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Milacron Czech Republic
hledá zaměstnance
Firma Milacron Czech Republic se z dosavadního sídla v Poličce – Bořinách, kde působila
více než 20 let, přestěhovala do nového komplexu v oblasti poličské průmyslové zóny. 1. dokončená etapa nového závodu má celkovou rozlohu
12 000 metrů čtverečních a zahrnuje jak část
výrobní, tak nové kanceláře. Firma MCR vyrá-

Masarykova
ulice uzavřena

bí stroje na vyfukování plastů, které se užívají
např. pro výrobu plastových lahví na mléko,
šampóny, nádoby pro větší obsah tekutin a další.
Milacron je v oblasti výroby strojů na vyfukování plastů na světové špičce a je připravený
na další významný růst v tomto sektoru. Díky
novému výrobnímu komplexu upevňuje Milacron svoji evropskou produkci. V Poličce bude
vyrábět stroje navržené v Německu, Itálii a Spojených státech pro zákazníky v Evropě, na Středním Východě, Africe a dalších mezinárodních
trzích.
Milacron má v současné době asi 50 zaměstnanců a provádí rozsáhlý nábor v těchto oborech – strojní a elektro technici, dělnické profese, strojní a elektro inženýři. Očekávaný růst
by měl být na konci příštího roku až 100 nových
pracovních míst. Firma nabízí odpovídající platové ohodnocení a benefity zahrnující i dotovanou kantýnu. Nový závod nabízí práci ve výbor-

Město Polička
děkuje sponzorům
Vedení města Poličky tímto děkuje sponzorům
za podporu v roce oslav 750. výročí založení města. Konkrétně Poličským strojírnám, a. s. a firmě pana Pavla Jílka za krásný ohňostroj ze dne
7. května, firmě Zlatovánek, s. r. o. za možnost
umístit programy roku oslav v jejich autobusech,
firmě Ravensburger Karton, s. r. o. za výrobu puzzlí s tématem Poličky zdarma.

Dík patří dále firmě Masokombinát Polička, a. s. za to, že na svých obalech umístila logo
oslav a tím propaguje Poličku a její výročí u svých
zákazníků po celé republice. Firmě VHOS, a. s. za
finanční podporu festivalu Polička 555.
Velký dík patří též firmě REK plus, s. r. o. za stálé nové kreativní nápady a rychlé zpracování veškerých požadavků na tištěné materiály roku oslav.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města
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ném pracovním prostředí. Je pravý čas využít
této příležitosti a možnosti pracovat na novém
projektu. Pokud máte o práci ve firmě zájem, zašlete svůj životopis na e-mail vlastimil.kalasek@
milacron.cz.
Přínos pro město hodnotí i starosta Jaroslav
Martinů: „Jsem velice rád, že se našemu městu podařilo v rekordním čase zvládnout velmi
složitý výkup původních pozemků od jednotlivých vlastníků včetně dalších věcí, které investor požadoval (dobudování dílčí infrastruktury apod.). Tento velmi moderní provoz vyžaduje
značný počet kvalifikovaných pracovníků a to
našemu městu dává naději na větší uplatnění
odborných profesí. Bohužel v posledních letech
vidíme velmi nepříznivý jev, který postihuje
menší města a obce včetně Poličky, že značná
část mladých lidí, především absolventů vysokých škol, zůstává v Praze a v dalších velkých
městech. Pro spokojený život dalších generací
v našem městě je nezbytné využít všech příležitostí a usilovat i o každé jedno pracovní místo.
V neposlední řadě je nutné podporovat i pěkné
a dostupné bydlení. Jen tak máme reálnou šanci
získat potenciál mladých lidí pro naše město.“
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

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

Na základě jednání se zhotovitelem akce ohledně postupu stavebních prací a dle upřesnění zhotovitelem předloženého časového harmonogramu
tímto aktualizujeme předpokládaný časový průběh prací na rekonstrukci ulice Masarykova. Ter-

míny se mohou v řádu jednotek dnů lišit z důvodu
postupu prací, příp. počasí.
• 1. úsek ul. Masarykova – od náměstí do
cca poloviny ulice – začátkem května byly zahájeny práce na výměně vodovodu, uzavírka
je předpokládána od 13. 5. do 5. 6. 2015.
• 2. úsek ul. Masarykova – od poloviny ulice
po křižovatku s ul. Na Bídě – předpokládaná
doba realizace od 21. 5. do 30. 6. 2015 (uzavírka je předpokládána od 6. 6. do 30. 6. ).
Část výměny vodovodu bude prováděna bez
uzavírky.
Jednotlivé úseky budou při provádění prací
neprůjezdné, průchod pro pěší a přístup do provozoven a objektů bude umožněn. Při uzavírce
jednotlivých úseků bude umožněn příjezd vozidel
zásobování k začátku a konci úseku (dočasná změna dopravního značení, obousměrný provoz, slepá
ulice, atd.). Při uzavírkách ul. Masarykovy bude
výjezd z náměstí ul. Riegrovou – po jednáních
s dotčenými orgány bylo rozhodnuto, že vjezd do
náměstí bude umožněn pouze ul. Tyršova a výjezd
ul. Riegrova.
Pracovníci zhotovitele budou v pravidelných intervalech informovat jednotlivé provozovny o aktuálním stavu.
Za dočasné komplikace při provádění prací se
omlouváme. Děkujeme za pochopení
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 18. června
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Poličské
koupaliště

Výstavba venkovního vedení 110 kV
Hlinsko–Polička, Polička–Svitavy

V měsíci květnu prováděly sportovní služby čištění koupaliště již tradičně před zahájením akce
Rockoupání. Nemalou měrou přiložili ruce k dílu
poličští hasiči se svou technikou. Na obnově čistého dna a ochozu se podíleli též zaměstnanci
sportovních služeb a lidé vykonávající veřejně
prospěšné práce při MěÚ Polička. Po ukončení
letního festivalu Rockoupání se tato parta sejde
znovu a čištění si zopakuje.

Před zahájením příprav na letní sezonu v areálu přírodního koupaliště v Poličce na náklady
města Poličky se zrealizovala vodovodní přípojka
na dopouštění pitné vody do brouzdaliště. Pro
zvýšení kvality vody přitékající do bazénové vany
brouzdaliště pro koupání nejmenších návštěvníků s vodou ohřívanou na 25 °C provede poličská
firma montáž UV Lampy.
Vodní nádrže přírodního koupaliště před zahájením sezony ožijí modrým nátěrem (voděodolnou barvou) pod dohledem profesionálních
natěračů.
Informace o zahájení a využití provozu přírodního koupaliště, brouzdaliště, plážového hřiště,
kiosku najdete na www stránkách města Poličky
a na www stránkách T.E.S., s. r. o. Polička a v Jitřence.

Vyjádření ČEZ, a. s. k situaci vedení
elektrické energie do Poličky a okolí
Nutnost výstavby nového vedení 110 kV je zřejmá
i ze současné situace v připojování velkých odběratelů elektrické energie. Kapacita stávajících vedení
vysokého napětí na Poličsku (oblast mezi městy
Hlinsko, Bystré a Litomyšl) je vyčerpána, z tohoto
důvodu je společnost ČEZ Distribuce nucena omezovat a regulovat připojování nových odběratelů
i navyšování příkonu u stávajících odběrných míst.
Na Poličsku v současné době evidujeme několik
zamítnutých žádostí o navýšení odběrů z hladiny
vysokého napětí (např. Flídr plast, s. r. o., Ravensburger Karton, s. r. o., Bohemiatex, s. r. o., atd.)
Nedostatečná kapacita stávajících vedení vysokého
napětí brání v rozvoji celého mikroregionu Poličsko.
Na hladině nízkého napětí – tedy rodinné domky
zatím připojujeme i nadále, ale situace s dodávkou
energie v této oblasti je vážná.
Situaci vyřeší výstavba nové transformovny
110/35 kilovoltů v areálu stávající transformovny
v Poličce, která je podmíněna výstavbou vedení
110 kV v koridoru Hlinsko – Polička a Polička –
Svitavy. Realizací těchto staveb se zlepší kvalita
a spolehlivost dodávek elektrické energie a bude
umožněn další rozvoj regionu. Přípravou stavby
se zabýváme již od roku 2007, kdy byly zahájeny
přípravné a projekční práce. Projednáváme záměr
s majiteli pozemků a zástupci místních samospráv.
Mgr. Šárka Beránková,
mluvčí Skupiny ČEZ pro region východní Čechy
Vyjádření starosty města Poličky Jaroslava
Martinů: „Nejen pro Poličku, ale i pro širší region má výstavba nového vedení 110 kV naprosto
zásadní význam. Bez posílení kapacity elektrické

energie není možný další rozvoj především průmyslové výroby. Myslím, že si všichni uvědomujeme, jaký význam pro celkovou současnou, ale
i budoucí prosperitu města a kraje mají klíčové
průmyslové a jiné investice firem. Na těchto rozhodnutích stojí tolik potřebná tvorba pracovních
míst. Pokud máme předat město další generaci
našich dětí a vnuků v dobrém stavu, je nezbytné učinit vše, co pomůže život obyvatel v našem
městě stabilizovat. Cítím úlevu a jsem velmi rád,
že se kritická situace s dodávkou el. energie do
Poličky vyřeší.“
Vyjádření místostarostky města Polička a zároveň předsedkyně Mikroregionu Poličky Marie
Kučerové: „V letošním roce již 2x proběhlo z iniciativy hejtmana Pardubického kraje Martina
Netolického setkání zástupců ČEZ Distribuce,
projektantů a starostů dotčených obcí. Zúčastnila jsem se jako místostarostka Poličky a zároveň
předsedkyně Mikroregionu Poličsko.
Celková délka vedení Hlinsko – Polička je
28,2 km, převážně vedeného v trase stávajícího
vedení 35 kV a celková realizační cena stavby je
297 mil Kč.
V rámci prezentace jsme byli seznámeni s časovou osou (zahájení veřejného projednání ÚR, jednání s vlastníky pozemků, výběr dodavatele…)
a výpočtem hodnoty věcného břemene.
V průběhu jednání jsem se zajímala o Nadaci ČEZ, která finančně v roce 2015 podporuje
řadu projektů – např. Oranžová hřiště, Oranžové schody (bezbariérové úpravy) a Oranžové
přechody pro chodce (osvětlení), dotčené obce
Mikroregionu Poličsko se mohou o tuto podporu
ucházet.“

750 tváří Poličky
v Městské knihovně
V sobotu 6. června bude v Městské knihovně
představen fotografický projekt, jehož cílem bylo
zachytit pestrou mozaiku lidí spojených s Poličkou. „750 portrétů v jediném velkém obrazu má
připomenout rozmanitost lidského společenství
města,“ komentuje autor projektu Jaroslav Mareš.
Počet portrétů je inspirován počtem let od založení Poličky Přemyslem Otakarem II.
„Mozaika tváří zahrnuje všechny věkové kategorie (mezi nejmladším a nejstarším portrétovaným
je věkový rozdíl 97 let) stejně jako nekonečnou
řadu profesí a zájmů, které portrétované charakterizují. Tak jako každá tvář Poličky patří konkrétnímu člověku s konkrétním jménem a osudem,
tak i na tomto obrazu je každý portrét představen
jménem a dalším stručným údajem o fotografovaném. Vedle výtvarného díla tak vznikl důležitý
dokument, který by měl budoucím generacím připomenout, jací jsme byli v roce 2015,“ upřesňuje
autor projektu.
Jaroslav Mareš přizval ke spolupráci čtyři fotografy: Pavla Váchu, Evu Křivkovou, Radima Hromádku a Simonu Tůmovou. Náročná práce probíhala po dobu jednoho roku a jejím výsledkem
je obraz o velikosti 7,5 x 1 metr, který si můžete
prohlédnout do konce září ve vestibulu Městské
knihovny.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města
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MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
nabízí k prodeji

stavební parcely
na výstavbu rodinných domů v lokalitě ulice Bezručova v Poličce I. etapa
 možnost výstavby RD na podzim 2015 po vybudování technické infrastruktury
 velikost volných parcel 600 m2 – 1200 m2
 možnost úhrady kupní ceny do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy
Přehled volných parcel naleznete v grafické příloze na stránkách
města Poličky: www.policka.org, v oddílu „Dokumenty“
Zájemci o koupi se mohou přihlásit na odboru správy majetku MěÚ Polička, dveře č. 19,
tel. 468 001 720, 461 723 812, 734 152 220.

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

Záchranka má v Poličce pevné místo
Nová budova výjezdové základny záchranky
v Poličce, která se nyní buduje za přispění Pardubického kraje a Evropské unie za přibližně 15 milionů korun, by měla do konce roku sloužit posádce
záchranářské služby. „Její výstavba je důkazem
toho, že Pardubický kraj ve svém plánu pokrytí
území kraje výjezdovými základnami s městem
Polička počítá i do budoucna,“ řekl 1. náměstek
hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
Nic na tom nemění fakt, že od 1. června bude dočasně na noční směny od 19 do 7 hodin ráno ve všední dny vystřídána lékařská posádka nelékařskou.
„V napjaté personální situaci, kdy je celorepublikový nedostatek špičkových lékařů schopných
a ochotných pracovat na záchranných službách,
nám dva lékaři dlouhodobě onemocněli. Proto
jsme hledali přechodné a nejméně bolestné řešení,
aby systém přednemocniční péče po celém kraji
fungoval kontinuálně a nadále bezchybně,“ uvedl
Pavel Svoboda, ředitel Zdravotnické záchranné
služby Pardubického kraje.
Noční doba je méně exponovaná, přesto bude
lékař k potřebným výjezdům bezprostředně zajištěn, a to ze základen Svitavy, Litomyšl, Hlinsko,
případně z Nového města na Moravě na základě
smlouvy mezi kraji. Ve všední dny v denní dobu
a celé víkendy bude provoz beze změn, připravena
bude posádka s lékařem, tak jako tomu bylo dosud.
Nelékařská je polovina sanitek
V Pardubickém kraji pracuje bez lékaře v posádce polovina všech sanitních vozidel. Nelékařské
posádky celoročně zasahují v Holicích, ve Skutči,
v Přelouči nebo Lanškrouně. Všude byly dodrženy
zákonné povinnosti organizace a zachována úro-

Za hranicí?

veň špičkové péče o pacienty. Na základě celoreV minulé Jitřence (květen 2015) vyšel článek
publikových údajů je pouze třetina všech výjezdů „Průběžné naplňování volebního programu ČSSD
záchranných služeb indikována pro lékaře. V těch- Polička“. Trochu mne to zaskočilo, jelikož jsem ješto případech vyjíždí kromě místní záchranářské
tě v našem městském periodiku presentování
posádky také lékař z nejbližší základny a to ihned „úspěchů“ nějaké politické strany nečetl.
po oznámení výzvy. Díky tomu nedochází k časové
Také jsem si myslel, že je Jitřenka apolitický měprodlevě.
síčník s výjimkou předvolebních inzercí. Potvrdilo
Zdravotnická záchranná služba Pardubického
se mi to po prostudování „Statutu periodického tiskraje nyní zahájila mediální a osobní kontaktní
ku Jitřenky“ schváleného 1. 2. 2007 a doplněného
kampaň s cílem v nejbližších týdnech získat pro
15. 3. 2011 radou města, kde se v bodě 7. píše:
základnu v Poličce dalšího perspektivního lékaře
„V Jitřence nebude zveřejňována propagace poa vrátit co nejdříve činnost lékařské posádky do
litických stran a politických hnutí s výjimkou bezpůvodního režimu.
platné inzerce k volbám do Zastupitelstva města
PhDr. Zuzana Nováková
Poličky a do Zastupitelstva Pardubického kraje.
oddělení komunikace a vnějších vztahů
Rozsah předvolební inzerce bude stanoven před
kancelář hejtmana
konáním voleb radou města.“
Tímto se mi článek jeví jako propagace politické
Dne 11. května přijala k výše uvedené situaci
strany a neměl by být uveřejněn a je za hranicí „StaRada města Poličky toto usnesení:
tutu Jitřenky“ schváleného i členem rady města za
a) RM nesouhlasí s návrhem částečné transfor- ČSSD.
mace lékařské posádky (RLP) ZZS PAK na
12 krát psaný název strany, 5 krát slovo program
výjezdové základně Polička na posádku zá- a z toho 4 krát volební to přesně dokládá.
chranářskou (RZP) od 1. 6. 2015 předloženým
Pro ČSSD dvě mouchy jednou ranou – článek na
ředitelem ZZS PAK MUDr. Svobodou.
jejich www stránkách zkopírovat do Jitřenky. Je
b) RM požaduje zachování stávajícího režimu, článek na hraně? Ne, je to proti Statutu Jitřenky
a to je za hranou! Zákony, vyhlášky, smlouvy a stakdy je po dobu 24 hod. členem posádky lékař
tuty se musí dodržovat.
(RLP).
c) RM navrhuje realizovat předložený návrh
Petr Šimon, občan města Poličky
transformace na výjezdových základnách ve
městech, ve kterých jsou nemocnice poskytuJako šéfredaktor Jitřenky zastávám názor, že
bych z této pozice neměl zasahovat do volné výmějící akutní lůžkovou péči.
ny názorů občanů na stránkách Jitřenky, kromě
Starosta města navíc kvůli tomuto problému
případů, které jsou v rozporu s dobrými mravy
inicioval setkání starostů okolních obcí v Poličce
nebo zákony. Jitřenka zcela jistě není a ani nebyla
dne 26. května.
apolitická. Městští politici i občané vyjadřují svoje
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
názory na dění ve městě prakticky v každém čísle
(a ani toto není výjimkou – viz např. příspěvky
pánů Matouše a Šreka).
Můžeme diskutovat o tom, jestli článek zastupitele podávajícího informaci o své práci po první třetině volebního období je propagací politické strany či
nikoliv. Kdyby to byl jediný článek konkrétního politika a měl by vyjít těsně před volbami, klonil bych
se k názoru, že je. V nynější situaci bych naopak
přivítal více podobných příspěvků i z jiných politických stran, aby si volič mohl zkontrolovat, jak strany plní svoje předvolební sliby, co prosazují a nebo
čemu naopak brání, a mohl tak díky dostatku informací odpovědně rozhodovat ve volbách o budoucím
směřování svého města.
Ing. Ivo Janeček,
šéfredaktor Jitřenky

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
vyhlašuje aukci

na prodej bytu č. 941/13 o velikosti 1+2
v bytovém domě č. p. 940, 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce včetně spoluvlastnického podílu 38/1000 na
společných částech domu a na pozemku p.č. st. 3074 v k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, obec Polička
Byt se nachází ve IV. NP domu č. p. 940,941 na Sídlišti Hegerova v Poličce a sestává z kuchyně – 10,09 m2,
pokoje 1 – 18 m2, pokoje 2 – 7,85 m2, předsíně – 5,50 m2, koupelny – 4,50 m2, WC – 1,10 m2. Celková podlahová
plocha bytu činí 54,54 m2. K bytu náleží sklepní prostor o výměře 7,50 m2.
Aukce se bude konat ve středu 10. června 2015 v 15.00 hod. v zasedací síni Městského úřadu Polička (I. poschodí vpravo).
Vyvolávací cena: 558.900 Kč

Upozornění na
konec splatnosti
Připomínáme poplatníkům, že do 30. 6. 2015 je
splatný místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost,
že poplatky, které nebudou uhrazeny včas nebo ve
správné výši mohou být navýšeny až na trojnásobek v souladu s § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
MěÚ Polička, odbor finanční a plánovací

Prohlídku bytu lze uskutečnit po telefonické domluvě na tel. č. 468 001 720, 461 723 812 nebo 734 152 220.
Upozornění pro účastníky aukce:
Zájemci o koupi bytu se mohou přihlásit v den konání aukce nejpozději do 14.00 hod. na Městském úřadě Polička, odboru správy majetku, dveře č. 19. Před zahájením aukce je každý zájemce povinen podepsat Podmínky
aukce, v nichž odsouhlasí podmínky konané aukce. Dokument je k dispozici na uvedeném odboru. Bez podpisu
Podmínek aukce nebude zájemce k aukci připuštěn.

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

Ze zastupitelstva a rady města Poličky

Oslavy 70. výročí skončení 2. světové války se
připravovaly dlouho a bylo to dobře. Proběhly
důstojně, za větší účasti než obvykle a bez politických agitací.
K tradiční vzpomínce na hřbitově se sešlo mnoho nových i známých tváří, zazněly projevy, které
připomněly oběti východní i západní fronty, kytice položili zástupci několika generací poličských
občanů.
Odpoledne byla v městské knihovně zahájena
výstava, která připomíná, jak se časem proměňují oslavy tohoto významného výročí. Ale jsou zde
k vidění i fotografie z Poličky z období její okupace
z roku 1938 i protektorátu. Na vernisáži probíhala
výměna zážitků pamětníků, poznávaly se tváře
tehdejších obyvatel, ale proběhly i diskuse nad

některými kontroverzními situacemi zachycenými na dobových snímcích. Výstava určitě stojí za
zhlédnutí a můžete ji navštívit do 6. června.
A diskuse se přenesla i do podvečerního divadelního klubu. Téma Kavárny paměti bylo vlastně podobné – jak a proč si připomínáme výročí
ukončení největší války v dějinách. Za stolem
seděli Jaroslav Martinů, Jana Galgociová, Adolf
Klein a Jan Jukl, ale do diskuse se postupně zapojilo i několik návštěvníků z hlediště. Velké uznání
patří moderátorovi, a také autorovi výše zmíněné
výstavy, Jaroslavu Najbertovi za citlivé vedení
diskuse a její nápadité směřování. Přesto, že zazněly různé (i protichůdné) názory, všichni řečníci se dokázali respektovat a nesklouzli k osobním
invektivám, jak to často vidíme v televizních debatách. Těším se na další pokračování Kavárny
paměti na téma mnohem napjatější – Pražské jaro
v Poličce.
Nezbývá než doufat, že další připomínky i nekulatých výročí proběhnou ve stejném duchu a za
ještě hojnější účasti poličské veřejnosti. Stojí to za
to.
-ij-

Zápis do MŠ
2. kolo zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2015/2016 se bude konat 11. – 17. 6. 2015
v době od 8 do 16 hod. v budově Mateřské školy
Čtyřlístek Polička, E. Beneše 627.
Uvažujete-li o umístění dítěte do mateřské školy
v období 1. 9. 2015–31. 8. 2016, je třeba již nyní
podat přihlášku. Později budou děti přijímány
pouze ve výjimečných případech, většinou po
uvolnění místa v případě stěhování, dlouhodobé
nemoci atd.
Děti budou přijímány na základě kritérií, které
určuje ředitelka MŠ. Bližší informace získáte i na
http://www.msctyrlistek.unet.cz
Postup pro zákonného zástupce dítěte:
1. zákonný zástupce si vyzvedne přihlášku v MŠ
2. přihlášku vyplní
3. nechá potvrdit dětským lékařem
4. odevzdá v uvedeném termínu zpět do MŠ
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a Pardubickým krajem, Pardubice, jako stavebníkem,
Usnesení přijatá na 2. zasedání
dle důvodové zprávy.
Zastupitelstva města Poličky
konaném dne 23. dubna 2015
Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města
ZM neschvaluje vyřazení položky ve výši 50 tis. Kč
Poličky konané dne 11. května 2015
z rozpočtového opatření č. 4/2015 v kapitole 28 – SoRM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
ciální věci, ř. č. 3, na navýšení příspěvku na ubytováo dílo se společností FLORA SERVIS, s. r. o., Brno,
ní osob bez přístřeší a rodiny s dětmi.
na akci „Dětské hřiště na ul. B. Němcové v Poličce“,
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 dle
dle důvodové zprávy.
důvodové zprávy.
RM bere na vědomí zadání Územní studie Polička
ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta- – lokalita Jih I, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Informačnívebním řádu, v platném znění (stavební zákon), neschvaluje pořízení Změny č. 2 Územního plánu Po- ho centra Polička za rok 2014, dle důvodové zprávy.
RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění
lička na návrh vlastníků pozemků na území města.
ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy se sdru- rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2015, dle důvodové zprávy.
žením Sportovní kluby Polička, jejímž předmětem je
RM schvaluje užití městského znaku na týmovém
demontované herní zařízení dětského hřiště (břevnová houpačka, hrací sestava FLORA 24, hrací se- oblečení fotbalového týmu „HUNTOVNA TEAM“,
dle důvodové zprávy.
stava FLORA 16), dle důvodové zprávy.
RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně záZM schvaluje zřízení organizační složky – Veřejné
vazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje
práce od 1. 7. 2015 a zřizovací listinu dle důvodové
doby nočního klidu při konání akcí pořádaných Sbozprávy.
ZM schvaluje neuvolněným zastupitelům, před- rem dobrovolných hasičů Polička, takto:
1. Při konání taneční zábavy se skupinou KYVAsedům osadních výborů a předsedům komisí, kteří
nejsou neuvolněnými zastupiteli, navrhovanou ma- DLO na hasičské zahradě v Poličce 16.–17. 5. 2015
• v sobotu 16. 5. je doba nočního klidu vymezeximální výši měsíčních odměn a při souběhu výkonu
na dobou kratší, a to od 0.00 hod. do 6.00 hod.
funkcí souhrn měsíčních odměn za jednotlivé funk• v neděli 17. 5. je doba nočního klidu vymezena
ce, a to od 1. května 2015 tak, jak je uvedeno v důvodobou kratší, a to od 3.00 hod. do 6.00 hod.
dové zprávě.
a od 22.00 hod. do 24.00 hod.
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015
2. Při konání taneční zábavy se skupinou KYVAdle důvodové zprávy.
DLO na hasičské zahradě v Poličce 29.–30. 8. 2015
ZM schvaluje zavedení jmenné evidence hlasování
• v sobotu 29. 8. je doba nočního klidu vymezena zasedání Zastupitelstva města Poličky.
na dobou kratší, a to od 0.00 hod. do 6.00 hod.
ZM neschvaluje záměr pořizování audiovizuální• v neděli 30. 8. je doba nočního klidu vymezeho záznamu zasedání Zastupitelstva města Poličky
na dobou kratší, a to od 3.00 hod. do 6.00 hod.
a jeho živý přenos po internetu.
a od 22.00 hod. do 24.00 hod.
ZM schvaluje ocenění pro pana prof. PhDr. JaroRM schvaluje návrh Pamětního listu pro
slava Mihuleho, CSc., Praha 6, formou pamětního
listu za jeho dlouholetou práci v oblasti bádání o ži- prof. PhDr. Jaroslava Mihuleho, CSc., zpracovaného firmou REK plus, s. r. o., Polička, dle důvodové
votě a díle Bohuslava Martinů a jako poděkování za
zprávy.
celoživotní profesní, lidské a morální kvality.
RM schvaluje vyhlášení aukce na prodej bytu
č. 941/13 o velikosti 1+2 nacházejícího se v domě
Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města
č. p. 940, 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce, včetně
Poličky konané dne 27. dubna 2015
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ- spoluvlastnického podílu na společných částech
domu a na pozemku st. p. č. 3074 odpovídajícího id.
ností FLORA SERVIS, s. r. o. na akci „Dětské hřiště
38/1000 vzhledem k celku, vše v k.ú. Polička, část
na ul. B. Němcové v Poličce“, dle důvodové zprávy.
obce Horní předměstí, obec Polička, dle přílohy č. 1
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
této důvodové zprávy.
o dílo se společností FLORA SERVIS, s. r. o., „Dětské
RM schvaluje podmínky aukce bytu č. 941/13 o vehřiště v parku v Poličce“, dle důvodové zprávy.
likosti 1+2 nacházejícího se v domě č. p. 940, 941 na
a/ RM schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce
rozvodů chladícího zařízení ledové plochy na zim- Sídlišti Hegerova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku
ním stadionu v Poličce“, společnost Chlazení Choceň
st. p. č. 3074 odpovídajícího id. 38/1000 vzhledem
– montáže, s. r. o., Choceň, dle důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se spo- k celku, vše v k.ú. Polička.
RM pověřuje odbor sociálních věcí a zdravotlečností Chlazení Choceň – montáže, s. r. o., Choceň,
nictví k udělování souhlasu obce podle § 33 odst. 6
na akci „Rekonstrukce rozvodů chladícího zařízení
ledové plochy na zimním stadionu v Poličce“, dle dů- z. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
RM schvaluje objednání realizace akce Park v lovodové zprávy.
RM bere na vědomí návrh základních parame- kalitě Mánesova, F1-05 – Herní prvky, 1. etapa, u firmy FLORA SERVIS, s. r. o., Brno, dle předložené
trů pro řešení Územní studie Polička – lokalita
nabídky.
Jih I. a souhlasí s jejich zapracováním do zadání
RM nesouhlasí s návrhem částečné transformaúzemní studie ve znění dle důvodové zprávy.
RM neschvaluje zadání zhotovení lavičky propa- ce lékařské posádky (RLP) ZZS PAK na výjezdové
gující logo města Poličky firmě REK plus, s. r. o., Po- základně Polička na posádku záchranářskou (RZP)
od 1. 6. 2015 předloženým ředitelem ZZS PAK
lička, dle důvodové zprávy.
MUDr. Svobodou.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
RM požaduje zachování stávajícího režimu, kdy je
o dílo se společností ELEKTRO ŠUDOMA, s. r. o.,
po dobu 24 hod. členem posádky lékař (RLP).
Bystré, na akci „Rozšíření veřejného osvětlení
RM navrhuje realizovat předložený návrh transv II. etapě průmyslové zóny v Poličce“, dle důvodové
formace na výjezdových základnách ve městech, ve
zprávy
kterých jsou nemocnice poskytující akutní lůžkovou
a/ RM ruší v plném rozsahu Směrnici Rady města
Poličky č. 1/2007 o zadávání veřejných zakázek ma- péči.
lého rozsahu včetně navazujících dodatků dle důvoUsnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
dové zprávy.
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou odb/ RM schvaluje Směrnici Rady města Poličky
č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého roz- straněna jména a osobní údaje fyzických osob
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
sahu s účinností od 1. 5. 2015 dle důvodové zprávy.
(tzv. anonymizovaný text); originální text je k disRM schvaluje smlouvu o podmínkách provedení
stavby „Oprava silnice III/36029 Polička – Střítež“, pozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.
mezi městem Polička jako vlastníkem nemovité věci
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Plavecký bazén a jiné nešvary brilantní zamlžení skutečnosti
Článek pana starosty s názvem „Plavecký bazén
jinýma očima“ v minulém čísle Jitřenky nám čtenářům ukázal, jak lze i naprosto jednoznačná fakta o návštěvnosti a atraktivitě plaveckých bazénů
v regionu přizpůsobit svým záměrům, jak lze jakoby náhodou zapomenout na nárůst návštěvnosti
bazénů v oblasti o 65 tisíc návštěv ročně v průběhu
5 let a druhým dechem tvrdit, že zájem celospolečensky opadá. Ano, shodneme se, že zájem opadl, ale je to bohužel zájem o návštěvu poličského
bazénu, který je v porovnání se 70. lety naprosto
minimální. Víme i proč tomu tak je, a řešení problému je již 5 let zpracováno v projektové dokumentaci, za níž město utratilo cca 2 mil. Kč v době,
veřejnost
2010

veřejnost
2012

veřejnost
2014

Šest statečných

rodku eliminovat, o čemž svědčí i reakce na lavičky v městském parku, kde není hlavním sdělením,
že problém, který způsobuje možná jen několik
desítek jednotlivců, budeme řešit, ale rozvleklá
obecná poučka o tom, že se dospělí mají věnovat
svým dětem a mládeži, což nezpochybňuji.
Zatraktivnění plaveckého bazénu je od roku
2011 stále odsouváno dál a dál, nyní bohužel až do
roku 2017. I po opomenutí naprosto jasných čísel,
která byla získána ze statistik bazénů v okolí, tu
pořád zůstane fakt, že jsme v návštěvnosti krytého bazénu veřejností v jeho historii na chvostu
a otázka, na kterou známe všichni odpověď: „Stavěla Polička plavecký bazén proto, aby jej obyvate-

plavecká
plavecká
plavecká počet obyvatel
škola 2010 škola 2012 škola 2014 k 1. 1. 2014

obyvatelstvo
mikroregion
k 31. 12. 2013

Polička

13 118

13 407

12 689

26 705

22 181

23 760

8 821

19 641

Svitavy

44 000

40 660

42 468

**

14 079

13 030

17 040

31 692

Litomyšl

0

82 838

99 797

0

8 564

8 676

10 137

26 729

Česká Třebová

115 401

84 939

77 641

*

*

*

15 783

18 382

Vysoké Mýto

46 600

46 800

51 800

21 500

22 000

25 200

12 198

32 624

celkem

219 119

268 644

284 395

***

66 824

70 666

63 979

129 068

* provozovatelem je společnost mimo organizaci
** provozovatel nemá data k dispozici
*** meziročně neporovnatelné
kdy bylo v rozpočtu města každoročně nejméně
lé navštěvovali? Proč tedy strkáme hlavu do písku,
o 20 mil. Kč na investice méně, než je dnes. Tím
když víme, že velká část poličských obyvatel jezdí
řešením je zatraktivnění bazénu. A zpochybňovat
za koupáním jinam? Proč jakoby nevidíme, že zaskutečnost můžeme od rána do večera, vyzývat
traktivnění bazénu v okolních městech návštěvk uvědomění a výchově v rodinách atp. Tím však
nost výrazně zvyšuje, nebo i v důsledku přesunu
nedosáhneme zlepšení, ale určitě se podaří ales- „dojíždějících“ mezi bazény drží několikanásobně
poň před částí obyvatel problém znevěrohodnit
výše, než je návštěvnost bazénu v Poličce? Nepoa zavřít nad ním mnoho očí.
chybuji o tom, že dokážeme uvést spoustu důvoA k vyřešení problému nepomůže ani „šikovné“ dů, proč tomu tak je, ale žádné vysvětlení, či znespojení čísel z plavecké výuky s návštěvností veřej- věrohodnění tuto skutečnost nezmění. Má snad
nosti, které mělo ukázat, že je něco jinak, ale bohu- smysl připočítávat k návštěvnosti plavců i saunu,
žel není. Tvrdá data totiž mluví jasně (viz Jitřenka
fitcentrum, nebo případně i masáže a kadeřnictví
4/2015). Smutné na tom všem je, že celá polemika
jenom proto, aby nám vyšlo, že to s námi není tak
nad bazénem v podstatě vyvěrá pouze z jediného
špatné? Kdo zná rozpočet města, moc dobře ví, že
stálého pramene provázejícího poličskou politiku
město má značný finanční prostor zatraktivnění
jako stín. Tím je abnormální až chorobná obava
realizovat. Právě proto věřím, že nebude porušena
z toho, že budou v Jitřence zveřejněny nějaké ne- koaliční dohoda a již osmým rokem chovám naději,
dostatky v péči o město. Proto jsou prvoplánově
že se zatraktivnění podaří, tentokrát v roce 2017,
v každé reakci na kritický či „neoslavný“ článek
skutečně zrealizovat.
nejdříve zpochybněny údaje, pokud to nezabere, tak nastoupí zpochybnění úsudků, pohnutek,
Na závěr uvádím zdrojová data (viz tabulku),
nebo motivů autora a kdyby ani to nezafungovalo, s nimiž je možné pracovat dle libosti a vlastního
tak poznamenáme, že je hloupé se o něco v Jitřen- uvážení, aniž bychom se museli přít o to, kdo, co
ce přít a sdělovat své názory prostřednictvím tisku. a jak sčítá, dělí nebo násobí. Pro přehlednost výProto se pak v reakci na článek dozvíme, že je
voje je k datům vložen také rok 2012.
tendenční a zavádějící něco posuzovat bez zaMgr. Jan Matouš, člen rady města
počtení dětí i přesto, že jsou v mém březnovém
článku data o návštěvnosti dětí v plavecké škole ve 4 městech uvedena. Proto jsme v reakci na
holou skutečnost ne namátkou porovnáváni se
Svitavami, které jsou v návštěvnosti předposlední a ve vyučování plavání na 55 % naší plavecké
aneb poctivost se dnes už nenosí. Přesto u naškoly a neporovnáváme data s Litomyšlí, která má
šich dveří zazvonil člověk, který mi přinesl ztrace99.000 návštěv plus více než 8 500 žáků plavecké
nou peněženku s celým obsahem, hlavně se všemi
školy. Proto se dozvíme, že jsme oblast s největším
doklady a platební kartou a nemalým obnosem
počtem bazénů v Evropě, i když se nejedná o naši
oblast, ale o celkové konstatování o České repub- peněz. Byl to pan Vopařil ze Sebranic, který mi
peněženku sám přivezl až domů poté, co ji s ostatlice a navíc toto konstatování návštěvnost bazénu
v Poličce evidentně nezvýší. Proto se dozvíme ne- ními zaměstnanci BauMarketu našli zapomenutou
u pokladny. Tímto jím vřele děkuji za jejich poctiověřený údaj z Jihlavy před 8 lety a nedozvíme se
vost, ušetřili mi nemalé starosti.
již, že by vedoucí tohoto bazénu uvítal pro zvýšení
Takové jednání mě těší o to více, že manželovi
návštěvnosti další tobogán, jinými slovy další zase stejná věc stala před dvěma týdny. Peněženku
traktivnění. A tak by se dalo pokračovat.
vytratil u domu, kde žijeme, našel ji, to ano, ale
Tyto reakce na články, které jsou mimo výseč
problému, jsou typickým poličským nešvarem. Ja- prázdnou a tak jsme nějak na poctivost přestávali
věřit. Ještě jednou děkuji všem.
koby tu byla neustálá bdělá snaha hlídat v Jitřence
Jana Franková, Střítež
přísun pouze pozitivních sdělení a vše ostatní v zá-

Poděkování

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

Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva proběhlo hlasování o návrhu zastupitele
J. Jukla o pořizování videozáznamu ze zasedání
a o jeho on line umístění na stránkách města.
Šest zastupitelů návrh podpořilo, tři byli proti,
ostatní se zdrželi.
Jak to bylo dříve? V nedávné minulosti byl pořizován audio záznam ze zasedání a neupraven
umístěn na webu města. Záznam byl těžko srozumitelný a nedalo se v něm hledat podle programu
jednání.
Po několikaletém užívání byl záznam ze stránek města stažen s odůvodněním, že je to na
základě rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních
údajů. Když pak bylo toto rozhodnutí soudem
zrušeno jako protiústavní, záznam na stránkách
města obnoven nebyl.
V současnosti z diskuse vyplynulo, že technika
na pořizování on line přenosů a záznam je pokročilejší a z větší části již dnes v majetku města.
Další náklady a práce spojené s určitým uživatelským komfortem by v nákladech na provoz Městského úřadu byly zcela zanedbatelné.
Naskýtá se tak otázka, proč většina zastupitelů tuto službu voličům nechce dopřát, ačkoliv se
v Cílech pro volební období 2014 – 2018 zavazují
k větší vstřícnosti a otevřenosti.
V diskusi zazněl jediný srozumitelný argument
pro odmítnutí a to, že kdo má zájem, může přeci
přijít osobně.
Sám tento argument považuji za výmluvu postrádající logiku a přezírající dlouhodobý stav.
V současnosti veřejná zasedání navštěvují z řad
veřejnosti jenom lidé, kteří tam jdou se svým
problémem, nebo se jich některý bod programu
přímo dotýká.
Z vlastní zkušenosti vím, že sledovat jednání zastupitelstva od začátku do konce je velmi
úmorné. Jedná se ve velké části o věcech, ke
kterým se nelze pro nedostatek informací vyjadřovat a ani to není nutné. Zajímavé jsou tak jen
reakce zastupitelů, zejména když se na něčem
těžko shodují.
Myslím, že by sledování jednání zastupitelů
z domova, dílny, restaurace ale třeba i na cestách
z telefonu bylo přínosné a k voličům vstřícné.
Opravdu nevidím důvod, proč nám to odmítají.
Děkuji těm šesti, kteří správně chápou, že jsou
zodpovědní svým voličům a jakákoliv forma dostat k nim informace o práci zastupitelstva je přínosem.
Ivan Šrek

Oslavy v obci
Pomezí
Obec Pomezí zve všechny občany a přátele na
Oslavy obce Pomezí, které se konají u příležitosti
750 let první písemné zmínky o obci. Je připraven bohatý program – příjezd královské družiny,
k tanci a poslechu zahraje dechový orchestr Poličanka, který doprovodí tanečníky při České besedě, vystoupí děti a žáci MŠ a ZŠ, svými písněmi vás
potěší Petra Černocká a historii připomene skupina historického šermu Vyděděnci. Od 19.00 hodin bude následovat taneční zábava se skupinou
Qwalt.
V ZŠ horní bude probíhat od 12.00 hodin výstava řemeslníků a výtvorů šikovných rukou místních obyvatel.
Oslavy obce budou zahájeny příjezdem královské družiny 20. června v 13.30 hodin v areálu u ZŠ
horní v Pomezí.
V případě nepříznivého počasí v kulturním
domě v Pomezí. (více informací na www.obecpomezi.cz)
Jste všichni srdečně zváni.
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Svojanov žije
Noční prohlídky na Svojanově
13. 6.
Středověké sídlo ve Svojanově opět ožije. Návštěvníci si hrad projdou společně s posledním
majitelem.
Milovníci historie a dobrodružství si určitě
nenechají ujít noční prohlídky hradu Svojanov.
„Připravili jsme oživené prohlídky, které připomenou příběh posledních majitelů,“ uvedl kastelán Miloš Dempír. Lidé se tak přenesou do období
mezi lety 1879 až 1910, kdy svojanovské panství
vlastnili manželé Haascheovi. „Poslední soukromí
majitelé občas jezdili na hrad, aby si odpočinuli
a zabavili se,“ sdělil kastelán.
Jak tehdy na hradě žili a proč sídlo prodali Poličce? Návštěvníci se na nočních prohlídkách dozvědí, jak to bylo s Haascheovými dál. Prohlídky
jsou hrané a představí romantický i trochu smutný
příběh posledních majitelů hradu Svojanov.
Již druhé letošní noční prohlídky jsou naplánované na sobotu 13. června od 18.30 hodin, poté po
čtyřicetipěti minutách. „Pro velký zájem doporučujeme zájemcům o noční prohlídky rezervaci
předem, a to nejlépe na e-mailové adrese info@
svojanov.cz nebo na telefonních číslech správy
hradu,“ upřesnil Miloš Dempír.

Návštěva ze
zahraničí
Ve dnech 14. – 17. května navštívily naše město
delegace partnerských měst z rakouského Hohenemsu, maďarského Ebese a holandského Westerveldu. Vedení města Poličky pozvalo zahraniční
hosty při příležitosti oslav 750. výročí založení
města. Kromě oficiálních delegací přijel v tomto
termínu i autobus dalších 27 hostů z Hohenemsu,
kteří se také zúčastnili připraveného programu.

Pro hosty z Hohenemsu je vždy velkým zážitkem
prohlídka obrazů rodu Hohenemsů, které jsou
v poličské radnici. Se zástupci vedení Hohenemsu
jsme při této příležitosti diskutovali právě o možném zapůjčení několika obrazů do jejich města či
o pořízení kvalitních kopií těchto obrazů pro jejich
výstavní účely. Mezi hosty byl i bývalý starosta
Hohenemsu pan Herbert Amann, který před 25
lety úplně poprvé přijel do Poličky a nastartoval
naši vzájemnou spolupráci.
Hosté si prohlédli i další poličské památky, v pátek večer se zúčastnili zahajovacího koncertu Martinů festu, koncert hodnotili všichni s obrovským
nadšením. V sobotu byl připraven výlet na zámek
v Nových Hradech a poté společenské setkání
a prohlídka našeho hradu Svojanov. Zde starosta
města Poličky hosty přivítal slavnostní salvou na
nádvoří hradu.
Všichni naši hosté setkání hodnotili jako více
než úspěšné, dny provázela krásná přátelská atmosféra a pozitivní energie. I ti, kteří byli v Poličce
poprvé, se k nám chtějí vrátit.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Vyšíváním chce pomoci
zvířatům ve stanici
1. 5. – 31. 7.
Pracovníci záchranné stanice Zelené Vendolí
každoročně zachrání stovky zvířat. Tato záslužná
činnost však stojí nemalé peníze. Vítají proto každou finanční podporu. Pomocnou ruku tentokrát
nabízí Petra Totušková z Karle. Ve svém volném
čase vyšívá.
Její zajímavá dílka mají nyní možnost vidět návštěvníci hradu Svojanov. Petra Totušková zde totiž připravila expozici s vyšívanými obrázky. „Na
výstavě představuji svůj oblíbený koníček, a to

Jeden takový naučně zážitkový den si užili školáci z brněnské základní školy Masarova. „Děti zažily průřez historií. Ze začátku se v odlehčené formě dozvěděly o právu útrpném, o katovi, o jeho
práci, tedy základní techniky mučení, které používal, seznámily se i s jeho nástroji,“ popisoval program vedoucí šermířů Petr Kubíček. Tentokrát se
s mistrem svého řemesla přijeli seznámit prvňáci.
Proto bylo vyprávění samozřejmě přizpůsobené,
aby se kluci a holky nevyděsili, ale aby si něco
zapamatovali. V další části jim Petr Kubíček se
svými kolegy nastínil historii, nechybělo povídání
o střelném prachu, palných či chladných zbraních.
Děti také viděly, jak takový šermíř se zbraněmi zacházel. Pro snadnější představivost byly připravené i šermířské souboje.
Školáci byli nadšení. Během programu bedlivě
sledovali, co jim kat vypráví. Pak si mohli dokonce
nástroje vzít do rukou a prohlédnout. Při soubojích fandili tomu silnějšímu a při zkoušce pušek,
vždy požadovali další výstřely.
Aby se ukázalo, zda děti dávaly pozor, čekal na
ně kvíz plný záludných otázek. Ty byly opět přizpůsobené jejich věku. „V době, kdy jsme program
připravovali, jsme otázky konzultovali se školou
a učiteli. Potřebovali jsme vědět, jak velké děti
přijedou, jak obtížný kvíz připravit, aby dokázaly
odpovídat,“ uvedl Petr Kubíček. A jako bonus na
závěr přišla ještě zábavná část – střelba z luku, vrvyšívané kuchařky, takzvané nástěnky. Je to víc
hání noži, paměťová hra a hlavolamy.
jak staletá tradice. Tyto textilní nástěnky si dáUčitelky, které děti doprovázely, byly víc než
valy hospodyňky nad kamna, nad umývací dřezy
spokojené. „Ve škole jsme plánovali výlet na hrad
i nade dveře,“ vysvětluje Petra Totušková. Dříve
Svojanov. Když jsme zjistili, že to můžeme zkombyly vyšívané pouze jednou barvou, modrou, čer- binovat s šermířským vystoupením, tak nás to
venou nebo černou bavlnkou. Šikovná výtvarnice
zaujalo,“ připomněla Věra Mášková ze Základní
je však vyšívá barevně. „Myslím si, že i dnešní mo- školy Masarova v Brně, jak se zrodil nápad. Osloderní doba může ukázat, že to jde věnovat se tako- vila Petra Kubíčka a dohodli se na zajímavém povým pracím,“ míní šikovná vyšívačka.
vídání a vyzkoušení zbraní. Tak děti nestrávily
Většinou si kupuje předtisky, ale i ty z trhu už
školu v přírodě jen v budově, kde byly ubytované.
pomalu mizí. „Často musím dokreslovat chybějící „Jsme tu s prvňáky, proto jsme náš den na hradě
ruce, nohy, pak už jenom vyšívám,“ říká Petra To- pojali jako hru. Na škole máme projekt nazvaný
tušková. Kromě obrázků je na nástěnkách spousta „Tajemný hrad“. Píšeme i hradní deník. S dětmi
zajímavých hesel, která i po dlouhých letech mají
jsme vymýšleli brnění pro rytíře, malovali erby,
něco do sebe: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako
povídali jsme si o zbraních, mečích. Tak jsme to
když najdeš“, „Komu se nelení, tomu se zelení“, všechno spojili a přijeli na Svojanov,“ komentova„K práci se musí umět člověk postavit, nejlépe tak, la nadšená učitelka. S kolegyněmi se shodly, že to
aby měli místo i ostatní“ a mnohá další.
byl názorný a hlavně praktický výlet. „Měla jsem
Nástěnkami už se mnoho vyšívaček nezabývá. z toho trochu obavy, jestli to bude prvňáky bavit,
„Vyšívám od roku 2002. Z naší party z dětství jsem
aby vydrželi sedět a držet pozornost. Reakce dětí
už zůstala asi jediná,“ potvrzuje výtvarnice. Časo- potvrdily, že to bylo skutečně úžasné,“ podotkla
vě jde o celkem náročný koníček. Na jedné vyšíva- Věra Mášková.
né nástěnce pracuje zhruba týden. Vyšívání si ale
Šermířská skupina program vždy upraví podle
takřka užívá. Říká, že je to pro ni relax.
požadavků školy. „Můžeme jej uzpůsobit ke konI když Petra Totušková textilních kuchařek vy- krétnímu období dějin, můžeme se bavit o konšila asi sto sedmdesát, ve své domácnosti žádnou, krétním tématu. Navíc na hradě děti pracují
která by měla své tradiční místo, nemá. „Bohužel, jinak než ve školních lavicích,“ poznamenal Petr
mám moderní byt a kuchyni. Kdybych bydlela
Kubíček. Interaktivní program má totiž velké plus.
v roubence, tak bych tam měla i vyšívané ubrusy „Když si mohou děti věci osahat a vše názorně
a prostírání,“ přiznává.
vidí, pak si to i lépe zapamatují. Tato forma se
Pokud vyšívané nástěnky neznáte, pak si roz- nám osvědčila víc, než vysedávání v kinech, kde
hodně naplánujte výlet na hrad Svojanov. Petra To- se dětem ukazuje technika a zbraně z velké dálky
tušková na stylovou výstavu, která do historického
a nemají možnost si je potěžkat,“ dodal vedoucí
prostředí hradu zapadá, všechny srdečně zve. „Ne- šermířů.
buďte zlí sami na sebe, ani na zvířata, která jsme
dostali od pána Boha jako dar. Sama si o pomoc
Svojanov – řemeslníci o víkendu
říci nemohou. Od toho jsme tu my, lidé, a musíme
ovládli středověký hrad
jim pomoci,“ dodává Petra Totušková.
„Hradní jarmark patří k tradičním akcím, které
Vyšívané nástěnky najdete v domě zbrojnošů na
pořádáme. Připravili jsme dobové tržiště s ukázprohlídkovém hradním okruhu B. Výtěžek z vý- kou řemeslných výrobků a samozřejmě i bohatý
stavy, která potrvá do konce července, výtvarnice
program na nádvoří,“ uvedl kastelán hradu Miloš
věnuje záchranné stanici Zelené Vendolí.
Dempír. Nechyběla vystoupení šermířů, divadlo,
či dobové tanečnice. Řemeslníci předvedli, co
Kam pro zážitky? No přece na hrad!
umějí. Návštěvníci památky tak mohli nahlédnout
Začal čas škol v přírodě a výletů, a tak už učitelé
i pod ruce šikovnému hrnčíři Davidu Marcikánovi,
vybírají místa, kam by se svými svěřenci vyrazili. který nohama roztáčel kruh a rukama dával hlíně
Jednou z možností je navštívit hrad Svojanov.
tvary. Celkem na hrad přijelo více než 40 řemeTajemné historické sídlo je velice oblíbenou
slníků. Podle kastelána za květnový prodloužený
výletní zastávkou. Málokdo však ví, že zde děti
víkend prošlo branami středověkého sídla téměř
mohou prožít nejen den plný poučení, ale i zábavy. tři tisíce turistů.
Hrad totiž spolupracuje s nadšenci, kteří se věnují
Květa Korbářová,
šermu, a ti opravdu nemají k historii daleko.
Hrad Svojanov

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

Kalendář akcí
červen 2015

Kino Polička
Pondělí 1. června v 18.00 h.
Hurá na fotbal 3D
Animovaný, Argentina/Španěl., 106 min, dabing, přístupný, vstupné 140 Kč
Pro malé diváky jsme si přichystali dárek
k Mezinárodnímu dni dětí! V rámci MDD si 2
děti mohou zakoupit jednu vstupenku.
Malý Amadeo je mistrem ve stolním fotbale.
Porazí sice ve hře místního tyrana, ale musí
bojovat o svojí vytouženou lásku.
Středa 3. června v 19.00 h.
Divoká dvojka
Akční komedie, USA, 88 min, dabing, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Reese Witherspoon hraje v této akční komedii vzornou a snaživou policistku, jejíž svěří
do ochrany klíčového svědka v soudním procesu s vlivným mafiánským bossem. Svědkem je sexy manželka místního drogového
dealera.
Pondělí 8. června v 19.00 h.
Země zítřka
Dobrodružný, USA, 130 min, dabing, přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč
Někdejší dětský génius Frank (George Clooney), který je znechucen rozčarováním nad
okolním světem, a chytrá, optimistická teenagerka Casey se vydávají na nebezpečnou
pouť ve snaze odhalit tajemství záhadného
místa, ukrývajícího se kdesi v čase i prostoru.
Středa 10. června v 19.00 h.
Dítě číslo 44
Thriller, USA, 137 min, titulky, přístupný od
15 let, vstupné 110 Kč
Příběh knihy a filmu byl inspirován skutečným případem „rostovského řezníka“ Andreje Čikatila. Degradovaný policista ve vyhnanství navzdory stalinistickému režimu pátrá
po sériovém vrahovi.
Pondělí 15. června v 19.00 h.
Jurský svět 3D
3D akční/sci-fi, USA, 125 min, dabing, přístupný, vstupné 140 Kč
Jurský park je nejvýdělečnější atrakcí na světě. Vedení přemýšlí, čím si zajistit ještě větší
návštěvnost. Jejich projekty jsou úžasné, jen
se neměly vymknout kontrole.

Sobota 20. června v 18.00 h.
Sedmero krkavců
Pohádka, ČR, 97 min, přístupný, vstupné
110 Kč
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové. Pohádka je příběhem
mladé dívky, která na sebe vezme úkol zachránit své bratry a zbavit je prokletí, které
na ně uvrhla jejich matka.
Pondělí 22. června v 19.00 h.
Láska šílená
Historický/drama, Rakousko/Lucembursko/
Německo, německy/titulky, 96 min, přístupný od 15 let, vstupné 90 Kč
„Láska si vybírá nás, smrt si však vybíráme
my.” V Berlíně začátkem 19. století mladý německý básník Heinrich touží po romantické
sebevraždě ve dvojici a neúnavně hledá spřízněnou lidskou duši.
Středa 24. června v 19.00 h.
Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha
Životopisný/drama, Brazílie/Španělsko, portugalsky/titulky, 112 min, přístupný od 12 let,
vstupné 110 Kč
Film o úžasné životní pouti spisovatele Paula
Coelha, který je jedním z nejznámějších a nejprodávanějších spisovatelů všech dob.
Sobota 27. června v 19.00 h… Kino Tylův dům
Andílek na nervy
Romantická komedie, ČR, 105 min, přístupný
od 12 let, vstupné 100 Kč
Čtrnáctiletá fashion bloggerka Viktorie si
musí po smrti matky vybrat, zda žít v dětském domově nebo na malé vesnici s otcem,
kterého nikdy neviděla. Venkovské prostředí
na ni zpočátku působí jako zoo plné exotů,
kteří…
Pondělí 29. června v 18.00 h.
Mimoni 3D
3D animovaná komedie, USA, 105 min, dabing, přístupný, vstupné 140 Kč
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni
dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P?
Více informací o jednotlivých akcích
na www.tyluvdum.cz

Pozvání na druhý worshipový koncert
Polička je město s tradicí a bohatou minulostí,
což dokládá celoroční program akcí, jimiž v letošním roce oslavuje 750 let od svého založení. Po
celý rok probíhá nespočet kulturních programů
s nejrůznější tématikou, převážně však zaměřených právě k tomuto výročí.

I my bychom letos již podruhé v řadě rádi nabídli do této pestré palety svoji barvu v druhém
worshipovém koncertu. Nabízíme vám možnost
setkat se s netradičním křesťanským amatérským rodinným hudebním uskupením z Karlových Varů. Amatéři jsou ovšem pouze proto, že
toto slovo pochází z latinského amo = milovat.
Zveme vás na sobotu 20. června od 17 hodin do
kostela Českobratrské církve evangelické na Nábřeží svobody, vstup je zdarma. Představíme vám
křesťanskou hudbu a zpěv v téměř profesionálním provedení této rodiny, která má i velký smysl
pro humor. Předem se těšíme, že i díky vaší účasti
budeme navazovat další pomyslný uzlík na provázku tradice červnových koncertů tohoto žánru
v Poličce.
Srdečně zvou
křesťanské církve v Poličce

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

Tylův dům
Sobota 6. června v 10.00 h. malý sál
Jógový seminář
„Gítánanda jóga “ podle jejího představitele dr.
Svámího Gítánandy Giri. Seminář vede ing.
Míla Sávitrí Mrnuštíková z Brna.
Vstupné: členové Jógového klubu 550 Kč,
ostatní 600 Kč
Středa 17. června v 19.00 h.
Cimrman/Smoljak/Svěrák:
Hospoda Na mýtince
Opereta s výpravou a kostýmy v podání Divadla Járy Cimrmana Praha.
Vstupné: 250, 300, 350 Kč

Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
19.–28. 6. – Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů
a Open air program 2015
Klicperovo divadlo, Divadlo
Drak, historické centrum města,
Žižkovy sady, nábřeží. Představení kvalitních inscenací divadel a amatérských sdružení z České republiky a zahraničí, doprovodné akce – workshopy,
koncerty, výstavy a setkání divadelníků. Open Air
Program je nesoutěžní divadelní přehlídka, která se
odehrává na otevřených scénách historického centra.
Cheb
10. 6. – 13. 6. – Chebské dvorky
Dvory, dvorky, zahrady, uličky a zákoutí města
ožijí divadelními představeními, filmovými projekcemi či koncerty. Představí se výtvarníci a fotografové, studenti i umělecká seskupení se svými projekty.
Na zdech, plotech i zábradlích, ve vzduchu a na zemi
se ocitnou fotografie, malby, grafické práce, kresby,
prostorové plastiky i sochy.
Jindřichův Hradec
19.–21. 6. – Živý Hradec
Multižánrový hudební festival, oslava Slunovratu a svátku hudby – místo konání centrum města
a park pod gymnáziem.
Kutná Hora
20.–21. 6. – Královské stříbření Kutné Hory
Každoroční gotická slavnost, připomínající slavné tradice královského horního města Kutná Hora.
Město vítá krále Václava IV. s celým královským
dvorem. Komponovaný program probíhá mimořádně v okolí chrámu sv. Barbory a přilehlých zahradách
Jezuitské koleje.
Litomyšl
11. 6.–5. 7. – Smetanova Litomyšl 2015
Mezinárodní operní festival
Telč
11.–13. 6. – XI. ročník Evropského filmového festivalu o umění Arts & film 2015
Filmové projekce, koncerty, vernisáž výstavy, koncerty, zábavné odpoledne pro děti s Českou inspirací.
Poprvé workshop s Danem Svátkem a jeho kolegy
pro všechny filmové nadšence, profesionály, amatéry a fanoušky.
Třeboň
26.–28. 6. – Okolo Třeboně
Multižánrový festival pro celou rodinu – spousta
muziky, divadlo, trhy, cyklovýlet a pro každého něco.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz
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Program Centra Bohuslava Martinů
Výstavy:
České a moravské pověsti –
v tvorbě Renáty Fučíkové
Výstava nás prostřednictví ilustrací Renaty Fučíkové zavede
do světa dobrodružných příběhů
z naší historie a provede nás krajinou domova.
2. května – 26. července
Výstava patří do cyklu Čeští ilustrátoři a navazuje na předchozí tradici výstav Jiřího Trnky, Adolfa
Borna a Jiřího Šalamouna. Letos se ve výstavních
sálech galerie představí tvorba současné české
ilustrátorky a autorky knih Renáty Fučíkové. Autorka se v oboru knižní ilustrace pohybuje od roku
1988 a doplnila svými obrázky řadu knižních titulů.
Výtvarně zpracovává příběhy Aleny Ježkové a spolupracuje se zahraničními nakladateli z Německa,
Francie, Taiwanu či Korey. Výstava představí její ilustrátorskou spolupráci s Alenou Ježkovou – Staré
pověsti české a moravské a s Václavem Cílkem –
Krajina domova.
Knížky svého dětství máme neodmyslitelně spjaté
s ilustracemi, které je doprovázely. Prostřednictvím
výtvarného programu plného her a tvořivých aktivit
se děti dostanou do světa pověstí, známých hrdinů
a krajiny domova zachycující kouty naší vlasti.

sál bude věnován událostem 20. století, ale
i současnosti a to včetně úspěchu našich mladých
sportovců. Představena budou poličská „nej“ a významné osobnosti. Dominantním exponátem je originální partitura Otvírání studánek světoznámého
hudebního skladatele Bohuslava Martinů – jako
připomínka našeho nejslavnějšího rodáka.
Školní třída Bohuslava Martinů
Učebna někdejší obecné školy a měšťanské školy v Poličce vám přiblíží vyučování na přelomu
19. a 20. století.
19. 5. – 31. 8.
Mnozí znají třídu Bohuslava Martinů jako kulisu
pro krátkodobé, tematicky zaměřené výstavy. Ne
každý si ovšem uvědomí, že se opravdu nachází
v jedné ze tříd bývalé chlapecké měšťanské školy a možná sedí na místě, odkud kdysi poslouchal
výklad pana učitele malý Bohuš. Ponechme tedy
tentokrát vyniknout kouzlu onoho původního prostoru, doplněného o dobové vybavení a vyučovací
pomůcky z kabinetu. Součástí výstavy bude vypracování jednoduchých úloh z vyučovacích předmětů.
Pozor! Je třeba chovat se „náležitě“, jinak budou
žáci neukáznění klečet na hrachu a naopak pilní
obdrží Pochvalný lístek.

Christophera Nolana – Interstellar. „Když
se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina
výzkumníků pověřena nejdůležitějším posláním
v lidských dějinách: cestou za hranice naší galaxie,
při které má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový domov”.
Na děti, které rádi ponocují, čeká v sobotu
27. června pohádka Zdeňka Svěráka – Tři bratři, vyprávějící o dobrodružství sourozenců, jenž se
vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty.
Akce se konají ve spolupráci s Městskou
knihovnou Polička v atriu Centra Bohuslava
Martinů od 21.30 hod. Vstupné: 40 Kč.
***
Čas pro neobyčejné zážitky
16. ročník večerního putování Poličkou
sobota 6. června, od 19.00 do pozdních
hodin
Začátek večerního putování v 19.00 hod.
v barokní radnici na Palackého nám., kde
budou připraveny tištěné programy s mapkou.
1. Městská galerie v barokní radnici
Palackého náměstí
19.00 – 24.00 hod.
V prvním patře bude k vidění kolekce pláten
rodu Hohenemsů, dále pak obrazy, plastiky
a grafiky mapující vývoj umění na Poličsku
a sochařskou tvorbu V. E. Šaffa. Pro malé
poutníky je připraven výtvarný program
plný her a tvořivých aktivit, s jehož pomocí se
děti dostanou do světa pověstí, známých hrdinů
a krajin domova zachycující kouty naší vlasti. Ti
větší mohou zavzpomínat na knížky svého dětství
spjatých s ilustracemi Renáty Fučíkové, které
je doprovázely.
19.30 – 21.00 hod.
Ve druhém patře radnice proběhne přednáška
Lenky Klodové a Veroniky Šrek Bromové,
která naváže na vernisáž této odvážné umělkyně
v Galerii Kabinet Chaos. Společně představíme tuto
galerii i samy sebe, dozvíte se něco o naší cestě do
Číny, o festivalech performance, o umění tvořeném
ženskou myslí a tělem. Přijít můžete kdykoliv ve
zmíněném čase.

Výstavy jsou v červnu k vidění denně mimo
Král do boje táh’
pondělí 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.
Vyzkoušet si brnění, vyhoupnout se do sedla koně
a to vše ve středověkých kulisách, to a mnohem více
Akce:
bude možné na dotykové výstavě o tom, jak se žilo
Koncert: Treboňští pištci
ve středověku. Výstava je obohacena i o další exKoncert je organizován ve spolupráci s městy
ponáty. Dozvíte se, jaký byl vojenský život krále, jak
České inspirace, díky projektu „Ozvěny festivalů“.
se žilo na hradě i v podhradí a na bitevním poli. Jak
Prostřednictvím „Ozvěn festivalů“ si města ČI vysi vojáci krátili dlouhé chvíle nebo čím se lidé dříve
měňují své významné akce a festivaly. Polička posílá
stravovali…
do Kutné Hory festival Mime Fest, Třeboň posílá do
18. 4. – 27. 9.
Poličky festival Okolo Třeboně, díky němuž se můVýstava Král do boje táh’ je pojata interaktivní
žete těšit na vystoupení početného hudebního tělesa
formou a umožňuje tak dětem vstřebávat infor- – Třeboňských pištců.
mace nejenom sluchem a zrakem, ale především
Akce se koná v pátek 5. června od 19.00 hod.
hmatem a vlastní aktivní činností. Vydejte se proto
v atriu Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Vstup
s námi do středověku. Děti i všichni ostatní hraví
volný.
návštěvníci poznají tíhu výzbroje pěšáků či rytířTvořivá dílna k výstavě České a moravské
ského brnění i půvab historického šatstva, neboť
pověsti v tvorbě Renáty Fučíkové
na výstavě jsou připraveny repliky dobových oděvů,
S ilustrací jsou spojené deníčky, notesy, malé skiklobouků, nářadí, náčiní a mnohé další. Na zájemce
o válečnou tematiku čeká kolekce zbroje a zbraní. cáky, do kterých se stále kreslí, črtá, čmárá. Přijďte
si ušít deníčky japonskou vazbou. Deníčky poslouží
K dispozici jsou seříznuté husí brky, gotická vitráž
jako skicáky pro vaše vlastní ilustrace, kresbičky
ze skleněných čtverců, výroba pečetí, stolní hry
2. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve
a řada dalších zajímavých předmětů, které byly li- či zápisky z cest. Deníčky jsou snadné na výrobu
věži kostela sv. Jakuba,
dem v minulosti k užitku či potěšení. Výstava vám
a s pomocí je zvládnou i děti od 9 let. Vítáni jsou
Náměstí B. Martinů
zároveň připomene založení města Poličky před 750
i dospělí.
časové prohlídky: 16.30, 17.00, 17.30,
Akce se koná v sobotu 20. června od 13.00
lety.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
hod. v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Cena:
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 hod.
Poklady z muzejních sbírek – 750 let města
40 Kč/jednotlivec, v ceně je zahrnutý veškerý maNenechte si ujít pohled na noční Poličku z ochozu
Poličky
teriál a prohlídka výstavy České a moravské po- věže kostela sv. Jakuba. Vstupné: 40 Kč/jednotCílem výstavy je stručně a atraktivně představit
věsti v tvorbě Renáty Fučíkové.
livec. Vstupenky je nutné zakoupit v předdějiny královského věnného města Poličky. Pro
prodeji v Centru B. Martinů nejpozději do
mimopoličské je to možnost poznat proměny města
Náš Martinů: Jan Bartoš – klavírní recitál
5. června denně mimo pondělí 9.00 – 12.00, 12.30
v různých časových obdobích. Výstava je zároveň
Pokud se někomu nepodařilo získat vstupenky na – 17.00 hod.
doplněním interaktivní výstavy v sousedních sálech
slavnostní zahajovací koncert Smetanovy Litomyšle
nesoucí název Král do boje táh’.
2015, na kterém vystoupí klavírista Jan Bartoš, ne3. Beseda k založení města „Přemysl Ota18. 4. – 27. 9.
musí být smutný, protože jej budeme moci brzy poté
kar II. – Rytíř růže nebeské“
Výstava vám představí cenné a pozoruhodné
přivítat také v Poličce. Jan Bartoš patří k nejvýrazCentrum Bohuslava Martinů, Šaffova ulice
sbírkové předměty a dokumenty dokládající historii
nějším představitelům mladé generace pianistů. Za
od 17.00 hod.
města od založení v r. 1265 až do současnosti. První
své koncerty získává uznání domácí i zahraniční
V přednáškovém sále centra můžete navštívit
výstavní sál bude věnován středověku. Představí
kritiky, je vítězem mnoha zahraničních soutěží, přednášku PhDr. Davida Junka o symbolech a pazakládací listinu, ukáže podobu domů prvních
koncertoval v řadě evropských zemí a v USA. Jan
novnické propagandě českého krále.
osadníků, dále dobu Karla IV. a skončí tažením
Bartoš nahrává pro Českou televizi a Český rozhlas,
vojevůdce Jana Žižky k Poličce. Nejcennějším ex- pravidelně spolupracuje s houslistou Josefem Špač4. Městská knihovna Polička + plácek před
ponátem, získaným z Pražského hradu, je zlatá
kem a violoncellistou Tomášem Jamníkem. Těšit se
knihovnou
koruna krále Přemysla Otakara II. Prostřední sál
můžeme na klavírní skladby Bohuslava Martinů, VíPalackého náměstí
bude věnován renesančnímu období, kruté době
tězslavy Kaprálové a Bedřicha Smetany.
18.30 – 24.00 hod.
Třicetileté války, zlatému věku města v době baroka,
Koncert se koná v sobotu 13. června
Před knihovnou bude již tradičně připraveno poběhem kterého došlo k výstavbě radnice a moro- od 19.00 hod. v přednáškovém sále Centra
sezení pro unavené poutníky.
vého sloupu, zhoubnému požáru města v r. 1845 či
Bohuslava Martinů. Vstupné: 50 Kč.
18.30 hod. – Vernisáž projektu 750 tváří Poličky
rozvoji spolků v 19. století. Při této příležitosti bude
Poličské kulturní léto 2015
představen Poličský poklad – 12.000 stříbrných
Letošní pátý ročník oblíbeného festivalu
5. Informační centrum Polička
mincí ukrytých za třicetileté války, jenž byl doposud „Kuléto“ zahájíme v pátek 26. června 2015
Palackého náměstí
uložen v depozitáři pardubického muzea. Závěrečný
vědeckofantastickým
filmem
režiséra
19.00 – 22.00 hod.
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Poutníky čeká ochutnávka medoviny z Vysočiny a možnost zakoupení upomínkových předmětů
k 750. výročí založení města Poličky.
6. Mateřská škola Polička
Palackého náměstí
19.00 – 21.00 hod.
Připravena je výstava prací dětí z období pravěku
a prohlídka budovy. V 19.00, 19.15, 19.30, 19.45
a 20.00 hod. se můžete těšit na tanec pravěkých
obyvatel.
7. Netradiční undergroundové posezení
u Zlatého Orla
Palackého náměstí, vchod do prodejny Enter
19.00 – 24.00 hod.
19.00 hod. – volný gramofon
20.00 hod. – výklad z historie prvního domu
z Poličky (lékárny) a jeho slavných osobností
21.00 hod. – undergroundová poezie
22.00 hod. – písničkář Tom 77
8. ArtCafé
Palackého náměstí
19.00 – 24.00 hod.
Výtvarná dílna – tvorba koláží „Město Polička“
pod vedením lektora Karla Ševčíka.
Posezení v kavárně a obchůdek s výrobky místních řemeslníků.
9. Skautské středisko Tilia Polička
Parkány 252, skautská klubovna Na Parkánech
19.00 – 21.00 hod.
Prezentace fotek z let 2014 a 2015. Hraví poutníci
si budou moci vyrobit královskou korunu, zasoutěžit si a získat drobné odměny. Večerem zazní i pár
písní Simona a Garfunkela.
10. Vinotéka “Pod věží”
Šaffova ulice
19.00 – 23.00 hod.
Přijďte si zasoutěžit o ceny a zazpívat při kytaře.
Občerstvení zajištěno.
11. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a Sbor dobrovolných hasičů Polička
ve spolupráci se Sbory dobrovolných hasičů
Lezníka, Modřece a Stříteže
Starohradská ulice
19.00 – 23.00 hod.
Přístupné budou garáže požární stanice s technikou a vybavením. Budete moci nahlédnout i do
činnosti hasičů a těm zvídavým budou zodpovězeny
veškeré dotazy. Ke zhlédnutí bude i stará hasičská
technika.

vysvěcení kostela a dále prohlídku varhan se zvukovou ukázkou včetně výstavy dobových notových
materiálů.
19.15 hod. – Prohlídka varhan se zvukovou
ukázkou a výstava dobových notových materiálů na
kůru,
individuální prohlídka přízemí kostela s projekcí
k 150. výročí vysvěcení kostela
20.00 hod. – hudební protiklady – 1. část –
Chrámový sbor sv. Jakuba v Poličce pod vedením
Květy Šafářové
20.15 hod. – Prohlídka varhan se zvukovou
ukázkou a výstava dobových notových materiálů na
kůru
20.30 hod. – Hudební protiklady – 2. část
Chrámový sbor sv. Jakuba v Poličce pod vedením
Květy Šafářové
20.45 hod. – Prohlídka varhan se zvukovou
ukázkou a výstava dobových notových materiálů na
kůru, individuální prohlídka přízemí kostela s projekcí k 150. výročí vysvěcení kostela
21.30 hod. – Meditativní zpěvy s kytarou
a s přímluvnými modlitbami
Účastníci prohlídky kostela mohou vložit
do připravené nádoby prosbu, která bude
přednesena v přímluvné modlitbě na závěr
programu.
Účastníci prohlídky věže organizované
Centrem Bohuslava Martinů si prohlédnou
nově zprovozněné zvony.
15. Středisko volného času Mozaika
Náměstí B. Martinů
19.00 – 22. 00 hod.
Výstava a program na téma založení Poličky.
16. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička
Náměstí B. Martinů
19.00 – 22.00 hod.
Prezentace praktického vyučování oboru Kosmetické služby, Kadeřník a Rekondiční a sportovní masér. Ukázka výrobků z volnočasových aktivit
žáků ubytovaných v domově mládeže.
17. Bavlněný ráj
Riegrova ulice 30
17.00 – 24.00 hod.
Při toulkách nočním městem se můžete těšit na
ukázku nejen patchworkových výrobků, ale také na
ukázky různých technik jejich výroby.

ních aktivit v provedení žáků školy a jejich pedagogů.
Masarykova základní škola – nová tělocvična (hala)
750 minut sportu
ukázky různých sportovních aktivit s možností
vlastního zapojení dle zájmu návštěvníků.
10.00 – 11.00 hod. – OVOV – test zdatnosti
11.00 – 12.00 hod. – futsal
12.00 – 13.30 hod. – florbal
13.30 – 15.00 hod. – volejbal
15.00 – 16.00 hod. – badminton
16.00 – 17.00 hod. – karate
17.00 – 18.00 hod. – aerobic
18.00 – 18.30 hod. – mažoretky
18.30 – 19.30 hod. – zumba
19.30 – 20.30 hod. – jumping
20.30 – 22.00 hod. – basketbal
22.00 – 22.30 hod. – tai-chi
(případná změna pořadí sportů vyhrazena, více
informací na www.zsmaspolicka.cz)
21. Základní umělecká škola Bohuslava
Martinů
Československé armády 347
18.00 – 23.00 hod.
„Jak se vyvíjela paní hudba“ Jedná se o mezioborový projekt hudebního, výtvarného, dramatického
a tanečního oboru, který je reakcí na 750. výročí založení města. Tento projekt staví převážně na hudebním doprovodu smyčcového orchestru a skladbách
z knihy „Nebojme se klasiky“ se střídavým tanečním, pěveckým a výtvarným vystoupením. Představení se konají v 18.00, 19.00 a 20.00 hod.
Dramatický obor by měl být uplatněn prostřednictvím průvodce (vypravěče), který bude komentovat průběh děje a uvádět diváky v historické povědomí jednotlivých hudebních etapách. Výtvarný obor
se bude v rámci tohoto projektu realizovat výrobou
kulis a prezentovat výstavou v prostorách školy.
22. Síň řemesel
ulice Na Bídě
18.00 – 24.00 hod.
Ukázky starých řemesel jako již tradičně, budou
pozvaní i ostatní řemeslníci, tradičně budou podávané staročeské řepánky s dalšími dobrotami a pitivem a ještě po celou dobu dobrá nálada. Těšíme se
na vaši návštěvu.

18. Divadelní klub – Koncert Ivan Hlas
a přátelé
Vrchlického 53
od 21.00 hod.
12. Pohřební služba Polička
Do klubu míří IVAN HLAS! Přijďte si poslechStarohradská ulice 375
nout jeho známé písně. Koncert se organizuje ve
19.00 – 24.00 hod.
spolupráci s městy České inspirace díky projektu
Poutníci nočním městem si budou moci prohléd- „Ozvěny festivalů“.
nout prostory obřadní síně. Zároveň je možnost nahlédnutí do zákulisí pracovníků pohřební služby.
19. Farní sbor Českobratrské církve evangelické
13. Základní škola Na Lukách Polička
Nábřeží svobody
Švermova 401
19.00 – 23.00 hod.
19.00 – 22.00 hod.
K 600. výročí upálení Mistra Jana Husa nabízíme
Co všechno se může stát, když je tma…
pět drobných pohledů na jeho osobnost.
Srdečně vás zveme na společné putování krajinou
19.00 – 23.00 hod. – možnost prohlídky kossnů a fantazie. Nechme se unést klidným soumra- tela
kem, kdy jsme dávno nechali za sebou své povinnos20.00 – 20.20 hod. – „Jan Hus na prstech
ti všedního dne. Přichází tma, která nás zahalí do
jedné ruky“
svého sametového pláště. Putování doplňuje pre21.30 – 21.50 hod. – „Jan Hus na prstech jedzentace výtvarných prací žáků obohacené kavárnou. né ruky“

14. Římskokatolická farnost, děkanství
Polička
Náměstí B. Martinů
19.00 – 22.00 hod.
V kostele sv. Jakuba proběhnou tři krátká hudební vystoupení, před kterými bude možné absolvovat
volnou prohlídku kostela s projekcí k 150. výročí

20. Masarykova základní škola – hlavní
budova
Nábřeží svobody
19.00 – 23.00 hod.
Škola v novém kabátě – prohlídka školní
budovy doplněná dokumentárním filmem v režii
Michala Moravce. Nabídka alternativních škol-

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

9

Divadelní klub

70 let od konce
2. světové války

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Beseda s plk. PhDr. Eduardem Stehlíkem – osvobození Československa a rozdělení sfér vlivu.
24. 6. od 18.00 hod., Centrum Pontopolis
Bylo předem dohodnuto, že Československo spadne do sféry vlivu Sovětského svazu, nebo se jedná
o tzv. „Jaltský mýtus“? Proč se prezident Beneš vrátil do osvobozené Prahy z Moskvy? Proč Američané
dostali pokyn zůstat v Plzni?
Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi
s předním českým historikem Eduardem Stehlíkem.
Eduard Stehlík je vojenský historik a spisovatel,
bývalý zástupce ředitele Vojenského historického
ústavu a první náměstek Ústavu pro studium totalitních režimů, nyní ředitel odboru pro válečné veterány ministerstva obrany.
Ve své odborné činnosti se věnuje novodobým vojenským dějinám Československa a České republiky,
zejména období let 1914 až 1956.
Je autorem nebo spoluautorem dvou desítek monografií a několika desítek článků a odborných studií. Kniha Lidice – Příběh české vsi získala v roce
2005 cenu Ministerstva kultury ČR a Asociace muzeí a galerií Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku.
Akci pořádá spolek Pontopolis ve spolupráci
s městem Poličkou.
-mj-

Pátek 5. 6. v 19.30 hod.
Vernisáž „Z pátka 13. – Poličský jungle“
Vernisáž fotografií Poličského fotografa Vládi Vraspíra. Hudební doprovod
DJ Baker (DNB).
Vstupné dobrovolné
Sobota 6. 6. ve 21.00 hod.
Ivan Hlas
Ivan Hlas vystoupí v rámci Času pro neobyčejné zážitky.
Vstup zdarma
Pondělí 15. 6. v 19.00 hod.
Absolventský koncert ZUŠ
Absolventský koncert (představí se žáci
ze tříd Petry Boštíkové, M. Roidlové,
P. Kašpara a M. Jindry)
Úterý 16. 6. ve 20.00 hod.
LiStOVáNí – Kde se touláš, Bernadetto!
(Maria Semple)
LiStOVáNí tentokrát rozehrává neskutečně vtipný a napínavý příběh o jedné dost
výjimečné rodině, v níž se potvrzuje, že
genialita často hraničí s vyšinutostí. Účinkují: Lukáš Hejlík, Petra Bučková (alt.

Křížová cesta
První co nás napadne: hodí se téma křížové cesty k oslavám čehokoli, natož k oslavám 750. výročí
založení města? A přesto v Poličce, u příležitosti
tohoto kulatého výročí, jedna právě vzniká.
Křížové cesty vznikají v mnoha podobách nejen
v kostelích, ale i v krajině jako křesťanská připomínka Ježíšova života, smrti a vzkříšení. V Poličce
a jejím okolí jsme až do dnešní doby žádnou křížovou cestu uprostřed krajiny nalézt nemohli. Až
nyní se autorka Marie Klimešová rozhodla umístit
takové dílo u cesty k místní osadě Jelínek. Věří, že
se jí podaří spojit duchovní obsah její keramické
křížové cesty v jeden celek s krásou okolní krajiny.
Křížová cesta bude posvěcena v neděli 21. června v 15.00 hod. Přijďte se podívat v tento den, nebo
kdykoliv později, na tato znamení, která nám mají
připomenout, že v životě nejsou jen výhry a úspěchy, ale i pády, nepřátelství a prohry. A také, že to,
co se nám zdá být prohrou, ostudou a pokořením
se může proměnit ve vítězství. A to platí stejně
dnes jako před 750 nebo 2000 lety.
Vojtěch Klimeš
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Věra Hollá) a Bára Jánová (alt. Pavla Drtinová)
Vstupné 100Kč/50 KčS
Pátek 19. 6. ve 20.00 hod.
Divoháj
– divadelní hra „Svatojánské elegie“ v místě starého ochotnického divadla v Liboháji
v podání mladších kočovníků
Sobota 20. 6. ve 20.30 hod.
Divoháj
– cesta večerním a nočním Libohájem ve
znamení her W. Shakespeara zakončená jedinečnou inscenací hry Sen noci Svatojánské v Liboháji (začátek okolo 23.00 hod.)
Výstupné dobrovolné
Úterý 23. 6. v 17.00 hod.
Kocour Modroočko + Hercule Poirot
zasahuje
Závěrečné vystoupení literárně-dramatického oboru ZUŠ Bohuslava Martinů Polička, 17.00 hod. (inscenace nižších ročníků
pohádka – Kocour Modroočko, žáci vyšších ročníků se představí inscenací – Hercule Poirot zasahuje)
Vstupné 60 Kč/30 KčS

Červnová ZUŠka
Vážení a milí čtenáři, dovolte
mi na úvod rekapitulovat uplynulý měsíc. Začátek měsíce května proběhl ve znamení příprav
a samotné realizace celostátní
přehlídky Mládí a Bohuslav
Martinů, kterého se v letošním ročníku zúčastnilo
282 účastníků, v kategoriích klavír, klávesové elektronické nástroje a smyčcové nástroje. Tímto bych
chtěla poděkovat všem mladým hudebníkům, kteří
si přijeli, nejen skladby Bohuslava Martinů, tradičně, již posedmé, zahrát do Poličky. Tímto mi dovolte
poděkovat všem zúčastněným za jejich skvělé výkony, rodičům účastníků a učitelům za podporu, všem
zaměstnancům ZUŠ Bohuslava Martinů za hladký
průběh celé přehlídky a v neposlední řadě všem
sponzorům, městu Polička a Pardubickému kraji za
podporu a Tylovu domu za poskytnutí prostor. Naši
ZUŠku krásně reprezentovaly tyto žákyně – ve zlatém pásmu v kategorii housle se umístila Miriam
Kašparová a Lada Kincová, pod vedením Mgr. Aleny
Kincové, v kategorii viola obdržela stříbrné pásmo
Natálie Šafářová ze třídy Mgr. Pavlíny Malíkové.
V kategorii elektronických klávesových nástrojů obdržela Veronika Leksová stříbrné pásmo a Monika
Ryšavá získala bronzové pásmo, obě ze tříd Petra
Kašpara, DiS. Děkujeme za krásnou reprezentaci.
Další významnou akcí, kterou ZUŠ Bohuslava
Martinů uspořádala, ve spolupráci s městem Polička byl koncert dechových souborů, který se konal
10. května na poličském náměstí. Nebyl to ovšem jen
obyčejný koncert, byl to koncert tří bratrů. Tri bratři, tři soubory. Miroslav Jindra, představil soubor
z Poličské ZUŠ, pod taktovkou Vratislava Jindry zazněly tóny jeho souboru ze ZUŠ Žďáru nad Sázavou
a Zdeněk Jindra představil kapelu z Boskovic. Milým a laskavým slovem koncert provedl Mgr. Karel
Hegner.
Konec května patřil v ZUŠce absolventským koncertům, které pokračují dále i v průběhu měsíce
června. Nejvýznamnější z těchto koncertů je Absolventský koncert Ester Tomáškové ze třídy Jitky
Nackové, který proběhne 2. června, kde jako host
vystoupí skupina Escualo Kvintet. O konání těchto
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a dalších koncertů vás budeme informovat na vývěskách a na www.zusbmpolicka.cz.
A co čeká ZUŠku dál v červnu? 6. červen bude
patřit tradičně neobyčejným zážitkům. V rámci
této akce připravujeme mezioborový projektík
o Bohuslavu Martinů a jeho inspiraci hudbou. Jistě si představení, které bude začínat v 18.00, 19.00
a 20.00 hodin v sálku ZUŠ, nenechte ujít. Výtvarný
obor se představí samostatnou výstavou inspirovanou uměním 20. století v prostorách školy.
23. června se představí literárně-dramatický obor
pod vedením MgA. Veroniky Hrčkové v Divadelním
klubu s inscenacemi o H. Poirotovi a pohádkou o Kocourovi Modroočku.
A abych nevynechala ani „výtvarno“ – výtvarný
obor se představí výstavou k 750. výročí založení
města Poličky v Městské knihovně Polička s výstavou inspirovanou poličskou historií a pověstmi.
A protože i výtvarníci se účastní soutěží a výstav,
mezi kterými nechybí každoročně Mezinárodní dětská výtvarná výstava v Lidicích, kam výtvarný obor
už poněkolikáté zasílá výtvarné práce. V letošním
ročníku, který byl zaměřen na téma “Světlo“ z 21380
zaslaných prací z celého světa, obdržela čestné
uznání Klára Navrátilová a David Findejs ze třídy
Mgr. Karla Musila. Gratulujeme!
Tradičně školní koncertní rok ZUŠ završí Slavnostní závěrečný koncert, který proběhne 11. června
v 17 hodin ve velkém sále Tylova doma a poslední týden v červnu škola pořádá opět tradiční akci – „open
air“ Letní zahradu, která je milým rozloučením
s uplynulým školním rokem.
Na závěr mi dovolte, popřát Mgr. Petru Mazalovi
šťastnou cestu kolem světa, jak sám říká – plní si
svůj sen. My jeho, Mgr. Karla Musila i Mgr. Pavlínu
Malíkovou, v jejich snahách plnit si svoje sny ze srdce podporujeme a přejeme jim, aby jejich cesta ke
splněným cílům byla úspěšná. Kolegové, děkujeme!
Vážení a milí čtenáři, krásné léto a dle slov Petra Mazala přeji všem čtenářům moře odvahy na to
uskutečnit svoje sny.
Za kolektiv ZUŠ
Mgr. Petra Palcová,
www.zusbmpolicka.cz

Program RC MaTami
Rádi bychom vás pozvali na
Bleší trh, který se uskuteční
v sobotu 20. června u poličských
hradeb. Více informací naleznete níže. Těšíme se na vás!
Pravidelný program
• Hlídání dětí
Potřebujete pohlídat dítě mimo provozní
hodiny Hlídáčku? Rozhodli jsme se rozšířit
naši nabídku. O vaši ratolest se postaráme ve
vaší domácnosti v odpolední i večerní době.
Cena je 90 Kč/hod. Pro objednání služby
a více informací volejte na tel. 724 921 384.
Hlídání zajistí: Lída Burešová (absolventka
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky“), popř.
naši externí zaměstnanci – studentky VOŠ pedagogické.
• Klubík pro rodiče s dětmi
každé pondělí 9.00 – 12.00 hod.
• Čtení v knihovně
(pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let)
každé pondělí od 9.30 hod.
• Drobečci s Hankou
(pro rodiče s dětmi od 0 do 1 roku)
každé úterý 9.00 – 12.00 hod.
• Hlídáček
každou středu 8.00 – 12.00 hod.
Cena 45 Kč/hodina
Hlídání zajistí: Lída Burešová
• Herna pro děti
každou středu 15.00 – 17.30 hod.
• Fitness cvičení pro ženy a dívky s Danou
každou středu 18.00-19.00 hod.
• 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.
• Hlídáček
každý čtvrtek 15.00 – 18.00 hod.
Nabízíme rodičům službu zajištění hlídání dětí,
a to každý čtvrtek od 15.00 do 18.00 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
• Bodystyling – bodybalance s Danou
každou neděli od 18.00 do 19.00 hod.
Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
• Poradna a klub pro těhotné
12. 5. a 26. 5. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
Informace nejen z praxe, relaxační a pohybové
aktivity, které přispějí k většímu klidu a pohodě nastávajících maminek. Poradna je doplněna pohybovými aktivitami (nutné potvrzení od
lékaře, že můžete cvičit).
Povede: Mgr. Zuzana Vocásková (porodní asistentka svitavské nemocnice)
• Masáže pro maminky (v rámci Drobků)
4. 6. (čtvrtek) od 9.00 do 11.00 hod.
Masáže provádí žáci 2. ročníku oboru Rekondiční a sportovní masér ze Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička, s.r.o., ceník
k nahlédnutí v RC MaTami.
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová)
v rámci Klubíku
8. 6. (pondělí) od 9.00 do 11.00 hod.
Poskytne informace v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního
práva.
• Poradna a klub pro těhotné
9. 6. a 23. 6. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
Informace nejen z praxe, relaxační a pohybové
aktivity, které přispějí k většímu klidu a pohodě
nastávajících maminek. Poradna je pohybovými
aktivitami, pokud se do nich budete chtít zapojit,
je nutné potvrzení od lékaře, že můžete cvičit.

Povede: Mgr. Zuzana Vocásková (porodní
asistenta svitavské nemocnice)
• Laktační poradna (Lenka Tulisová)
9. 6. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
Poskytuje maminkám pomoc a podporu při
kojení po porodu i v rámci profylaktické
přípravy.
• Pedagogická poradna
(Mgr. Jana Bidmanová) v rámci Herny
10. 6. (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
Řešení výukových, výchovných a vztahových
obtíží dětí a mládeže.
• Koučink pro maminky s malými dětmi
„Jen šťastný rodič může vychovat šťastné dítě“
v rámci klubu rodičů (Drobci)
Vítáni jsou rodiče dětí všech věkových kategorií.
11. 6. 2014 (čtvrtek) od 10.00 do 12.00 hod.
(11.00 – 12.00 prostor pro individuální
dotazy)
Povede: Ing. Renata Křivá
• Vítání prázdnin – zahrada „U mlýna“
(ve spolupráci se Svatojosefskou jednotou pro
Poličku a okolí)
15. 6. (pondělí) od 9.00 do 12.00 hod.
Přijďte si s dětmi zařádit na víceúčelové hřiště
zahrada „U mlýna“, čeká vás spoustu legrace
a zábavy.
• Šátkování v rámci Klubíku
pro rodiče s dětmi
15. 6. (pondělí) od 10.00 do 12.00 hod.
Povede: Zuzka Rozsívalová
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)
15. 6. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
Předcházení problémů s řečí, vady řeči, nápravy.
• Finanční poradna (Mgr. Radmila Nožková)
v rámci Herny
17. 6. (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
Jak správně nastavit rodinný rozpočet? Jak
předcházet předlužení? Jak efektivně hospodařit s penězi?
• Podpora v rodině
– tréninková aktivita v rámci klubu rodičů
(Drobci)
Vítáni jsou rodiče dětí všech věkových kategorií.
18. 6. 2014 (čtvrtek) od 10.00 do 12.00 hod.
(11.00 – 12.00 individuální konzultace)
Povede: Mgr. Monika Čuhelová
• Zdravotní Poradna
(MUDr. Daniela Juklová), v rámci Drobků
19. 6. (pátek) od 10.00 do 12.00 hod.
Řeší s rodiči prevenci, konzultuje problémy,
první pomoc.
Bleší trh
„Aneb najděme druhé použití pro věci, které by
jinak předčasně skončily v popelnici.“
Kdy: 20. 6. (sobota) od 9.00 do 12.00 hod.
Kde: v parku u poličských hradeb
Přijďte si sami prodat to, co vám doma přebývá
za cenu, kterou si sami určíte. Děti si prodají své
hračky, se kterými si už nehrají, dospělí např. oblečení, knihy, nářadí,…
Prodávat může přijít kdokoliv, není třeba se registrovat dopředu. V den konání Blešáku se pouze
zapíšete do evidenční listiny a uhradíte poplatek
ve výši 20 Kč, dítě uhradí poplatek ve výši 10 Kč.
Tento poplatek bude využit k výmalbě prostor RC
MaTami.
Poradna Psychomotorického
Vývoje do 1 roku
20. 6. (sobota) od 13.15 do 19.00 hod.
Trápí vás a řešíte neklid, nespavost či nespokojenost miminka v poloze na bříšku? Upřednostňuje
otočení hlavičky na jednu stranu? Nevíte si rady,
jak své miminko správně uchopit a nosit v různých
etapách věku od narození do jednoho roku? Nechce se vašemu miminku přetáčet na obě strany
nebo nechce lézt?

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

Nutné se předem objednat tel.. 739 627 214,
mail iva.sedlackova1@seznam.cz
Povede: Mgr. Iva Sedláčková (psycholožka a certifikovaná lektorka z týmu Evy Kiedroňové na psychomotorický vývoj kojenců).
Nástup dítěte do školy
a školní zralost – beseda
22. 6. (pondělí) od 17.00 do 19.00 hod.
Příprava dítěte aneb co by mělo dítě zvládat
před vstupem do školy.
Povede: Mgr. Jana Bidmanová (speciální pedagog)
Psychologická poradna (Mgr.
Zdeňka Drábková) v rámci Herny
24. 6. (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
Řeší problémy na téma vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi dětmi navzájem, mezi manžely/partnery,
vztahy s prarodiči apod. Konflikty v rodině, rozvodové a porozvodové situace, dítě a rozvod/rozchod
rodičů.
Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu.
Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí.
9. 9. (středa 9.00 – 17.00 hod.) a 10. 9. (čtvrtek
9.00 – 17.00 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. Pokud by měl někdo zájem
o stejné prodejní číslo, sdělte tuto skutečnost do
15. srpna, přihlašování na Bazárek bude ukončeno 4. 9.
Příjem věcí. 7. 9. (pondělí) 9.00 – 17.00 hod.
(Jordán). Výdej věcí 11. 9. (pátek) 9.00 – 16.00 hod.
(Jordán).
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
• Poradny:
zdarma
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

Kostel sv. Jakuba
je přístupný
V letošním jubilejním roce
se nám ve spolupráci s městem
Polička podařilo zajistit službu,
která umožní veřejnosti navštívit kostel sv. Jakuba i mimo čas
bohoslužeb.
Od 1. června do 30. srpna bude kostel otevřený
vždy od úterý do soboty od 10.00 do 16.00 hod.,
v neděli od 12.00 do 16.00 hod. Vstup je zdarma.
Všichni jste zváni k návštěvě.
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Nejkrásnější
město

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů

Pamatuji se na to přesně. Jako kdyby se to stalo
včera a ne v roce 1945. Vracel jsem se 15. května 1945
na kole po téměř tříletém pobytu v pěti nacistických
věznicích a dvou lágrech domů ze Saska-Anhaltska.
Minul jsem poslední chalupu v Lezníku, opřel
se do pedálů a zastavil se na Suchém vrchu. Pode
mnou leželo město, které jsem nedobrovolně opustil 28. srpna 1942. Tři věže, hradby, domy, ulice. Vše
důvěrně známé všechno spojené se vzpomínkami na
dětská i chlapecká léta.
Najednou to zas všechno bylo tady. V tu chvíli,
v tom okamžiku, byla pro mne Polička tím nejkrásnějším městem na světě. Slunce se schylovalo k západu, ale město zářilo jasem, který se nedá slovy vylíčit.
Co všechno v těch několika vteřinách se mi vybavilo ve vzpomínkách. Klukovská léta a dětské hry,
Sokol, Skaut, Masarykova letecká liga, jeviště Tylova
domu, první studentské lásky a mnohé jiné. Ty první vteřiny setkání s panoramatem města nikdy v mé
paměti nevyhasnou. Z mé generace dvaadevadesátníků už ve městě nikoho nepotkávám. Ale Na valech
stále šumí stromy a Liboháj láká.
Vzpomínky jsou jediných rájem, z něhož nemůžeme být nikdy vyhnáni.
Co tedy přát městu k jeho 750. narozeninám. Staří
Římané to vyjadřovali stručně. Vivat, crescat et floreat. Ať tedy město žije, roste a rozkvétá.
Jaroslav Petr
V podvečer 12. května přišli do Divadelního klubu početní zájemci, aby uslyšeli autentické prožitky
jednoho z poličských hrdinů, kteří svou odbojovou
činností konkrétně vyjádřili svůj odpor k nacistické
okupaci. Odbojová skupina, ve které tehdejší student
Jaroslav Petr byl, psala, rozmnožovala a roznášela
zprávy a letáky posilující vzdor vůči tehdejší brutální
a nelítostné moci. Takové projevy Němci tvrdě trestali. Skupina byla odhalena, pozatýkána a odsouzena
k různým trestům. Poslouchali jsme PhDr. Jaroslava
Petra se zatajeným dechem a nejen pamětníkům oné
doby, ale i mladým se najednou zjevila před očima
ta nekonečná odvaha vzepřít se moci, která na počátku let čtyřicátých terorizovala celou Evropu. Jeho
výčitka, že se při tak významném výročí nedostalo
na vzpomínky a vzdání úcty a poděkování těm, kteří v nerovném boji obětovali své životy, nás vedlo ke
sklopení zraku.
Nacisté popravili pět poličských občanů, jeden byl
ve vězení ubit, dalších pět zemřelo v koncentrácích,
čtyři zemřeli na následky útrap vězení. V říjnu 1943
byli popraveni občané František Kučera a Jaroslav
Kopecký, Karel Charouz byl ubit v roce 1943 ve věznici gestapa v Brandenburgu, František Radiměřský
zemřel ve vězení v roce 1944, Josef Šoltys koncem
roku 1943 ve věznici Griebo, Vojtěch Berkovec v roce
1945 ve věznici na Mírově. Dva poličští občané padli
v Praze na barikádách, jeden padl v řadách československé zahraniční armády. Třicet šest občanů židovského původu bylo zavražděno v koncentračních
táborech v Terezíně a Osvětimi.
70. výročí konce války je dobou připomínání, ale
i dobou zamyšlení. Nemělo by být trvalým mementem?
A. Klein

Květinový den
Do celorepublikové akce „Český den proti rakovině“ se 13. května zapojila také Polička. Tématem
sbírky byla letos prevence a léčba karcinomu reprodukčních orgánů. K typickému žlutému kvítku přidávali dobrovolníci leták s užitečnými informacemi.
Poličské organizátorky děkují za pomoc vedení a studentům místní obchodní školy, poděkování patří samozřejmě všem, kdo do sbírky přispěli.
Eva Jílková
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Bystré
13. 6. – Zrcadlo dějin aneb pověsti panství bysterského – zábavné odpoledne pro děti, které
se uskuteční v zámeckém parku od 13.30 do 17.00
hod. Více informací na www.knihovna.bystre.cz
13. 6. – Taneční zábava – na zahradě za Hasičskou zbrojnicí od 20.00 hod. Zahraje Rock Faktor.
27. 6. – Pouťová zábava – na zahradě za Hasičskou zbrojnicí od 20.00 hod. Zahraje skupina Rock
Faktor.

4.–7. 6. denně 8.00-17.00 hod., Okrasné a ovocné školky Litomyšl
Výstava irisů a jarních trvalek – tradiční výstava
jarních květů a irisů spojená s prodejem širokého
sortimentu okrasných rostlin, parkoviště přímo
v areálu, občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
20. 6. , 8.00-17.00 hod., Smetanovo náměstí, Litomyšl
Starodávný jarmark – tradiční řemeslné trhy
s hudebním doprovodným programem na pódiu
u morového sloupu

Dolní Újezd
6. 6. – Pochod okolím Dolního Újezda
Trasy 8, 10 a 12 km. Start od 7.30 do 9.00 hod. od
Základní školy Dolní Újezd. Startovné 10 Kč, předškoláci zdarma.
7. 6. Posezení s Dolnovankou. Od 18.00 hod. před
DPS. V případě špatného počasí se akce nekoná.
27. 6. Oslavy 230 let založení osady Jiříkov
V programu vystoupí Duo Kapka od 14.00 hod.,
k prohlídce budou připraveny staré motocykly,
projížďky kočárem, večer posezení s reprodukovanou hudbou.

Lubná
26. 6. – 20.00 hod. – letní areál – koncert skupiny Argema, po koncertu taneční zábava se skupinou Rytmik

Jedlová
20. 6. – „Jedlovská muzikální tradice“ – Citron,
Rezervoar Dogz, Penzistor, Rock Mood – koncert
hard rockových kapel v Jedlové na fotbalovém hřišti. Začátek v 16.00 hod., vstup do areálu od 14.00
hod. Předprodej vstupenek IC Bystré, OÚ Jedlová,
Tabák u Kubátů

Pomezí
20. 6. – Oslavy obce Pomezí – sportovní areál
u ZŠ horní, zahájení v 13.30 hodin

Litomyšl
4.–7. 6. , Jízdárna Suchá u Litomyšle
Český skokový pohár 2015 – parkurové závody,
které jsou součástí Skokového poháru Č. P. 2015

Oldřiš
7. 6. od 14.00 hod. za Orlovnou Dětský den –
sportovní odpoledne ve Šmoulí vesnici. Děti mají
přijít v převlecích Šmoulů a Šmoulinek.
Během června začíná promítat Letní kino za Orlovnou. Nabídku promítání sledujte na www.oldris.
cz, nebo na www.facebook.com/okapops.cz

Sebranice
6. 6. – Pouťová zábava – začátek v 19 hodin, hraje Knedlo – vepřo – zelo
21. 6. – Posezení pod lípou – od 16 hodin, podvečer s dechovkou, kapelník Jan Pohorský, u kapličky
na Pohoře
21. 6. – Pohádkový les – od 14 hodin, pořádá SDB
Sebranice a místní mládež, les za koupalištěm

Galerie Kabinet Chaos červen
Lenka Klodová objekty
k jejich sexualitě, intimitě, k tématům ženství a mavidea performance
teřství, nebo ke gendrovým otázkám. Několik let se
následuje společná přednáška s VŠB
ve svém doktorandském studiu na VŠUP v Praze věv CBM od 19 hod.
novala zkoumání ženské sexuality a jejího vnímání
6. 6. v 17 h se setkáte s uměním Mgr. A. Lenky Klo- skrze projekt časopisu Ženin, pornografický magadové PhDr., rodačky z Opavy. Studovala střední ško- zín pro ženy. Její díla balancují mezi seriozním umělu v Ostravě a stále je v kontaktu s jejím uměleckým
lecko-sociologickým výzkumem a happeningem.
podhoubím. Vysokou školu Umělecko průmyslovou
Nikdy nechybí na dřeň obnažený humor. Čerpá inv Praze absolvovala u prof. Kurta Gebauera v jeho
spiraci ve svém vlastním životě, který v jistý moment
atelieru Veškerého sochařství v roce 1997. Jejího
determinovalo brzké mateřství, ale k tvorbě jí provoučitele budeme moci přivítat v srpnu a jeho účast
kuje svět reklamy a porna, který ženské tělo a ženství
považuji za vrchol letošního výstavního programu. často bez vkusu zneužívá. Lenka se nebojí a s grácií
Studovalo u něj mnoho současných uměleckých ce- sobě vlastní jde i s vlastní kůží na trh. V posledních
lebrit, mezi které Lenka nebo sochař David Černý
letech ji známe více než sochařku, jako odvážnou
neodmyslitelně patří. Lenka Klodová v současné
a krásnou performerku.
době již 5 let vede atelier Tělového designu na FaVU
Díky pozvání Muzea a Galerie v Poličce se v rámci
v Brně. Vystavuje hojně se svými studenty i osobně, Večera pro neobyčejné zážitky 6. 6. mezi 19.30 a 21
na mnoha skupinových i samostatných výstavách
h uskuteční v poličské barokní radnici společná
nebo festivalech akčního umění. Její díla jste mohli
přednáška Lenky Klodové a Veroniky Šrek Bromovidět v Čechách, Polsku, Německu, Ukrajině, nebo
vé, která naváže na vernisáž této odvážné umělkyně
ve Švédsku.
v Galerii Kabinet Chaos. Společně představíme tuto
Lenky výstava byla plánována již v minulém roce
galerii i samy sebe, dozvíte se něco o naší cestě do
a shodou okolností jsme se potkaly také letos nedáv- Číny, o festivalech performance, o umění tvořeném
no na třech festivalech performance v Číně, kde jsme
ženskou myslí a tělem. Podrobnosti k přednášce
sdílely i společný pokoj ve třech různých hotelech, ve
a jejímu časovému rozčlenění se dozvíte v předstihu
třech různých městech. Takže propojení s Lenkou
z propagačních materiálů CBM a Muzea a Galerie
bylo intenzivní. Poznala jsem jí jako velmi energic- v Poličce.
kého, veselého člověka, který svižně a soustředěně
Celoroční výstavní program Galerie Kabinet
dokáže zrealizovat své vize. Vedle své umělecké
Chaos je zaměřen na propojování umění, lidí a příčinnosti provozuje se dvěma kolegyněmi úspěšnou
rodních, eko-sociologických či jinak aktuálních a alfirmu Strašné dítě, která vyrábí originální a certifi- ternativních témat a je částečně hrazen z grantů na
kovaná dětská hřiště.
kulturu MKČR a města Poličky.
Lenka se zapsala do dějin současného českého
Galerie Kabinet Chaos, Střítež 68, Polička 572 01,
umění s velkou intenzitou. Ať už vzpomenu břízky, 4 km od Poličky směrem na Sebranice a Litomyšl.
které působily poněkud lascivně a tak je oblékala, Kontakt: VŠB mobil: 602 315 215, verbrom@gmail.
nebo pornobohyně z magazínů, jimž domalovala li- com.
dové kroje a tak je opět cudně zahalila. Většina jejích
Facebook: Galerie Kabinet Střítež, www.planetaprací reflektuje vztah dnešní společnosti k ženám, -chaos.cz. Profil na ArtMap.

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

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

Čas Název akce – popis
Místo konání
18.00 Hurá na fotbal 3D – kupte svým dětem vstupenku k MDD!
Kino Tylův dům
13.30 Keramická dílna
DPS Penzion – pracovní místnost
19.00 Absolventský koncert Ester Tomáškové, host Escualo kvintet		
3. 6. 13.30 Vycházka – náměstí v Poličce		
19.00 Divoká dvojka – dvě nebezpečné krásky na útěku
Kino Tylův dům
4. 6.
9.00 Masáže pro maminky
Centrum Bohuslava Martinů
5. 6. 19.00 Koncert: Treboňští pištci
Centrum Bohuslava Martinů
19.30 Vernisáž „Z pátka 13. – Poličský jungle“
Divadelní klub
6. 6. 10.00 Jógový seminář – vede ing. Míla Sávitrí Mrnuštíková z Brna.
Tylův dům
18.30 Vernisáž projektu 750 tváří Poličky
Městská knihovna Polička
19.00 Čas pro neobyčejné zážitky
Polička
21.00 Koncert: Ivan Hlas a přátelé
Divadelní klub
				
21.00 Ivan Hlas
Divadelní klub
8. 6. 9.00 Právní poradna
Centrum Bohuslava Martinů
19.00 Země zítřka – George Clooney v hlavní roli napínavého a tajemného příběhu
Tylův dům
9. 6. 13.30 Šikovné ručičky
DPS Penzion – pracovní místnost
16.00 Přijímací zkoušky Hrátky s uměním
sál ZUŠ B. M. Polička
17.00 Poradna a klub pro těhotné
Centrum Bohuslava Martinů
17.00 Laktační poradna
Centrum Bohuslava Martinů
10. 6. 13.30 Šikovné ručičky
DPS Penzion – pracovní místnost
15.00 Pedagogická poradna
Centrum Bohuslava Martinů
19.00 Dítě číslo 44 – hollywoodský film, který se z velké části točil v České republice
Kino Tylův dům
19.00 Absolventský koncert
sál ZUŠ B. M. Polička
11. 6. 10.00 Koučink pro maminky s dětmi
Centrum Bohuslava Martinů
17.00 Slavnostní závěrečný koncert ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
velký sál Tylův dům
13. 6. 19.00 Náš Martinů: Jan Bartoš – klavírní recitál
Centrum Bohuslava Martinů
15. 6. 9.00 Vítání prázdnin – zahrada „U mlýna“
zahrada „U mlýna“
10.00 Šátkování
Centrum Bohuslava Martinů
16.00 Logopedická poradna
Centrum Bohuslava Martinů
19.00 Jurský svět 3D – praještěři se vracejí v novém filmu v produkci S. Spielberga
Kino Tylův dům
19.00 Absolventský koncert
Divadelní klub
16. 6. 16.30 Co nepokazit ve výchově dětí do 7 let – přednáška o výchově Dr. Lidmily Pekařové
Spolkový dům Jordán
20.00 LiStOVáNí – Kde se touláš, Bernadetto!
Divadelní klub
17. 6. 13.30 Vítání léta
Pomezí – sportovní areál
15.00 Finanční poradna
Centrum Bohuslava Martinů
15.00 Pro tatínka – přání ke dni otců
SVČ Mozaika
18.00 Autorské čtení Elišky Vlasákové
Městská knihovna Polička
18.30 Emoce – přednáška Dagmar Ostatkové
SVČ Mozaika
19.00 Hospoda Na mýtince – „Cimrmanovci“ opět po roce zavítají do Poličky
Tylův dům
18. 6. 10.00 Podpora v rodině – tréninková aktivita
Centrum Bohuslava Martinů
19. 6. 10.00 Zdravotní poradna
Centrum Bohuslava Martinů
20.00 Divoháj
Liboháj
20. 6. 9.00 Bleší trh
Centrum Bohuslava Martinů
13.00 Poradna psychomotorického vývoje dítěte do 1 roku
Centrum Bohuslava Martinů
13.00 Tvořivá dílna k výstavě České a moravské pověsti v tvorbě Renáty Fučíkové
Centrum Bohuslava Martinů
18.00 Sedmero krkavců – klasický pohádkový příběh Boženy Němcové
Kino Tylův dům
20.30 Divoháj
Liboháj

#

1. 6.
2. 6.

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.
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Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
ZUŠ B. M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička,
www.cbmpolicka.cz
Město Polička
VNZ
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
ZUŠ B. M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ZUŠ B. M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B. M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Náš Martinů
www.cbmpolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ZUŠ B. M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Oblastní charita Polička
www.policka.charita.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Dagmar Ostatková
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

18. 4. – 27. 9.
18. 4. – 27. 9.
2. 5. – 26. 7.
19. 6. – 31. 8.
18. 4. – 27. 9.
18. 4. – 27. 9.

Název akce – popis
Výstava: Král do boje táh´
Výstava: Poklady z muzejních sbírek – 750 let města Poličky
České a moravské pověsti – v tvorbě Renáty Fučíkové
Školní třída Bohuslava Martinů
Výstava: Král do boje táh´
Výstava: Poklady z muzejních sbírek – 750 let města Poličky

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B. M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
ZUŠ B. Martinů
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
ZUŠ B. M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
ArtCafé
tel: 774 704 312
Městské muzeum a galerie Polička,
www.cbmpolicka.cz
Městská knihovna Polička
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička,
www.cbmpolicka.cz
Městská knihovna Polička
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz

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

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.
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Čas Název akce – popis
Místo konání
22. 6. 17.00 Nástup dítěte do školy a školní zralost – beseda
Centrum Bohuslava Martinů
19.00 Láska šílená – netradiční romantická tragikomedie
Kino Tylův dům
23. 6. 17.00 Poradna a klub pro těhotné
Centrum Bohuslava Martinů
17.00 Závěrečné představení literárně-dramatického oboru ZUŠ B.Martinů
Divadelní klub
17.00 Kocour Modroočko + Hercule Poirot zasahuje
Divadelní klub
24. 6. 14.00 Trénování paměti
DPS Penzion – společenská místnost
15.00 Psychologická poradna
Centrum Bohuslava Martinů
19.00 Poutník – film o úžasné životní pouti spisovatele Paula Coelha
Kino Tylův dům
25. 6. 14.00 Narozeninové zpívání
DPS Penzion – jídelna
		 Letní zahrada ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
areál ZUŠ
26. 6. 20.00 Pianothéka Richarda Pogody
ArtCafé
21.30 Poličské kulturní léto 2015 – Interstellar
Centrum Bohuslava Martinů
				
27. 6. 19.00 Andílek na nervy – nová česká rodinná komedie
Kino Tylův dům
21.30 Poličské kulturní léto 2015 – Tři bratři
Centrum Bohuslava Martinů
				
29. 6. 18.00 Mimoni 3D – animovaná komedie nejen pro malé školáky před prázdninami
Kino Tylův dům
1. 7. 13.30 Posezení na přehradě
Přehrada
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Třeboň zve Poličku na festival Okolo
Třeboně ke společnému zpívání
Třeboň
Letošní 24. ročník multižánrového festivalu
Okolo Třeboně, který se koná od 26. do 28. června na nádvoří třeboňského zámku i v jeho parku,
v Divadle J. K. Tyla na náměstí a také ve Schwarzenberské hrobce u rybníka Svět, bude především
návratem ke kořenům společného zpívání. Zároveň
zůstává věrný svému přívlastku „rodinný“, takže si
v programu každý najde, co ho zajímá.
Tentokrát se totiž v Třeboni potkají legendy
s mladými muzikanty a všichni se těší na velké
zapojení publika. Akci provází motto „Festival, při
němž si zazpíváte“ – na pódiu se vystřídají známí
písničkáři a každý z nich přivede i svůj „objev“ –
novou či méně známou tvář hudební scény, která
ho zaujala natolik, že ji publiku rád představí a doporučí.
Zcela mimořádným hostem sobotního večera
bude Jiří Suchý ze Semaforu, jehož doprovodí pianista a kapela, která vznikne speciálně pro toto vystoupení. Sestaví ji muzikanti z jižních Čech, kteří
jeho hudbu milují a s velkou pokorou i plnou profesionalitou si pokládají za čest, že budou moci tohoto
klasika na pódiu doprovodit. Sbory vytvoří členové
známých kapel kapel Nezmaři a Spirituál kvintet.
Festival začne v pátek představením Divadla
Járy Cimrmana Vražda v salonním kupé, zatímco na zámeckém nádvoří se rozběhne dvoudenní

maraton vystoupení známých písničkářů a kapel.
Budou mezi nimi Ivan Hlas, Wabi Daněk, Samson,
Žalman, Roman Horký, Jan Nedvěd či například
skupina Marien. Další scéna je v zámeckém parku.
Mimořádný zážitek slibuje také nedělní koncert
kapely Antikvartet, která byla před 50 lety předchůdcem Spirituál kvintetu. Dušan Vančura se rozhodl ji nyní obnovit, takže publikum uslyší mimo
jiné i původní verzi slavné písně Batalion. Hostem
koncertu bude herec Stanislav Zindulka.
Téma společného zpívání vychází z názoru zkušených muzikantů i organizátorů hudebních akcí,
kteří vědí, že lidé se v této době přesycené novinkami rádi vracejí k něčemu, co už znají a nepotřebují
se učit. Proto jsou společně zpívané písně vítaným
relaxem a nezapomenutelným zdrojem energie pro
všechny zúčastněné. Mottem letošního ročníku je
proto refrén z písně kapely Nezmaři: „Kdo si zpívá,
má do ráje blíž.“
Malou ukázku z festivalu dostanou obyvatelé Poličky v rámci prezentace měst České inspirace v pátek 5. 6. – koncert Třeboňských pištců – od 19.00
hod. v atriu Centra Bohuslava Martinů a v sobotu
6. 6. koncert Ivana Hlase s hosty – od 21.00 hod.
v Divadelním klubu! Přijďte, máte se na co těšit!
Podrobnější informace: info@okolotreone.cz.cz
Více na www.okolotrebone.cz

Medailon
Narodit se v polovině dvacátých let do vážené
a úspěšné rodiny knihkupce, nakladatele a majitele
papírenského kartonážního podniku v druhé generaci těchto prosperujících firem, je jistě příjemné.
Z tohoto výčtu není vidět, že dědeček J. V. Rippl pa-

třil k zakládajícím členům místního Sokola a ochotnického spolku Tyl, či že se u jeho otce scházeli
významní Poličáci a nejen oni – Bohuslav Martinů
a jeho žena Charlotta, spisovatel Václav Lacina, Mistr František Bukáček. Byl jednatelem Musejního
spolku Palacký. To pro mladého Václava bylo přirozené, takže nepřekvapí, když říká, že Bohuslavu
Martinů říkal strejdo a Charlottě teto.
Počátek okupace už zastihl Václava na obchodní
akademii v Brně a jak jinak, po absolvování se vrátil, aby v praxi rozšiřoval své znalosti v papírenském
podniku svého otce. Stává se členem tanečního orchestru Milana Pazlara jako saxofonista a šíří s ní
swing do města a blízkého okolí. O čtyřicet let později píše do Jitřenky zasvěcený seriál o dějinách tanečních kapel v Poličce. Krátké nadechnutí svobody do
roku 48 a pak převrat životních hodnot. Nastupuje
na vojnu, naštěstí v Armádním uměleckém souboru. Na posledním Všesokolském sletu se náhodou
setkává s místní poličskou dívkou Alenou a po roce
v Praze náhodou opět. Náhoda je chycena za pačesy
a v roce 1951 vzniká vztah na celý život. Rok předtím
Václavovi umírá otec. Se svým bratrem Jiřím čelí
problémům svého třídního původu. Nedosti na tom,
že výrobna kartonáží je znárodněna, přicházejí růz-

né šikany, jak už to ta doba sebou jako svou druhou
přirozenost nesla. S tím konstatováním, že si Václav umí dodnes představit konkrétní strůjce. Jeho
odbornost však přece jenom nad tím vítězila. Aby
s novomanželkou zmizeli z dohledu místních, odstěhovali se do Prahy a po mnohých peripetiích byl
zaměstnán v podniku Papírny Praha. Mezitím získal
státní zkoušku z jazyka anglického na UK. Jeho jazykové schopnosti angličtiny, němčiny, ruštiny, částečně francouzštiny, nezůstávají nevyužity a bývá
přítomen jednáním se zahraničními obchodními
firmami doma i v cizině. Nejenom jazykové znalosti, ale znalost odborná, překvapuje pouze obchodně
erudované cizí pracovníky. Stává se hlavním technologem podniku.
Stále byl kulturně aktivní a psal různé články o výstavách, vernisážích a premiérách do časopisů, ale
hlavně do tehdejšího Svodného slova, kde kulturní
rubriku vedl jeho přítel básník Míla Bureš. Byl jedním z prvních, kdo psal v roce 1961 o tehdy neznámém Černém divadlu Praha a seznámil se s jeho
tvůrcem Jiřím Srncem. Jak mi Václav řekl, bylo to
příjemné peněžní vylepšení k financím mladé rodiny. Znám také pohlednici s pozdravem, který zaslali
Václavovi ze svého prvního osobního setkání v Nice
Bohuslav Martinů a Míla Bureš.
V Papírnách byl Václav až do důchodu. Po roce
1989 se vrátil do Poličky. Stará přátelství dostávala
teď už hlavně vzpomínkový základ, Václav Rippl
však současníky nebyl zapomenut; byl to on, kdo
symbolicky zatloukl v roce 2008 poslední laťku do
jeviště právě otevíraného Divadelního klubu Divadelního spolku Tyl. Jeho žena Alena strávila pěknou řádku let na jevišti našeho divadla a je navždy
zapsána jako představitelka poličské kultovní hry
Anežka. Léta našeho přátelství jsou provázena příjemnými vzpomínkami. V roce 2009 byl iniciátorem
petice Ministerstvu kultury za prohlášení světničky B. M. národní kulturní památkou. Na realizaci
s námi spolupracovali poličští skauti a petice byla
úspěšná. Při našem narozeninovém setkání k devadesátinám mi řekl: „Neměl jsem nikdy problémy
s prací. Vždycky mě bavilo to, co jsem dělal.“ Kolik
nás je, že to mohou říci?
A. Klein text a foto

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

Městská knihovna
Sobota 6. června
od 18.30 hodin
Čas pro neobyčejné
zážitky – vernisáž
projektu 750
tváří Poličky
V 18.30 hodin zahájíme projekt 750 tváří Poličky a jako již tradičně bude na unavené poutníky
čekat před knihovnou občerstvení a posezení, to
vše za hudebního doprovodu.
Úterý 16. června od 20.00 hodin
v Divadelním klubu
LiStOVáNí – Kde se touláš,
Bernadetto! (Maria Semple)
LiStOVáNí tentokrát rozehrává neskutečně
vtipný a napínavý příběh o jedné výjimečné rodině, v níž se potvrzuje, že genialita často hraničí
s vyšinutostí. Účinkují: Lukáš Hejlík, Petra Bučková (alt. Věra Hollá) a Bára Jánová (alt. Pavla Drtinová. Předprodej vstupenek v knihovně. Vstupné 50 Kč/100 Kč.
Středa 17. června od 18.00 hodin v knihovně
Autorské čtení Elišky Vlasákové
Autorské čtení spisovatelky Elišky Vlasákové
vás provede naší nedávnou minulostí. S knihou
Byla jsem s našima na procházce zavzpomínáme
na 50. léta, zavítáme také do Poličky a na Vysočinu. V druhé, nově vydané knize, si připomene
život učitele a novátora Fedora Krchova.
Pátek 26. června od 21.30 hodin
Letní kino – Interstellar
Kosmická výprava výzkumníků vyráží za hranice naší galaxie hledat mezi hvězdami pro lidstvo nový domov. Legendární film režiséra Christophera Nolana tak zahájí 5. ročník Poličského
kulturního léta.
Sobota 27. června od 21.30 hodin
Letní kino – Tři bratři
Neobyčejná filmová pohádka o cestě tří bratrů
za dobrodružstvím, láskou a nečekanými příhodami, jež pochází z dílny Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, vás pobaví svým humorem i písničkami.
Červnový tematický koutek –
Toulky Evropou
Čas prázdnin, výletů a dovolených se blíží. Než
vyrazíte na cesty, stavte se u nás. Přidáme vám
nějaké to kilo do kufru navíc! Vyzbrojíme vás románem, průvodcem, cestopisem a třeba i mapou.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

6.-7. 6.

13.-14. 6.
20.-21. 6.
27.-28. 6.
4.-5. 7.
6. 7.

MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25,
606 182 715
MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nerudova 207, 461 619 670
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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První evropský
dobrovolník
v Mozaice

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

Tři dlouhé roky uplynuly od prvních kroků
pracovníků Mozaiky k získání akreditace hostitelské organizace pro zahraniční dobrovolné
pracovníky a získání finančních prostředků na
hrazení pobytu prvního dobrovolného pracovníka v Mozaice.

Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem ve věku 18-30 let se zapojit do dobrovolnických projektů konaných v zemích Evropské Unie a v dalších partnerských zemích.
Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny
na nejrůznější oblasti jako kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii.
Díky výborným schopnostem Petry Jílkové
z Pontopolisu se nám vše podařilo a v dubnu
k nám do Mozaiky přijela naše první dobrovolnice Anna Dorina z Ruska. Anna u nás stráví
celý rok. Postupně se seznamuje s novým pracovním prostředím a s kolektivem. Pomalu poznává život v našem malém městě a učí se česky.
Pomáhá nám připravovat, organizovat a realizovat zájmové kroužky, akce, tábory a výukové
programy pro školy. Připravila besedy pro základní a střední školy o své zemi, kultuře, zvycích i tradicích. Věříme, že se jí u nás v Mozaice
a v Poličce bude líbit. O jednotlivých aktivitách
s Annou vás budeme postupně informovat.

Vřazování žáků
do speciální ZŠ
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Pro tatínka
– pro děti od 1. třídy
– výroba přání ke dni otců výtvarnou technikou scrapbook, použití
pásek Washi.
Termín: 17. 6.
Čas:
15.00 – 17.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč
Přihlášky: do 16. 6.
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Vztahy

Nalézt klíče k dobrým mezilidským
vztahům je základním předpokladem pro šťastný a úspěšný život.
Termín: středa 17. 6.
Čas:
18.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Dagmar Ostatková
Cena:
50 Kč
Info:
Dagmar Ostatková, tel.: 603 841 051
První pomoc
– preventivní akce děti 1. – 3. třídy
– akce pořádaná ve spolupráci se
Střední zdravotnickou školou Svitavy finančně podpořená městem
Polička
Termín: 23. 6.

Místo:
Info:

ZŠ Masarykova
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352

Příměstský tábor I. Skřítkov
– poslední volná místa. S dětmi se
přesuneme do říše fantazie s kouzelnými postavičkami – skřítky, vílami,
elfy atd. Budeme společně tvořit
z přírodních materiálů, hrát elfí hry
v přírodě a také pojedeme na krásný
výlet za skřítky. Nebude chybět noční výprava za pokladem „elfů“.
Věk:
1. – 4. třída
Termín: 29. 6. – 3. 7.
29. 6. začínáme odpoledne v 14.00
až 19.00 hodin
30. 6. začínáme již v 11.00 až
18.00 hodin s obědem
Čas:
každý další den od 8.00 do 16.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1 400 Kč
Přihlášky: Ihned s platbou
Vedoucí: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková
Sportovní příměstský tábor
– poslední volná místa
– ve spolupráci se sportovní komisí
města Poličky
Volejbal, kopaná, hokejbal, tenis, atletika, vodní sporty, turistika, šachy.
Věk:
2. – 5. třída
Termín: 27.–31. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hodin
Místo:
různá sportoviště a Mozaika
Cena:
1 400 Kč
Přihlášky: Ihned s platbou
Vedoucí: Haraštová Lída
Info:
Haraštová Lída, tel.: 731 180 433

Nové kulturní a vzdělávací centrum

Do naší školy přijímáme žáky s mentálním postižením, více vadami, nebo autismem.
Vřazování žáků do naší školy probíhá na základě úzké spolupráce odborného poradenského
zařízení (Speciálně pedagogické centrum nebo
Pedagogicko psychologická poradna).
Poradenské pracoviště vypracuje zprávu, která
je podkladem pro přijetí žáka. Přestup žáka do
naší školy je možný během celého školního roku.
Pokud žák nemá lehké, střední, středně těžké
nebo těžké mentální postižení, nemůže být do
naší školy přijat.
Pro děti, které ve školním roce dovrší 5 let
a mají středně těžké, těžké mentální postižení,
postižení více vadami nebo autismus mohou být
přijati do přípravného stupně základní školy speciální, který je součástí naší školy.
O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě
zprávy poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře. Dětem je ještě před nástupem
povinné školní docházky věnována individuální
péče. Respektujeme jejich vývojové zvláštnosti a usnadňujeme jejich další životní vzdělávací
cestu.
Mgr. Ivana Vondrová

Pozor, svítí červená!
– preventivní akce pro děti mateřských škol ve spolupráci se Spolkem
přátel SVČ Mozaika podpořená
Besipem
Termín: 10. 6. a 24. 6.
Čas:
10.00 – 12.00 hodin
Místo:
Dopravní hřiště
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352

6. června se v Poličce otevře nové kulturní
a vzdělávací centrum Pontopolis. Centrum vzniklo v nevyužívaných prostorách patřících městu
v přízemí domu č. p. 52 v Riegrově ulici. Slavnostní otevření centra pro veřejnost proběhne 6. června v 19 hodin. Návštěvníci budou moci ochutnat
speciality mezinárodní kuchyně nebo vyzkoušet
mongolskou masáž šíje. Od 21. hodiny proběhne
pouliční koncert Ugandnian Dancers band.
Na otázky o novém centru odpovídala předsedkyně sdružení Petra Jílková:
Co je Pontopolis a jaké má cíle?
Pontopolis je občanské sdružení, které začalo působit v roce 2008 v Poličce, nyní už působí
i v dalších městech Pardubického kraje. Naším
hlavním cílem je pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost a pro školy. Sdružení také
pomáhá cizincům žijícím v regionu začlenit se do
společnosti a pochopit českou kulturu. Mezi hlavní akce, které pořádáme patří Mezinárodní festival pantomimy Mimefest, festival dokumentárních filmů Jeden svět, sportovní akce Fotbal pro
rozvoj nebo Listopadání. Pořádáme také jazykové
kurzy. Pontopolis je nedílnou součástí kulturního
života v Poličce a okolí.
Komu a čemu bude nové centrum sloužit?
Centrum bude sídlem sdružení, které doposud
žádné prostory nemělo. Kromě kanceláře zde je
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i menší sál pro veřejnost. Zde budeme pořádat
přednášky, workshopy, besedy, filmové projekce, aj. Nabídneme také výuku češtiny pro cizince
či výuku jazyků aj. Centrum by mělo také sloužit
veřejnosti či jiným organizacím. Nabízíme proto
možnost využití vybaveného centra ostatním.
Jak se vůbec centrum Pontopolisu budovalo
a kdo se na něm podílel?
Město Polička podpořilo rekonstrukci prostor
částkou 430.000 Kč. Částka pokryla nákup materiálu na opravy, které probíhaly především za pomoci dobrovolníků. Vystřídalo se zde přes 50 lidí,
kteří se zapojili do nejrůznějších prací – kopaní,
vyvážení sutě, nahazování omítek, štukování, obkládání, pokládání dlažby, uklízení, apod. Ještě
nás čeká rekonstrukce dvorku. Vybavení centra
podpořila částkou 180 000 Česká rozvojová agentura.
Poděkování: Děkujeme městu Poličce a městským úředníkům za vstřícnost a za podporu při
rekonstrukci. Děkujeme všem dobrovolníkům,
kteří přispěli k rekonstrukci tohoto krásného prostoru. Děkujeme všem, kteří sídlí ve stejné budově
U růže a vydrželi celý rok snášet rachot a nepořádek. Děkujeme také všem řemeslníkům.
Markéta Kutilová

Jazzfestivalová recenze
Dramaturg a šéf devatenáctého jazzfestu
MUDr. Jiří Toman vědomě připravil ucelený program, vyznačující se klidnou atmosférou, produkovanou kapelami. U nás je nutno každou myšlenku zdůvodnit, nebo se alespoň opřít na nějaký
odkaz minulosti. Nemám, vyjádřil jsem pocit svůj
a mých přátel. Bylo to dobře, nebo měl zahřmít
alespoň jeden břeskný bigband? Dobré to bylo
a dobře se to poslouchalo. K tomu přiřazuji i první
vystoupení baletního souboru Korekce, podbarvovaný Klarinet Faktory. Tento soubor, ověnčený
Cenou Taneční inscenace roku 2014, nás upoutal
nápadem zpodobnit děje nesvobody. K vyjádření tohoto jevu upoutala skupina sama sebe do

známým, což se týkalo nejen Dr. Tomana, ale i nás
posluchačů. Její doprovodný kvartet uměřených
jazzových kreací působil stejně na Janu Koubkovou. Ne že by ji to svazovalo, ale přece – proti
jejím minulým vystoupením se v dobrém slova
smyslu podřídila kapele. A snad zde nebylo třeba
ani jejího spontánního vyznání co nezazpívám, to
zaječím. Nebylo tomu tak a byl to hezký punkt za
pátečním večerem.
Když mě přítel Jiří Toman představil panu
Karlu Růžičkovi, měl jsem na úvod připravenou
otázku. Než jsem se k ní dostal, zjistil jsem, že
si povídáme o Vysočině, k níž má osobní vztah,
i když je to ta na opačném konci. A mluvili jsme
jak o Gustavu Mahlerovi, tak pochopitelně o Bohuslavu Martinů. Znovu připomněl, že nemohl
jinak, než mu vzdát hold svou úpravou skladby
z cyklu Loutky Colombina tančí. Při jeho koncertu
jsme poslouchali krásné tóny tohoto raného díla
B., M. A. nechali jsme se spolu s Karlem Růžičkou
unášet jemnými valčíkovými rytmy oné skladby.

Moderátorky L. Stříteská a K. Tomanová
podstavce přišroubovanou obuví, umožňující, či
výstižněji řečeno omezující pohyb těl jen k fixovanému místu. Jevištní mistři Tylova domu Jiří Švec
a Jindřich Toman pracovali od devíti ráno do pěti
odpoledne, aby tento působivý výsledek připravili.
K podstatě myšlenky souboru: viděli jsme hodinu
impresivního představení neopakujících se nápadů s podkresem živých klarinetů i playbackových
zvuků. A ztotožnili se s uděleným oceněním této
inscenace.
Přiznám se, že ne vždy jsem se v minulosti plně
ztotožnil s jazzovým vnímáním a produkcí maďarských hráčů. Teď jsem však byl provázen zasněným klavírem, decentními bicími, melodickou
basou a Mihály Borbélym s jeho saxofony a klarinety. Že by návrat k promyšleným koncepcím,
kdy i improvizace ctí ducha skladby? A byly to
i skladby známé třeba od Pink Floydů, Beatles či
gospelovému kázání.
Temperamentní Skety s poněkud matoucím názvem nás obdarovávali příjemně, řekl bych sametově hladícími hlasy, kde jen chvílemi zajiskřilo
fortissimo. Bylo to jedno z těch vystoupení, kde
si člověk říká, mohlo by ještě trvat. A na závěr
vizitka: vítězové festivalu v rakouském Gratzu
nebo spoluúčast na televizních akcích. Závěr patřil Janě Koubkové. Před vystoupením mi řekla,
že se na jeviště těší, do Poličky jezdí jak ke svým

Slavnost Seslání
Ducha svatého
Letnice, Seslání Ducha svatého či Svatodušní svátky označuje křesťanský svátek slavený
50 dnů po Velikonocích a 10 dnů
po Nanebevstoupení Páně.
V tyto dny svatodušní přijímají lidé svátost biřmování, svátost křesťanské
dospělosti. Liturgická barva je červená – na památku ohnivých jazyků, v jejichž podobě sestoupil
Duch svatý na apoštoly. Veškeré jazykové bariéry
byly překonány a učedníci dál šířili radostnou
zvěst o Kristu. I my se snažíme, co jsme přijali,
dále rozdávat.
Ing. Anna Navrátilová – pastorační asistentka

Dan Bárta & Balzar trio
Obdařil nás i premiérou svého díla Ostinato, plného brilantních nápadů a s lehkostí zahraných
obtížných pasáží. Irská lidová The Old Sun, Staré
slunce vypovídala beze slov o tehdejším těžkém
životě zdejších obyvatel. Spoluhráči Petr Dvorský
s kontrabasem a Martin Šulc vytvořili hutnou muziku, nepřipouštějící myšlenku na absenci dalších
nástrojů.
Libor Šmoldas vyráží na turné s jednou z nejlepších rytmik současnosti na světě. Protagonista
tria říká: „Spíše než složitá aranžmá, jde o návrat
k jednoduchosti a kráse písní v jejich původní
formě.“ Ta jednoduchost však je zdánlivá; kdo se
zaposlouchá, slyší hudbou vyslovované myšlenky,
ale to, co umí hudba především, jsou myšlenky
obestřeny citem. Hudba CZ/USA Anderson tria je
nadjazzová (to se mi povedl výraz – ten si schovám…).
Musel bych do svých poznámek, abych se dopočítal, kolikrát koncertoval Dan Bárta & Robert
Balzar trio v Poličce, ale bylo to při jedněch z prvních jazzových večerů a to už je hezká řádka let.
Krátce řečeno – jsou tady doma a taky se tak cítí.
Při každém zpěvu Dana Bárty bych byl rád, kdyby texty byly paralelně presentovány dataprojektorem. Je škoda, že se stávají jen součástí hudby;
jsou chytré, jsou jímavé, jsou aktuální a přemýšlivé. Sám pěvecký projev Dana Bárty je fyzicky náročný. Do zpěvu dává vše a jeho pohybové kreace
souzní se zpívaným.
A tak když Lenka Stříteská a Káťa Tomanová
uzavíraly festival, říkal jsem si s nimi: vystoupili
zde špičkoví představitelé jazzu, muzikanti, které
znají v evropských městech a některé i za mořem
a ty jsme si užili v bezvadně připravených prostorách Tylova domu se vším myslitelným komfortem. A když už nezněla hudba, mohl jsem si
v klidu prohlédnout fotografie, vracející nás do
minulých ročníků našich festivalů. Tisícina v obličeji hudebníka je pohledem do jeho jazzového
světa.
A. Klein text a foto
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Aby nebyl
nikdo sám
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Krásný, slunečný a bohatý
společenský měsíc květen máme již za sebou. Důstojně jsme oslavili 70. výročí osvobození a účastnili se mnoha krásných akcí, které pro vás připravil
výbor MO SDCR. Všem organizátorům moc děkuji.
Teď máme již před sebou červen a letní měsíce. Tak
hezky popořadě: hned 1. 6. odjíždíme v 7.00 hod.
na ozdravný pobyt na Slovensko do Velkého Mederu. Zájezd je beznadějně vyprodán, účastníci zájezdu instrukce mají. 6. 6. odpoledne a večer (sledujte
Jitřenku) se uskuteční venisáž výstavy 750 tváří
Poličky a dále akce noční Polička. Všem našim členům tuto akci doporučujeme. V dalším týdnu se
podle plánu 9. 6. slétnou naše vlaštovky. Budeme
společně připravovat letní aktivitu. 11. 6. oslaví
celá naše republiková organizace důchodců 25. výročí založení Svazu důchodců ČR. Oslav v Letohradě se zúčastní i delegace naší organizace z Poličky.
Dále jsme připravili dne 18. 6. jednodenní autobusový a turistický výlet do Toulovcových Maštalí –
Poříčí a koncem června máme zajištěnou prohlídku úspěšného poličského závodu Ravensburger.
Zájemci o tyto dvě akce hlaste se u svých vlaštovek, které vám následně dají poslední podrobné
informace. Tak to bude v červnu vše. Další akce
a informace budou v červencové Jitřence a na naší
e-mail adrese. Připravte si svaly, protože pro nás
připravujeme v červenci důchodcovské sportovní
odpoledne. Do té doby se mějte pohádkově. To vám
přeje výbor SDCR a jeho předseda,
Ivan Chudý

Kardiaci zvou
Sobota 6. června výlet s malou vycházkou 2 km.
Nezapomínáme na naše bývalé a současné aktivní členy naší ZO. Navštívíme skanzen Vysočiny na
Veselém kopci, muzeum bot ve Skutči, projdeme
Žulovou NS. V Luži navštívíme Hamzovu léčebnu
a kostel na Chlumku. Vybraní členové dostanou
pozvánku.
14. – 18. června se uskuteční s CK lázeňský pobyt v Maďarském Kapuváru. Informace o odjezdech na tel. 733 709 525.
29. června se bude konat celodenní výlet s kondiční vycházkou po historickém městě Kroměříži
s návštěvou Květné a Zámecké zahrady, které jsou
zapsány na seznamu UNESCO. Po památkách
nás provede místní průvodce. Cena pro členy ZO
250 Kč. Odjezdy z bus nádraží Polička 6.30 hod.,
Svitavy 7.00 hod.
Přihlášky: Polička – Hana Mlynářová
724 290 229. Svitavy – Jana Hikádeová 737 636 184.
Neseďte doma, příroda léčí.
Jan Pokorný

Hudební neděle
v evangelickém
kostele
V neděli 7. června bude hostem v evangelickém
sboru Ladislav Moravetz, varhaník, jenž se s velkou nápaditostí dlouhodobě věnuje církevní hudbě. Bude hrát při bohoslužbách od 8.30 a následně od 10.00 hod. promluví na téma „Písně staré
i nové“. Besedu budou živě doprovázet komentované ukázky chrámových písní z různých období.
Srdečně zveme všechny příznivce dobré hudby.
Jiří Tengler
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Kardiaci v dubnu
Naší náročnější vycházkou jsme 11. dubna zahájili putování po krásách našeho okolí. První naší
zastávkou byl kostel ve Vítochově, kde nás historií
provedl místní kostelník. Je to velmi zajímavé místo
ze 13. století. Poté jsme navštívili rozhlednu Karasín,
kterou jsme téměř všichni zdolali. Odsud jsme pěšky
náročnější cestou doputovali na Vírskou přehradu.
Po dobrém obědě v Panském domě na náměstí v Kunštátu jsme odjeli do Rudky u Kunštátu na
prohlídku Jeskyně blanických rytířů, Buriánovy
rozhledny, smyslové zahrady a sochu T. G. Masaryka. Jako téměř vždy nám počasí přálo, spokojeni byli
všichni účastníci a poděkování na dobrou organizaci
patří P. Broklovi.
22. dubna jsme měli členskou schůzi, kde bylo
zhodnoceno uplynulé období, a členové byli seznámeni s činností do konce r. 2015.
25. dubna byla vycházka – Jarní Polička, kam
jsme pozvali i děti a vychovatelky z Dětského domova v Poličce. Po prohlídce místního muzea a procházce po hradbách jsme se sešli na sportovním stadionu,
kde jsme společně oslavili svátek žen – čarodějnice.
Za ZO kardio AM

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 chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Prodám dvoupodlažní dům s garáží
v centru Poličky, 150 metrů od náměstí. Prohlídka možná po telefonické domluvě. Cena dohodou.
Tel.: 737 930 684.
•
Pronajmu velmi pěkný, cihlový, byt
3+1 s balkónem 8 m v Poličce. Okamžitě k nastěhování. Tel: 604 281 234.
•
Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou
v Poličce nebo v okolí do max 20 km. Opravy nevadí, nabídněte prosím. Tel.: 774 193 566.
•
Mladí manželé hledají dlouhodobý pronájem bytu do velikosti 2+1 s možností trvalého
bydliště a s možným nastěhováním od 1. 7. Kontakt: 773 667 267.
•
Terapeutka Energetické psychologie EFT,
Studio ZDRAVÍ, Šaffova 37, Polička, www.terapieeft.cz, 731 190 807
•
Hledám staromilce, co by chtěl oprášit focení Flexaretou. 736 792 798
•
Provádíme zednické, zámečnické a svářečské práce, pokládku zámkové dlažby, montáže potrubí (např. vodovodních a kanalizačních
přípojek), malířské a natěračské práce. Zdeněk
Zaoral, Pavel Molek, tel. 722 565 765, 704 432 860.
•
Co vám chybí ke štěstí? Je něco, proč nemůžete být šťastná? Napište mi: renata@radostradost.cz nebo zavolejte: 608 861 760.
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Mládí a Bohuslav Martinů
očima nadšených rodičů
Ten, kdo pravidelně jezdí do Poličky autem, si ve
dnech od 5. do 7. května 2015 nemohl nevšimnout,
že se na obou parkovištích u Tylova domu najednou výrazně obtížněji hledá místo k odstavení vozidla. To je přitom úkaz, na který jsou řidiči zvyklí
obyčejně jen o čtvrtcích, kdy na náměstí probíhají
trhy.
Příčinou bylo konání celostátní přehlídky mladých hudebníků nazvané Mládí a Bohuslav Martinů. Letos se do Poličky sjelo na 280 účastníků –
tentokrát klavíristů a hráčů na smyčcové nástroje
z uměleckých škol a konzervatoří z celé České republiky. Díky tomu, že se přehlídky v nejmladší
věkové kategorii houslistů účastnila i naše dcera,
měli jsme tu možnost sledovat tuto akci i z trochu jiného úhlu než případní nezainteresovaní
návštěvníci, kteří se přišli podívat (třeba z pouhé
zvědavosti) na závěrečný koncert.
A tak jsme pozorovali, jak učitelé naší poličské
ZUŠky procházejí neskutečným maratónem příprav organizačních i technických, a do toho se ještě s obrovskou obětavostí a trpělivostí věnují svým
žákům – a to rozhodně nejen těm, které vyslali reprezentovat školu na přehlídce. I v pondělí 4. května, tedy v den, na který bylo vyhlášeno ředitelské
volno, panoval ve škole čilý ruch ladění posledních
organizačních i hudebních drobností, ruch, který
však zvolna ustupoval vzrušenému očekávání.
Samotná přehlídka zahájená v úterý ráno, byla
z našeho pohledu ódou na bezchybnou organizaci,
kterou nadšeně kvitovali i mimopoličští účastníci.
Od prezence až po vyhlašování výsledků běžel celý
program s přesností švýcarských hodinek, propracován do nejmenších detailů, v nichž se – jak známo – projevuje dokonalost. A nad tím vším byla

vstřícnost, laskavost a ochota pořadatelů, i vzájemná úcta a respekt účastníků schopných uznale
ocenit výkon toho, komu se na sportovním kolbišti
říká soupeř. To vše vytvářelo vynikající základ pro
dojmy, emoce a zážitky, na které se nezapomíná.
Zdejší základní umělecká škola a všichni její
učitelé obstáli na výbornou. Patří jim obrovské
uznání a obrovský dík, protože to, co dělají, není
samozřejmé. A přesto bylo znát, že to dělají s láskou a nadšením a že to dělají rádi. Zlaté pásmo,
tedy ocenění, které za své výkony získávali nejlepší účastníci přehlídky, by si plným právem zasloužili i její pořadatelé. Alespoň symbolicky jim
ho tedy touto cestou předáváme, blahopřejeme
a děkujeme.
Ať se podíváte na internet nebo nahlédnete do
jakéhokoli turistického průvodce, uvidíte, že Polička je prezentována jako město Bohuslava Martinů. Je to logické, je to tak správně. Podle našeho mínění však není vůbec troufalé tvrdit, že lví
podíl má na tom zdejší Základní umělecká škola,
nesoucí plným právem jeho jméno. Zkrátka a dobře, Město Polička by mělo být na svou ZUŠku a její
pedagogický sbor hrdé a náležitě podporovat její
úsilí o popularizaci osobnosti zdejšího slavného
rodáka a snahu o citlivé a laskavé vedení těch, kteří se vydávají v jeho stopách – ne třeba zrovna na
světová pódia, ale všude tam, kde mohou v každodenním životě rozdávat hudbou a uměním vůbec
tolik potřebnou radost. Tato škola a lidé kolem ní
si to rozhodně zaslouží.
Jaromír a Kateřina Kašparovi
Pozn. redakce: Na žádost autora nebyl článek
redakčně upravován.

Klub zdraví zve na červnové setkání
O tom, že pohyb je zdravý, víme od pana Tyrše.
Jedno ze vzletných hesel jím již v roce 1862 založeného Sokola je: „V zdravém těle zdravý duch“. Stále
platí, že bez pohybu nemůže být člověk zdravý. Pohyb by měl být nejdůležitější léčbou. Větší šanci
na dlouhý život bez utrpení nemocí má ten, kdo se
udržuje v kondici a nezapomíná na zdravou stravu.
Fyzicky pracující trpí mnohem méně srdečně-cévními onemocněními než lidé, kteří mají sedavé zaměstnání. Nemusíme být vrcholovými sportovci,
ale trocha pravidelného přiměřeně namáhavého
pohybu každému jen prospěje.
Klub zdraví pro vás tentokrát jako bonus připravil na 10. června společnou vycházku s přednáškou
MUDr. Slávky Sílové „O pohybu“, sraz zájemců je
již v 17.00 hodin u Divadelního klubu za Tylovým
domem. Vycházka bude s výkladovými přestávkami a případnou konzumací ochutnávky toho, co je
vhodné si vzít s sebou na pěší túru. O pitný režim
se tentokrát postará každý sám za sebe, děkujeme
za pochopení. Recepty k ochutnávce samozřejmě
budou k dispozici. V případě nepříznivého počasí se akce bez náhrady ruší, Mozaika nebude mít
v červnu otevřeno.
Tímto setkáním končí další školní rok nejen pro
žáky a učitele, ale i pro nás. Byl to rok plný námahy, pohybu a vítězných okamžiků. Věřím, že jste
měli dobré důvody toto vše podstoupit a získat své
pomyslné či skutečné vavříny. Podobně to vyjádřil i David Gergen: „Mají-li se dát lidé do pohybu,
musíte dát hlas jejich nejhlubším touhám, inspirovat je, aby uvěřili, že dokáží slézat hory, o kterých panuje názor, že jsou příliš vysoké.“ Nepřestávejte se pohybovat směrem k vytčeným cílům
s jejich lákavými vrcholy a odměnami, vždycky to
má smysl a stojí to za námahu.
Přeji vám všem, abyste prožili nadcházející léto,
které astronomicky vypukne v druhé polovině
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měsíce června, tak, že okusíte přiměřeně ze všech
jeho skvělých darů v podobě slunečních paprsků,
svěžího vzduchu, prohřáté vody sladké či slané,
kouzelných pohledů shora do táhlých údolí, čerstvě zralého ovoce či zeleniny, ale že se přitom
budete nacházet i v přiměřeném pohybu, abyste
zůstávali i nadále co nejdokonaleji zdrávi.
Hanka Ščigelová za tým Klubu zdraví Polička

Etuda kulturní
Když se stal Otakar Aleš Kukla absolventem
Masarykovy univerzity v Brně – promovaný jako
historik umění pro obory dějiny umění, estetika
a věda o výtvarném umění – v roce 1957 archivářem Okresního archivu v Poličce a od roku
1961 až 64 ředitelem Městského muzea a galerie
v Poličce, začaly se dít nové věci: v hlavním sále
instaloval roky střádaná a sbíraná díla Pabla Picassa. V jaké formě? Byly to výstřižky z různých
časopisů a novin, také v různé velikosti a kvalitě.
Od černobílých až po barevné. No, barevné… Mu-

Východočeský salon 1961 PhDr. O. A. Kukla,
Mistr Jan Zrzavý, Ing. František Bukáček
síte si představit barevnost tehdejších domácích
časopisů: podvyživené barvy bez brilance. Červenou nahrazovala jakási cihlová, žlutá sloužila
k barvení velikonočních vajíček. Ale k představě
to muselo stačit. Takto bylo vystaveno na stovky
děl s příslušnými popisky a někde i s historií vzniku. O. A. Kukla namaloval repliku slavné Guernici. Byl to výřez hlavy nešťastné matky a byl v čele
výstavní síně. Výstava měla velký ohlas, psalo se
o ní i v celostátním tisku.
Pro své styky a uznávanou vědeckou erudici, to
už se nemůžu bohužel zeptat, jak k tomu došlo,
byla Polička kromě Prahy jediným místem v Československu, kam byla zapůjčena sbírka UNESCA
s poklady světového výtvarného umění. Ta byla
připravena jako soubor více než stovky replik děl,
adjustovaných jako originály včetně rámů. Mohli
jsme zblízka obdivovat Gogha, Bosche, Velasquese, Veronese, Picassa, Braqua, Ernsta, Chagala,
Renoira a desítky dalších. Teď jsme viděli to, za
čím jsme teprve po mnoha dlouhých letech volně
cestovali do Louvru, Prada, vatikánského muzea,
Puškinova muzea, Ermitáže, Britského muzea či
Musea d’Orsay.
Nedosti na tom: založil klub přátel výtvarného
umění a pro něj pořádal přednášky, ale i výlety.
Přátelé poprvé viděli práce Bohuslava Reynka
a slyšeli jeho básně, stejně jako mohli hovořit
s Josefem Sílou a vidět ukázky jeho prací.
8. 12. 1957 byla u hlavního vchodu do chrámu
sv. Jakuba odhalena pamětní deska k 67. narozeninám mistra Bohuslava Martinů. Tu vytvořil
Josef Kadlec a pamatuji, že O. A. Kukla za ním

Ivančena 2015
25. dubna se skupina poličských skautů zúčastnila tradičního výstupu na Ivančenu – kamennou
mohylu pod Lysou horou v Beskydech a slavnostního shromáždění u příležitosti 70. výročí
popravení mladých skautů za odbojovou činnost
na sklonku 2. světové války 24. dubna 1945. Na
shromáždění vystoupili poslední pamětníci a kamarádi popravených skautů a vrcholní představitelé Junáka. Poličští skauti s historickou vlajkou
vynesli a přiložili u této příležitosti pamětní desku
k stávající mohyle, která bude příští rok přestavěna podle nového architektonického návrhu.
-pn-

byl několikrát v jeho bytě ve Svitavách. U této
události se zastavím. Odhalení se zúčastnil také
Josef Drahoš, vedoucí kultury OV KSČ v Poličce (Polička byla tehdy okresním městem.) Jeho
účast nebyla náhodná. Byl to on, který když už
tuto akci neinicioval, svou účastí ji podpořil.
Kolem emigrace B. M. existují některé fikce a sentimenty, které už vešly do povědomí.
B. M. získal po mnoha letech karenční lhůty
v roce 1952 statní občanství USA. Věděl, co
to obnáší a věděl, že cesta do ČSR závisí jen
a jen na povolení amerických úřadů, což bylo
v době období mccarthismu naprosto vyloučené.
B. M. udržoval korespondenci se svými blízkými
a známými ve vlasti dál a živě se zajímal třeba
i o tehdejší hudební školu v Poličce, pro niž složil
i znělku.
Když už jsem u B., M. A. osudu jeho děl v této
době u nás: Pan František Popelka Mistrovi
blahopřeje jednak k 65. narozeninám a dále mu
oznamuje, že: „… světová premiéra ‚Studánek’ je
definitivně stanovena na 7. leden 1956. Budou jí
zahájeny ‚Dny osvěty’ které už mají v Poličce tradici. Přijedou i oficiální hosté a přítel Mil. Bureš,
který prosloví přednášku o genezi Studánek“.
Tady je vhodné říct, že poprvé bylo Otvírání studánek provedeno v Praze v Klubu skladatelů již
v prosinci 1955, asi ke skladatelovým narozeninám. Martinů tím nadšen nebyl, byl zainteresován, aby světová premiéra byla v Poličce. Ta byla
skutečně 7. ledna 1956.

Z činnosti
DPS Penzion
Jarní příroda plná barev a květů byla pro seniorky
inspirací při Šikovných ručičkách. Z namalovaných
rozkvetlých stromů vznikl sad, který si nyní můžete
prohlédnout na nástěnce v hale DPS Penzion.
A opět se také tvořilo se žehličkou a voskem. Malířky se shodly na tom, že tato činnost je dost velké
riziko, protože nikdy nevíte, co vznikne, ale zase
můžete ve vytvořeném díle hledat a vždy se něco
najde. I tvoření z hlíny patří mezi oblíbené činnos-

ti seniorů. Tentokrát v keramické dílně vznikaly
hradby a domky. Seniorky nejen z DPS Penzion se
také zapojily do projektu Upleť čtverec – charitativní projekt, který pomáhá sirotkům, opuštěným
dětem a dětem s AIDS v Jižní Africe. Podařilo se
uplést a uháčkovat 876 čtverců. Hotové dílo bylo
předáno Mozaice, kde se již postarají o doručení
na určené místo. V DPS Penzion jsme také slavili
Den matek. S krásným tanečním vystoupením přišly přát děti z MŠ Jedlová. Zpěvem popřáli studenti
z Gymnázia v Poličce a taneční kroužek Pohoda zatančil řecké tance. Na literární kavárničce si senioři
vyslechli báseň od K. H. Máchy – Máj.

Pozvánka DPS
Penzion

Marie Janků – Třešňový strom
Musím uvést ještě jedno, dnes už zapomenuté
uvedení Studánek. 15. 12. 1955 nahrál Supraphon
ve Studiu Domovina Komorní kantátu Otvírání
studánek. Na etiketě čteme: Hudba: Bohuslav
Martinů, zpěv: Jiří Bar, recitace: Miroslav Doležal, housle: Josef Peška, housle: František Vohanka, viola: Antonín Hyksa, klavír: Markéta
Kühnová, dirigent: Jan Kühn, hudební těleso:
Český pěvecký sbor, hudební těleso: Kühnův dětský sbor.
Tuto desku jsme hned získali do Gramoklubu
a ředitel Muzea O. A. Kukla uspořádal počátkem
roku 1956 v hlavním výstavním sále gramofonovou produkci Otvírání studánek. Pozval na ni
Marii Martinů, sestru B. M. Velice ráda přišla,
seděla vedle O. A. Kukly a mne – obsluhoval jsem
gramofon – a po skončení produkce byla velmi
dojata. Děkovala nám, dlouze nám tiskla ruce,
dlouho byla pod dojmem slyšeného. Její přítomností se nám jakoby i zpřítomnila osobnost Bohuslava Martinů. V tomto komorním prostředí bez
oficialit byla jemnost a hloubka Studánek ještě
výraznější.
V roce 1962 objevil PhDr. O. A. Kukla ve Vítějevsi tehdy jednasedmdesátiletou naivní malířku
Marii Janků a zakrátko nestačila dávat interview
významným českým časopisům. Její obrazy jsou
součástí sbírek Městského muzea a galerie a také
Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, která má jako jediná v České republice samostatnou sbírku naivního umění.
A. Klein
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2. 6. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
3. 6. Vycházka – na náměstí v Poličce si budeme
povídat o tom, kdo bydlel v kterém domě, jaké obchody si pamatujeme na náměstí a jak vypadalo náměstí dříve. Odchod od DPS Penzion ve 13.30 hod.
9. 6. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti
10. 6. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti
17. 6. Vítání léta – květinová party. Posezení při
dobré muzice, zpěvu a nebude chybět ani grilování.
Kam to vlastně pojedeme? Sportovní areál v Pomezí. Vybíráme 20 Kč (uzenina, chleba, hořčice). Pití
a jiné dobroty si můžete zakoupit v místní hospůdce. Kdo má zájem o dopravu (uživatelé pečovatelské
služby), nahlásí se na recepci. Cena dopravy 55 Kč,
platí se až při vyúčtování služeb. Odjezd od Penzionu ve 13.30 hod. Kdo pojede linkovým autobusem,
odchod od DPS Penzion ve 12.55 hod. na zastávku
Hegerova (autobus jede ve 13.12 hod.). Zájemci se
nahlásí na recepci do úterý 16. 6. Uvítáme květinové
oblečení nebo květinový doplněk.
24. 6. Trénování paměti od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
25. 6. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.
1. 7. Posezení na přehradě – zájemci se nahlásí
na recepci DPS Penzion, vybíráme 20 Kč (chleba,
hořčice, uzenina). Odchod od Penzionu ve 13.15 hod.
Pro uživatele pečovatelské služby bude zajištěna doprava. Odjezd ve 13.30 hod. Cena dopravy je 55 Kč,
platí se až při vyúčtování služeb.
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Konec černobílým příběhům?
Ukázku z filmu Ondřeje Trojana Želary, situovanou do nejistých dní květnového osvobození (ani
válka – ani mír), jsme pro Kavárnu paměti konanou
8. května vybrali z nového vzdělávacího DVD Obrazy
války. Už z názvu tohoto DVD Ústavu pro studium
totalitních režimů je patrné, kam se posouvá dnešní výuka dějepisu na školách. Výklad v učebnicích
nahrazují rozbory vzpomínek a produktů populární
kultury.
Želarům předcházela dokumentární ukázka
z pražských oslav roku 1955, ve které čeští vojáci
a dívky v krojích s Alexandrovci tancem a zpěvem
vyjadřují radost z desetiletí nabyté svobody. „Ve
věčném přátelství se Sovětským svazem je záruka
našeho štěstí, naší svobody,“ praví se v ní. Zatímco
někteří přítomní se trpce usmívali nad špatně odhadnutou věčností dobových hesel, jiní si vybavili
vlastní vzpomínky, obrazy usměvavých rudoarmějců z vyprávění rodičů nebo rodinných fotek.
Ukázka z filmu Želary, který mimochodem Česká
televize zvolila jako hlavní náplň prvního programu
toho svátečního večera, prostor pro žádné úsměvy
nenabízela. Rolník hraný Janem Třískou v ní zastřelí opilého rudoarmějce, který se pokouší znásilnit
jeho ženu. Sám umírá, zasažen salvou z kulometu
druhého vojáka, mstícího bratra v boji. Žena s dítětem utíká před kulkami a znalci filmu si vybaví, že
osvobození podhorské dědiny se následně rozvine ve
velké drama s tragickým koncem.
Ticho, které následovalo v sále Divadelního klubu,
naznačovalo velkou nejistotu řady přítomných. Kavárnička paměti, na kterou se těšili a která mohla být
příjemným vzpomínáním na události staré 70 let,
v tu chvíli připomínala spíše laciný pokus o zneuctění památky osvoboditelů. Někteří významní hosté
v sále vyjádřili jasné přesvědčení, že taková ukázka
je nepatřičná. S odkazem na filmový žánr ji považovali za málo věrohodnou. Do výuky dějepisu by ji
takhle – vytrženu z kontextu – rozhodně nepoužili.
Před třiceti lety by se podobná ukázka nejen neobjevila ve výuce či v diskuzním večeru, ale obtížně by
se točil samotný film s takovým námětem. Odpověď
na otázku proč může pomoci najít výstava Květnové
vzpomínání 1945-2015, kterou si můžete do 5. června prohlédnout v městské knihovně na náměstí.
Z fotografií, vzpomínek i článků Novin Svitavska
z 60. až 80. let jsme pečlivě sestavili také obraz Rudé
armády a osvobození, který si Poličáci po desetiletí
připomínali.
Jsou dokumenty na výstavě na rozdíl od filmu Želary autentické, jak návštěvníci vernisáže okamžitě
oceňovali? Zajisté jsou, tým projektu Memoria Polička si je nevymyslel. Ale obraz osvobození a Rudé
armády, který zachycují, je současně nekriticky
černobílý. Vlivem dobových ideologických norem
a (auto)cenzury byl specifickým způsobem deformovaný. Ztotožnit ho s historickou „skutečností“ by bylo
krátkozraké.
Tradiční český příběh války a osvobození v české
kolektivní paměti dostal ihned po válce černobílý
nátěr. Nabízel možnost, jak se vyrovnat s traumatem
Mnichova a okupace, jak frustraci a nepříjemné pocity provinění přenést na jiné. České obyvatele stavěl
do role obětí či aktivních odpůrců nacismu a Rudou
armádu oslavoval jako garanta svobody Československa. Současně obhajoval poválečný vývoj v Československu. Vysídlení Němců, znárodnění, výstavba socialismu a spojenectví se Sovětským svazem
byly nahlíženy jako logický a historicky nevyhnutelný důsledek války. Za všechno zlé mohli Němci, kolaboranti a zbabělí „mnichované“ ze Západu.
Polistopadová snaha převyprávět ideologický černobílý příběh vyústila nejednou (zejména v publicistických diskuzích) ve vytváření nového černobílého
vyprávění – pouze se prohodila znaménka. Ukázka
z filmu Želary může vyvolat první dojem, že se na
této vlně relativizace veze i současná dějepisná výuka a vůbec vzdělávání všech, kteří tu „historickou
pravdu“ nezažili jako pamětníci.
Želary ale mají několik rovin, jak snímek můžete
sledovat a „číst“. Ukázalo se to záhy, když se přihlá-
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sil o slovo další host a klidným vyrovnaným hlasem
konstatoval, že tento film vypráví jejich rodinný příběh. Jeho babičku totiž v květnu 1945 rudoarmějci
znásilnili před zraky dětí i manžela. S potěšením
jsem sledoval, jak hosté svými komentáři začali hledat znovu jistotu v příběhu osvobození, snažili se vžít
do vojáků i do složité doby války. Jestli něco Želary
symbolizují, tak je to hledání nového příběhu o válce, kterého jsme svědky od 90. let. Toto hledání je

typické pro chvíle, kdy společnost prochází nějakou
výraznou změnou – politickým převratem, ale i rozvojem médií či populární kultury, které naše představy o minulosti formují mnohem přesvědčivěji než
odborné studie historiků.
Je obtížné se učit diskutovat, když jsou například
násilné vysídlení německých obyvatel z okresu v létě
1945 či samotný pobyt vojáků Rudé armády v prvních týdnech osvobození autoritativně uzavřené
kritice. Některé dokumenty na výstavě v knihovně
ukazují, že určitá témata byla v souvislosti s výročím
konce války po dlouhá léta zamlčována. Autentickou
radost a štěstí z osvobození u řady lidí vystřídala
nová obava z těch, kteří buší na dveře. Nebyl to stejný strach jako z gestapáka Schulzeho, který v Poličce
vyšetřoval těsně před koncem války odbojáře. Nicméně představitelé města a okresu museli v květnu
1945 prosit v dopise ministra vnitra, aby zakročil
u ruských vojenských úřadů. Vojáci odváželi zařízení
firem, zabavovali hospodářská zvířata i osobní věci
občanů. I tento dopis je na výstavě k vidění.
Přínos výstavy i diskuzního večera vidím právě
v tom, že na události května 1945 nahlížejí z různých úhlů pohledu a s různým časovým odstupem.
Příběhy osvobození, které dělají z rudoarmějců jen
hrdiny nebo jen zloděje hodinek, už v dnešní době
nemusíme vyprávět. Naopak máme příležitost se za-
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myslet nad tím, proč jsme v minulých letech černobílé příběhy války a osvobození slýchávali ve školách
a poslouchali v projevech nad hroby padlých vojáků.
Otázka je, jestli se spokojíme s povrchní generalizací, nebo si dokážeme připustit, že obrazy světa
se malují různými barvami i odstíny šedi. Osobně
jsem vyjádřil v Kavárně názor, že představa nalezení
pravdivého výkladu minulosti je bláhová v zemi, kde
se tolikrát přepisovaly učebnice dějepisu a kde učitelé častěji žákům říkali právě tu „pravdu“, než aby je
učili, jak ji v životě „po škole“ hledat.
Že v květnu přijeli do Poličky rudoarmějci, na tom
se shodneme. Mám však obavu, že jakékoliv další
hodnocení minulosti je vždy nevyhnutelně podmíněno aktuálními potřebami i budoucími aspiracemi
těch, kteří zrovna hodnotí. I proto mají slova hrdinství či oběť v průběhu let tak nejistý obsah i nositele.
Podobnou diskuzi jako v Kavárně paměti jsem už
prožíval dříve ve svých hodinách dějepisu nebo na
semináři s učiteli. Co mi přijde hodné zamyšlení, je
výsledek celé diskuze. K čemu je vlastně téma války
po 70 letech ještě platné současné společnosti? Zaprvé, pomáhá nám upevnit kolektivní identitu (jsme

Češi také proto, že jsme prožili specifickým způsobem tuhle válku). Zajímavější je druhý motiv, který
zazníval opakovaně – je třeba si připomínat, že válka
a euforie z jejího konce probouzely v lidech nejlepší
i nejhorší vlastnosti a že mír v Evropě není samozřejmostí.
Neodráží se v těchto závěrech jakási existenciální
obava z toho, že dnešní svět nás staví před faktické či
domnělé hrozby globalizace, migrace uprchlíků, náboženské nesnášenlivosti i reálné války na Ukrajině,
kterým se nemůžeme jednoduše ubránit za uzavřenou a opevněnou státní hranicí?
Jarda Najbert

Zprávy z Charity

Vzpomínáme

Charitní dům
slavnostně otevřen
Oficiální otevření spojené s žehnáním prostor nového Charitního
domu ve Vrchlického ulici č. p. 10
se odehrálo ve středu 20. května
za účasti starosty města Jaroslava Martinů, prezidenta Diecézní charity Hradec
Králové Mons. Josefa Suchára a ředitele Jiřího
Stejskala, ředitelů okolních Charit, přátel poličské
Charity a lidí, kteří se hodně zasloužili o zdárný
a rychlý průběh nejnutnější rekonstrukce svou finanční podporou nebo pracovním přičiněním.

Během celého týdne pak mohla veřejnost zavítat do domu a „prošmejdit ho“ doslova od sklepa
po půdu. „Lidé z Poličky a okolních obcí si naši
transparentnost zaslouží, protože nám prostřednictvím veřejné sbírky s opravou domu pomohli
a nadále pomáhají,“ řekla ředitelka Charity Markéta Šafářová. „Přáli jsme si, aby slavnost a vlastně celý týden otevřených dveří odpovídaly povaze, kterou se snažíme naší Charitě vtisknout, tedy,
aby byly méně oficiální, ale maximálně vstřícné
a přátelské ke každému příchozímu,“ dodala.
Jestli se toto přání podařilo naplnit, mohli posoudit sami příchozí, kteří k návštěvě využili skutečně celý týden od 18. do 22. května. Nemovitost
není zdaleka uvedena do optimálního stavu, na
to se skutečně nedostávaly finance, přesto bylo
návštěvníkům umožněno nahlédnout do každého
zákoutí prvorepublikového domu a byla zodpovězena každá zodpověditelná otázka týkající se
průběhu oprav, využití domu, účelu služeb i vizí
a plánů s domem spojených.
Jako perlička pro milovníky historie byl v chodbě v prvním patře instalován obrazový průvodce
minulostí této stavby. Vznikal z materiálů poskytnutých od bývalého majitele pana Otcovského,
městského muzea a poličského stavebního úřadu.
Cvičná kuchyňka se pochlubila prvními kulinářskými výtvory, jež se návštěvníkům, kteří se na
Charitě chtěli zastavit, posedět s pracovníky a popovídat si, podávaly ke kávě. Ve čtvrtek a pátek se
hosté mohli seznámit s pracovní činností společnosti Otachar, s. r. o., charitní „dcery“. Firmička se
pokouší dát práci osobám s vážnějším zdravotním
handicapem a nyní vykonává jednoduchou montážní práci pro RP Climbing, s. r. o. v Poličce.
Dům je alespoň v základním rozsahu opraven.
Je zkolaudován, vybaven, zabydlen, požehnán
a představen veřejnosti. Splňuje tedy vše, co Charita v minimální míře potřebuje, aby v něm mohla
provozovat svoji činnost. „Máme naději, že bude
dobře a dlouho sloužit potřebným lidem z Poličky a okolních obcí a takto jim vracet všechnu
dobrotu, kterou mu projevili ve chvíli, kdy jejich
pomoc nejvíc potřeboval. Proto děkujeme tomu
až dojemně velkému zástupu dobrodinců, který
se o znovuprobuzení č. p. 10 na rohu Vrchlického
ulice zasloužil,“ zakončila Markéta Šafářová.
Štěpánka Dvořáková
Zavolej mi, když potřebuješ…
Péče o dlouhodobě nemocnou blízkou osobu
v domácím prostředí nebo o postižené dítě je velmi

fyzicky i psychicky náročný závazek. Velice si proto vážím všech pečujících rodinných příslušníků,
kteří se tohoto poslání zodpovědně chopili a o své
blízké pečují.
My, osobní asistentky Oblastní charity Polička, vám chceme být nápomocny k tomu, aby co
nejvíce těchto lidí s nějakým omezením mohlo
co možná nejdéle zůstat v rodinném prostředí,
aby i oni mohli být spokojení, šťastní a nebáli
se svého osudu. Všichni toužíme po klidu, lásce
a pochopení. Každou odbornou péči musí provázet starost personálu o soukromí klienta při
každodenních intimních potřebách a pochopení
k bolestem, smutkům, obavám. Osobní asistentky jsou připravené na to, že se starým člověkem
může být v řadě případů ztížená komunikace. Ve
stáří člověk hůře vidí, slyší, často všemu okamžitě
neporozumí. Navíc spolu se zvyšujícím se věkem
mohou nabýt na síle i některé obtížné vlastnosti
člověka. Senior může být netrpělivý, nesnášenlivý,
popudlivý, někdy se může zdát jeho projev až zlý.
My asistentky však máme vždy na mysli, že toto
vše je způsobeno obavou z budoucnosti, z bolesti, nemohoucnosti… Tito lidé ale v sobě také nosí
lásku, o kterou třeba už nikdo nestojí. Mají v sobě
životní moudro, které nemají komu předat. Mají
svoji historii, jejíž vyprávění už nikdo neposlouchá. Přitom nás chránili, pečovali o nás, obětovali
se nám, smáli se s námi, s námi i plakali. Vraťme
jim proto vážnost, respekt a úctu, protože nebýt
jich, nebylo by nás.
Naše Osobní asistence při Oblastní charitě
Polička poskytuje pomoc nejenom starším a nemohoucím lidem, ale také dětem, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny. Je to např. pomoc při doprovodu a dopravě do školy, na různé
kroužky, dále pomoc při vlastním vyučování, při
přesunech v rámci školy, při použití toalety, jídle,
vypracování úkolů, také pomoc v domácím prostředí apod. Dětská osobní asistence patří snad
mezi nejnáročnější typy osobních asistencí vůbec.
Asistent se potkává s rodiči klienta, kteří prožili
mnoho bolesti a musí se naučit na ni citlivě reagovat. Je tedy nutné, aby se osobní asistenti vybavili
trpělivostí a velkou mírou pochopení. Blízkost
rodičů a postiženého dítěte někdy může způsobit,
že jsou těžko rozpoznávány hranice mezi tím, jakou pomoc klient opravdu potřebuje a co je schopen zvládnout sám. Tak může být klient ochuzen
o osvojení si dovedností, kterých by byl ještě schopen. Je proto velmi důležité, aby osobní asistent
podporoval dítě a vedl ho k dosažení co největší
samostatnosti.
Práce s dětmi je ale také největší radost, neboť
tyto děti jsou „čisté duše“, které nejsou naším
tvrdým konzumním světem poznamenány. Tyto
děti, které samy zakoušejí mnoho potíží a bolestí, se většinou stále usmívají a radují ze života.
Za svého působení ve speciální škole jsem od nich
nikdy neslyšela stěžování si na osud, přestože to
nemají vůbec lehké. Každé z nich je velmi vděčné
za naši péči, pohlazení, pochopení a lásku. Největší odměnou je potom úsměv a zářící oči těchto
dětí, o objímání nemluvě. Je mnoho rodin, které
by se bez osobního asistenta z různých důvodů neobešly. Je řada postižených lidí, kterým asistent
podstatně usnadňuje život. Snahou všech zainteresovaných je usilovat především o to, aby klient
i jeho rodina vedli plnohodnotný život.
Miluji svou práci. Miluji tu lidskou životní
moudrost, která přichází s věkem. Miluji, když
ke mně klient získá takovou důvěru, že mě k sobě
pustí blíž, odhalí svou duši, vypráví mi své životní
příběhy. Tato práce není dobře placená, ale dala
mi smysluplnou činnost a dobrý pocit, protože je
bez diskuze prospěšná. Vědomí toho, že někomu
můžu dát pocit bezpečí, porozumění i přátelství,
mi přináší radost a uspokojení. Prostě svou práci
dělám a miluji.
Miluše Žižková,
osobní asistentka
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Dne 8. 6. uplyne 30 let od
úmrtí paní Mileny Mrňákové

a 19. 4. uplynulo 13 let od
úmrtí pana Aloise Mrňáka.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Synové Lojza a Ota
s rodinami

Dne 12. června si připomeneme 10. výročí úmrtí naší
milované maminky a babičky, paní Růženy Nunvářové
z Kamence.
Stále vzpomínají
děti s rodinami.
Dne 16. 6. 2015 uplynou
smutné 2 roky od náhlého
úmrtí našeho milého manžela, tatínka a dědečka, pana
Jana Baníka. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Manželka a synové
s rodinami
Dne 18. 6. uplyne 1. rok od
náhlého úmrtí našeho tatínka a manžela, pana Vladislava Strádala.
Stále vzpomíná
manželka s rodinou.

Im. Kant: Nejméně se smrti bojí ti, život kterých má
největší cenu
Dne 27. 6. 2015 uplyne
10 let od úmrtí MUDr. Milana Nývlta, lékaře interního
oddělení nemocnice v Poličce, později primáře nefrologického oddělení a dialyzačního střediska nemocnice ve
Svitavách, zároveň ředitele
poličské nemocnice a zakladatele společností INMED
s.r.o. a BON-CAR Svitavy,
s.r.o.
Vzpomínají
syn a dcera s rodinami,
MUDr. Eva Nývltová
To nejdražší, co jsme měli,
to nám život vzal.
Na Tebe nejde zapomenout,
Ty žiješ v našich srdcích dál.
Dne 29. červen 2015 uplyne 5 roků, co náhle opustil
tento svět pan Jaroslav Švanda.
Děkujeme všem, kteří na
něho nezapomněli.
S láskou vzpomíná
otec, sestra
a manželka s dětmi.
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Kam ze speciální školy v Poličce?
Tak jako každoročně i letos míří žáci naší speciální školy v Poličce do odborných učilišť.
Vycházející žáci z 8. a 9. ročníku jsou už přijati na tříleté učební obory – cukrář, zámečník,
zahradník, tesař a klempíř. Většina obor zdárně
ukončí a může se ucházet o zaměstnání. Přípravě
na volbu povolání se věnujeme už od 6. ročníku.
Spolupracujeme s úřadem práce, výchovnými

Žák na pracovišti oboru – automechanik
poradci odborných učilišť, pedagogicko-psychologickou poradnou i speciálně pedagogickým
centrem. Se zástupci odborných učilišť pořádáme besedy a v rámci exkurzí tato odborná učiliště
navštěvujeme.
Jsme například zapojeni do projektu podpory
přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. V rámci tohoto projektu jsme už
vícekrát navštívili Odborné učiliště v Chroustovicích. Naposled ve dnech 5. a 6. května se tohoto
projektu zúčastnilo 13 žáků.

Po přivítání žáků koordinátorem projektových
dní Mgr. Petrem Horáčkem, byli všichni žáci rozmístěni na stanoviště jednotlivých, předem vybraných oborů. Zde následovalo před započetím
samotné praktické činnosti proškolení všeobecných zásad BOZP a PO. Druhý den následovaly
praktické ukázky jiných oborů. Tímto způsobem
přibližujeme žákům, jaká práce se skrývá pod například dosud pro ně neznámým pojmem – tesař,
dřevař nebo módní dekoratérka. Někteří žáci už
takto „prošli“ šesti profesemi a už vědí, co by dělat chtěli a naopak co ne.
Pro vlastní činnost žáci obdrželi vytištěnou
přípravu v eurodeskách a pod vedením učitelů
odborného výcviku podle ní pracovali. Rozpracované výrobky jsme si odvezli s sebou a dokončíme
je v rámci výuky ve škole. Na závěr našeho pobytu v učilišti následovala beseda s mistrovou gastro oborů a došlo i na ochutnávku výrobků oboru
cukrář. V odborném učilišti se nám moc líbilo
a těšíme se na příští setkání.
Odborné učiliště nabízí pro naše žáky následující obory.
Dvouleté učební obory: * 29-51-E/02 Pekař
Tříleté učební obory: * 23-51-E/01 Zámečník
* 23-51-E/01 Autoopravář * 41-55-E/01 Opravář
* 29-51-E/01 Cukrář * 65-51-E/01 Kuchař * 3159-E/01 Módní dekoratérka * 66-51-E/01 Prodavač * 75-41-E/01 Pečovatel * 41-51-E/01 Chovatel
zvířat * 41-52-E/01 Aranžér květin * 41-52-E/01
Zahradník * 36-67-E/01 Zedník * 33-56-E/01
Truhlář * 36-64-E/01 Tesař
Jednoleté zkrácené studium: * 33-57-E/01 Dřevař
Mgr. Petr Mohelník

Zprávy z Masarykovy základní školy

Blahopřejeme
Dne 16. 6. 2015 oslaví
60. narozeniny paní Květa
Humeníková z Poličky. Vše
nejlepší, hlavně hodně zdraví a životního optimismu do
dalších let jí přejí:
manžel Jarda, syn Jára,
babička Vlasta, švagr
s přítelkyní a sourozenci
s rodinami.
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V návaznosti na školní kolo se konalo kolo
okresní v matematickém Klokanovi. Nejvýraznějších výsledků dosáhli naši žáci v kategorii
nejmenších (kategorie Cvrček – druhá a třetí
třída), kde se umístili: na 2. místě Martin Chalupník a 3. místě Jan Kaša. V kategorii Kadet
(8. – 9. tříd) obsadila krásné 4. místo Kateřina
Portlová.
I do 49. kola biologické olympiády se zapojili
žáci II. stupně, a to Adam Hurych a David Zahradník (7. A), Adéla Laštovičková, Markéta Tocháčková a Marek Dittrich (8. A).
Tato soutěž je postupová a obsahuje několik
na sebe navazujících aktivit, jedná se o oborový
test, poznávání rostlin a živočichů, laboratorní
úkol a navíc postupující žáci do okresního kola
musí vypracovat vstupní úkol. Letos si účastníci v kategorii mladší žáci vybrali vstupní úkol
„Listnaté stromy v zimě“, při jeho přípravě vytvořili přehledný atlas pupenů dřevin. Starší žáci
si zvolili téma „Památné stromy“, pro popis historie, zdravotního stavu využili informace z internetu, od místních lidí i z různých publikací,
které doplnili vlastní fotodokumentací. Porota
však byla při hodnocení nekompromisní a vyžadovala zpracování informací o nejméně šesti
památných stromech, což je na Poličsko velmi
nelehký úkol.
Naši žáci též předvedli výborné výkony v pěvecké soutěži Skřivan 2015. Čestná uznání si
v jednotlivých kategoriích odnesly Veronika
Srnská, Lenka Hrubá a Magdalena Teplá. Na
3. místě se umístila Rozálie Tobiášová, na
2. místě skončili Michal Žahour, Tomáš Mach,
Aneta Soukalová a Barbora Štěpánková. Za nejlepší zpěváky porota označila a 1. místa udělila
Amálii Kneblové, Anetě Mlynářové a Lucii Kysilkové.

V kategorii 6. – 7. třída Tereza Havlíková (6. B)
a Radim Prokopec (7. A) obsadili 3. místo a Katka Tumová (6. A) krásné 2. místo. V kategorii
8. – 9. třída mile překvapil David Kozel (9. C),
který si vyzpíval stříbro. Pomyslné zlato si odnesl Michal Moravec (9. A) za profesionální provedení muzikálové melodie Patricie.
V rámci sportovních soutěží jsme obsadili 2. místo v okresním kole ve vybíjené dívek
4. – 5. tříd, smíšené družstvo do okresního
kola nepostoupilo. Dále 1. místo ve volejbalu
6. – 7. tříd, kdy si to naši žáci rozdali v paralelkách. Zvítězila 7. A.
Mezi osmačkami dokázala Klára Hegrová
(8. A), že ovládá triky s pálkou na stolní tenis
a zvítězila v konkurenci 15 děvčat.
V 8. A, B se rozběhl projekt Antisemitismus
a holocaust. Žáci prožili okamžiky hrůzy společně s hrdinkou filmu O zlém snu, která přežila pochod smrti. Další návaznou činností byla
beseda na toto téma s p. Kadlecem (Lidé mezi
světy). Poté žáci vyráběli a přišívali židovské
hvězdy a snažili se zmapovat jeden den v koncentračním táboře. Závěrem tohoto projektu
bude exkurze Terezína.
Ale největším hitem bylo bezesporu Pohlazení
pro maminky, pořádané naší školou 6. května.
Na jevišti se postupně vystřídalo 80 žáků
z 1. – 5. ročníku naší školy s mluveným slovem,
písničkami a dvěma divadelními pohádkami –
Šípková Růženka (4. B) a Sněhurka (4. C).
V úvodu zahráli f létnisté ze školního kroužku.
Programem provázel Štěpán Krejčí a Jakub Andrlík z V. B. Celé představení ozvučoval Michal
Moravec z 9. A, který v závěru programu dojal
všech 120 návštěvníků svým zpěvem lyrické písně z muzikálu Baron Prášil.
Mgr. Ludmila Haraštová
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50. Běh kolem poličských hradeb
v roce 750. výročí založení Poličky
Již po padesáté se běžci všech kategorií sešli
v městském parku na Prvního máje. Utkali se
v závodě, který realizoval v roce 1966 poprvé
Ing. Václav Zámečník, duše tehdejší atletiky v Poličce. V roce 1984 předal pomyslné veslo příznivcům atletiky na dnešní Masarykově ZŠ. Dnes již
má závod pevné místo v termínovce mnoha závodníků. Důkazem je rekordní počet v celkovém
počtu běžců (383) i v hlavním závodě mužů a žen
(128). Tradičně nejpočetnější zastoupení mají
běhy předškolních dětí (94) a nejmladšího žactva
(105). Přesto v jednotlivé kategorii drží primát
muži do 39 let – 36 startujících. Letošní rok má
i další zajímavost – dívek a žen běželo o tři více
než chlapců a mužů.
Závod je zařazen do Poháru Iscarexu, i z tohoto
důvodu si nenechali náš závod ujít i vzdálenější
závodníci. Sympatická je však i hojná účast domácích.
O vysokou sportovní úroveň se postarali všichni nejlepší v jednotlivých bězích. Hned pětkrát byl
změněn zápis traťových rekordů. Nejprve v běhu
na jedno velké kolo starší žáci vytáhli dorostenky
a juniorky k rychlému závodu. Tím dorostenka
Lada Vondrová, držitelka medaile z MČR v hale
na 800 m, vylepšila rekordní čas o dvě sekundy. I druhá Katka Pulgretová byla rychlejší než
dosud její oddílová kolegyně Radka Janoušová
v roce 2009. Ale již před nimi byla v cíli juniorka Míša Stránská (medailistka z MS v běhu do
vrchu), která rovněž o dvě sekundy vylepšila čas
Marty Vlčovské z již dávného roku 1994. Vítězný
junior Jáchym Kovář zaběhl pátý čas historie, dostal se na dvou velkých okruzích pod hranici sedmi minut. Stejně úspěšná byla i nejrychlejší žena
Lucka Maršánová z N. Města na Moravě. Rychleji než jejích 16:33 na čtyřech velkých okruzích

Nabídka práce
pletení a dohotovení rukavic
Zaměstnavatel: MIRO GLOVES s.r.o.
Pracoviště:
Borová 275, 569 82
Kontakt:
Mgr. Miroslav Koumar,
miro@gloves.cz, 461 743 132
Popis pozice:
Jedná se o dohotovení rukavic
– odstřihování konečků,
rolování, balení, popř. i pletení.
Vhodné i jako brigáda
pro studenty.
Kontakt e-mailem či telefonicky.

běžela pouze Táňa Metelková, ale hned čtyřikrát.
Také Jana Matyášová z D. Dobrouče oslavila své
kulaté výročí výborným sportovním výkonem,
když svůj vlastní rekord kat. ženy C vylepšila
o dvacet sekund.
A následovala již jen sportovní lahůdka v podání Petra Vitnera ve druhém běhu hlavního závodu.
K získání putovního poháru mu sice stačilo „jen“
zvítězit. Ale měl i další motivaci, připravit Martina Tobiáše o nezanedbatelný finanční obnos,
který právě věnoval za překonání toho úplně nejrychlejšího času. A aby to byla tutovka, vzal za to
od začátku a čas svého sparingpartnera Lukáše
Kourka, starý tři roky, vylepšil hned o 11 sekund.
A svůj osobáček dokonce o sekund dvaadvacet.
A že se běželo rychle, dokumentuje i první čtyřicátník v cíli, Michal Horáček, časem rychlejším
o 15 sekund dosavadního rekordu. Sympatické
bylo i celkové umístění přeborníka Poličky, Tomáše Fliedra, na sedmém místě.
Výsledky Běhu byly a jsou na webech Iscarexu
i Atletiky Polička. Přesto uvádím jména vítězů
v jednotlivých kategoriích od nejmladších: Adéla Šaclová a Martin Matouš, Adéla Fliedrová
a Dominik Němec, Zuzana Hájková a Radovan
Kumpošt, Luisa Klementová a Pankrác Boháč,
Sára Serbousková a Jan Gregor, Alžběta Pourová a Michal Pilný, Eliška Frydrychová a Martin
Koutník, Lada Vondrová a Vojtěch Vondra, Michaela Stránská a Jáchym Kovář, Lucie Maršánová a Petr Vitner, Petra Dostálová a Michal Horáček, Jana Matyášová a Petr Louda, Lenka Rossi
a Jiří Bubeníček, Matěj Jelínek, Pavla Šimůnková
a Tomáš Fliedr. Vítězství v soutěži sedmnácti rodinných družstev obhájili bratři Boháčovi z Chocně, před otcem a dcerami Stránskými z Iscarexu
a cenu za třetí místo si do Hlinska odvezli děda
a vnoučata Pilní.
Závěrečné poděkování patří všem, kteří přispěli nějakým dílem při této tradiční akci – hojnou účastí závodníkům, členům Atletiky Polička
za technickou přípravu závodiště i organizaci
závodu, pedagogům ZŠ Masarykova za náročnou práci v cíli i při zpracování výsledků, městu Poličce za finanční injekci a pamětní medaile,
panu Juklovi za výrobu pamětních placek, panu
starostovi za předávání odměn závodníkům, za
finance a hmotné ceny sponzorům (Medesa Polička, Nová Lékárna, Elektro Kelvin, Skloram,
Agricol, Pneuservis p. Červený, VZP, Ravensburger Karton
s.r. o., Zahradní sochy p. Šimek, CNC výroba
p. Šimůnek, Krajský úřad Pardubice, Osobní doprava M. Tobiáš).
A tak by se asi ještě, spolu s Luďkem Sobotou,
slušelo poděkovat praotci Čechovi.
51. r. BKPH proběhne 1. května 2016.
Zve Miloslav Červ
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Little Skate&Roll
Polička
Znáte ho? Jedou si takhle dva sk8áci z kopce po
ulici Střítežská v Poličce a říkají si: „Co tady udělat závody ve sk8 slalomu?“ A jak řekli, tak udělali.
Vtip to sice není, ale vlastně dobře že tak. V sobotu

20. 6. čekáme všechny příznivce tohoto sportu na
jednodenních závodech ve sk8 slalomu na již zmíněné ulici Střítežská. Když už máme tolik dětí, tak
ať si pořádně zajezdí a potrénují na velkolepé srpnové závody. Závodit samozřejmě budou i dospělí,
a to z celé republiky. Občerstvení je zajištěno, tak
pokud si chcete udělat příjemnou sobotu, přijďte
se podívat.
Jak jsem již zmínil, tak v srpnu proběhnou
klasické dvoudenní závody tady u nás v Poličce.
Máme na sobotu připravenou novou lokalitu, ale
ještě nemůžeme prozrazovat, není to prostě na
100 %. V neděli se pak všichni uvidíme na nábřeží,
jak jsme už tolik let zvyklí. O podrobnostech budeme informovat v příští Jitřence. Srpnové závody
budou také velkou přípravou na rok 2016, kdy žádáme o status mistrovství Evropy.
Mimo pořádání závodů se chystáme opět reprezentovat Poličku a celou republiku ve světě. Letos
je jeden závod světového poháru i v Plzni. Na další
se chystáme třeba do Stuttgartu nebo na mistroství Evropy do Švédska. Takže určitě nezapomeňte
sledovat i výsledky našich jezdců.
facebook.com/Sk8SlalomPolicka
-jt-

Odešel mladý
talentovaný
kulturista
Dne 18. května 2015 nás opustil
mladý nadějný sportovec, kulturista Pavel Bednář.
Pavel mezi nás vstoupil jako
šestnáctiletý chlapec pod vedením svého strýce, bývalého úspěšného kulturisty Leoše Borůvky.
Od jeho prvních krůčků ve fitcentru bylo zřejmé, že míří vysoko, nespokojí se pouze
s dobrou kondicí, ale touží dobývat nejvyšší sportovní mety. Jeho největší předností v současné
době byla souměrnost postavy a velké odhodlání
jít pevně za svým vysněným cílem.
Po šesti letech tvrdého tréninku se v loňském
roce zúčastnil své první soutěže. Vybojoval titul
juniorského vicemistra České republiky a otevřela
se mu cesta k dalším úspěchům.
Jeho nesporný talent bohužel zastavila tragická
dopravní nehoda, která ukončila nejen sportovní
vzestup, ale především předčasně vzala život velmi mladému muži ve věku nedožitých 23 let.
Tento svět opustil kamarád mnoha spolucvičenců. S Pavlem Bednářem odešla i významná část
poličského talentovaného kulturistického mládí.
Jiří Štěpánek
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Paralympik vesloval v Poličce
Dne 18. 4. navštívil naše fitcentrum paralympik František Serbus z Prahy. Hlavním cílem jeho
cesty do Poličky byl tentokrát veslařský rekord
na spodní kladce se 40 kg závažím v rámci naší
dlouhodobé soutěže.
Proč zavítal pražský vozíčkář právě do našeho města? Zásluhu na tom má můj výborný kamarád, úspěšný všestranný sportovec a skvělý
člověk Jaroslav Trávníček. Jarda v minulosti
vykonal a stále koná mnoho dobrých, bohulibých
činů. Mimo jiné má za sebou práci v místní charitě, kdysi působil i v Jedličkově ústavu v Praze.
Tam se poznal s Fandou Serbusem a utvrzoval ho
v lásce ke sportu.
Fanda na Jardu v tomto směru nezapomněl.
Možná si někteří z vás vzpomenou na rok 2009
a televizní pořad Pošta pro tebe s Ester Janečkovou a pošťákem Ondrou, kteří na přání Fandy
zajistili setkání s Jardou Trávníčkem po letech,
obnovující dřívější přátelství. Toto setkání se po
dalších šesti letech stalo impulsem i k veslařskému rekordu a následně motivací jít v této disciplíně ještě výš.
František Serbus trpí od narození dětskou
mozkovou obrnou s kvadruparetickou a diskinetickou formou. Silný handicap v podobě extrémně atrofovaných, téměř nepohyblivých dolních
končetin, omezení koordinace hybnosti horních
končetin a porucha artikulace jsou pro jiné takto postižené lidi většinou důvodem k tomu, že by

nebylo v jejich schopnostech potáhnout 40 kg na
kladce ani jednou.
To ovšem neplatí pro Serbuse. Fanda je velmi
úspěšný sportovec, je několikanásobným mistrem ČR v hodu diskem a vrhu koulí, mistrem Evropy v hodu diskem, vicemistrem Evropy v hodu
kuželkou, na Novém Zélandu vybojoval titul vicemistra světa v hodu diskem. Zúčastnil se dvou
paralympiád, v Pekingu 2008 byl 5. v hodu dis-

táhnou 40 kg ani jednou, nedají ani jedno opakování, Fanda jich vydřel 38! Ano, 38 opakování, to
vše ve cviku na celé tělo a při nemožnosti zapojit
dolní končetiny!
Fanda Serbus osmatřicítkou ale nekončí. Má
rád nové sportovní výzvy, má pěkně svalnaté,
vyrýsované paže, velkou dynamickou sílu a na
síle vytrvalostní je připraven tvrdě zapracovat,
21 let atletiky a 19 let pravidelného posilování ho

kem a 16. ve vrhu koulí, v Londýně 2012 dosáhl
také 5. místa v hodu diskem. Soutěžil také v USA,
Kanadě a Austrálii. Tréninková soustředění mívá
na Kanárských ostrovech.
Ve svých 29 letech navštívil díky sportu velkou
část světa. Na rozdíl od stejně postižených kamarádů a soupeřů z většiny jiných zemí si ovšem
peníze na cestování za sportem musí shánět sám,
náš stát totiž paralympiky v oblibě příliš nemá.
Přitom v mnoha zemích jsou finančně podporováni ještě více, než zdraví olympionici.
Fanda je ovšem bojovník, peníze si vždy uměl
zajistit, před časem opustil i Jedličkův ústav, bydlí v bytě se svým pejskem a pracuje jako grafik.
Do Poličky ho dříve doprovázela jeho pohledná
přítelkyně, v tomto směru je naštěstí vše v pořádku, Fandovi se ženy velmi líbí, explicitně se
dá říct, v tomto ohledu je to naprosto normální
chlap.
Fanda se zúčastnil v prosinci jako divák veslařské soutěže Štěpánkovo-50-veslování a to mu posloužilo jako motivace k pokusu o osobní rekord.
Jak jsem výše zmínil, stejně postižení lidé nepo-

předurčuje k tomu, aby své dosavadní schopnosti
dokázal transformovat i do silově-vytrvalostní
disciplíny.
Nezávisle na tom, jestli se mu to podaří, již
nyní mohu konstatovat, že jeho dosavadní život
je sice nelehkým, ale zároveň silným příběhem
o touze, odvaze, odříkání, systematičnosti, důkazem o velkém výkonu v rámci omezených možností, o nevzdávání se, o příkladné bojovnosti
a železné vůli, která chybí mnohým zdravým jedincům. Nesporným Františkovým kladem je i to,
že je často optimisticky naladěn, usměvavý, sympatický, rozdávající radost a pohodu svému okolí.
Do budoucna přeji Fandovi mnoho dobrého,
další špičkové atletické úspěchy včetně nominace
na paralympiádu v Riu de Janeru 2016 a samozřejmě i maximální možné navýšení veslařského
rekordu v naší dlouhodobé soutěži, ve které sám
jako handicapovaný statečně bojuje se zdravými
sportovci. Fando, hodně štěstí!

Májový dvojboj
– kapr, pstruh
V pátek 1. května oslavili poličští rybáři Svátek
práce uspořádáním závodu Májový dvojboj. Přihlásilo se do něj 100 rybářů, sdružených do 50
dvojic. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – kapr
a pstruh. Závodníci mezi sebou svedli krásné souboje, celkem ulovili neuvěřitelný počet 2 305 ryb,
z toho 555 kaprů a 1 750 pstruhů.

Na snímku jsou tři vítězné dvojice
Hospodář Rybářského sdružení Vysočina Polička Jaroslav Martinů ve svém komentáři mj. uvedl:
„Jako neskutečné se mi jeví, že nejlepší dvojice
v kategorii pstruh V. Melezínek + M. Moravec
ulovila 184 pstruhů, v kategorii kapr pak F. Kyncl
a M. Hlásenský 73 kaprů. Myslím, že ulovit tolik
ryb za pouhých osm hodin nepotřebuje žádný komentář. Děkuji všem přítomným za účast, rovněž
rozhodčím a technickému zázemí. Jsme rádi, že se
nikdo nenechal vystrašit špatnými prognózami
meteorologů, tím spíše, že nakonec se počasí trochu umoudřilo. Teď už se můžeme těšit na závody
v Pusté Kamenici a na Pekle.“
Konečné výsledky: 1. Kyncl – Hlásenský,
2. Řehulka – Hlisnikovski, 3. Chemišinec – Borský, 4. Čípa – Puchar, 5. Petrás – Kocanda atd.
Největší rybu (jeseter 97 cm) ulovila dvojice Vymazal – Křeček.
Text: L. Vrabec, foto Eva Křivková
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Jiří Štěpánek,
kondiční trenér

Fotbal – starší přípravka
Fotbalový turnaj starších
přípravek v Litomyšli
V sobotu 25. 4. odehrály fotbalové přípravky za
krásného počasí další kolo krajské soutěže, a to
v Litomyšli.
Tento turnaj se klukům herně příliš nepovedl,
o čemž svědčí i výsledky. Na výkonu jim určitě nepřidal ani systém, kterým se celý turnaj odehrál.
Dlouhé čekání mezi zápasy určitě nebylo přínosem
jak pro hráče, tak pro diváky. Pozitivem byl výkon
dvou borců z mladší přípravky. Zejména Honza
Král si zaslouží velkou pochvalu, neboť při své
premiéře za starší kategorii předvedl velmi dobrý
výkon.

Sestava: Makovenyi – Pham, Bulva, Vraspír,
Král – Mach, Valouch – Zahradníček Večeřa,
Roun, Vu.

Fotbalový turnaj starších
přípravek ve Svitavách
K dalšímu ze série turnajů jsme zajížděli 9. 5. do
Svitav. Jednalo se o dohrávku 1. kola (odloženo
z důvodu nepříznivého počasí).
V prvním utkání jsme narazili na borce ze Skutče. Naši hoši byli myšlenkami zřejmě úplně někde
jinde než na hřišti, již v úvodních sekundách jsme
si dali polovlastní gól, v průběhu zápasu jsme si
dali ještě jednoho „vlastence“ a dvakrát soupeři
„namazali“ do 100 % šancí a výsledkem byla vysoká
Výsledky:
prohra. Takovou podporu soupeře jsem ještě nePolička – Litomyšl
2: 4
viděl…
branky: Pham, Valouch
V druhém utkání jsme změřili síly s hráči LetoPolička – Libchavy
4 :1
hradu. Po „mírné“ domluvě trenéra před zápasem
branka: Zahradníček 2, Večeřa, Valouch
jsme měli hru jasně pod kontrolou a zaslouženě
Polička – Svitavy
2:11
vyhráli.
branky: Pham, Valouch
V závěrečném klání jsme se utkali se silným
domácím mužstvem. Konečně jsme se soupeři vySestava: Chalupník (ml. př.), Pham, Zahradní- rovnali v důrazu, povolili jsme mu minimum šancí
ček, Bulva, Král (ml. př.), Valouch, Večeřa, Roun, a výsledkem bylo zasloužené vítězství.
Kučera, Světlák, Dzurko.
Trenér: Lajžner
Výsledky
Polička – Skuteč
2:6
Fotbalový turnaj starších
– Mach, Bulva
přípravek ve Skutči
Polička – Letohrad
4 :1
K dalšímu ze série turnajů jsme zajížděli 2. 5. do
– Mach, Zahradníček, Pham, Dzurko
Skutče. V prvním utkání jsme narazili na domácí
Polička – Svitavy
3:0
borce. Vyrovnaný zápas, ve kterém jsme neustále
– Zahradníček, Valouch, Roun.
vedli – domácí borci vyrovnali brankou v poslední
minutě.
Sestava: Makovenyi – Pham, Bulva, ZahradníV druhém utkání jsme změřili síly s hráči Lito- ček – Mach, Valouch – Večeřa, Roun, Vu, Dzurko.
myšle. Od začátku jsme měli hru jasně pod kontrolou a zaslouženě vyhráli.
S. Mahu
V závěrečném klání jsme se utkali s mužstvem
z Jablonného n. O. Také v tomto utkání jsme měli
jasně navrch, předváděli jsme hezký kombinační
fotbal a více prostoru dostali borci mladšího ročníku narození.
Celkově jsme se umístili na druhém místě vinou
horšího skóre. Gratulujeme borcům z mladší přípravky k jasnému vítězství v celém turnaji.
Výsledky
Polička – Skuteč
4:4
Roun, Zahradníček, Valouch, Večeřa
Polička – Litomyšl
7 :2
Roun 3x, Zahradníček 2x, Valouch, Vu
Polička – Jablonné n. O. 6:1 – Zahradníček 2x,
Valouch 2x, Večeřa, Mach.

Volejbalový oddíl Spartak Polička vás zve na volejbalový turnaj neregistrovaných

POLIČSKÝ BLOK
XI. ročník
Termín: sobota 27. 6., v 8.30 hod. prezentace, 9.00 hod. zahájení turnaje
Místo: Volejbalové kurty u Sokolovny v Poličce
Systém turnaje: Bude sestaven podle počtu přihlášených družstev
Pravidla pro účast: V každém družstvu musí být minimálně 2 ženy, které mohou být
registrované. Za družstvo musí nastoupit muži, kteří nejsou registrovaní. Pravidlo se
nevztahuje na muže mladší 18 a starší 50 let.
Startovné: 450 Kč za družstvo
Přihlášky: Písemně nebo telefonicky do 10. 6.
Kontaktní osoba: Ludmila Haraštová, Nádražní 648, 572 01 Polička
mobil: 731 180 433, e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz
Ceny: Družstva do 3. místa obdrží věcné ceny
Občerstvení po dobu turnaje zajištěno
Srdečně vás zveme a těšíme se na vaši účast

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

Turisté zvou
Pátek 5. června – Za západem slunce – 8. ročník
Odjezd linkovým autobusem z Poličky, aut. nádraží,
v 15.50 hod. do Rohozné, pošta.
Možno nastoupit též na zastávce
Polička, Hegerova, v 15.52 hod.
Z Rohozné neznačenou cestou
do Stašova a odtud k Poličským přehradám kde
budeme při příznivém počasí sledovat západ slunce. Trasa asi 15 km. Na vycházku zvou Müllerovi.
Středa 10. června – Vycházka přes Kutiny.
Krásné – Spělkov – Kutiny – Borovnice – Kateřinky – Korouhev. Odjezd linkovým autobusem
v 10.35 hod. do Krásného. Vycházku vede Jiří Andrle.
11. – 14. června – Toulky na kole. Při letošních
toulkách na kole navštívíme oblast kolem Tiché
a Divoké Orlice s ubytováním na chatě KČT na Čiháku. Akci vede Josef Brokl.
19. – 21. června – Setkání cykloturistů na Vysočině. Jubilejní 20. ročník turistického putování
na kole. Sraz účastníků v pátek večer na Kadově.
Ubytování ve vlastních spacích pytlích a karimatce. Možnost též příjezdu v sobotu do 8.00 hod.
Trasy do 80 km. Akci vede Mil. Štefka.
Středa 24. června – Kolem Březové nad Svitavou. Odjezd vlakem do Březové nad Svitavou
v 11.30 hod. Pěší vycházka z Březové po naučné
stezce k jeskyni Čertovy díry, k rozhledně Járy Cimrmana a zpět do Březové k vlaku. Délka vycházky asi 10 km. Vycházku vede Josef Brokl.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Volejbal – muži
Poličští muži začali jarní část volejbalové sezony dvojzápasem v Lanškrouně. Soupeřem bylo
družstvo Lanškrouna B, které navzdory písmenku, hraje momentálně nejlepší volejbal v soutěži.
Poličští absolvovali zápas v tempu, odpovídajícímu pracovnímu nasazení páteční odpolední ve
státním podniku a to na mládím nadopovaný tým
nestačilo. Prohra 1:3 první, 0:3 druhý zápas a jelo
se domů.
V sobotu, týden poté, přijelo do Poličky družstvo
Lanškrouna, tentokrát označené velkým A. Domácí se poučili ze 7 dní starého debaklu, začali svižně,
pokračovali svižněji, až byli tak svižní, že soupeře
porazili 3:2 a 3:0. Nečekaných 5 bodů je zřejmě
nabudilo, protože v neděli po obědě se na kurtech
u sokolovny odehrálo něco, co se zřejmě nebude dalších 20 let opakovat. Dohrávalo se utkání
s Rybníkem, jehož hlavní údernou sílu tvoří hráči, kteří prošli vyššími soutěžemi v barvách České
Třebové. Dorazili 4 diváci a ti rozhodně nelitovali.
Ještě teď doznívají oslavné chóry v zákoutích volejbalového areálu. První zápas naši neskutečně
zabojovali a zvítězili 3:0, navíc v koncovkách tak
dramatických, že příští domácí zápas musí být přítomen lékař, kvůli potencionální hrozbě srdečního selhání hráčů nebo diváků. Druhý zápas začal
30 minut poté, diváci se rozrostli o 50 procent na
neskutečných 6 kusů. Ani opozdilci nelitovali. 3:0
i napodruhé, mexická vlna oběhla davem 6 lidí,
následoval frenetický potlesk a zasloužené čepované osvěžení.
Pokud budou naši hráči takto bojovat v každém
zápase, věřím v raketový posun tabulkou a vzhledem k atraktivní hře i v masivní příchod nových
hráčů z řad dívek i chlapců do volejbalového oddílu v Poličce.
-bum-
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Tenis

Volejbalové zprávy

25. 4. meziokresní přebor mladších žákyň ve Vysokém Mýtě. Těmito přebory odstartovala letní sezóna.
Našim hráčkám se opět dařilo. Jednu výhru ve dvouhře zaznamenala Karolína Vendolská, 5. místo získala Simča Válková a 3. místo Kačka Kotvová. Naše
sehraná dvojice Kačka a Simča získala ještě 3. místo
ve čtyřhře.
25. 4. turnaj babytenistů v Hlinsku. Důša Zahradníček obsadil ve dvouhře 7. místo a ve čtyřhře se mu
podařilo se spoluhráčem ze Svitav získat 2. místo.
2. 5. odstartovala soutěž družstev.
Babytenis – Polička A – Hlinsko B 0:6
Hlinsko A – Polička B 6:0
3. 5. Mladší žactvo – Choceň B – Polička 3:6
Body: Fučík Daniel, Toman Jirka, Válková Simča,
Uhlířová Šárka, Fučík – Toman, Válková – Uhlířová
Dorost – Polička – Dolní Dobrouč 7:2. Body: Slaný Filip, Jílek Zdenda, Hnát Radim, Jílková Lucka;
Slaný – Sotona Petr, Jílek – Hnát, Jílková – Hrubá
Eliška
Senioři – Polička – Svitavy 8:1. Body: Hrubý Zdeněk, Dvořák Jirka, Slaný Bohouš, Pazlarová Alena,
Hamanová Petra; Hrubý – Dvořák, Slaný – Hegr
Petr, Pazlarová – Hamanová
Minitenis – Svitavy – Polička 8:0, Žamberk – Polička 8:0. Tyto zápasy byly úplně prvními našich minitenistů. Lepší výsledky určitě přijdou.
9. 5. Babytenis – Tesla Pardubice C – Polička A 2:4
Body: Zahradníček Důša, Křivý Vašík, Kotvová
Lucka, Zahradníček – Křivý
Polička B – Žamberk 0:6
10. 5. Mladší žactvo – Polička – Letohrad
4:5. Body: Fučík Daniel, Válková Simča, Fučík – Baláš Ondra, Válková – Uhlířová Šárka
Dorost – Letohrad – Polička 1:8. Body: Slaný Filip, Jílek Zdenda, Sotona Petr, Hnát Radim, Jílková
Lucka, Slaný – Jílek, Sotona – Hnát, Jílková – Hrubá Eliška
Senioři – Moravská Třebová – Polička 8:1. Body:
Slaný Bohouš
Minitenis – Žamberk – Polička 7:1. Body: Štěpánek Patrik
Česká Třebová – Polička 5:3. Body: Slavíková
Bára, Štěpánek Patrik, Pospíšilová Katka
16. 5. turnaj babytenistek ve Skutči. Z našich hráček se zúčastnila Verča Uhlířová, která obsadila konečné 10. místo.
16. 5. se konal Oblastní přebor mladších žákyň
v Trutnově. Naše hráčky Kačka Kotvová a Simča
Válková opět nezklamaly a obě zaznamenaly jednu
výhru ve dvouhře i ve čtyřhře.
16. 5. Oblastní přebor dorostenců hostil Dvůr Králové. Na tomto přeboru startoval Adam Jelínek, kterému se ovšem nevedlo podle představ.
-zj-

Přehazovaná
Po čtyřkolové bitvě se konečně na posledním
turnaji 26. 4. ve Svitavách rozdávaly medaile
a diplomy. Soutěž byla velmi vyrovnaná, ale poslední dva turnaje jasně dominovalo družstvo Poličky A. Nejinak tomu bylo i na posledním turnaji.
Děvčata zůstala poražena pouze v kvalifikaci,
poté již opanovala první příčku. A tak opět titul

Běh naděje
Rok s rokem se opět sešel a Běh naděje do Poličky zase doběhl. Výzva pro vás se zúčastnit v neděli
21. června ve 14.00 hod. na Palackého náměstí
již osmého ročníku nástupnického běhu slavného
Terryho Foxe.
Tradičně Běh odstartuje starosta města Poličky
Jaroslav Martinů. Občerstvení je pro všechny také
připravené.
Chci poděkovat Svatojosefské jednotě v Poličce,
MO KDU-ČSL, městu Polička, Pardubickému kraji
a mnoha příznivcům i organizátorům, kteří každoročně tuto humanitární akci připravují.
Běh naděje lze charakterizovat jako součást moderního životního stylu spojeného s pravidelným aktivním pohybem a pokud možno tendencí nekouřit.
Tato akce dále symbolizuje trvalou podporu nádorové prevence tím, že poutá zájem veřejnosti o aktuální
onkologickou problematiku.
Za pořadatelský tým
Miloslav Zezula
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Přebornic Pardubického kraje míří do Poličky.
Reprezentovaly: Mlynářová, Šlosrová, Jiroušová,
Krušinová a Chvojková. B tým skončil šestý, poslední turnaj se jim nevyvedl podle představ. C –
16., D – 21. místo. Celkem startovalo 36 družstev.
Přípravka
Další dvě kola této soutěže proběhla na venkovních kurtech za studeného věrného počasí.
7. června se rozehraje poslední kolo této soutěže, kdy naše nejlepší družstva zajíždějí do České
Třebové. Předpokládáme, že nám zacinká nějaká
medaile.
Mladší a starší žákyně
Na společném turnaji v Kvasinách bojovala
děvčata poprvé na venkovních hřištích. Je to vždy
sázka do loterie, neboť hru ovlivňuje řada faktorů.
Velkým překvapením pro trenéry bylo, že se
děvčata dokázala s nepřízní počasí vyrovnat.
Mladší žákyně prošly turnajem bez porážky
a celý turnaj vyhrály. Starším žákyním vzalo první místo zakolísání, ale i tak jejich hra stačila na
místo druhé. Celkem startovalo 14 družstev.
Ženy
Poličské ženy, převážně ještě juniorky, předehrály zápasy z důvodu maturit hráček. Sice podlehly Lanškrounu i Nasavrkám shodně 2x 3:0, ale
v Hlinsku dokázaly vybojovat 3 body, a tak na
jejich kontě je již bodů 8.
Muži
Spanilou jízdou pokračují muži, kteří nestačili
na vedoucí celek Lanškrouna B, ale ze zbývajících
zápasů brali 11 bodů. V neúplné tabulce poskočili
dokonce na 2. místo.
-har-

Po Kamenici bylo Peklo
Po Májovém dvojboji, který se konal na přehradě
Pod Kopcem k oslavě Svátku práce, proběhly v květnu 2015 ještě další dva rybářské závody. V pátek
8. května se ctitelé Petrova cechu sešli na revíru
Rybářského sdružení Vysočina Polička v Pusté Kamenici a v sobotu 15. května na tradičním závodu na
revíru Peklo.
Kamenice 2015
Za chladného rána se do závodu zapsalo 60 závodníků. Rybáři z Poličky zachovali tradici a opět přijeli vlakem a s muzikou. Úderem 8. hodiny se začalo
závodit. Krmení ryb nebylo povoleno a to byl důvod,
proč velmi dobře braly, zvláště pak krásní siveni. Za
1. poločas jich bylo uloveno 249, kromě toho ještě
28 kaprů, 2 líni, 58 ostatních ryb a dokonce i jeden
sumec.
Ve 2. kole bylo již braní ryb slabší, přesto se jich
ještě ulovilo kolem 120. Celkem se za 5 hodin závodu
ulovilo 287 sivenů, 72 kaprů, 34 línů, 20 plotic, 42
okounů, 18 cejnů, 1 jelec, 1 perlín a 1 sumec. Rybáři si
ponechali 97 sivenů, 12 kaprů a 2 líny.
Po celý závod vydrželo krásné jarní počasí, k pohodě přispíval neúnavný harmonikář. Poděkování za

hladký průběh rybářského klání zasluhují rozhodčí.
Asistentky za rychlé a bezchybné zpracování výsledků i všichni ostatní, kteří se podíleli na organizaci
závodu. V neposlední řadě je nutno pochválit organizátory za přípravu výborného občerstvení a sponzory za krásné dary. „Děkuji všem za účast, přátelský
a poctivý průběh závodu a za příjemně strávený
jarní den,“ řekl na závěr za kamenické rybáře Zdeněk Petr.
Konečné výsledky: 1. Pavel Slavíček, 2. Petr Pavlovič, 3. Lukáš Andrle, 4. Miroslav Hegr, 5. Michal
Hatala, 6. Josef Otradovský, 7. Jarda Simon, 8. Martin Toman atd.
Text: L. Vrabec
Peklo 2015 po šedesáté
V sobotu 16. května se na rybníku Peklo Rybářského sdružení Vysočina Polička sešlo 79 rybářů,
aby změřili své síly, umění a štěstí v závodě, jehož
tradice byla založena tak dávno, že ani pamětníci
si nejsou jisti, kolikátým ročníkem je ten letošní.
Abychom si udělali jasno, požádali jsme o rozhovor hlavního organizátora Vlastíka Melezínka, na
jehož bedrech spočívala veškerá odpovědnost za
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zdárný průběh závodu a spokojenost závodníků.
Řekl nám:
„Přijelo sem 79 rybářů z blízkého i vzdáleného
okolí. Aby byli spokojeni s úlovky, vysadili jsme 450
krásných pstruhů duhových ve váze od 0,3 do 1,1 kg
a dále 520 kaprů kolem 50 cm, tedy kolem 3 kg. Počasí nám přeje a ryby berou. Mezi prvními je zatím

Vítězové v kategorii juniorů
borec, který už na začátku druhého poločasu měl
ulovených 36 kaprů. Jelikož jde o závod, může se
chytat i na hrázi, kde výborně berou pstruzi i kapři,
někteří závodníci jich už chytili kolem třiceti. K celkové spokojenosti nepřispívá jen počasí a zájem ryb
o potravu, ale i vynikající kamarádská atmosféra,
která zde vládne. Takže mi nezbývá než poděkovat
všem, kteří se o to zasloužili a všem, kteří mi pomáhali zvládnout úkoly, které jsou s hladkým průběhem závodu spojeny. Jsou to především Lukáš Kastner, Fanda Zink, Láďa Škrabal, kluci, kteří kvalitně
posekali porosty kolem celého rybníka. V neposlední řadě RS Vysočina za zarybnění revíru.“
Podařilo se už zjistit, po kolikáté se letos na Pekle
závodí?
„Dali jsme hlavy dohromady (hospodář Jarda
Martinů, Petr Fejt a já) a dospěli jsme k závěru, že
s největší pravděpodobností slaví letos tento závod
60. výročí. Proto si myslím, že je naší povinností
v této tradici, která patrně nemá obdoby, pokračovat. Navzdory tomu, že je kolem toho spousta práce,
kterou bych bez pomoci kluků nezvládl.“
Konečné výsledky: Muži: 1. Petr Musílek, 2. Josef
Hájek, 3. Zdenek Strejček, 4. Luděk Častulík, 5. Petr
Jirásek, 6. Zdenek Bůček, 7. Mirek Hlásenský atd.
Junioři: 1. Pavel Slavíček, 2. Jan Pleskač ml., 3. Martin Hynek.
Text a foto: L. Vrabec
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Plavecký bazén v červnu
1. pondělí
2. úterý
3. středa
4. čtvrtek
5. pátek
6. sobota
7. neděle
8. pondělí
9. úterý
10. středa
11. čtvrtek
12. pátek
13. sobota
14. neděle
15. pondělí
16. úterý
17. středa
18. čtvrtek
19. pátek
20. sobota,
21. neděle
22. pondělí
23. úterý
24. středa
25. čtvrtek
26. pátek

6.00-8.00, 9.15-10.15, 12.00-13.00,
15.00-16.00, z toho 15.00-16.00
Aguagravidibic 1 dráha,18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-16.00,17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-7.30, 19.00-20.00 kondiční
plavání
6.00-7.30, 12.00-13.30, 15.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 9.15-10.15, 11.00-13.00,
15.00-16.00, z toho 15.00-16.00
Aguagravidibic 1 dráha,18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-16.00,17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-7.30, 17.30-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
6.00-7.30, 10.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-13.00, 15.00-16.00, z toho 15.0016.00 Aguagravidibic 1 dráha, 18.0020.00
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-10.00, 17.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
6.00-7.30, 10.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-10.00, 11.00-20.00, z toho 15.0016.00 Aguagravidibic 1 dráha,
6.00-20.00, z toho 17.30-19.00 tři
dráhy
6.00-7.30, 11.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
6.00-20.00, z toho 17.30-19.00 tři
dráhy
6.00-10.00, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
zavřeno - sanitární den
zavřeno - sanitární den

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

Vstupné na koupaliště:
děti do 3 let
zdarma
děti od 3 do 15 let
15 Kč, po 17 hod. 5 Kč
držitelé děti ZTP
8 Kč, po 17 hod. 3 Kč
držitelé děti ZTP/P
a jejich průvodci
8 Kč, po 17 hod. 3 Kč
dospělí
30 Kč, po 17 hod. 10 Kč
držitelé dospělí ZTP
15 Kč, po 17 hod. 5 Kč
držitelé dospělí ZTP/P
a jejich průvodci
15 Kč, po 17 hod. 5 Kč

pečnost svého dítěte po celou dobu pobytu
v plaveckém bazénu.
Návštěvníky žádáme, aby před vstupem do
bazénu využili sprchy a řádně se bez plavek
osprchovali. Držíme se hesla „Chráníme své
zdraví.“
Před vstupem do bazénu je nutné seznámit se
s obsahem provozního řádu. Vstup na bazén
je započítán od převzetí do předání klíčku od
kabinky. Z tohoto důvodu si naplánujte aktivity tak, abyste bazén, saunu, posilovnu opouštěli včas.
Ceník - vstupné na bazén, saunu, úvodní přednášky pro těhotné a kurzy najdete www.tespolicka.cz a www.policka.org.
Návštěvník za překročení zaplacené doby
uhradí 10 Kč za každou započatou ¼ hodinu.
Návštěvník fitcentra na plaveckém bazénu,
který jde po cvičení plavat, uhradí 10 Kč za
každou započatou ¼ hodinu
Návštěvník sauny na plaveckém bazénu, který
jde plavat před saunováním, uhradí 10 Kč za
každou započatou ¼ hodinu.
Držiteli ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci se
poskytne sleva poloviny vstupného
Potvrzení pro zaměstnavatele a pojišťovny
za vstupenky nebo permanentky hlaste v pokladně před zaplacením nebo využijte služeb
v kanceláři plaveckého bazénu v pracovní
době.
Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny:
upozorňujeme vás na dodržování provozní
doby plaveckého bazénu včetně sprchování
a to nejdéle do 20.00 hod.! Z tohoto důvodu
vás žádáme, abyste si svoji činnost naplánovali a ukončili tak, že odevzdáte klíče od šatních
skříněk nejdéle ve 20.00 hod.! Po zavírací
době není možné, abyste se nadále zdržovali
v prostorách bazénu, fitcentra a sauny.
Kurzy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit
sebe nebo děti můžete kdykoliv v průběhu
roku.

Půjčovné:
plavecké pomůcky:
rukávky/pár:
plavecký pás:
pálka na stolní tenis 2 ks
a míček l ks:
slunečník:
hřiště:

Informace:
• Jitka Kmošková: 737 867 342
bazen@tespolicka.cz, 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz
Provoz sauny
od 1. června uzavřen. Provoz sauny v září bude
upřesněn.
Provozní doba fitcentra na
plaveckém bazénu:
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00 h.
út, čt:
14.00-20.00 h.
so:
17.00-19.00 h.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora.

5 Kč/2 hod.
10 Kč/den
100 Kč/2 hod.

Vstupné na koupaliště platí hráči i diváci plážového volejbalu dle platného ceníku. Ceny a půjčovné jsou včetně DPH.
• přijímáme poukázky sodexo (dle platného ceníku www.tespolicka.cz)
• přijímíme rodinné pasy (sleva 5%)
• informace koupaliště tel. 731 020 030,
Jitka Kmošková - vedoucí plaveckého bazénu
Polička tel. 737 867 342,
email: bazen@tespolicka.cz
Kiosek na koupališti zahájí provoz v sobotu
20. 6. Občerstvení je zajištěno po dobu provozu
koupaliště.
In-line plocha na zimním stadionu
Bruslení pro veřejnost: úterý 17.15 h. - 18.15 h.,
neděle 15.30 h. - 16.30 h.
Po osobní nebo telefonické domluvě je možnost
objednat in-line plochu pro kolektivy u p. Grubhoffera na telefonních číslech: 461 725 427,
605 246 743. Bruslení pro kolektivy je možné ve
dnech: úterý, pátek a neděle.

Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na www
stránkách: město Polička, T.E.S., s. r. o. Od dubna je z organizačních důvodů ukončeno cvičení ve
vodě – aquaerobic. Děkujeme za pochopení.

27. sobota,
28. neděle
29. pondělí
30. úterý
.
Důležité informace a malé náklady pro návštěvníky:
• využijte nabídek vaší pojišťovny pro nákup
pernamentek, vstupenek nebo kurzů pro děti.
• příjímáme poukázky sodexo (dle platného ceníku www.tespolicka.cz)
• přijímíme rodinné pasy (sleva 5 %)
Upozornění:
• Plavecký bazén a zimní stadion je aktuálně
monitorován webkamerou: přihlášení najdete
na www.tespolicka.cz
• Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami.
• Děti do jednoho roku věku nemohou do bazénové vody pro dospělé, 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, která po celou dobu zodpovídá za bez-

5 Kč/hod.
5 Kč/hod.

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. Venkovní ohniště
je vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení.
Ceník a foto najdete na webových stránkách www.
tespolicka.cz a www.policka.org. Kontakt: Jitka
Kmošková bazen@tespolicka.cz, m.t. 737 867 342,
461 725 631.

Koupaliště
Provoz bude zahájen v sobotu 20. 6.
Provozní doba v červnu je od 12 do 19 hod.,
v červenci a srpnu je od 10 do 19 hod.
Případné změny budou zveřejněny na informační tabuli na koupališti v Poličce a na www stránkách T.E.S., s. r. o., MěÚ Polička
V případě nepříznivého počasí je koupaliště zavřeno.
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

