou ¼ hodinu
• Návštěvník sauny na plaveckém bazénu, který
jde plavat před saunováním, uhradí 10 Kč za
započatou každou ¼ hodinu
• držiteli ZTP a ZTP/P a jejich průvodci se poskytne sleva poloviny vstupného
Kurzy
Aquagravidibic
80 Kč/60 min.
Aquaerobic
80 Kč/60 min.
Batolata
malý bazének
110 Kč/30 min.
Rodiče s dětmi 2-3 roky veřejnost
velký bazén
100 Kč/45 min.
Plavání hrou
60 Kč/60 min.
Zdokonalovací plavání
60 Kč/60 min.
Delfínek
60 Kč/60 min.
Plavání a cvičení nejen
pro seniory
50 Kč/60 min.
Přednášky
Úvodní přednášky,
přednášky pro těhotné

Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 °C.
Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami.
Děti do jednoho roku nemohou do bazénové vody
pro dospělé. 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 na veřejné plavání
povolen pouze v doprovodu plnoleté osoby.
Ceník plavecký bazén platný od 15. 9.
BAZÉN plavání
děti do 3 let
zdarma
děti od 3 do 15 let
20 Kč/hod.
ostatní
45 Kč/hod.
SAUNA
děti do 3 let
zdarma
děti od 3 do 15 let
40 Kč/ hod.
ostatní
80 Kč/hod.
Permanentky
5 vstupů
10 vstupů
plavání
děti od 3 do 15 let
85 Kč/hod. 160 Kč/hod.
ostatní
200 Kč/hod. 400 Kč/hod.
sauna
děti od 3 do 15 let
190 Kč/hod. 365 Kč/hod.
ostatní
375 Kč/hod. 725 Kč/hod.

15 vstupů
210 Kč/hod.
575 Kč/hod.
525 Kč/hod.
1.050 Kč/hod.

Upozornění:
• vstup na bazén je započítán od převzetí do
předání klíčku od kabinky

Ve dnech 31. 6. –5. 7. se v Letovicích pod dohledem mistra Rudolfa Jakhela (IX. DAN) uskutečnil
seminář moderního sportovního karate. Tento
seminář byl zaměřen na procvičení a zdokonalení
základních technik. Trénink byl rozdělen třífázově, přičemž ranní část probíhala na venkovním
parkovišti a důraz se v ní kladl na zopakování
naprostých základů. Součástí ranního tréninku
byl i běh, jehož délka záležela na vytrvalosti jed-

20 Kč za osobu

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

10 Kč
5 Kč/hod.
10 Kč/hod.
5 Kč/hod.

Upozornění
Potvrzení pro zaměstnavatele a pojišťovny za
vstupenky nebo permanentky hlaste v pokladně
před zaplacením nebo využijte služeb v pracovní
době v kanceláři plaveckého bazénu.
Ceny jsou včetně 15% DPH a půjčovné je včetně
21% DPH.
Provoz koupaliště v Poličce je od 1. 9. uzavřen
Provoz sauny
muži:
středa a pátek 16.00-19.30 h.
ženy:
čtvrtek 16.00-19.30 h.,
sobota 15.00-16.55 h.
společná: sobota 17.00-20.00 h.
Aktuální změny o provozu sauny jsou zveřejněny na vývěsní tabuli před plaveckým bazénem
a web. stránkách: město Polička, T.E.S., s. r. o.
Informace:
• Jitka Kmošková: 737 867 342
bazen@tespolicka.cz, 731 020 030,
plaveckaskola@tespolicka.cz,
• Zdena Mihulková: 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz
Provozní doba fitcentra na plaveckém
bazénu:
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00
čt:
14.00-20.00
so:
17.00-19.00
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora
Zimní stadion
Provoz zimního stadionu bude pravděpodobně
otevřen 1. 10.
Provoz in-line je ukončen k 31. 8.
Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního stadionu,
Polička, zimnistadion@tespolicka.cz, 461 725 427.

notlivce, často to tedy bylo až několik kilometrů.
Dva následující tréninky se už odehrávaly v hale
a pokračovalo se v tréninku z rána. Často se cvičilo ve dvojicích, počínaje základními údery až
po realistickou simulaci boje, tzv. progresivní
sparing, který je řízen heslem „Nevykryješ, dostaneš“ (všechny údery jdou skrz a naplno). Ve středu
a v sobotu pak probíhaly testovací turnaje, které
měly prověřit, jsou-li karatisté schopni využít naučené techniky i v praxi. Akce střídala akci, pot
tekl proudem a občas i trocha krve ukápla, nicméně nakonec si mohli všichni bojovníci poblahopřát
k dobrým výsledkům. I přes obrovskou konkurenci v jednotlivých kategoriích (celkem se zúčastnilo
10 oddílů) si po napínavých bojích poličský oddíl
z Letovic odvezl nemálo ocenění a někteří zde také
získali vyšší technické stupně (vyšší pásy).
Výsledky poličských karatistů:
Šárka Kučerová
1. místo
forma Set
Šárka Kučerová
1. místo
boje ženy absolutní
Žaneta Petrásová 2. místo
boje ženy pod 16 let
Luboš Teplý
3. místo
forma Prima
Jiří Paulíček
2. místo forma Secunda
Jiří Paulíček
2. místo
boje muži 7-8kyu
Luboš Teplý a Žaneta Petrásová složili zkoušku
na 9. kyu (2. žlutý pás)
Jiří Paulíček složil zkoušku na 6. kyu (zelený
pás)
-ra-

Ubytování „Balaton“
u koupaliště
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.
Provozovatel T.E.S., Jiráskova 977, Polička
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
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