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Noviny občanů města Poličky a okolí

Nové chodníky a parkoviště
Město Polička každoročně investuje do oprav
místních komunikací, přibývají ale i nová parkoviště a nové chodníky. Tak tomu je i v letošním roce.
Během prázdnin probíhá stavba nového chodníku
v ulici Rumunská – od hlavní silnice ke školní jídelně podél plotu gymnázia. Chodník je realizován z důvodu vyšší bezpečnosti dětí. Nový chodník
na sídlišti Hegerova propojí parkoviště a stávající
chodníky. Současně probíhá oprava chodníku
v ulici E. Beneše, kde dojde i k výměně vodovodu
a zpět se vrátí původní žulová dlažba. Oprav se dočká chodník na ulici Čsl. armády od budovy SOŠ
a SOU po ulici Wolkerova a v části ulice Jiráskova,
chodníky dostanou nový povrch ze zámkové dlaž-

by. Oprava části komunikací proběhne i v ulici
9. května. Nové a opravené chodníky budou město
stát cca 2,5 mil. Kč.
V případě úspěšného získání dotace bude město
do konce roku realizovat opravu chodníku na ulici
Starohradská.
K posílení parkovacích míst dojde v ul. 1. máje,
B. Němcové, Obránců míru a Hegerova (u vojenských bytovek). Parkoviště budou mít povrch ze
zámkové dlažby a město jejich realizací reaguje na
požadavky občanů, kteří v těchto lokalitách bydlí.
Stavební práce budou probíhat v období srpen –
říjen, hodnota cca 1,3 mil. Kč.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Ulice Masarykova dokončena
Zásadní a náročná rekonstrukce ulice Masarykovy je u konce. Po revitalizaci Palackého náměstí
a ulice Komenského, Tyršovy, Na Jordáně, Nové
a Růžové, tak přibyla další ulice, která viditelně
vylepšila historický vzhled poličského centra. Asfaltový povrch silnice vystřídala žulová dlažba,
která je stejná jako v ulici Tyršova. Chodníky byly
rozšířeny a jejich povrch tvoří betonová dlažba
stejná jako na Palackého náměstí a v ulici Komenského. V rámci rekonstrukce došlo i k opravě vodovodu bezvýkopovou technologií. Celkové náklady

na rekonstrukci ulice Masarykova, Nová a Růžová
jsou ve výši 10,5 mil. korun.
Nutno zmínit, že stavební práce probíhaly pouze za částečného omezení provozu ulice, otevřeny
byly všechny obchody. Poděkování patří tedy všem,

Výzva - nehoda
v Poličce
V pátek 3. 7. 2015 se stala v Poličce kolem
17.40 hod. na ulici ČSA dopravní nehoda. Žena
přicházející po přechodu pro chodce patrně vlivem
střetu vozidla s její osobou utrpěla zranění, která
si vyžádala její hospitalizaci v nemocnici.
Výpovědi obou účastníků nehody se rozcházejí. Policisté ze skupiny dopravních nehod tudíž
hledají svědky této kolize a žádají je, aby se svým
svědectvím přispěli k objasnění věci. Pro nás
cenné informace mohou volat na mobilní telefon
702 021 295.
nprap. Anna Štegnerová
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Polička bude mít
slavnostní fanfáru
K oslavám 750. výročí založení města přibude
dárek a tím je slavnostní fanfára. Pro složení této
slavnostní znělky oslovilo město Polička hudebního skladatele a zároveň velkého znalce a obdivovatele díla Bohuslava Martinů pana Aleše Březinu.
Ten působí ve funkci ředitele Institutu Bohuslava
Martinů v Praze. Město Polička si pro svoji fanfáru nemohlo vybrat lepší osobnost a velmi si
vážíme toho, že pan Březina pro nás znělku složil.
Ta by měla v slavnostní premiéře zaznít 22. srpna 2015 na poličském náměstí v rámci zahájení sobotního programu festivalu Polička 555. Fanfára
by se měla v budoucnu používat při slavnostních
a oficiálních událostech města.
„Jako hlavní hudební téma jsem použil tóny
b-c-g-f, vyjadřující číselně rok 1265, tedy rok
založení města, mám takové interní odkazy rád,“
komentuje skladatel. Slavnostní fanfáru zahraje
soubor 7 hudebníků a oficiální verze se během
prázdnin natočí v hudebním studiu A Českého
rozhlasu v Karlíně. Nástroje, které v hudební
znělce zazní, jsou 1 trubka, 2 křídlovky, 1 pozoun,
1 basový pozoun a 2 klarinety (in Es). Mezi hudebníky, kteří slavnostní fanfáru natočí je i poličský rodák Svatopluk Zaal, který přizval další
kolegy z Pražské komorní filharmonie. Hudební
režie a produkce se ujal skladatel fanfáry Aleš
Březina.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Dárek k výročí
města
Město Polička děkuje za dar k výročí města.
Paní Jana Jonáková, občanka města Poličky, předala starostovi a místostarostce našeho města
svůj dárek k výročí. Zhotovila technikou paličkované krajky znak města Poličky. Paní Jonáková
pracovala na svém díle 2 roky, při práci použila až
29 párů paliček. Paličkovaný znak je na červeném
podkladu se zlatou korunkou. Dílo je umístěno
v prostorách městského úřadu tak, aby ho mohli
vidět občané města Poličky.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

kteří v těchto podmínkách zvládli provoz svých zařízení a také všem, kteří byli nuceni ulici využívat
a pohybovat se mezi technikou v náročném terénu.
Město Polička bude i nadále pokračovat v revitalizaci historického centra města, a to ulicí
U Masných krámů a Hradební a částí ulici Riegrova. Předpokládaný začátek prací je podzim tohoto
roku.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Letošní festival Polička 555 bude výjimečný
Polička – Čtyřiadvacátý ročník multižánrového
festivalu „Polička 555“ vypukne v pátek 21. srpna. Se
zakládací listinou města přijede dokonce i král Přemysl Otakar II. Nebude chybět kvalitní hudba, ani
staročeský jarmark a zábava pro děti.
Třídenní festival, který má v názvu nadmořskou
výšku Poličky, se stal tradicí. Pořadatelé ani letos
nenechali nic náhodě a připravili kvalitní program
pro návštěvníky všech věkových skupin. Oslovili
hudebníky jak pro mladší generaci, tak i pro starší.
„V pátečním programu mezi jinými vystoupí Michal
Pelant, či Ondřej Havelka s Melody Makers, kteří
patří v Poličce mezi známé a oblíbené. Zazní tradičně také Věžní hudba z kostela sv. Jakuba v podání
Dechového kvintetu Základní umělecké školy Bohuslava Martinů z Poličky,“ informovala Alena Báčová,
ředitelka Tylova domu, který je hlavním organizátorem festivalu.
Hlavní část festivalu připadne na sobotu 22. srpna.
„Program druhého dne jsme připravili ve spolupráci s hradem Svojanov. Letos slavíme 750. výročí od
založení Poličky. Po celý den se tedy můžeme těšit
jak na běžný, tak i na dobový program,“ uvedla ředitelka Tylova domu.
Druhý festivalový den zahájí v deset hodin slavnostní salva, po které bude následovat program
s šermíři a tanečnicemi. Hodinu po poledni se na poličské náměstí vydá královská družina v čele s králem Přemyslem Otakarem II. a královnou Kunhutou.
„Průvod pojede z parku u hradeb přes kruhový objezd, dále ulicí ČSA, nábřežím Svobody, ulicí Vrchlického, kolem Tylova domu a Riegrovou ulicí do náměstí,“ popsal trasu Miloš Dempír, kastelán hradu
Svojanov. V centru města se odehraje dobová scéna
s předáním zakládací listiny Poličky. Poté bude následovat celá škála nejrůznějších vystoupení, šermířské turnaje, ukázky práva útrpného a historických
zbraní. Při dobové hudbě se rozvlní i tanečnice.
V odpoledních hodinách najdou návštěvníci vojenské ležení v parku u hradeb. Mimo sokolníků
s dravými ptáky bude mít svůj prostor také kejklíř, či
tanečnice. „K historické části programu využijeme
osvědčené kolegy ze spolků Honorata, Tartas, Angeles Tribe, kteří se podílejí i na kulturních akcích
na hradě Svojanov,“ upřesnil Miloš Dempír. Na své
si přijdou samozřejmě i děti. Kromě toho, že si budou moci potěžkat zbraně, svezou se i na koních a na
velbloudovi.
Pořadatelé sestavovali program podle toho, co si
lidé přejí. „Každý rok začínáme s přípravou dalších
„pětek“ už na probíhajícím ročníku. Vycházíme z nápadů a z návrhů návštěvníků, kteří přicházejí s tím,
co by se jim líbilo,“ potvrdila Alena Báčová. Ani letos

tedy lidé nepřijdou o hudební vystoupení. Středověkou hudbu v moderní verzi přiveze seskupení Gnomus. Swing zazní v podání chrudimského orchestru
Big Band. Hostem jejich hodinového koncertu bude
talentovaná zpěvačka Dasha. Folkovými skladbami
přispěje Spirituál kvintet.
O zajímavé hosty nebude v sobotu nouze. Tylův
dům totiž několik let spolupracuje s brněnskou kapelou Kamelot a Romanem Holým. „Nabídl nám, že do
svého programu může zařadit hosty podle našeho
přání. Festival je multižánrový, proto jsme vybrali Láďu Kerndla, Ilonu Czákovou a Bohuše Matuše,
kteří s Kamelotem vystoupí jako hosté,“ poznamenala Alena Báčová.
Podle požadavků mnoha lidí budou na programu
rovněž vyhlídkové lety vrtulníkem nad městem. Pro

ty, kteří si rádi něco koupí, je nachystaný staročeský
jarmark. Děti si na rybníku budou moci vyzkoušet
aquazorbing a další vodní hrátky.
Vrcholem neděle bude dopolední vystoupení houslisty Václava Hudečka a Martina Hrocha v kostele
sv. Jakuba. Krojovaní tanečníci České besedy z Poličky a okolí a dechová hudba Mistříňanka zabaví návštěvníky festivalu odpoledne na Palackého náměstí.
Příjezd krále na poličské náměstí a dobový program ve městě není jedinou letošní akcí, kterou
hrad Svojanov pořádá. Návštěvníci této oblíbené
památky pardubického kraje se například ve dnech
15. a 16. srpna mohou těšit na třicetiletou válku. Na
26. a 27. září jsou pak nachystané svatováclavské
slavnosti.
Květa Korbářová, Hrad Svojanov

Poličské firmy potřebují
kvalifikované odborníky
Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil se
začíná stávat pro řadu poličských firem zásadním
problémem. Místní podnikatelé dokonce uvažovali
o zřízení nového učiliště strojírenských profesí přímo v Poličce. Vedení města reagovalo na tyto problémy a svolalo schůzku zástupců Pardubického
kraje a ředitelů místních podniků a firem. Setkání
se uskutečnilo ve středu 15. července a Pardubický
kraj zastupovali pracovníci odboru školství a kultury v čele s Ing. Janou Pernicovou, náměstkyní
hejtmana pro školství.
Hlavním tématem jednání bylo navýšení kapacity odborného školství, snaha provázat firmy se
školami, které žáky na budoucí povolání připravují.
Firmám chybí desítky kvalifikovaných zaměstnanců, např. firma Flídr, s. r. o. Široký Důl pro příští
rok bude potřebovat 50 nových pracovníků. Mezi
možné cesty řešení patří navázat partnerství mezi
školami a firmami – stipendia pro žáky, odborné
praxe ve firmách, ale i vyšší osvěta na základních
školách a zvýšení motivace dětí pro studium strojírenských oborů. Diskuse byla velmi živá, informace

proudily, jak ze strany krajských pracovníků, tak
ze strany zástupců podnikatelů. Konkrétním výstupem jednání je dohoda a příslib kraje, že zajistí
setkání u kulatého stolu, kterého se zúčastní ředitelé odborných škol regionu, zástupci místních firem
a zástupci Pardubického kraje pro oblast školství.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

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

na prodej bytu č. 941/13
o velikosti 1+2

Vyzkoušejte nové
fitness hřiště
Již dva měsíce slouží zájemcům o pohyb a posilování street workoutový park. Fitness hřiště je instalováno v prostoru poličského stadionu. Město Polička investovalo do venkovního fitness 174 tis. Kč.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

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 m 2, 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 9. září 2015 v 15.00 hod. v zasedací síni Městského úřadu Polička (I. poschodí vpravo).
Vyvolávací cena:  558.900 Kč
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.
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Mariánský (morový) sloup
Poličský morový sloup je od jarních měsíců zahalen lešením. Probíhají zde důležité restaurátorské
práce na jeho obnově a záchraně. Lešení bude na
zimní období odstraněno, další rok před novou pracovní sezónou se na morový sloup vrátí, avšak již ve
sníženém rozsahu o horní, třetí etáž, kterou již budeme moci sledovat v obnovené podobě.

Celkové náklady restaurování pro roky 2015 –
2018 jsou vysoutěženy ve výši 5,4 mil. korun. Náklady etapy 2015 představují částku 1,2 mil. korun.
Akce obnovy je prováděna s využitím dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR ze státního rozpočtu
v Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón v roce 2015
(472 tis. Kč) a grantu Pardubického kraje z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji v roce 2015 (200 tis. Kč).
„Práce na kompletní obnově sloupu byly z praktického a ekonomického hlediska rozděleny do několika logických, navzájem na sebe navazujících celků.
Rozdělení zároveň respektuje stavbu a strukturu
dotčené památky a navazuje na již dříve zpracované materiály. Vychází zejména ze závěrů restaurá-

torského průzkumu a dvou etap restaurátorských
prací, které měly za cíl odstranit havarijní stav
vybraných prvků a částí sloupu,“ komentuje postup
prací Ing. Marta Mastná, vedoucí Odboru územního
plánování, rozvoje a ŽP na MěÚ Polička.
Restaurátorské práce se v pracovní sezóně 2015
odvíjí zejména na třetí etáži sloupu. Kompletní restaurování probíhá na soše Panny Marie, hlavici
pilíře, těle pilíře s obláčky a andílčími hlavičkami
a na samostatných soškách andílků. „Rozpracovaná
bude současně architektura etáže II. B (střední část)
včetně horní římsy, která bude dokončena v další
sezóně,“ doplňuje Ing. Mastná.
Letos zároveň začnou práce na kamenosochařských kopiích vybraných soch světců. Budou připraveny tři kamenné bloky z přírodního kamene (pískovec z dolnoslezské části Polska) a začnou práce na
vytvoření kopií. První dvě kopie budou v tomto roce
dovedeny do různých fází rozpracovanosti. Jejich
úplné dokončení je naplánováno na další sezónu.
V pondělí 29. června proběhlo na lešení sloupu
i část jednání Rady města Poličky. Zástupci mužské
části rady města s restaurátory podrobně diskutovali o celé problematice a na konstrukci lešení zdolali
i nejvyšší část sloupu ve výšce 22 metrů.
„Pane starosto, co Vás vedlo k tomu, obhlídnout
stav morového sloupu zblízka z lešení a za přítomnosti odborníků?“ „O tom, že se na stav morového
sloupu podívám, jsem uvažoval již déle, následovalo však pozvání od vedoucího restaurátorů
Mgr. BcA. Petra Glásera pro celou radu města, čehož jsme rádi využili.“ „Co jste zjistili na místě, co
vás nejvíce překvapilo?“ „Byli jsme podrobně seznámeni s průběhem prací, které nás přesvědčilo o mimořádné složitosti celé opravy. Jedním z poznání
je fakt, že tento historický skvost našeho náměstí
bude nezbytné restaurovat minimálně v opakovaných cyklech 20 let. Jedná se tedy o nikdy nekončící
cyklus oprav, který přejde i na další generace.“
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Toxi tým zasahoval v Poličce
Svitavský toxi tým rozhodně nezahálí. Jen během několika málo dní byli za drogové trestné činy
obviněni dva muži ve věku 19 a 29 let, kteří distribuovali drogy v Poličce.
Protidrogová akce „PARK“
Mladší z obviněných mužů (19) má mít na svědomí distribuci marihuany, kterou prodával od
loňského července do současné doby na různých
místech okresu Svitavy, zejména pak v Poličce.
Dalším obviněným je 29letý muž, sám uživatel
drog, který ve stejném období měl rovněž zejména

v Poličce pro změnu distribuovat pervitin. Drogy
z jejich rukou, výměnou za nemalý finanční obnos,
putovaly mezi místní mládež. Oba muži jsou v tuto
chvíli vyšetřováni na svobodě.
Vyšetřování ve věci je sice na počátku, ale podle shromážděných důkazů je víc než jasné, že dvě
obvinění rozhodně nejsou poslední. Kriminalisté
nyní na případech dále intenzivně pracují, aby
mohli být obviněny všechny osoby, které se drogové trestné činnosti dopouští nebo na ní spolupracují.
nprap. Anna Štegnerová, tisková mluvčí PČR

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.

Poštovní razítko
k výročí města
Dalším dárkem k výročí města Poličky je originální poštovní razítko, které bude možno využít
při konání oslav 750. výročí založení města ve
dnech Festivalu Polička 555 - 21.–22. 8. Razítko
bude k dispozici v Informačním centru Polička,
kde bude zřízena speciální přepážka České pošty, s. p.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Hrad Svojanov
objevili filmaři
Svojanov – Akce! Zvuk. Kamera jede. Stop! Ano,
přesně tato slova byla slyšet v domě zbrojnošů
i v mučírně středověkého hradu. Filmaři si totiž
toto místo vybrali pro natáčení hraného historického dokumentu.
Vědí to i děti školou povinné, že v letošním roce
si připomínáme šest set let od upálení středověkého kněze a náboženského myslitele mistra Jana
Husa. Právě této významné postavě z našich dějin
je věnovaný film, jehož část natáčeli filmaři v prostorách hradu Svojanov. „Točili jsme zde hraný dokument, který se jmenuje Jan Hus – cesta bez návratu,“ upřesnil režisér snímku Lubomír Hlavsa
z filmové společnosti Vistafilm.
O kazateli Janu Husovi byla natočena spousta
dokumentů a filmů. Režisér Lubomír Hlavsa se
scénáristkou Milenou Štráfeldovou se proto na
mistra Jana podívali z jiné strany. Divák bude sledovat dvě příběhové linie. Na pozadí historických
událostí se odehraje příběh žalářníka Roberta Tallia a mladinké nevěstky Markéty, mezi kterými
přeskočí jiskra. „Žalářník je skutečná historická
postava. Jan Hus se s ním v kostnickém vězení
sblížil, napsal pro něj i knihu,“ přiblížil režisér
souvislost s obdobím, kdy byl Jan Hus vězněný
v Kostnici.
Autorům šlo hlavně o romantiku, protože diváci
milují příběhy. „Když budeme zase jen opakovat
Husův život, nenajdeme tam nic nového. Proto
jsme to vzali z pohledu jiných lidí,“ vysvětlil Lubomír Hlavsa. Trochu si pomohli a napsali fiktivní příběh. „Není o historických souvislostech,
ale vyzdvihuje některé Husovy myšlenky. Je jich
spousta, každý si najde tu svou,“ řekl režisér. Dokumentární část zhruba hodinového snímku zastane svým příjemným hlasem známý herec Jiří
Štěpnička. „Ujme se role historika a vypravěče
Husova příběhu, který se bude prolínat s příběhem Roberta a Markéty,“ uvedl na pravou míru
Lubomír Hlavsa.
Hrad Svojanov si filmaři nevybrali náhodou.
„Na internetu jsme hledali interiéry a exteriéry
hradů a zámků. Našli jsme ty, které jsme potřebovali,“ přiznal Lubomír Hlavsa. Na druhé straně
však stála i ochota a vstřícnost kastelánů. Režisér
potvrdil, že ten svojanovský byl pro ně překvapením. „Když jsme pak ve skuteč- (pokr. na str. 4)
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Hrad Svojanov
objevili filmaři
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(pokr. ze str. 3) nosti viděli mučírnu, do které
jsme situovali vězení, neměli jsme slov. Vynikající
prostředí, uprostřed sloup… To se nám líbí,“ komentoval Lubomír Hlavsa. Mučírna, kde se běžně
návštěvníci hradu seznamují s právem útrpným,
zcela dokonale zastala kostnický žalář, kde Jan
Hus čekal na svůj ortel.
Kastelán svojanovského hradu Miloš Dempír
potvrdil, že přivítal, když jej filmová společnost
oslovila. „Památka po rekonstrukci skýtá zajímavé atraktivní prostředí pro natáčení různých dokumentů nebo filmů. Nabídku jsme velmi rádi přijali,“ sdělil kastelán. Pro natáčení snímku o Janu
Husovi potřebovali filmaři prostředí připomína-

jící 15. století. Hrad nabízí nejen mnoho pozdně
gotických prostor. „Navíc od toho očekáváme, že
když se objevíme v televizi, že by hrad mohl být
pro tyto účely využívaný i častěji. Vnímáme to
i jako určitou reklamu pro hrad,“ podotkl Miloš
Dempír.
Přízemní sál domu zbrojnošů se tak díky filmařům proměnil ve středověkou krčmu, i když se
prvně zdálo, že tam snad ani být nemůže. „Podařilo se nám tam udělat příjemnou hospůdku. Zapálené svíčky vytvořily tehdejší osvětlení,“ popisoval Lubomír Hlavsa. Umělé světlo by tu správnou
atmosféru nenavodilo. Filmaři využili také hlavní
nádvoří a trosky renesančního křídla hradu. „Svojanov u nás hraje velkou roli. Jsou tady nádherné
prostory,“ poznamenal Lubomír Hlavsa.
Nezbytnou součástí každého filmu jsou samozřejmě herci. Režisér netajil nadšení z těch, kteří
pro Jana Husa kývli. „Mám radost, že se sešla
skvělá parta lidí. Jsou úžasní,“ poznamenal. Ti,
co mají rádi historické příběhy, si určitě nenechají
ujít herecké výkony hlavních hrdinů. V roli Jana
Husa uvidí jedinečného Vladimíra Javorského, žalářníka Roberta hraje charismatický Petr Štěpán.
Markéta je mladinké děvče. Podle režiséra tyto
předpoklady vrchovatě splňuje Eliška Křenková.
V dalších rolích excelují Miroslav Táborský, Luboš
Veselý, Pavel Rímský, Štěpán Benoni, či Zdeněk
Velen. Více prozrazovat nebudeme, aby se měli diváci na co těšit.
Společnost Vistafilm vyrábí hraný dokument
„Jan Hus – cesta bez návratu“ v koprodukci s Českou televizí. Poslední klapka se ozvala v polovině července. Na obrazovkách se film objeví už
o letošních Vánocích. „Uzavře tak rok o Husovi,
tzn. všechny pořady, seriály, filmy, které měly
připomenout jeho výraznou osobnost,“ dodal režisér Lubomír Hlavsa.
Květa Korbářová, Hrad Svojanov

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 17. srpna
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
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Výročí 750 let založení města Poličky
Oslavy plynule pokračují a vyvrcholení bude ve
dnech 21. 8. –23. 8. V rámci těchto oslav bude pro
zájemce jedinečná příležitost získání pamětního
poštovního razítka města Poličky. Toto razítko
obdržíte v informačním centru v pátek 21. 8. od
14.00 do 18.00 hod. a v sobotu 22. 8. od 9.00 do
15.00 hod. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost.
Pro návštěvníky i místní občany Poličky a okolí
máme nadále dostatečné množství různých propagačních materiálů a dárkových předmětů k tomuto
výročí.
• trička s potiskem Polička
• čokolády 750. Polička - dárková kazeta s mléčnou i hořkou čokoládou, motiv Polička
• výroční TZ Polička – nová výroční turistická
známka, nejen pro sběratele
• Poličské pověsti – pověsti sebrané rodákem Jaroslavem Vorlíčkem
• Kreslené památky Polička – zajímavá nová publikace
• Křížovky z Poličky – luštění křížovek s poličskou tematikou
• Polička barokní – kreslená mapa města
• víno 750. Polička – kvalitní dárkové víno
• pivo Polička – dárkové balení, čtyři vybrané
druhy poličského piva
• placky a přívěsky Polička
• samolepky Polička, vodotěsné samolepky s nápisem Polička
• perníčky Polička, dárkové balení perníčků
s etiketou

Další informace z Informačního centra
• směnárna bez poplatků – stále u nás máte možnost nakoupit a prodat většinu obvyklých měn
• vstupenkové centrum – zde zakoupíte vstupenky na hlavní sportovní, kulturní a společenské
akce v ČR. Nabídka obsahuje téměř všechny
prodejní vstupenkové portály. V současné době
máme v nabídce také vstupenky na: Hlinecký
folkový Špekáček – areál Pivovaru Rychtář
Hlinsko – 8. 8.; Újezdské Babí léto – Dolní
Újezd – dne 21. 8. –22. 8.; Partička – zábavné
vystoupení – Tylův dům Polička – 22. 9.
• dálniční známky – nejen pro cestovatele nabízíme dálniční známky české, rakouské, slovenské
• „Hřbitovy – naše kamenná historie“ – také k odběru zdarma
• Polička DVD – film o Poličce
• IREDO – koncem měsíce srpna opět začneme
prodávat karty na spoje autobusové i vlakové.
Karty platí pro celý Pardubický i Královehradecký kraj.
• Na skok k moři – možnost objednání víkendového zájezdu k moři do Chorvatska
• Města Pardubického kraje – zajímavosti z jedenácti měst Pardubického kraje
• Historie města Poličky – 750 let – tato kniha
bude k dispozici cca od poloviny srpna
• stále je k odběru zdarma „Kontaktník 2015“,
dříve Ročenka – přehled kontaktů, adres a dalších informací
Příjemný zbytek léta vám přeje
kolektiv Informačního centra Polička
www.ic.policka.org; tel. 461 724 326

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Bystré
3.–9. 8. – Řezbářské sympozium – Woodart 2015 – tradiční
řezbářské symposium tentokrát
na téma „Voda znamená život – vodu musíme chránit - Vodník ji pomůže bránit“. Celý týden budete mít
opět možnost sledovat práci řezbářů. Akce se bude
konat na hasičské zahradě. Občerstvení zajištěno.
27. 8. – Rozloučení s prázdninami – zábavné odpoledne pro děti na motivy knihy Legenda o pistolnici Murphyové. Akce se bude konat od 15.30 do 19.00
hod.
Dolní Újezd
1. 8. - Oslavy 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů
V přírodním areálu v Bořkově od 14.00 hod. zahájení oslav, žehnání praporu, ukázka historické
hasičské techniky, vystoupení kapel: Poličanka, Rufus, Děda Mládek Illegál Band, Rytmik, zábava pro
děti, skákací hrad, pěnová lázeň. Vstup od 14.00 hod.
zdarma, od 18.00 hod. - 50 Kč.
8. 8. – Hry bez katastru
V přírodním areálu v Bořkově od 10.30 hod. proběhnou 47. HBK. V netradičních disciplínách bude
soutěžit 30 pětičlenných smíšených družstev. Újezdská spolkiáda nabídne společensko-sportovně-recesisticko-zábavné klání v duchu hesla Her bez katastru: „Sportu zdar a srandě zvlášť“!
21.–22. 8. – Újezdské babí léto, v přírodním
areálu Bořkov
21. 8. - od 19.00 hod. Country bál, od 19.00 hod.
vystoupí Pouta, 19.50 hod. Fíci, 20.40 hod. Epydemie, 21.45 hod. František Nedvěd a Tiebreak, 22.50
hod. HB Country. Vstupné: předprodej 150 Kč, na
místě 190 Kč, děti do 15 let a ZTP 70 Kč.
22. 8. od 13.00 hod. vystoupí A.M.Úlet, 13.40 hod.
Sakrapes, 14.30 hod. Wabi Daněk a Miloš Dvořáček,
15.40 hod. Jana Rychterová a spol., 16.55 hod. Cop,
18.10 hod. Žalman a spol., 19.15 hod. překvapení,
20.00 hod. Roman Horký a Kamelot s Bohoušem
Josefem, 21.30 hod. Jan Nedvěd. Vstupné: před-

prodej 240 Kč, na místě 280 Kč, děti do 15 let a ZTP
100 Kč.
Litomyšl
8. 8. , 10.00-22.00 hod. – Toulovcovo náměstí, Litomyšl
Litomyšlský pivní festiválek - živá hudba, soutěže,
široké pivní portfólio, www.litomysl-veselka.cz
15. 8. – 21. 8. , denně 8.00-17.00 hod. – Okrasné
a ovocné školky Litomyšl
Výstava květů pozdního léta
Tradiční prodejní výstava, parkoviště přímo v areálu, občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
www.skolky.cz
21. 8. – 23. 8. – Státní zámek Litomyšl
Memoriál Elišky a Čeňka Junkových
Výstava historických vozidel na prvním zámeckém nádvoří (pátek, sobota). Bohatý doprovodný
program, vyjížďka účastníků, uctění památky
Č. Junka v rodné obci. www.veteranklublitomysl.cz
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Lubná
1. 8. - 20.00 hod. - letní areál Lubná - zábava pouťové dozvuky se skupinou Kambít
Oldřiš
8. 8. - Oldřišská večerní o pohár starosty obce –
noční hasičská soutěž. Začátek 21.00 hod. v areálu za
Orlovnou. Po skončení soutěže bude diskotéka.
28. 8. - Letní kino – Můj vysvlečený deník. Začátek
ve 21.00 hod. v areálu za Orlovnou.
29. 8. - Letní kino – Sedm trpaslíků – dětské promítání. Začátek ve 21.00 hod v areálu za Orlovnou.
V případě špatného počasí se promítá v areálu pod
střechou altánu.
Svojanov
5. 7. –20. 9. – výstava fotografií Jaroslava Mareše
výběr z tvorby 2005 – 2015, výstavní sál městyse
Svojanov
Výstava je přístupná během otvírací doby informačního centra. Vernisáž v neděli 5. 7. v 15.00 hod.

Ze zastupitelstva města Poličky
Usnesení přijatá na 3. zasedání
Zastupitelstva města Poličky
konaném dne 25. června 2015
a) ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2014 společně se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2014 bez výhrad.
b) ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za
rok 2014 dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje poskytnutí dotací pro:
• Ekocentrum Skřítek Polička, o. s., Pomezí, ve
výši 5 000 Kč na akci Den dnů
• Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička, Polička, ve výši 18 000 Kč na sportovně turistický kurz žáků v Orlických horách
• Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička, Polička, ve výši 13 000 Kč na vstupy do kulturních zařízení při výměnném pobytu
žáků z maďarského Ebes
• Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, Polička, ve výši 8 000 Kč na třídenní matematický seminář na Baldě
• Speciální základní škola Bystré, Bystré, ve výši
15 000 Kč na školu v přírodě pro děti ze sociálně
slabých rodin, Dětského domova Polička, Domova na zámku Bystré
• Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní
školy v Poličce, Polička, ve výši 8 000 Kč na „Antisemitismus a holocaust“
• Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní
školy v Poličce, Polička, ve výši 12 000 Kč na „Jazykové kurzy P. A.R. K.“
• Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní
školy v Poličce, Polička, ve výši 8 000 Kč na „Putujeme se zvířátky“
• Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní
školy v Poličce, Polička, ve výši 11 000 Kč na projekt „Polička v očích cizince“
• Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní
školy v Poličce, Polička, ve výši 3 000 Kč na projekt „Školní olympiáda“
• Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši
4 000 Kč na výukový program „Prevence přenosných pohlavních chorob“
• Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši
10 000 Kč na výukový program „Alkoholismus
a kouření“
• Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši
3 000 Kč na preventivní akci „Pozor - svítí červená“
• Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši
9 000 Kč na preventivní program „Finanční gramotnost“
• Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši
7 000 Kč na výukový program „Muzikoterapie
a mandaly“
• 1. ZO ČSOP Polička, Polička, ve výši 29 000 Kč na
barevnou tiskárnu, fotopast, sportovní vybavení,
horkovzdušnou troubu
• Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z. s.,
Polička, ve výši 39 000 Kč na opravy a údržbu
skautské základny, klubovny, auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, obnovu elektrického a motorového nářadí
• Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Polička, Polička, ve výši 35 000 Kč na nákup pneumatik pro
dodávku Ford, nákup stanových celt, loď pro
vodácký oddíl
• Sbor dobrovolných hasičů Lezník, Polička, ve
výši 11 000 Kč na tradiční dětský den
• Miloš Jandl, Polička, ve výši 23 000 Kč na uspořádání živého betlému na Palackého náměstí
v Poličce - zajištění kostýmů pro účinkující
a koně, zajištění dopravy účinkujících, koní a dalších zvířat, krmení pro zvířata, úklid
• Oblastní charita Polička, Polička, ve výši
4 500 Kč na zajištění promítání filmu v Tylově
domě v Poličce pro koledníky Tříkrálové sbírky
• “Pontopolis“, Polička, ve výši 20 000 Kč na festival o lidských právech Jeden svět

• Speciální základní škola Bystré, Bystré, ve výši
15 000 Kč na benefiční koncert pro SZŠ Bystré
v Divadelním klubu v Poličce
• Spolek Planeta Chaos, Polička, Střítež, ve výši
30 000 Kč na realizaci přehlídky performace ve
Stříteži a v Poličce (cestovné, ubytování, pronájmy, realizační materiál, občerstvení, umělecké
honoráře, propagace
• Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši
7 000 Kč na Mikuláš, pekelný mariáš
• Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši
5 000 Kč na Svatomartinský večer s broučky
• ATLETIKA Polička, Polička, ve výši 66 000 Kč
na sportovní činnost mládeže
• ATLETIKA Polička, Polička, ve výši 10 000 Kč na
Běh kolem poličských hradeb
• D.A.S. Kometa Polička, Polička, ve výši 75 000 Kč
na sportovní činnost hokejbalového klubu
• HC Spartak Polička, o. s., Polička, ve výši
134 000 Kč na činnost hokejového klubu
• SK8 Slalom Polička, z. s., Polička, ve výši
75 000 Kč na sportovní činnost juniorského
a žákovského družstva skateboardistů a zajištění
jejich účasti v Českém a Světovém poháru 2015
• Sportovní kluby POLIČKA, Polička, ve výši
80 000 Kč na činnost mládežnických oddílů
• Stanislav Nožka, Mgr., Polička, ve výši 15 000 Kč
na pořádání oblastního a okresního kola ve sportovním lezení, příprava lezeckých cest, zajištění
závodů a tréninků, medaile, poháry, ceny, obnova výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku
sportovního lezení
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl tenisu), Polička, ve výši 75 000 Kč na činnost
tenisových mládežnických družstev
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl tenisu), Polička, ve výši 12 000 Kč na týdenní
tréninkový kemp
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl odbíjené), Polička, ve výši 2 000 Kč na uspořádání turnaje 4+2 Lobánek, pronájem, rozhodčí
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl odbíjené), Polička, ve výši 7 000 Kč na uspořádání turnaje Festival barevného minivolejbalu,
pronájem, rozhodčí, odměny
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl odbíjené), Polička, ve výši 152 000 Kč na činnost mládeže
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl stolního tenisu), Polička, ve výši 9 000 Kč na
činnost mládežnických oddílů, pořádání turnaje
žáků a dorostenců Pardubického a Královehradeckého kraje
• Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, Polička, ve výši 90 000 Kč na cestovné na soutěže,
startovné na turnajích, pronájem hracích prostor,
nákup šachového materiálu, náklady na uspořádání turnajů
• Květná Zahrada, z. ú., Květná, ve výši 35 000 Kč
na provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc Květináč
• MaTami, centrum pro rodinu, o. s., Polička, ve
výši 35 000 Kč na dofinancování projektu „Čas
pro rodinu“
• Občanské sdružení Bonanza, Vendolí, ve výši
20 000 Kč na sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“
• Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice, ve výši 30 000 Kč na potravinovou pomoc pro
potřebné
• Oblastní charita Polička, Polička, ve výši
10 000 Kč na zakoupení hygienického vybavení
(fén, hygienické a dezinfekční prostředky) a topítka do odpočinkové místnosti nízkoprahového
denního centra
• Oblastní charita Polička, Polička, ve výši
10 000 Kč na uspořádání počítačového kurzu pro
klienty Otevřených dveří
• Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú., Svitavy,
ve výši 5 000 Kč na odborné sociální poradenství,
osobní asistenci
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• Laxus, o. s., Nymburk, ve výši 30 000 Kč na terénní programy pro uživatele drog
• Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, Polička, ve výši 20 000 Kč na dvoudenní
soustředění „Psychohrátky“
• Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, Polička, ve výši 10 000 Kč na dvoudenní
soustředění „Vrstevnický program - nadstavba“
• Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní
školy v Poličce, Polička, ve výši 8 580 Kč na program „Cesty z cesty“
• Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní
školy v Poličce, Polička, ve výši 13 200 Kč na program „Rozvoj sociálních dovedností“
• Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní
školy v Poličce, Polička, ve výši 7 500 Kč na akci
„Společné aktivity s rodiči“
• Klub českých turistů Polička, Polička, ve výši
10 000 Kč na činnost, organizaci turistických
akcí, značení a údržbu turistických tras
• Klub českých turistů Polička, Polička, ve výši
9 000 Kč na náklady na zahájení turistické sezony, pronájem a služby Tylova domu
• Sbor dobrovolných hasičů Lezník, Polička, ve
výši 12 000 Kč na provoz zájmového kroužku
mladých hasičů
• Sbor dobrovolných hasičů Polička, Polička, ve
výši 5 000 Kč na Poličskou pohárovou soutěž
mladých hasičů - poháry a věcné ceny
• Sbor dobrovolných hasičů Polička, Polička, ve
výši 6 000 Kč na vybavení na požární sport - hadice, proudnice, sací koš pro oddíl mladých hasičů
• Sbor dobrovolných hasičů Polička, Polička, ve
výši 7 000 Kč na vybavení na požární sport - hadice, rozdělovač, proudnice, savice pro oddíl žen
• Sbor dobrovolných hasičů Polička, Polička, ve
výši 7 000 Kč na vybavení na požární sport - sací
koš, hadice, rozdělovač pro oddíl mužů
• Sbor dobrovolných hasičů Polička, Polička, ve
výši 5 000 Kč na pronájem tělocvičny na přípravu na soutěže v požárním sportu
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, Polička, ve výši 30 000 Kč na pořízení oponové dráhy
nad pódiem ve velkém sále v domě Jordán
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, Polička, ve výši 5 000 Kč na dovybavení kuchyňky
a nákup sekačky na travní porost víceúčelového
areálu „Zahrada u Mlýna“
ZM neschvaluje poskytnutí dotací pro:
• Střední škola obchodní a služeb SČMSD, s. r. o.,
Polička, ve výši 30 000 Kč na studijní cestu žáků
školy do Evropského parlamentu ve Štrasburku
• Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu
v Poličce, Polička, ve výši 40 000 Kč na slavnostní průvod absolventů, studentů a přátel gymnázia Polička a den otevřených dveří na gymnáziu
v rámci oslav města Poličky
• Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní
školy v Poličce, Polička, ve výši 6 500 Kč na činnost „Školního parlamentu“
ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), pořízení Změny č. 2 Územního plánu Polička
z vlastního podnětu podle ustanovení § 44 písm. a)
stavebního zákona.
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace pro
SRPŠ při Gymnáziu v Poličce, Polička, na průvod absolventů v rámci oslav 750. výročí města, den otevřených dveří na Gymnáziu v Poličce ve výši 30 000 Kč,
dle důvodové zprávy.
Usnesení RM a ZM Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
(tzv. anonymizovaný text); originální text je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.
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Pozvánka DPS
Penzion

Rozhovor s doktorem
domácí hospicové péče

11. 8. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
12. 8. Kavárnička od 14.00 hod. v jídelně.
18. 8. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
19. 8. Letní grilování - Vybíráme 25 Kč na občerstvení (uzenina, hořčice, chleba, pití). Zájemci se
nahlásí do 18. 8. na recepci DPS Penzion. Začínáme ve 14.00 hod. v atriu Penzionu.
25. 8. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
27. 8. Narozeninové zpívání od 14.00 hod v jídelně.
2. 9. Připravujeme odpolední výlet na Baldu.
Posezení v přírodě, krátké procházky lesem, zpěv,
opékání… Zájemci se přihlásí na recepci DPS Penzion do 2. 9. Vybíráme 25 Kč na občerstvení (buřty,
chleba, hořčice, pití) a 55 Kč na dopravu.

Z činnosti
DPS Penzion
Léto – čas sluníčka, bouřek, výletů, přátelských
posezení a grilování, senioři přivítali v Pomezí na
akci s názvem – Květinová párty. Výletníci ozdobeni květinami ve vlasech a na oděvech, zasedli
ke stolům v hospůdce sportovního areálu. Nechyběla muzika pana Hladíka, Otepky a pana Čermáka
a tak se zpívalo, tančilo, občerstvovalo. Léto jak má
být. Prázdninový čas začínají senioři již tradičně na
přehradě. A jako vždy bylo veselo. Hrálo se na har-

moniky, kytaru, zpívalo se, grilovalo a nechyběla
ani procházka kolem vodní plochy. V slunečném odpoledni došlo i na přátelské setkání se seniory z Domova důchodců z Poličky. Čas vyplněný povídáním
s přáteli utíkal velmi rychle. A když se slunce začalo
sklánět za nedaleký les, nastal okamžik vrátit se
domů. Za rok, přehrado, na shledanou. Šikovné ručičky se ve své tvorbě věnují tématu založení města
Polička. Vzniklá díla budou na podzim vystavena
v DPS Penzion. Oblíbené hrátky s pamětí senioři
navštěvují rádi, protože moc dobře ví, že mozek je
sval, který musí být neustále trénován.

MUDr. Jaroslav Grodl je prvním
a zatím jediným praktikem (obvodním lékařem) v ČR zapojeným
v projektu Leadership v paliativní
medicíně*). Od loňského podzimu
je členem hospicového týmu Domácího hospice sv. Michaela Oblastní charity Polička. Prohlubování odbornosti
v péči o umírající v domácím se intenzivně věnuje
od roku 2010.
Proč jste se rozhodl investovat svůj čas do domácího hospicového týmu?
Je to zajímavé, ale v případě umírajících jde
o pacienty, kteří jsou nesmírně vděční. A nejenom oni, ale i ti přeživší. Proto v paliativní péči
téměř nenajdeme nepříjemné právní kauzy. Také
se nemusíte ptát po smyslu toho, co děláte, protože
v každém okamžiku víte vy i všichni kolem, že tato
práce smysl má. A konečně, je velký rozdíl, jestli se
umírání odehrává jako trýznivá událost v osamění
a bolestech, anebo jestli poslední dny života mají
smysluplné završení.
Byl vznik domácího hospice na Poličsku nutný?
Domácí hospic je nutný všude. Když budete mít
smrtelné onemocnění a budete chtít dožít doma,
někdo se o vás musí odpovědně a inteligentně postarat. Nejlepší kulturu těchto zařízení má Anglie
a USA. Zde to funguje tak, že máte-li prognózu půl
roku života a nastoupíte do hospice, pak již nemůžete od své pojišťovny čerpat jinou než hospicovou
péči. V první řadě to znamená, že musíte s pacientem mluvit „na férovku“. Například: Máte-li nádor,
je s metastázemi a kurativní léčba pro vás nemůže
víc udělat, v ambulanci paliativní medicíny s vámi
budou probírat, jak se bude postupovat. Pokud budete chtít být doma, tak vás podrží. Pokud ne, tak
vás předá do kamenného hospice. A bude se snažit
vyhnout se nemocnici nebo LDN. Tento model bychom měli převzít.
Co vede lidi k tomu, že si přejí uzavřít svůj život
doma?
Nikdo nepřichází na svět sám. Máme u sebe
matku. A tak také nikdo nechce sám odcházet. Přiznejme si: Až na pár vyvolených po nás zůstane jen
naše pokolení – krev naší krve. A v závěru života to
prostě chceme vidět.
Podle výzkumu veřejného mínění „Umírání
a péče o nevyléčitelné nemocné“ **) si 78 % lidí
přeje zemřít doma, 7 % v nemocnici a zbytku je to
jedno. V naší republice ročně umírá 100 000 osob.
Jednadvacet tisíc zemře doma, ale z toho 19 tisíc
náleží k náhlým úmrtím. Pouze 2 000 jsou ti, kteří
jsou takzvaně „dochovaní“. Takže u nás se přání
skonat doma splní pouze 2 % lidí. To není problém,
to je krize.
Proč se toto přání tak málo lidem splní?
Má to dvě polohy. Jsme málo zvyklí o smrti
mluvit, nepovažujeme smrt za integrální součást
života, a proto člověku neřekneme, že zemře. Druhou věcí je, že chybí inteligentní rámec kolem umírajícího a on zůstává bezprizorní doma. Jakmile
nastane problém, volá se „rychlá“. Ta ho odveze
a umírající někdy cestou, někdy pár hodin po převozu skutečně zemře.
Pravda je, že se u nás najde hrozně málo rodin,
které se nechtějí postarat. Jenom nevědí, jak. Musí
se jim pomoct vyřešit technické problémy a dát rámec péče, aby věděli, co a jak mají dělat. Pak to
zvládnou.
Co všechno může domácí hospic pacientovi poskytnout?
Především tým lidí, kteří se o něho postarají –
lékař, zdravotní sestry, psycholog, sociální pracovník, duchovní… Pro pacienta jsme schopni vy-
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tvořit doma v obýváku nemocniční lůžko (postel,
kapačky, lineární dávkovač, ventilace…) Dáte-li
pečujícímu telefonní číslo, na které může zavolat
kdykoliv, když se bude něco znepokojivého dít,
poskytnete mu pevnou půdu pod nohama. Pokud
je management příznaků nemoci zvládnutý, jsou
umírající vděčni za každý den. Ale ten den musí

být bezbolestný a smysluplný. Pokud je léčena bolest, úzkost, terminální delirium a další příznaky,
pokud zvládnete tyto problémy, tak umírání většinou nikoho neděsí a je velmi smířlivé.
Tým v praxi dává pacientovi i pečujícím prostor
o situaci mluvit. Na to by sám lékař neměl čas. Ale
sestry, sociální pracovník, psycholog a třeba kaplan ten čas vyhrazený mají. Rozmlouvání, lidská
přítomnost pomáhají všem zúčastněným.
Co může poskytnout domácí hospic pečujícím
osobám?
Neuvěřitelně mnoho. Hlavně: pečující nemívají
trauma ze smrti. Výskyty deprese u přeživších po
úmrtí blízkého jsou daleko nižší při podpoře paliativního týmu než bez ní. V naší společnosti si
v sobě nějak neseme povědomí o povinnosti postarat se o své blízké. Domácí hospic dává možnost
obstát sám před sebou a splnit to, co člověk sám od
sebe očekává. A nejcennější je, že se smíří s vlastní
smrtelností.
Je něco, co domácí hospic skutečně nemůže
zvládnout?
Nemůžeme suplovat péči rodiny, nemůžeme zajistit přítomnost 24 hodin denně.
Jaké má domácí hospic záruky kvality pro pacienty?
Od dubna 2015 je sedm poskytovatelů mobilní
paliativní péče součástí pilotního programu VZP.
Program má nastavit model financování mobilních hospiců a případnou úhradu za péči ze zdravotního pojištění. Prostřednictvím projektu budou průběžně zpracovávány podklady o finanční
náročnosti péče o umírajícího člověka v domácím
prostředí. Výsledky se budou porovnávat s náklady péče v nemocnicích a jiných zdravotních zařízeních. Z prvních indicií výsledků se jeví, že pro
pacienty bude domácí hospic skutečně lepší, ale
zdá se, že finančně tato péče bude srovnatelně nákladná s lůžkem v nemocnici.
Děkuji za rozhovor

Štěpánka Dvořáková

*) Projekt Leadership v paliativní medicíně organizuje Institutut paliativní medicíny. Připravuje
v něm lékaře na atestaci v paliativní péči.
**) Výzkum veřejného mínění II. zadalo Hospicové občanské sdružení Cesta domů a realizovala
ho výzkumná agentura STEM/MARK. Výzkum finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR a agentura STEM/MARK. Je to druhý
výzkum v pořadí, který popisuje vzorce myšlení
a chování české veřejnosti v přístupu k tématu
umírání a smrti. Dostupné na data.umirani.cz.

Kalendář akcí
srpen 2015

Tylův dům
Středa 12. srpna v 19.00 h.
Koncert mladých umělců
20. ročník mistrovských houslových kurzů
profesora Milana Vítka.
Vstup zdarma

• Spirituál Kvintet (16.45 hod. – Palackého
nám.)
• Dobový program (17.45 hod. – Palackého
nám.)
• Elán Kontraband (18.15 hod. – Palackého
nám.)
• Kamelot & hosté: Ilona Csaková, Láďa
Kerndl, Bohuš Josef
(19.30 hod. – Palackého nám.)
• Ohňostroj (21.30 hod. – Nábřeží Svobody)
• Mandrage (22.30 hod. – Palackého nám.)
• Naked Illusion (23.30 hod. – Palackého
nám.)

Multižánrový festival POLIČKA*555
Pátek 21. srpna
• Stoptime (18.00 hod. – Palackého nám.)
• Michal Pelant (19.00 hod. – Palackého
nám.)
• Věžní hudba (20.30 hod. – Věž Kostela
sv. Jakuba)
• Ondřej Havelka & Melody Makers
(21.15 hod. – Palackého nám.)
• U2 Desire Revival Band (22.30 hod. –
Palackého nám.)
• Dilated (23.45 hod. – Palackého nám.)

Neděle 23. srpna
• Václav Hudeček & Martin Hroch
(10.30 hod. – Kostel sv. Jakuba)
• Česká beseda (13.00 hod. – Palackého
nám.)
• Mistříňanka (14.00 hod. – Palackého nám.)
• O Palečkovi (16.30 hod. – Palackého nám.)

Sobota 22. srpna
• Slavnostní zahájení festivalu (10.00 hod. –
Palackého nám.)
• Dobový program (Tartas, Angeles Tribe,
Gnomus, Honorata 10.10 hod. – Palac.
nám.)
• Průvod královské družiny (13.00 hod. –
Městský park – Nábř. Svobody – Palackého
nám.)
• Příjezd královské družiny (13.30 hod. –
Palackého nám.)
• Gnomus (14.00 hod. – Palackého nám.)
• Big Band Chrudim & Host Dasha (15.15
hod. – Palackého nám.)
• Dobový program (16.15 hod. – Palackého
nám.)

Doprovodné akce:
• Koncert mezinárodních smyčcových kurzů
(12. srpna v 19.00 hod. – Tylův dům)
• Staročeský jarmark (21. - 22. srpna Palackého nám.)
• Dětské atrakce (21. - 22. srpna - Palackého
nám.)
• Lety vrtulníkem nad Poličkou (22. srpna od
9.00 hod. - Palackého nám.)
• Ležení pod hradbami (22. srpna 14.3019.00 hod. – městský park u hradeb)
• Sen noci svatojánské (22. srpna v 16.00
hod. – Tylův dům)
Více informací o festivalu na www.tyluvdum.cz

Tylův dům připravuje

Upozornění!
Pořadatelé festivalu POLIČKA*555 žádají motoristy, aby v sobotu 22. 8. od 19.00 do 22.00 hodin
(z důvodu ohňostroje) neparkovali na poličském
Nábřeží Svobody. Omlouvám se za dočasné omezení. Děkujeme za pochopení.

Tylův dům v Poličce nabízí
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

V ZÁKLADNÍM KURZU
TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
podzim 2015
Kurz bude probíhat od 25. září do 11. prosince
vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hodin ve velkém
sále Tylova domu v Poličce a je určen pro chlapce
a dívky od 16 let.
Vyučuje - Taneční škola ELLIS Svitavy.
Přihlášky platbou - kancelář Tylova domu
v Poličce

„Kurz masáží pro volný čas“
Rádi se učíte něco nového? Naučte se základy
masáží pro rodinnou potřebu a využijte k tomu
u nás nově připravovaný kurz pro širokou veřejnost, po jehož ukončení obdržíte certifikát. Samozřejmostí je individuální a trpělivý přístup.
Náplň kurzu:
• teoretická část: základy anatomie, teorie masáží, indikace masáží
• praktická část: postup masáže zad a šíje, relaxační metody (čokoládová masáž atd.)
• naučíte se uvolňovací a regenerační techniky
pro bolavá záda, které se kombinují s relaxačními metodami
• malý sál Tylova domu v Poličce
• od 6. října do 15. prosince
• vždy v úterý od 19.00 do 20.30 hodin v rozsahu 10 lekcí po 1,5 hodině
• kurz vede: Miroslava Synková
• cena: 1.200 Kč, v ceně je zahrnut materiál
a masérská skripta
Přihláška:
• v kanceláři Tylova domu v Poličce od 31. 8. do
17. 9.
• přihláška je závazná platbou nevratné zálohy
200 Kč
• počet účastníků je omezen
Tento kurz bude prezentován na Dni otevřených
dveří v Tylově domě ve středu 2. září v 18.15 hodin,
kde si i můžete vyzkoušet masáž šíje.
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Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
29. 8. – 13. Mezinárodní nábřeží paromilů
Smetanovo a Eliščino nábřeží,
náměstí 5. května
Letní setkání milovníků páry,
jediné toho druhu ve Střední Evropě. Velké parní
mechanizmy, hasičské stříkačky, modely parních
strojů. Dětská železnice – vlakové soupravy o rozchodu 5“ a 7 ¼“, na řece Labi plující parníčky Hradec, Královna Eliška a Primátor Ulrich.
Cheb
28.–29. 8. – Valdštejnské slavnosti
Historické slavnosti.
Jindřichův Hradec
22. 8. – Opereta na zámku – O. Nedbal – Polská
krev
Představení se koná na III. nádvoří st. hradu
a zámku v Jindřichově Hradci.
Kutná Hora
20.–23. 8. – TyjátrFest
Letní multikulturní festival, přehlídka autorských divadel malých forem, hudební vystoupení,
výstavy.
Litomyšl
21. 8.–23. 8. – Memoriál Elišky a Čeňka Junkových
Státní zámek Litomyšl
Výstava historických vozidel na prvním zámeckém nádvoří. Bohatý doprovodný program.
Telč
14.–15. 8. – Historické slavnosti Zachariáše
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
Tentokrát Setkání osobností Regionu Renesance. Setkání celebrit renesančního času, gastronomická soutěž podle Magdaleny Dobromily Rettigové, ukázky tradičních řemesel.
Třeboň
13. 8. – Mezinárodní jazzová setkání 2015
Masarykovo náměstí
Yvonne Sanchez, Black Buřiňos a String Trio
J.A.J. – část festivalového programu je Ozvěnou
festivalů České inspirace.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.

Tylův dům v Poličce
bude opět na podzim otevírat

ZDOKONALOVACÍ
KURZ TANCE
pro dospělé zaměřený
na přípravu na plesovou sezónu
Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy. Kurz je
určen pro páry, které se chtějí cítit na tanečním
parketě sebejistě.
Další informace:
na www.tyluvdum.cz a v září v Jitřence

Kino Polička
Poličské kino v srpnu ještě nehraje. Na své nové
diváky se bude těšit opět od září.
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Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáž výstavy:
Krajináři vysočiny ze sbírek poličské galerie
Výstava představí oblíbené autory a řadu doposud neznámých
děl z depozitáře poličského muzea ve výstavních sálech městské galerie v barokní
radnici na Palackého náměstí.
1. – 31. 8.
Poličské muzeum otevřelo v roce 1936 expozici
„Českomoravská vysočina v dílech svých velkých
synů“ a roku 1941 zahájilo každoroční Východočeské umělecké salony, které měly řadu ročníků
silný příklon k tradičnímu krajinářství. Vysočina
poskytovala široké náměty malířům a jejich díla
si vytvářela okruh svých diváků a sběratelů. Roku
1994 byl v nově otevřených expozicích galerie
v radnici představen výběr děl zdejších krajinářů.
V letošním roce oslav 750. výročí založení Poličky
je uspořádána obsáhlá výstava zahrnující i méně
známá díla z depozitářů.
První dva sály představují vysočinskou „klasiku“
20. – 60. let 20. století a to především díla Františka Bukáčka, Františka Emlera, Rudolfa Hanycha, Jana Honsy, Josefa Jambora, Františka Cíny
Jelínka, Františka Kavána, Karla Kupky, Emila
Mikelky, Gustava Porše, Josefa Václava Síly, Vladimíra Šindlera a Josefa Vejrycha.
Třetí sál poněkud netradičně představuje krajinu v moderním umění – v díle Bořivoje Borovského, Veroniky Bromové, Marka Rejenta a Zbyška
Siona.
Slavnostní zahájení výstavy se koná v sobotu 1. srpna od 14.00 hod. ve výstavních
sálech městské galerie, Palackého náměstí.
Úvodní slovo pronese David Junek.
Výstavy:
Král do boje táh’
Vyzkoušet si brnění, vyhoupnout se do sedla
koně a to vše ve středověkých kulisách, to a mnohem více bude možné na dotykové výstavě o tom,
jak se žilo ve středověku. Výstava je obohacena
i o další exponáty. Dozvíte se, jaký byl vojenský
život krále, jak se žilo na hradě i v podhradí a na
bitevním poli. Jak si vojáci krátili dlouhé chvíle
nebo čím se lidé dříve stravovali…
18. 4.–27. 9.
Poklady z muzejních sbírek – 750 let
města Poličky
Cílem výstavy je stručně a atraktivně představit
dějiny královského věnného města Poličky. Pro
mimopoličské je to možnost poznat proměny
města v různých časových obdobích. Výstava je
zároveň doplněním interaktivní výstavy v sousedních sálech nesoucí název Král do boje táh’.
18. 4.–27. 9.
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.
Výstavy jsou k vidění denně mimo pondělí 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.
Akce:
Život na věži (kostýmové prohlídky)
4.–9. 8.
Světnička bude oproti běžnému provozu více
„zabydlená“, návštěvník tak bude mít pocit, jako
kdyby se jen o chvíli minul s obyvateli věže, jako
kdyby tu právě před chvílí doševcoval dobrosrdečný tatínek Ferdinand, přísná maminka Karolina
naškrobila tvrdé košilové manžety a sestra Mařenka nechala rozešité šaty.
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Časové prohlídky úterý – sobota v 9.00, 10.00,
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., neděle ve
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. Vstupenky je nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově
ulici, odkud se vychází na prohlídku rodné světničky. Na prohlídku je vhodné se předem
objednat na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo
na e-mailu muzeum@muzeum.policka.org
Představení knihy dějiny města Poličky
K 750. výročí založení vydalo město Polička novou knihu, jejíž představení proběhne v pátek 7. 8.
v 18.00 hod. v radnici. Přítomni budou autoři
David Junek a Stanislav Konečný, zástupci města,
nakladatelství Argo, Tiskárny Polička, fotografové
a grafici podílející se na vzniku knihy. Moderuje Bob
Fliedr. Knihu lze zakoupit za 490 Kč.
Připravujeme:
Beseda „O zakládací listině
města Poličky“
Nejvýznamnějším dokladem o založení města je
dochovaná zakládací listina. Dozvíte se o lokátoru města – tedy osobě, která zajišťovala smlouvy
s osadníky, ale i parcelaci města, o pravděpodobném původu nově příchozích obyvatel, jejich právech a povinnostech, o dobových mírách a váhách,
ale i o tom, kdy a kde byla listina vydána. Besedu
připravil historik Stanislav Konečný.
Akce se koná 29. 9. od 17.00 hod. v přednáškovém sále centra. Vstupné: 15/30 Kč.
Letní kina Poličského kulturního léta
Století Miroslava Zikmunda – so 1. 8. ve
21.00 hod.
Životopisný film přináší osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který
poznal celý svět. Vydejme se napříč dějinami s legendárním cestovatelem Miroslavem Zikmundem.
Dokumentární, Česko 2014, 97 min.
300: Bitva u Thermopyl – st 5. 8. ve
21.00 hod.
Slavný komiks ožívá na filmovém plátně a dávný
příběh Sparťanů povstává v celé své síle.
Akční /  Válečný, USA 2006, 117 min., dabing
Fair Play – pá 7. 8. ve 21.00 hod.
Osmdesátá léta v Československu, opravdový příběh sportovkyně v neobyčejném filmovém
zpracování. Sprinterka Anna bojuje ve světě sportovního drilu – ve hře jsou anabolika a účast na
olympiádě.
Drama /   Sportovní, Česko /   Slovensko /   Německo 2014, 100 min.
Casablanca – so 8. 8. ve 21.00 hod.
Nezapomenutelný oscarový příběh, který se
odehrává v Casablance, kam utíkají za druhé světové války uprchlíci ze všech koutů světa.
Drama /  Romantický, USA 1942, 102 min., s titulky
Pot a krev – st 12. 8. ve 21.00 hod.
Na začátku všeho byl dokonalý plán jak zbohatnout. Pár šílených šlápnutí vedle a plán selže. Neuvěřitelná podívaná vás donutí pochybovat o tom,
zda film vznikl podle skutečné události, jak tvrdí
režisér Michael Bay.
Akční komedie, USA 2013, 130 min., dabing
Letní kino – maraton – Hobit: Neočekávaná cesta + Hobit: Šmakova dračí poušť
– pá 14. 8. ve 21.00 hod.
Vydáváme se po stopách hobita Bilba Pytlíka,
který se ocitne na dobrodružné výpravě ve společnosti trpaslíků. Společenstvo putuje k Osamělé
hoře, kde musí čelit největšímu nebezpečí...
Dobrodružný /   Fantasy, USA /   Nový Zéland
2012, 169 min. + 161 min, s titulky
Hobit: Bitva pěti armád – so 15. 8. ve
21.00 hod.
Nejnovější podívaná Petera Jacksona v letním
kině! Budoucnost Středozemě visí na vlásku. U
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Osamělé hory se rozehrává bitva pěti armád a
příběh Bilba Pytlíka se tak uzavírá.
Dobrodružný /  Fantasy, USA /  Nový Zéland,
144 min, s titulky
Mládí v hajzlu – st 19. 8. ve 21.00 hod.
Herecké obsazení a knižní předloha C. D. Payena slibují skvělou podívanou o pubertálních
touhách a vzpourách.
Romantická komedie, USA 2009, 86 min., dabing
Pohádkář – st 26. 8. ve 21.00 hod.
Příběh o touze, podvodu a věčném odpouštění.
Film Pohádkář vypráví jedinečný, ale mnohými
z nás zažívaný příběh.
Drama /  Romantický, Česko 2014, 90 min.
Cesta ven – pá 28. 8. ve 21.00 hod.
Syrový snímek a příběh matky, která se odmítá
smířit s nepříznivým společenským statusem, je
lemován zklamáním, ale také nadějí.
Drama, Česko /   Francie 2014, 103 min., s titulky
Letní kino pro děti – Lego příběh – so
29. 8. ve 21.00 hod.
LEGO ožívá na filmovém plátně! Animovaný
vtipný příběh sleduje osudy Emmeta, mini-figurky LEGO. Všichni mylně věří, že jedině on může
zachránit svět.
Animovaná rodinná komedie, Austrálie /  USA
/  Dánsko 2014, 100 min., dabing.
Doprovodné akce
Poličského kulturního léta
Dílnička pro děti
Papoušci – út 4. 8. od 9.00 do 12.00 hod.
Přijďte si vyrobit barevné zápichy do květináčů v podobě papoušků.
Poličské pověsti v ilustraci – út 11. 8. od
14.00 do 16.00 hod.
Máte oblíbenou pověst či okamžik historie
v našem městě? Přijďte jej zachytit na fotografiích dotvářených vašimi kresbami. Součástí dílničky je i předčítání několika poličských pověstí.
K těm následně vytvoříme ilustrace, které se stanou součástí fotografií zákoutí v Poličce. Vítané
jsou i nejmenší děti. Součástí je i prohlídka výstavy Poklady z muzejních sbírek – 750 let
města Poličky.
Příroda jako výtvarná dílna – út 18. 8.
od 9.00 do 12.00 hod.
Prastaré přírodní materiály přetvoříme rukodělným zpracováním v originální moderní a velmi atraktivní věci: jednoduché ozdoby, šperky,
obrázky, ale také přáníčka, panenky, kuličky
a háďata.
Dílnička pro děti – Malá škola origami –
út 25. 8. od 14.00 do 16.00 hod.
Proměňte spolu s námi kousky barevných papírů v krásné krabičky, obálky a přání. Pod vašima rukama ožije nejedno zvířátko. Na své si
přijdou malí i velcí.
Skřítkování – festival pro rodiny s dětmi – so 29. 8. od 9.00 do 19.00 hod.
Celodenní zábavný program pro děti plný hravých úkolů a různých her. Vstupné zdarma.
9.00 – 12.00 hod. Putování muzeem se
skřítky
14.00 – 16.00 hod. Výtvarná dílna pro
děti
17.00 – 19.00 hod. Sférické kino
Zábava i vzdělání mohou mít různé až netradiční podoby. K nám zavítá pojízdné planetárium! Připraveno je promítání dvou krátkých filmů
a soutěž o drobné ceny. A skřítkové nespavci se
mohou těšit na večerní dětské kino – Lego příběh.
Hudba – Posezení s harmonikou – ne
30. 8. v 16.00 hod.
Poličští harmonikáři vám lidovými písničkami
zpříjemní nedělní odpoledne.

Program RC MaTami
Krásné léto všem!
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 pouze
3. 8. Návštěva dětského centra Vanýsek od
10.00 hod.
24. 8. Výlet vlakem – Svitavy Rosnička (odjezd
z vlak. nádraží 9.29 hod.)
31. 8. Setkání na hřišti U Mlýna v 9.00 hod.
• Hlídáček
každou středu 8.00 – 12.00 hod.
Cena 45 Kč/hodina
Hlídání zajistí: Lída Burešová (absolventka
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do
zahájení povinné školní docházky“)
• Fitness cvičení pro ženy a dívky s Danou
každou středu 18.30 – 19.30 hod.
• Drobci (pro rodiče, prarodiče, tety, strýce…
s dětmi) s Lídou
každý čtvrtek (mimo 13. 8. – v RC MaTami bude
probíhat příměstský tábor)
• 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 (absolventka
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do
zahájení povinné školní docházky.“)
• Bodystyling – bodybalance s Danou
každou neděli od 18.30 do 19.30 hod.
Prázdninové dílny
• Prázdninová dílna – „Motýlci“
4. 8. (úterý) od 9.00 do 12.00 hod.
Přijďte si vyrobit barevné zápichy do květináčů
v podobě motýlků.
Povede: Lída Macků a Lenka Kunčíková
• Prázdninová dílna – „Příroda jako výtvarná
dílna“
18. 8. (úterý) od 9.00 do 12.00 hod.
Prastaré přírodní materiály přetvoříme rukodělným zpracováním v originální moderní
a velmi atraktivní věci: jednoduché ozdoby,
šperky, obrázky, ale také přáníčka, panenky,
kuličky a háďata.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
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 – 16.00 hod.) Opět se můžete těšit na komisní
prodej kojeneckého a dětského oblečení a obuvi na
období podzim/zima, oblečení pro těhotné a hraček. Přihlašovat se můžete na e-mailové 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).
Od 21. září a dále každé pondělí od 16.00 do
19.00 hod. plánujeme kurz nejen pro maminky

vracející se z rodičovské dovolené, ale i pro širokou
veřejnost, s názvem „Chystáme se na přijímací pohovor“.
Náplň:
• Verbální a neverbální komunikace (3 hod.) – co
nás může v tomto směru potkat při přijímacím
pohovoru.
• Jak a proč psát strukturovaný životopis (3 hod.)
– cílené individuální konzultace, co uvést, co neuvést; teoretická část: bianko životopis, příklad
životopisu; úprava dokumentů typu životopis.
• Motivační dopis, průvodní dopis (3 hod.) proč
oba, cílené konzultace. Teoretická část: náležitosti, struktura, koncept obou.
• Modelové situace (3 hod.) – telefonní kontakt
s potencionálním zaměstnavatelem, přijímací pohovor, silné a slabé stránky jednotlivých
účastníků, podělte se o vlastní zkušenosti; co by
se dalo udělat jinak, diskuze.
Více informací a přihlášky na matami@email.cz
nebo tel. 776 270 074.
V rozmezí září, říjen (4 úterky) chystáme kurz na
téma „Jen šťastný rodič může vychovat šťastné dítě“.
Program o tom, jak si užívat společný život s dětmi
a s partnerem. Celkem čtyři setkání po 2 hodinách
na různá témata točící se okolo soužití v rodině:
• naše role – jak, proč a s kým hrajeme své role
• vychovávat!? – jaký je rozdíl mezi „vychovávat“
a „být průvodcem“ a co vlastně ve skutečnosti
chceme
• štěstí jako spojovací článek – já, já a ty, rodina,
národ, Země, Vesmír…
• setkání bude o individuálním koučinku
Více informací a přihlášky na matami@email.cz.
Cena kurzu:
jednotlivec 480 Kč (platba předem 400 Kč)
pár 800 Kč (platba předem 680 Kč)
Lektor: Ing. Renata Křivá (certifikovaný kouč
Psychologic of Mind)
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

Blahopřejeme
Dne 22. 7. 2015 oslavil své
80. narozeniny pan Ota Beran
z Poličky. Všechno nejlepší,
pevné zdraví a mnoho síly do
dalších let mu ze srdce přejí
manželka a dcery
s rodinami.
Dne 10. srpna oslaví
90. narozeniny naše maminka, babička a prababička,
paní Alena Nyklová Poličky.
Do dalších let přejeme dobré
zdraví a stálý životní elán.
Dcery Alena a Věra
s rodinami, vnoučata
a pravnoučata
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Folk-Baroque
2015
Srdečně zveme do Pusté Rybné na již tradiční
letní koncert souboru Michal Hromek Consort.
Letos se uskuteční v pondělí 3. srpna v 19.00 hod.
v evangelickém kostele. Zazní několik zbrusu nových a také několik staronových variací na tradiční témata z Irska i Skotska a další pěkné kusy.
Michal Hromek Consort
Jakub Klár – flétna, whistle
Michal Hromek – kytara
Daniel Mikolášek – bicí, zpěv, zobcová flétna
hosté:
Petra Kohoutová – zpěv
Matěj Kroupa - housle, viola
Další podrobnosti se dozvíte na http://michal.
hromek.net

Centrum Pontopolis
Riegrova 52 (ve stejné budově sídlí cestovní kancelář KO-TOUR)
Anglický klub
• 1. říjen - 17.00 - 19.00 hod.
• poté každý čtvrtek 17.00 - 19.00 hod.
• chcete alespoň jednou v týdnu oprášit mluvenou angličtinu?
Vstupné 50 Kč, věkově neomezeno
Čeština pro cizince – od září do prosince
• Čeština pro rodiče s dětmi - hlídání dětí zajištěno v oddělené místnosti
• Čeština pro děti do 15 let
Kurzy jsou pro cizince a jejich děti zdarma.
Ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení
ČR.
Pontopolis dále nabízí individuální výuku českého jazyka vedenou zkušenými lektory. Cena jedné výukové hodiny tj. 45minut je 200 Kč.
Kroužky pro děti
Romský tanec a zpěv
Říjen 2015 - červen 2016
1 x týdně 60minut
Cena: 1 700 Kč/34hodin
Lektor - Oto Bunda
Pochází ze slavné skupiny rodiny Bundových,
která se skládá ze členů rodiny Bundů a soustředí
se na tradiční cimbálovou hudbu a kulturu. Vyrůstal v Košicích na Slovensku a v hudbě prožil celý
svůj život. Na mezinárodních workshopech vyučuje tanec s romskými prvky. Od roku 2006 úzce
spolupracuje s Miret z.s. a s Idou Kelarovou na
dětských uměleckých dílnách určených romským
talentovaným dětem a mládeži.
Ve spolupráci s Miret z.s.
Přesné datumy a časy kurzů a kroužků budou
upřesněny ke konci měsíce srpna na webu www.
pontopolis.cz.
Pro více informací volejte +420 731 462 824
nebo pište na pontopolis@gmail.com.
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Městská knihovna
750 tváří Poličky výstava portrétů lidí
spojených s Poličkou
Výstava věnovaná oslavám
750. výročí založení města
bude k vidění ve vestibulu
knihovny do 30. září.

Tylův dům v Poličce otevírá od října pro nový
školní rok 2015 – 2016 tyto jazykové kurzy a zájmové kroužky

Poličské kulturní léto – multižánrový
letní festival – srpnové dění
Léto je v plném proudu stejně jako festival Poličské kulturní léto. Na filmovém plátně letního kina
se vystřídá několik žánrově rozmanitých filmů.
Nebudou chybět romantické komedie, akční filmy,
dramatické podívané, kino pro děti a pro noční
sovy opět chystáme maraton (a že filmy Petera
Jacksona bývají dlouhé). Malé návštěvníky potěšíme tvořivými dílničkami a celodenním zábavným
festivalem Skřítkování. Vybírat z akcí můžete na
www.letopolicka.cz.
Srpnový tematický koutek
- Knihovna fest
K letní pohodě neodmyslitelně patří hudební
festivaly, zábavy, hraní a zpívání u táboráku. Proto
jsme tentokrát sáhli po knihách z hudebního světa.
A co v koutku najdete? Osudy slavných zpěváků
a jiných hudebních umělců, pár kousků z naučné
literatury, přidáme zpěvníky a jste v hudebním
ráji raz dva. Přejeme pohodové letní čtení.

PŘIJĎTE SI VYBRAT SVŮJ POHYBOVÝ KROUŽEK
a vyzkoušet si aktivitu, která by vás zajímala
2. a 3. září
do Tylova domu v Poličce,
kde pro vás bude připravena prezentace zájmové
činnosti pro nový školní rok 2015/2016

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TYLOVA DOMU
Budete si moci zdarma vyzkoušet pohybovou
aktivitu v jednotlivých zájmových kroužcích.
Začátky jednotlivých ukázkových hodin:
středa 2. září
17.00 hod. Klub jógy
18.15 hod. Masáže pro volný čas
čtvrtek 3. září
10.00 hod. Cvičení rodičů s dětmi
17.00 hod. Zdravotní cvičení pro každého
18.15 hod. Cvičení pro zdraví a krásu
19.30 hod. Cesta k vnitřní harmonii
Všechny ukázkové hodiny budou trvat
cca 45 min. a budou koncipovány tak, abyste si
mohli vyzkoušet, jestli daná aktivita odpovídá
vašim představám a vašim tělesným a pohybovým možnostem.
Lektoři jednotlivých kroužků vám po ukázkové
hodině budou k dispozici pro vaše případné
dotazy.
Na cvičení si s sebou vezměte cvičební úbor,
karimatku a boty na přezutí. Při prezentaci Kurzu masáží pro volný čas si můžete vyzkoušet
masáž šíje.
Informace také na www.tyluvdum.cz.
Těšíme se na vás.
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Kurzy a kroužky v TD
Jazykové kurzy:
Anglický jazyk:
lektorka: Mgr. Veronika Šimonová
• začátečníci - pondělí 16.00 – 17.30 hod., začátek 12. října
• mírně pokročilí - pondělí 17.45 – 19.15 hod.,
začátek 12. října
• středně pokročilí - čtvrtek 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 15. října
• pokročilí s konverzací - čtvrtek 17.45 –
19.15 hod., začátek 15. října
Německý jazyk:
lektorka: Mgr. Petra Vinařová
• den a hodina bude upřesněna, začátek – od
října
• podle zájmu nabízíme výuku na všech úrovních
• při malém počtu přihlášených možnost výuky v tzv. dvoutřídce (tzn. výuka dvou úrovní
v jednom kurzu)
Francouzský jazyk:
lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
• den a hodina bude upřesněna, začátek – od
října
• podle zájmu nabízíme výuku na všech úrovních
• při malém počtu přihlášených možnost výuky v tzv. dvoutřídce (tzn. výuka dvou úrovní
v jednom kurzu)
Italský jazyk:
lektorka: PharmDr. Danuše Horáčková
• vyučovací den úterý 16.00 – 17.30 hod., začátek 13. října
• podle zájmu nabízíme výuku na všech úrovních
• při malém počtu přihlášených možnost výuky v tzv. dvoutřídce (tzn. výuka dvou úrovní
v jednom kurzu)
Ruský jazyk:
lektorka: Mgr. Romana Jelínková
• vyučovací den středa 16.00 – 17.30 hod., začátek 14. října
• podle zájmu nabízíme výuku na všech úrovních
• při malém počtu přihlášených možnost výuky v tzv. dvoutřídce (tzn. výuka dvou úrovní
v jednom kurzu)
U nenaplněných kurzů je možnost individuální
výuky.
Kurzy obsahují 25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách (1 vyučovací hodina = 45 min.).
Výuka probíhá od října 2015 do dubna 2016.
Cena kurzu je 2.500 Kč.
Otevření jazykových kurzů je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Zájmové kroužky:
Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci - 1,5 až
2,5 let – dopolední cvičení
Lektorka: MgA. Hana Malíková
• den bude upřesněn – 9.00 – 10.00 hod., začátek - říjen
• 14 lekcí á 1 hodina (560 Kč) podzimní kurz –
do konce ledna 2016
Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí - 2,5 až
3 roky – dopolední cvičení
Lektorka: MgA. Hana Malíková
• den bude upřesněn 10.00 – 11.00 hod., začátek - říjen
• 14 lekcí á 1 hodina (560 Kč) podzimní kurz –
do konce ledna 2016

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

Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny
na pohybové hry na říkadla a písničky, obsahují
posilovací a relaxační část, která je vedena formou
her. Kroužek pro pokročilé je určen dětem, které
již chodily, ale samozřejmě se mohou hlásit i noví
zájemci.
Cvičení pro zdraví a krásu – pro ženy a dívky
od 16 let
Lektorka: Dagmar Melšová
• úterý 17.30 – 18.30 hod., začátek 6. října
14 lekcí á 1 hodina (560 Kč) podzimní kurz –
do konce ledna 2016
• středa 17.30 – 18.30 hod., začátek 7. října
14 lekcí á 1 hodina (560 Kč) podzimní kurz –
do konce ledna 2016
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou
využíváním různých stylů posilovat celé tělo.
Jógový klub - od 16 let
Lektorka: Marie Hrstková
• pondělí 17.30 – 19.30 hod., začátek 5. října
15 lekcí á 2 hodiny (1.200 Kč) podzimní kurz –
do konce ledna 2016
Náplní kroužku jsou klasická jógová tělesná, dechová a mentální cvičení a další doprovodné techniky. Jóga jako celek pomáhá odolávat negativním
a stresujícím vlivům dnešního života a vede k celkové harmonizaci.
Cesta k vnitřní harmonii – pro dospělost a stáří - od 40 let
Lektorka: PhDr. Mgr. Dana Klevetová
• pondělí 17.00 – 18.00 hod., začátek 5. října
15 lekcí á 1 hodina (600 Kč) podzimní kurz –
do konce ledna 2016
Kroužek pro střední a starší generaci nabízí preventivní zdravotní cvičení pro tělo i cvičení mysli.
Naučíte se, jak si co nejdéle udržet fyzickou kondici a duševní svěžest.
Zdravotní cvičení pro každého – pro ženy
i muže - od 16 let
Lektorka: Jana Suchá
• středa 18.45 – 19.45 hod., začátek 4. října
14 lekcí á 1 hodina (560 Kč) podzimní kurz –
do konce ledna 2016
Cvičení je zaměřeno na správné držení těla, udržení tělesné kondice, protažení a posílení problémových partií, zpevnění svalstva, odstranění svalových dysbalancí, zklidnění a odstranění stresu
a únavy.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno
minimálním počtem účastníků.
Podmínky pro přihlášení do jazykových kurzů
a zájmových kroužků:
Přihláška – platbou nevratné zálohy 200 Kč
v hotovosti v Tylově domě v úředních dnech od
31. 8. do 17. 9.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa - 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

Kroužky SVČ Mozaika
Pletky s opletky
pro děti od 1. třídy; 850 Kč; SVČ; Š. Navrátilová
Jehlou a nití
pro děti od 1. třídy; 750 Kč; středa 14.0016.00 h.; SVČ; Z. Švecová
Kutílci
pro kluky od 1. třídy - začátečníci; 750 Kč; pondělí 16.15-18.15 h.; SVČ; Z. Švecová
Kutílci
pro kluky od 1. třídy - pokročilí; 750 Kč; pondělí
14.00-16.00 h.; SVČ; Z. Švecová
Dovedné ruce
5.-9. třída; 750 Kč; čtvrtek 15.45-17.15 h.; SVČ
MUDr. H. Vltavská
Keramika
začátečníci; 750 Kč; úterý 13.30-15.00 h.; SVČ;
D. Procházková
Keramika
pokročilí od 5. třídy; 750 Kč; úterý 15.15-17.15 h.;
SVČ; D. Procházková
Keramika
1st. ZŠ; 750 Kč; čtvrtek 14.00-15.30 h.; SVČ;
D. Procházková
Keramika Borová
1.-3. třída, 4.-5. třída; 750 Kč; ŠD Borová; A. Hej
duková
Výtvarka
750 Kč; středa 14. 00.-15.45 h.; SVČ; D. Procházková
Picasso
1.-4. třída; 750 Kč; úterý 14.00-16.00 h.; SVČ;
A. Hejduková
Módní návrhářství
5.-9. třída; 750 Kč; SVČ; Š. Navrátilová
Prima vařečka
3.-5. třída; 200 Kč; pondělí 16.00-17.30 h.; SVČ;
I. Kašparová
Malý šéfkuchař
1.stupeň ZŠ; 200 Kč; čtvrtek 14.00-15.30 h.;
SVČ; I. Chroustovská
Mediální kroužek
od 2. třídy ZŠ, každý druh.; pátek v měsíci
300 Kč; 14.00-16.00 h.; SVČ; I. Chroustovská
Klub Russia
15.30-17.00; h.; SVČ; Anna Doronina
Kytara
začátečníci od 4. třídy, pokročilí do 9. třídy;
950 Kč; pondělí 15.00-19.00 h.; SVČ Mgr. J. Novotný
Hrátky s flétničkou aneb zdravé dýchání
5-6 let začátečníci; 750 Kč; pondělí 16.15-17.15 h.;
SVČ; M. Kučerová
Zábavná hra na flétnu pro pokročilé
7-11 let pokročilí; 750 Kč; pondělí 17.15-18.15 h.;
SVČ; M. Kučerová
Zumba I.
1. st. ZŠ; 750 Kč; SVČ; K. Sobolová
Zumba II.
2. st. ZŠ; 750 Kč; SVČ; K. Sobolová
Aerobic a stepaerobic
9-15 let pokročilí; 750 Kč středa 17.00-18.00 h.;
zrcadlový sálek ZŠ TGM P. Navrátilová
Aerobic mini
6-8 let; 750 Kč úterý 17.00-18.00 h.; zrcadlový
sálek ZŠ TGM P. Navrátilová
Jumping kids mini
4.-6. let; 800 Kč úterý 14.30-15.30 h.; ZŠ Švermova; B. Faltýnková
Jumping kids
1. stupeň ZŠ; 800 Kč pondělí 14.00-15.00 h.; ZŠ
Švermova Z. Vykydalová
středa 14.00-15.00 h.; ZŠ Švermova B. Faltýnková
Jumping teenager
2. stupeň ZŠ; 800 Kč; 16.30-17.30 h.; ZŠ Švermova; Z. Vykydalová
Sportovní gymnastika
od 5 let; 750 Kč; středa 16.00-17.30 h.; gymnázium; O. Kotvová Mgr. L. Králová, B. Faltýnková,
Mgr. M. Jakubcová, L. Červená, DiS.,V. Zvolenská, T. Jílková

Karate - středa
8 let - dospělí; 750 Kč/1600 Kč středa 17.0018.30 h.; malá tělocvična ZŠ TGM
Š. Kučerová, Š. Příhoda, J. Roušar, J. Král
Karate - pátek
8 let - dospělí; 750 Kč/1600 Kč; pátek 17.0018.30 h.; velká hala ZŠ TGM
Š. Kučerová, Š. Příhoda, J. Roušar, J. Král. Tréninky pro ty, co už chodili, začínají od 2. 9.
Florbal chlapci
mladší žáci od 8 let; 750 Kč; pondělí 16.0017.00 h.; ZŠ Švermova R. Dudek, DiS.,
Mgr. Zdeněk Přiklopil
Florbal dívky
dívky 1. st. ZŠ; 750 Kč; hala Na Lukách.;
Mgr. Z Přiklopil
1. FBC Polička
750 Kč; pondělí 16.00-17.00 h.; ZŠ Švermova
J. Smejkal, J. Bouška
Bowling
4.-9. třída ZŠ; 750 Kč; Jitka Teplá
Badminton
5.-9. třída; 750 Kč; pátek 16.00-17.00 h.; hala
gymnázium H. Knotková
Kopaná - mladší přípravka
ročník 2007-2008; 750 Kč; R. Mlynář
úterý a čtvrtek 16.30-18.00 h.; stadion SK - jaro,
léto
pondělí 17.00-18.30 h.; Sokolovna - zima
čtvrtek 17.30-18.30 h.; hala Gymnázia - zima
Kopaná - starší přípravka
ročník 2005-2006; 750 Kč R. Lajžner
úterý a čtvrtek 16.30-18.30 h.; stadion SK - jaro,
léto
pondělí 17.30-19.00 h.; hala Gymnázia
čtvrtek 17.00-18.00 h.; hala ZŠ Švermova
Nábor od září 2015 každé úterý a čtvrtek od
16.30 h.; na stadionu SK Masokombinát Polička.
Jezdecký klub Vraník
6-15 let; 750 Kč; úterý 15.00-16.00 h.; společná
teorie v SVČ, úterý 15,00-18,00; jezdecký areál
Stašov, M. Pletichová
Šachy skupina 1
1. st. ZŠ; 750 Kč; pátek; 14.00-16.00 h.; SVČ;
O. Schaffer
Šachy skupina 2
bez omezení věku a výkonnosti; 750 Kč; SVČ;
D. Schaffer
Modelářský kroužek
1.-5. třída; 750 Kč; pátek 15.00-16.30 h.; SVČ
a venku; J. Neudert
Klokánci - cvičení na míčích
5-7 let; 750 Kč; pondělí 16.00-17.00 h.; SVČ;
K. Sokolová
Klokánci - cvičení na míčích
3-5 let začátečníci; 750 Kč; čtvrtek 16.00-17.00
h.; SVČ; K. Sokolová
Veselé tanečky pro malé dětičky
4-6 let; 750 Kč; úterý 16.15-17.15 h.; SVČ;
M. Kučerová
Velké kouzlení s jógou
4-6 let; 750 Kč; čtvrtek 14.30-15.30 h.; SVČ
B. Faltýnková
Angličtina se zvířátky
3-6 let; 850 Kč; pondělí 15.00-15.45 h.; SVČ;
M. Šilarová, H. Richterová
Kopaná - přípravka „školička“
ročník 2009 a výběr 2010; 750 Kč; P. Bureš
úterý a čtvrtek 16.30-17.30 h.; stadion SK - podzim a jaro
úterý 16.00-17.00 h.; ZŠ Na Lukách - zima
čtvrtek 16.00-17.00 h.; ZŠ Na Lukách - zima
Nábor od září 2015 každé úterý a čtvrtek od
16.00 h. na stadionu SK Masokombinát Polička.
Florbal školička
6-8 let; 750 Kč středa 16.00-17.00 h.; ZŠ Na Lukách R. Dudek, DiS.
Rarášek - cvičení rodičů s dětmi
3-5 let; 750 Kč; úterý 17.00-18.00 h.; ZŠ
TGM M. Lajžnerová

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

Tvořivé ručičky
děti 5-7 let; 750 Kč pondělí 15.00-16.00 h.; SVČ;
I. Chroustovská
Dopolední tvoření pro malá stvoření
2,5-5 let; 750 Kč pondělí 10.00-11.30 h.; SVČ;
I. Chroustovská, DiS.
Tvoření pro malá stvoření
2,5-5 let; 750 Kč; středa 16.00-17.30 h.; SVČ;
I.Chroustovská, DiS.
Jóga
pro dospělé a studenty; 1600 Kč; pondělí
18.00-19.30 h.; SVČ; M. Hegrová
Jóga
pro dospělé a studenty; 1600 Kč úterý; 18.3020.00 h., čtvrtek 18.30-20.00 h.; SVČ Ing. J.
Střílková
Pilates
pro dospělé a studenty; 1600 Kč; neděle 18.3019.30 h.; SVČ R. Tomešová
Fitbox
pro dospělé a studenty; 1600 Kč; středa 19.0020.00 h.; SVČ; M. Jirečková
Tai-chi „24-forem“
pro dospělé a studenty; 1600 Kč; pokročilí pátek 18.00-19.30 h.; SVČ MVDr. V. Poutník
Tai-chi „24-forem“
pro dospělé a studenty; 1600 Kč; začátečníci
pátek 16.30-18.00 h.; SVČ; MVDr. V. Poutník
Keramika pro dospělé
pro dospělé a studenty; 1500 Kč; + hlína; úterý
17.30-19.30 h.; SVČ; A. Hejduková
Dámský klub
Pro dospělé a studenty; 550 Kč; každé první
úterý v měsíci 15.00-18.45 h.; SVČ; D. Pachovská
Kurz malby
pro dospělé a studenty; 1500 Kč; úterý; 17.0020.00 h.; SVČ; D. Němcová
Kurz nordic walking
pro studenty a dospělé; 400 Kč až 600 Kč; podle počtu přihlášených září - listopad L. Srnská.
Kurz in-line bruslení
děti od 6 let; 200 Kč; květen - červen; zimní
stadion
Kurz reflexní terapie
Pro dospělé a studenty; 2000 Kč; 18.00-20.00 h.;
D. Ostatková; místo Masáže Paprsek
Chybějící informace budou doplněny během měsíce září. Do kroužků se můžete hlásit od 27. 8. na
www.mozaika - policka.cz nebo přímo v Mozaice.
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Zase za rok...

Pohled dvacítky na Colour meeting

Děkujeme! Těm, kdo přišli i těm, kteří pomáhali:
dotací či prací. Díky patří i těm, kteří nejsou tak úplně festivaloví a respektují...
Letošní ročník byl v mnoha ohledech (nejen statistických) výjimečný, budeme se na vás těšit zase za
rok. A věříme, že stejně tak i vy na muziku, divadlo
a vše ostatní, co dělá Colour Meeting jedinečným.
Pořadatelé CM        
www.colourmeeting.cz

10. - 11. července
Poličský park po roce opět ožil multižánrovým
festivalem Colour meeting. Letošní 12. ročník
symbolicky představil 12 účinkujících kapel, které svým repertoárem pokryly pestrou škálu hudebních stylů. Příznačnou paletu barev rozzářilo
také 5 divadelních představení a filmová projekce
indického dokumentu. Místní kuchyně nabízela
přes 10 jídel a jen za sobotu se prodalo 100 langošů a v 9 hodin večer už byly vyprodané… To by už
snad pro začátek bylo dost čísel.

váka, který i přes zánět ucha dokázal rozdovádět
celý park a zdvihl z laviček i ty u stánku s pivem.
Diváci si ani nemohli vydechnout, protože hned
následovala Gypsy Ska Orquesta, tančící balíček
balkánské a cikánské muziky v jednom.
V sobotu jsem bohužel do oběda dospávala předešlý večer a tak jsem stihla přijít až na hudební vystoupení Fusion Project. Opět to byla ideální volba
pro odpolední chill, kytara a benjo hrající klasiku,
např. od Erica Claptona nebo Beatles v osobitém
podání. Na podium po nich nastoupila samotná

Krema Kawa

Clarinet factory

Jak ochotníci
řádili v Divoháji
Ve dnech 19. a 20. června (pátek, sobota) zpestřili
poličští divadelní ochotníci místním občanům kulturní nabídku několika zajímavými a podnětnými
počiny. Potěšitelné je, že dosti velký počet lidí jejich
nabídku využil, takže spokojenost byla na obou
stranách.
Předseda Divadelního spolu Tyl Polička Petr Erbes k tomu řekl: „Jednalo se o dvoudenní akci, která
probíhala v Liboháji. Sérii vystoupení a skečů zahájili v pátek v prostorách starého letního ochotnického divadla (dnes tam jsou nory k výcviku psů) naši
mladí kočovníci autorskou hrou Svatojánské elegie.
Sobotní večer onoho svatojánského času začal
procházkou po Liboháji, kde měli svá stanoviště
naši starší zkušení ochotníci, kteří si připravili
kratičké (zhruba čtyřminutové) ukázky z několika
Shakespearových her (Hamlet, Romeo a Julie, Othello, Zkrocení zlé ženy, Macbeth, Král Lear…). Musím
podotknout, že vybrat a připravit ukázku tak, aby
vystihla ducha té které hry, byl obtížný úkol.
Tímto způsobem vyšli návštěvníci procházkou
až nahoru na kopec, kde jsme jim předvedli pro
tento účel upravenou hru Sen noci svatojánské,

kterou normálně hrajeme ve velkém sále Tylova
domu. I v plenéru to ale bylo docela pěkné. Bohužel
tentokrát se proti nám spiklo počasí – byla velká
zima, sychravo, občas až deštivo. Museli jsme obdivovat diváky, kteří v tom „mrazu“ vydrželi až
do konce (hrálo se od 23 do 1 hodiny. Tady jsme
se patrně dopustili chyby - procházka měla začít
dřív. Je to poučení pro příště, abychom časově víc
pamatovali na děti.“
V obou dnech se Divoháje v Liboháji zúčastnilo
kolem 400 lidí, což v počasí, které panovalo, byl docela velký úspěch.
Text L. Vrabec, foto R. Hromádko

Oprava
V minulém čísle Jitřenky v článku o Martinůfestu bylo chybně uvedeno jméno šéfdirigenta České
filharmonie Mistra Jiřího Bělohlávka. Za tuto nepříjemnou chybu se jemu a čtenářům omlouváme.
Redakce Jitřenky
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Na vyjádření programu a atmosféry Colour meetingu totiž čísla nestačí. Asi vzhledem k tomu, že
jsme malé město, festival pořádá malá skupina
lidí (nutno podotknout, že vesměs dobrovolníků)
a všichni ho s láskou připravují, ovzduší v parku
bylo vřelé, přátelské, otevřené, no zkrátka takové domácí. A rodinné. Letošní program byl totiž
z velké části věnován neplatícímu publiku, které
tento projev štědrosti bohatě oplácelo svým nefalšovaným nadšením a radostí. Malé děti se totiž
skutečně staly spolutvůrci okolního dění a zasahovaly do něj zcela bezprostředně a bez zábran. Se
zatajeným dechem sledovaly odpolední loutkové
divadlo, hlasitým pláčem komentovaly slabší výkony některých účinkujících, šťastně se smály nad
rozsypanými semínky původně určenými k výrobě náramku, nebo jako první tanečníci přitáhly
pod podium i ostýchavější starší generaci.
Pátek pro dospělé odstartoval Vlčí Mág. Výborné pro přicházejícího návštěvníka, aby se správně
naladil na něco originálního, speciálního, na tu
specifickou příchuť festivalu pod hradbami. Kapela o třech lidech, s tóny zpěvu, akordeonu a didgeridoo. Následovaly profláknuté Zuby Nehty,
ke kterým snad ani není co dodávat, myslím, že
patří mezi ty skupiny „staré a stále dobré“ (i když
zpěvačky vypadají stále krásné a mladé!). Další
legendou v řadě byla Dunajská vlna, která vzešla
z uskupení Dunaj, kterou bohužel já jako zastánce mladší generace nepamatuji a tudíž jsem si ani
moc nelibovala v jejich písních. Ale věřím, že jen
o pár let starší už si je hlubokými doušky vychutnávali, zvlášť když si s Vladimírem Václavkem
a Josefem Ostřanským na podium přišel zazpívat i sám dramaturg celého festivalu Dušan Svíba! O hodinku později však začali tančit, pogovat
a zpívat pod podiem i ti ostatní, kteří znají spíše
texty Poletíme? („Jsi Lokomotiva, která se řítí
tmou…“). Musím vyzdvihnout roli hlavního zpě-

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

Longital
Suzie Stapleton, která dle mého na takovém festivalu moc nezaválela. Sama vím, jak je těžké být
jen sám na podiu, ale zkrátka to bylo málo. Další
Longital se v Poličce objevil už poněkolikáté, je
to osvědčená klasika, která se vždy zavděčí. No
a pro mě následoval největší kulturní vrchol celého
festivalu – Clarinet factory. Byť to byly „jen“ čtyři
klarinety, bylo to zábavné, vtipné, neuvěřitelné jak
jen tyto čtyři nástroje dokážou vyloudit zvuky celé
kapely. Jedním z klarinetů byl i speciální basklarinet - jeden ze dvou v celé České republice! Bohužel
nabuzené diváctvo trochu zchladila další kapela
Gasmac Gilmore, která jednak dlouho zkoušela
a měla i poněkud nevhodné intro vzhledem k jejich
stylu a celkové vystupování bylo poněkud instantní. Byť se snažili navázat komunikaci s obecenstvem, moc se jim to nedařilo, všechno vypadalo
tak nějak uměle a ani jejich hudba nebyla kdovíjaká. Hodně lidí jejich vystoupení odradilo, což byla
velká škoda, vzhledem k dalšímu číslu, které bylo
roztancovanou tečkou celého festivalu! Kdo počkal,
nelitoval. Belgická Krema Kawa to rozjela na plný
koule, výbornou hudbou plnou energie a roztancovali všechny, kdo tam zůstali! Možná jen škoda, že
byli až poslední a tak už všeobecná únava visela
i přes tu obrovskou sílu z podia ve vzduchu.
Nakonec nesmím zapomenout pochválit tu
úžasnou domácí kuchyni, která tradičně nabízela
paellu, nebo pomazánky, guláš či polévky a výborné buchty či lokše. Všichni se tu znali se všema, co
krok to další známí, pokud jste náhodou nezakopli o děti. Colour meeting po dvanácti letech asi
už vyrostl, dospěl a tak si jako každý chtěl pořídit
své děti, otevřít jim náruč, aby mohl své poselství
předávat i dalším generacím.
Dvacítka Tereza Janečková
Foto: Ondřej Janeček

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

ČasNázev akce – popis
Místo konání
1. 8. 14.00 Vernisáž výstavy: Krajináři vysočiny
Městská galerie
21.00 Letní kino - Století Miroslava Zikmunda
Atrium CBM
4. 8.
9.00 Prázdninová dílna „Motýlci“
Centrum Bohuslava Martinů
9.00 Dílnička pro děti - Papoušci
Atrium CBM
5. 8. 21.00 Letní kino - 300: Bitva u Thermopyl
Atrium CBM
7. 8. 18.00 Představení knihy Dějiny města Poličky
Městská galerie
				
21.00 Letní kino - Fair Play
Atrium CBM
8. 8. 21.00 Letní kino - Casablanca
Atrium CBM
11. 8. 13.30 Šikovné ručičky
DPS Penzion - pracovní místnost
14.00 Dílnička pro děti - Poličské pověsti v ilustraci
Atrium CBM
12. 8. 14.00 Kavárnička
DPS Penzion - jídelna
21.00 Letní kino - Pot a krev
Atrium CBM
14. 8. 21.00 Letní kino - Hobit: Neočekávaná cesta + Hobit: Šmakova dračí poušť
Atrium CBM
15. 8. 21.00 Letní kino - Hobit: Bitva pěti armád
Atrium CBM
18. 8. 9.00 Prázdninová dílna „Příroda jako výtvarná dílna“
Centrum Bohuslava Martinů
9.00 Dílnička pro děti - Příroda jako výtvarná dílna
Atrium CBM
13.30 Šikovné ručičky
DPS Penzion - pracovní místnost
19. 8. 14.00 Letní grilování
DPS Penzion - atrium
21.00 Letní kino - Mládí v hajzlu
Atrium CBM
25. 8. 13.30 Šikovné ručičky
DPS Penzion - pracovní místnost
14.00 Dílnička pro děti - Malá škola origami
Atrium CBM
26. 8. 21.00 Letní kino - Pohádkář
Atrium CBM
27. 8. 14.00 Narozeninové zpívání
DPS Penzion - jídelna
28. 8. 21.00 Letní kino - Cesta ven
Atrium CBM
29. 8. 9.00 Skřítkování - festival pro rodiny s dětmi
Atrium CBM
21.00 Letní kino pro děti - Lego příběh
Atrium CBM
30. 8. 16.00 Hudba - Posezení s harmonikou
Atrium CBM
2. 9. 13.00 Balda
Balda

18. 4.–27. 9.
18. 4.–27. 9.
2. 5.–26. 7.
6. 6.–30. 9.
19. 6.–31. 8.
1. 8.–31. 8.
4. 8.–9. 8.

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
750 tváří Poličky - výstava portrétů lidí spojených s Poličkou
Školní třída Bohuslava Martinů
Výstava: Krajináři vysočiny
Život na věži (kostýmové prohlídky)

srpen 2015

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami,o.s.
www.letopolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička,
město Polička
www.cbmpolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
www.letopolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami,o.s.
www.letopolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
www.letopolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
www.letopolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Vestibul Městské knihovny v Poličce
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

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
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městská galerie
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

Recyklujte Jitřenku!?

#

Podle internetové encyklopedie Wikipedie „Přímá recyklace znamená znovuvyužití věci bez další
úpravy”. A jak to souvisí s Jitřenkou?
Část výtisků je určená pro informační centrum,
kde si ji mohou vyzvednout zájemci, kteří ji nedostávají do schránky, nejčastěji obyvatelé okolních
obcí, ale třeba i turisté. Pravidelně se však na
všechny zájemce nedostane. Mohlo by se tisknout

víc, ale to by jednak znamenalo zvýšení nákladů,
ale hlavně mi to připadá zbytečné. Proč?
Po přečtení (někdy, bohužel, i před ním) skončí
Jitřenka většinou v odpadcích, v tom lepším případě vytříděná v papírovém odpadu. Ale mohlo by
to být i jinak! Většina z vás, milí čtenáři, během
měsíce projde několikrát přes Palackého náměstí. Co kdybyste s sebou vzali přečtenou Jitřenku

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

a donesli ji do informačního centra? Tam by si ji
vyzvedli ti, na které by se jinak nedostalo. A když
budete chtít, tak na ni napište svůj kontakt. Třeba
se vám její nový majitel ozve a poděkuje. A třeba se
tak seznámíte s někým zajímavým. Zkusme to vzít
jako hru a uvidíme, jak to dopadne.
Ivo Janeček, šéfredaktor

ROMALE - mezinárodní romský festival
Pořádá Miret z.s. ve spolupráci s Pontopolis.
Záštitu nad festivalem převzal prof. PhDr. Tomáš
Halík, Th.D. a Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje.
Denní program je zdarma otevřen všem, kteří
mají zájem blíže poznat Romskou kulturu. Na denní program je potřeba se přihlásit předem. Více na
www.romale.cz. Večerní program je za cenu vstupného 150 Kč.
Po celou dobu festivalu mohou rodiny s dětmi využít dětský koutek.
Kde: Rekreační zařízení Otakar – Hamry u Poličky
Kdy: Pátek 14. 8. - Neděle 16. 8.

zpívat, hrát a slavit, srdečně zveme i v dalších letech. Těšíme se na příjemné setkání.”
Ida Kelarová a celý tým
S radostí přijímám záštitu nad letošním festivalem Romale. Mnoho let se setkávám s Romy a s představiteli romských komunit, znám jejich problémy
a vážím si těch, kteří se snaží jak mezi Romy, tak na
straně většinové společnosti odstraňovat hradby
předsudků a ukazovat příkladem, že kulturní pestrost může být obohacením, nemusí být hrozbou.
Považuji za velmi důležité, aby česká společnost objevovala a obdivovala muzičnost a uměleckou tvořivost Romů. Z romské hudby, zpěvu a tance vyzařuje
vášnivá plnokrevná oslava života a zároveň dojímavá lyričnost. Právě festival kultury nám umožňuje
nahlédnout do hloubek romské duše a pochopit přínos romského lidu pro kulturu naší společnosti. Je
to zároveň výzva k tomu, aby zejména při výchově
romských dětí byl dán prostor k rozvoji jejich specifického nadání. Děkuji všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli k tomu, aby se tento festival uskutečnil.
prof. PhDr. Tomáš Halík ThD,
prezident České křesťanské akademie
Pátek 14. 8.
Denní program – zdarma (nutné nahlásit účast
předem, více na www.romale.cz)
• 9.00 – 11.00 hod. - snídaně
• 11.00 – 14.00 hod. - Přednáška „Rom od narození až po smrt aneb romský život včera a dnes“,
Michal Mižigár
• 14.00 hod. – oběd
• 15.30 – 17.00 hod. - Pěvecký workshop s Desideriem Duždou, Otou Bundou, Janem Duždou
a Čhavorenge
• 17.00 – 18.00 hod. - Taneční workshop s Otou
Bundou
• 10.00 – 16.00 hod. – workshop Stella Polaris
(Norsko), pro uzavřenou skupinu
• 18.00 – 19.00 hod. - večeře

Pozvánka na festival
Jedenkrát ročně pořádá romské občanské sdružení Miret ve spolupráci s Idou Kelarovou a jejím
týmem mezinárodní romský festival Gypsy Celebration s podtitulem „Romové Gadžům”. Jedná se
o třídenní hudební maratón s různými pěveckými,
tanečními, hudebními a výtvarnými dílnami pro
děti, mládež i dospělé, s přednáškami a filmy na
téma romské historie, problematiky diskriminace
a rasismu.
Cílem festivalu je nejen dosáhnout prolínání
a spojení nás všech, ale také možnost zveřejnit
a zviditelnit dovednosti, talent a pracovní nasazení
romských umělců, zpěváků, hudebních skupin, tanečních souborů a také talentů dětských, které na
našem festivalu hrají velkou roli. Všem je tak dána
možnost vzájemně se setkat, projevit se, podpořit
své tvůrčí myšlenky, prezentovat romskou profesionální hodnotu, ale zároveň poukázat na silně zakořeněný rasismus a českou xenofobii. Otevírá se
zde prostor k vytváření lepších vztahů mezi Romy
a Neromy.
Na našem festivalu máme možnost alespoň na
chvíli hranici mezi Romy a Neromy zbořit a vytvořit tak bezpečné místo pro setkání obou stran. Pevně věříme, že cesta k tomu, jak vzájemně žít v míru
a porozumění, existuje. Víme, že naše společná
píseň a hudba nás spojí, a naše festivaly jsou toho
důkazem. Jde o to společně tvořit, lépe se poznat,
podat si ruce a mít možnost uvědomit si přítomnost
všech ostatních; vzájemně se vnímat, dát jeden
druhému šanci, čas a uznání našich lidských hodnot jako rovný s rovným. Jde o pouhou maličkost,
ale my věříme, že tím vše začíná. Každý rok nacházíme novou naději a víru a ta nám dává sílu k tomu,
abychom v tomto projektu pokračovali.
„Všechny vás, naše přátele zpěváky, hudebníky,
umělce, vás všechny, kteří chcete společně tvořit,
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Večerní program – vstupné 150 Kč
• 19.00 hod. Slavnostní zahájení
• 19.15 – 19.55 hod. Bengas (CZ)
• 20.10 – 20.45 hod. Le Čhavendar (CZ)
• 20.55 – 21.10 hod. Mixes (CZ)
• 21.25 – 22.05 hod. Ida Kelarova, Jazz Famelija
a hosté (CZ/SK)
• 22.20 – 23.05 hod. Čhavorenge a Česká filharmonie (CZ/SK)
• 23.05 – 0.00 hod. Stella Polaris (NOR)
• 0.05 – 0.40 hod. Pavlína Daňková Band (CZ)
• 0.55 – 1.40 hod. Imperio (CZ)
• 1. 55 – 2.30 hod. Terne Čhave (CZ)
Denní program na pátek je pro všechny zájemce
zdarma. Večerní program za cenu vstupného 150 Kč.
Sobota 15. 8.
Denní program – zdarma (nutné nahlásit účast
předem, více na www.romale.cz)
• 9.00 – 11.00 hod. - snídaně
• 10.00 – 11.00 hod. - Jóga pro děti – Kristýna
Maková – děti
• 11.00 – 14.00 hod. - přednáška a diskuse
• 12.00 – 14.00 hod. - Výtvarný workshop s Veronikou Šrek Bromovou – děti
• 14.00 – 15.00 hod. - oběd
• 15.00 – 16.30 hod. - workshop s Josaline Amutuhaire Ondrůšek (Uganda) – hudba, zpěv a tanec Ugandy
• 16.30 – 18.00 hod. - romský tradiční tanec – Libuška Bachratá - ženy
• 16.30 – 18.00 hod. - romský tradiční tanec – Oto
Bunda – muži
• 18.00 – 19.00 hod. - večeře
Večerní program – vstupné 150 Kč
• 19.00 hod. Slavnostní zahájení
• 19.10 – 20.50 hod. Milan Kroka Band (CZ)

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

• 20.05 – 21.00 hod. Jožka Fečo – Elektrosound
(CZ)
• 21. 15 – 21.30 hod. Radek Bagár junior (CZ)
• 21. 45 – 22.30 hod. Čhavorenge a Česká filharmonie (CZ/SK)
• 22.45 – 23.30 hod. Lelo Nika Trio a Lelo Nika
junior (SRB/SWE)
• 23.50 – 24.30 hod. Roman Jánoška (SK)
• 24.45 – 1.30 hod. Ida Kelarová + Iva Bittová +
Ondrej Krajňák Band + hosté (CZ a SK)
• 1.45 – 2.30 hod. Finally (SK)
Neděle 16. 8.
Denní program – zdarma (nutné nahlásit účast
předem, více na www.romale.cz)
• 9.00 – 11.00 hod. – snídaně
• 10.00 – 11.00 hod. – Jóga pro děti do 15 let –
Kristýna Maková (ČR)
• 11.00 – 14.00 hod. - přednáška a diskuse „Nastupující romská generace“
• 14.00 – 15.30 hod. - oběd
• 15.30 – 18.00 hod. - Disco pro děti – Dj Martin
Juráček (ČR) – děti
• 15.30 – 17.00 hod. - Workshop pěvecký – hudební skupina Kale Bala (Polsko)
• 17.00 – 18.00 hod. - Seminář - průběh realizace
projektu, jeho výsledky a úspěchy.
• Účastníci budou informováni o financování projektu Fondy EHP.
• 17.00 – 18.00 hod. - Workshop tradiční romský
tanec Libuška Bachratá – ženy
• 17.00 – 18.00 hod. - Workshop tradiční romský
tanec Čapáš – muži
• 18.00 – 19.00 hod. - večeře
Večerní program – vstupné 150 Kč
• 19.00 hod. Slavnostní zahájení
• 19.15 – 20.00 hod. Kale Bala (PL)
• 20.15 – 21.00 hod. Miloš Goroj a Bundovci, Oto
Bunda a Jožko Kotlár hosté (SK)
• 21. 15 – 22.00 hod. Vivir Flamenco (SK/ESP)
• 22.15 – 23.00 hod. Phurikane Giĺa (SK)
• 23.15 – 24.00 hod. Bartošovci (SK)
• 24.15 – 01.00 hod. Giňovci (SK)
• 1. 15 – 2.00 hod. Ivan Herák Band (CZ/HU)
• 2.45 hod. Slavnostní ukončení
Vstupné na celý festival 400 Kč.
V areálu není možnost stanování!
Po dobu festivalu můžete využít Festivalové taxi.
Noční autobusová doprava pro návštěvníky festivalu bude zajištěna zdarma.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska z Finančního mechanismu EHP a hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým.
Více informací naleznete na www.romale.cz

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

1.–2. 8.
8.–9. 8.
15.–16. 8.

22.–23. 8.

29.–30. 8.

MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MUDr. Švecová Dagmar,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
MUDr. Veselíková Ivana,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
461 614 569
MUDr. Zeman František,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827

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

Čtvrté srpnové uměleckoeko-sociologické symposium
Chaos Start 2015
Symposium je určeno pro studenty či absolventy
vysokých uměleckých škol. V jeho průběhu může
veřejnost navštívit odborné přednášky vztahující se
k tématu symposia, dílnu či vernisáž, kterou je symposium zakončeno, děti se mohou zúčastnit dvoudenní kreativní dílny. V rámci symposia proběhně
také vernisáž hlavního hosta symposia, jímž je významný český sochař a pedagog prof. Kurt Gebauer.
Letošní symposium Chaos Start 2015 je opět zacílené na práci v přírodě s přírodními či recyklovatelnými materiály a ponese se v duchu Land artu:
„Land art je umělecký směr 60. let, který vznikl
v USA. Umělci tohoto směru tvoří umělecká díla –
skulptury a objekty z organických a anorganických
materiálů – na přírodních místech, která jsou těžko
dostupná a nepřetvořená zásahem člověka. Díla
Land artu někdy působí svou monumentalitou.
Umělci využívají intenzitu vnímání a přírodní zkušenosti pozorovatelů s efekty vznešenosti v přírodě
a pracují s jednoduchými formami.“
(Zdroj Wikipedia)
Program pro děti 3-10 let:
V pátek 31. 7. 14-17 hod. a v sobotu 1. 8. 13-17 hod.
proběhne kreativní dílna pro děti od 3 do10 let, vedená Mgr. Štěpánkou Nikodýmovou, zkušenou a pedagogicky vzdělanou lektorkou, která se ve své práci
orientuje na recyklaci plastového odpadu.
Téma: recyklace, ekologie, plastový odpad jako
ekologický problém, plast v umění, využití odpadu
pro výtvarnou činnost s dětmi. Děti budou v průběhu dvoudenního projektu seznámeny souběžně
s ekologickou problematikou a s problematikou
třetího světa apod. (s přihlédnutím k věku). Před
samotnou realizací budou dětem poskytnuty ukázky
a názorně předvedena možnost práce s materiálem.
Vyústěním projektu bude výstava realizovaných dětských prací s prezentací práce.
Výtvarná práce a techniky: environmentální
tvorba a instalace v přírodě, performance.
Materiál: plastový odpad, především polyethylen,
igelitové, nejlépe barevné tašky (prosíme rodiče, aby
dětem tyto tašky k následnému uměleckému zpracování pomohli shromáždit). Pomůcky pro výtvarnou
činnost (nůžky, lepicí páska apod.) budou k dispozici.
Kapacita této dílny je max. 10-12 dětí, prosíme rodiče, aby pro děti rezervovali místo na
tel: 602 315 215. Dílna pro děti bude zakončena ver-

Srpnové poutě
Pouť na Baldě
První neděli v měsíci srpnu se
scházejí lidé z širokého okolí na
pouti na Baldě. Je to místo, kam
mnoho lidí putuje za Pannou
Marií, aby si vyprosili milosti,
případně radu s nelehkou životní situací, už mnoho let. Lidé z Pomezí se o kapli
na Baldě starají, opravují ji a uklízí, abychom se
každý rok zde mohli sejít, případně během roku
i zastavit na cestách po okolí. Mše svaté jsou v neděli 2. 8. v 9.00 h. a v 10.30 h. První je sloužena
v kapli, druhá na prostranství před kaplí. Všechny
vás srdečně zveme.

nisáží v sobotu 1. 8. odpoledne v 17 hod., nejlépe za
účasti rodičů a známých. Dílna je zdarma.
Program pro studenty/absolventy
uměleckých škol a veřejnost:
Od 2. 8. do 9. 8. , proběhne samotné symposium
Chaos Start 2015, které bude zakončeno 8. 8. v 17 hod.
společnou vernisáží účastníků a prof. Kurta Gebauera, jenž vytvoří svá díla také přímo pro prostor Galerie Kabinet Chaos. Rozloučíme se symbolicky Ohňovým rituálem dle indiánů kmene Hopi 8. 8. 2015
ve 20 hod.
Pondělí 3. 8. příjezd účastníků, ubytování, orientace v terénu 4 ha lesa a louky usedlosti Chaos.
Orientace po okolní krajně. Seznámení se s historií
místa díky sběru historických informací, které nám
poskytnul Josef Kopecký z Lezníku, jenž vydal na
toto téma zajímavou publikaci. Společné vytvoření
labyrintu a povídání o nich s Asol.
Úterý 4. 8. od 18 hod. presentace tvorby účastníků
sympozia pro veřejnost, formou Pecha Kucha night.
Středa 5. 8. od 18 hod. presentace tvorby účastníků sympozia pro veřejnost, formou Pecha Kucha
night.
Čtvrtek 6. 8. MgA. Jana KOKO Kochánková, výtvarná umělkyně, učitelka jógy a zakladatelka oděvní značky KOKO fashion. Více info na www.kokoland.org
Dopoledne 10-11.30 hod. velmi jemná a s přírodou
sladěná jóga na louce.
Večerní přednáška 20-21 hod., na téma jóga, tvořivost, srdce, universum a obyčejný život, aneb čerpání z mnohaletých osobních zkušeností, získaných
a předaných s láskou. O české krajině, o tajemství
vody, o vědomí a o kouzlech, která se kolem nás dějí.
Tyto informace se přednášející KOKO dozvěděla na
svých pravidelných setkáváních se šamany a především s mistryní Thu-Hien pocházející z Peru.
Následovat bude harmonizační meditace s hudbou a vůní (cca 30 min).
Pátek 7. 8. 19-21 hod. společná přednáška sochařky MgA. Dagmar Šubrtové a historičky umění
Radoslavy Schmelzové, které představí některá
díla z průvodce „Současná umělecká díla v krajině“.
Kniha, jejímž třetím spoluautorem byl geolog Radek
Mikuláš, nabízí částečnou odpověď na otázku, jestli
dnešní výtvarné umění reflektuje přírodu, a pokud
ano, jakým způsobem? Umělci zastoupení v knize
rozvíjejí mnoho přístupů; více než klasická malba
a socha je zajímá objekt, instalace souznící s krajinou, mnoho z nich dává dokonce přednost pouhé
akci, z níž zbude jen fotografie a nehmatatelná stopa
v paměti. Současné umění vyžaduje kromě citlivosti
a zájmu i jisté myšlenkové úsilí, stejně tak jako znalost kontextu. Poskytuje nejen vizuální potěšení, klade různé otázky, myšlenkové rébusy, zkoumá podstatu lidského vnímání. Rozhodně si v něm člověk
nevystačí s pouhou dvojicí hodnocení líbí – nelíbí.
Takto jednoduše umění ovšem nepromlouvalo nikdy.
Sobota 8. 8. 17-18 hod. přednáška prof. Kurta Gebauera o jeho tvorbě a v 18 hod. navazuje jeho vernisáž a následně vernisáž celého sympozia Chaos
Start 2015. Od 20 hod. společný rituál Hopi oheň dle
indiánů kmene Hopi.
Neděle 9. 8. Konec symposia, rozloučení s účastníky.

Pouť v Květné
Chtěla bych vás pozvat na poutní mši svatou do
obce Květná. Kostel v Květné je zasvěcený sv. Vavřinci a už se stalo tradicí, že se na tuto pouť sjíždí
farníci z Poličky a okolí právě sem. Poutní mše
svatá v Květné bude 9. 8. v 10.30 h. Všechny vás
srdečně zveme.
A. Navrátilová – pastorační asistentka
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Mime Fest 2015
Polička 14.–19. 9.
Letošní festival přiveze soubory z Německa, Indie, Gruzie či USA.
Co je Mime Fest?
Mime Fest je mezinárodní festival mimického
divadla. Představuje spolupráci se zahraničními
festivaly, školami a významnými institucemi oboru mimického umění. Zapojuje je do širšího evropského kontextu a otevírá nové možnosti setkání
umělců. Dramaturgie programu se zaměřuje na
profesionální umělce a široký okruh forem mimického divadla. Jeho hlavní součástí je podpora mladé generace a edukativní činnost - workshopy a semináře vedené odborníky určené jak pro studenty
uměleckých škol, tak pro veřejnost. Díky tomu se
Mime Fest stává unikátní platformou rozšiřující
přehled o dění současného umění pantomimy ve
světě.
Festival se poprvé konal v září roku 2012 v Poličce a během 4 dnů jej navštívilo cca 1500 lidí. Po
velkém úspěchu prvního ročníku se druhý ročník
konal sedm dní a navštívilo jej přibližně 3000 diváků. V roce 2014 se festival rozvinul i do hlavního
města Prahy, a tak společně s poličským festivalem zaznamenal návštěvnost až 4000 diváků. Během tří ročníků festivalu se workshopů zúčastnilo více než 250 studentů uměleckých škol z osmi
zemí a více jak 200 umělců z 16 zemí světa (USA,
Egypt, Ekvádor, Německo, Finsko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Gruzie, Malajsie, atd.)
Během tří let se organizátorům podařilo vybudovat základy unikátního festivalu, který letos získal prestižní evropskou značku EFFE zaručující
prestiž a vysokou kvalitu.
Program a více informací naleznete na www.mimefest.cz.

Aby nebyl
nikdo sám
Vážení důchodci, senioři, členové městské organizace Svazu důchodců Polička a okolí. Máme za
sebou první pololetí letošního roku, které jsme aktivní činností, k naplnění našeho hesla Aby nebyl
nikdo sám, naplnil. V červenci jsme se zúčastnili
akcí v rámci 750. výročí města i vlastní činnosti
organizace. Několik desítek členů se účastnilo cyklo výletu do obce Jedlová, kdy jsme si vybrali cestu
po cyklostezce, přes Modřec, kolem táborníků na
Baldě až k našemu cíli - kulturnímu zařízení na
Rychtě v Jedlové. Zde, abychom načerpali nových
sil, jsme si zahráli bowling a po odpočinku jsme se
vydali na zpáteční cestu přes obec Jedlová do Poličky. Účastníci cyklo výletu byli spokojeni, příště
pojedou opět.
Dne 21. července uspořádala naše organizace
první sportovní hry na počest výročí založení
města Poličky. Další informace o těchto hrách podáme v příštím čísle Jitřenky.
V nejbližším období nás čeká jednání výboru
a vlaštovek, dále kulturní a turistické akce, na
které zveme k hojné účasti všechny členy. Prvního
srpna navštívíme poličskou radnici, kde pořádá
CBM výstavu Krajináři vysočiny. 11. srpna bude
uspořádán zájezd do Jimramova a okolí, zajištuje V. Fialová, přihlášky je nutné podat do 6. srpna.
Odjezd autobusu je v 8.30 hod. od gymnázia v Poličce. Dále je připraven turistický výlet od Luckého
vrchu do Pusté Rybné, organizuje J. Koráb, je nutné se přihlásit do 6. srpna, aby mohly být zajištěny
organizační záležitosti. Výbor organizace očekává
aktivní přístup členů a přeje všem pěkné počasí
při pořádaných akcích.
Za výbor MOSDCR Polička
mpř. J. Koráb
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Muzeum
kuriozit zve
Muzeum kuriozit (Lezník 108) zve až do
20. září k návštěvě. Co uvidíte? Velké množství
fotografií z naší cesty po Marockém království.
Vypůjčeným autem jsme objeli čtyři královská
města, nespočet muzeí, navštívili jsme pohoří Atlas, kochali se nádhernou přírodou a to vše jsme
pro vás se synem nafotili. V dalších sálech uvidíte
obrázky z našich cest po Austrálii a také z indické
svatby.
Pro děti, a nejen pro ně, je připravena „Pohádková půda“, kde mimo jiné můžete také vidět výstavu ilustrací dětských knih brněnské výtvarnice Vlasty Beránkové.
Do muzea kuriozit v Lezníku srdečně zve
Jitka Hollová

Aktivní kardiaci
Vedení ZO Kardio nezapomíná na své bývalé,
čestné a aktivní členy. Proto jsme uskutečnili výlet
do skanzenu na Veselém kopci. Dále pak do muzea
bot a kamene ve Skutči. Nálada i počasí bylo výborné. O překvapení a zároveň poděkování organizátorům se postarali naši čestní členové, komici
klubu Marie a Mojmír Kynclovi svým vtipným
kulturním vystoupením. Všichni účastníci ale
i náhodní přihlížející se náramně pobavili. Moc
jim děkujeme.
Od 14. do 18. června se uskutečnil pro členy lázeňský pobyt v Kapuváru.
Závěrem měsíce se 29. 6. konal výlet s vycházkou po historickém městě Kroměříž. Navštívili
jsme překrásný zámek, Květné i Zámecké zahrady.
Mnozí účastníci neodolali jízdě místním vláčkem
za poznáním dalších pamětihodností tohoto historického města.
Za program patří velký dík vedení ZO Janu
a Marcelce Pokorným.
Za ZO Kardio H. M.

Nesoudíme,
pomáháme
Projekt na pomoc nečekaně těhotným ženám
Rádi bychom upozornili na celorepublikový
projekt „Nesoudíme. Pomáháme.“ Poradna „Aqua
Vitae“, která za projektem stojí, chce pomoci maminkám, které nečekaně otěhotní, dítě by si chtěly
nechat, ale okolí je nutí k umělému potratu, případně potřebují jinou pomoc či radu. Na bezplatnou telefonní linku 800 108 000 se mohou maminky v tísni obrátit a dočkají se uklidnění, rozebrání
situace ze všech úhlů pohledu, zprostředkování
odborné rady, konkrétní profesionální i lidské pomoci, a pak se mohou rozhodovat skutečně svobodně. Na poradnu se během její existence obrátilo již
kolem 4 tisíc žen i mužů, byly řešeny manželské
konflikty, bylo možné najít azylové bydlení, dát
odbornou radu i v ekonomických otázkách.
Projekt podporuje mnoho umělců, vědců a veřejných pracovníků – např. Martin Dejdar, Petra
Černocká, David Vávra, Jiří Pavlica, Naďa Urbánková a mnoho dalších. Projekt podpořilo i město
Polička.
Více informací lze nalézt na webových stránkách
www.necekanetehotna.cz, www.linkapomoci.cz,
bezplatná telefonní linka 800 108 000. Informační letáky jsou k dispozici v poličském informačním
centru.
Sylva Bernardová,
Hnutí Pro život ČR,
členka Rady HPŽ ČR
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Na Damašku je blaze (líp než v Praze)
S počátkem prázdnin ožil i letos tábor poličských Pionýrů na Damašku v Pusté Rybné halasem dětí. V tamějším krásném prostředí se sešli
jak členové současní z města i okolí, tak i potomci
členů bývalých, dnes často roztroušených po všech
koutech republiky. Hlavnímu organizátorovi tábora Petru Erbesovi jsme položili pár otázek.

skládat z kukuřičných placek a kuřete, které si mohou ochutit dle libosti. Vařit budou v přírodě na
otevřeném ohni. Musím říci, že se to u dětí setkalo
s velkým ohlasem, všechny se na tu zábavu těší.
Samozřejmě zde funguje klasická kuchyně, kterou si všichni chválí (poznámka autora: to potvrzuji). Zásluhu na to mají Radek Plšek, Mirka Zrůs-

Co je letos hlavní ideou tábora a jak dlouho tu
pobudete?
„Tábor potrvá od neděle 5. do soboty 18. července. Jeho hlavním tématem jsou historie a události
kolem dobývání Mexika španělským dobyvatelem
Hernandem Cortézem. Je tady 130 dětí, z nichž
část je z Poličska, ale mnozí jsou odjinud, kam
osud zavál jejich rodiče, naše někdejší členy. Většinou pocházejí z Jihlavska, Letovicka, k tomu pár
Pražanů, Pardubičanů a Brňanů.“
Teď je v módě klást velký důraz na hygienické
poměry v táborech. Jak je na tom Damašek?
„Letos tady ještě žádný hygienik nebyl, přestože
chodili vždy hned na začátku tábora. Ale jistě nás
to nemine. Naštěstí všechny jejich předchozí návštěvy proběhly v poklidu a bez problémů či připomínek. Nikdy jsme nedostali žádnou pokutu.“
Jak to vypadá s vaší kořenovou čistírnou odpadních vod?
„Ta funguje dobře, ale není v provozu po dobu
konání tábora, protože na tolik lidí (celkem
150 – 160) by nestačila její kapacita. Takže teď
používáme suché záchodky. To bylo interesantní
především pro mne, protože nikdo nikdy se před
nástupem léta neměl k jejich vybrání. Naštěstí
v poslední době se nám podařilo sehnat přípravek,
který veškeré exkrementy rozloží a „stráví“, takže
jsem teď bez práce.“
Říká se, že láska prochází žaludkem. Jak rády
jsou tady děti kvůli kuchyni?
„Jak jsem se už zmínil, život tady probíhá ve
znamení Mexika a tamních indiánů, jejichž hlavní
stravou byla především kukuřice, dále pak krůty
a psi. Řekli jsme si, že psy vynecháme, krůty nebudeme shánět a nahradíme je dostupným kuřecím masem. Takže všechny děti si během tábora
dvakrát připraví mexický oběd, který se bude

tová a Markéta Uttendorfská. Částečně se na tom
podílí i denní služba, hlavně umýváním nádobí,
škrabáním brambor a podobně.“
Bývá zvykem, že během pobytu podnikáte výlety či výpravy do okolí. Co chystáte letos?
„Jednak to bude dvoudenní výlet, během něhož
děti půjdou podle azimutu do určeného zajímavého místa (dnes to už mohu odtajnit, bude to Odranec u Pusté Rybné). Tam bude pro malé i větší
děti připraveno indiánské tee pee. Menší děti si
zajdou na koupaliště v Borové. K tomu pořádáme
také velké i malé noční hry na zajímavých místech
v okolí tábora.“
Jak funguje zdravotní služba?
„Hlavní zdravotnicí je letos Katka Tomanová,
která končí studia medicíny. K ruce má Áju Provazníkovou, Danu Erbesovou a Markétu Dvořáčkovou. Zatím neměly moc práce, protože došlo jen
k několika drobným zraněním (oděrky, poštípání
komáry či muškami).
Dík za rozhovor.
Text a foto: L. Vrabec

Prodloužený víkend s foťákem
v obci Telecí a jejím okolí
Facebook, fenomén dnešní doby, stejně jako další sociální sítě, je nejen o virtuálním „přátelství“
lidí z celého světa, kdy umožňuje navázat kontakt
i těm, kteří by se nikdy jinak v reálném životě nemohli setkat, ale nabízí i možnost komunikovat
ve skupinách podle zájmů, ke sdílení společných
zážitků apod., ovšem vždy s riziky z toho vyplývajícími. A právě o jedné z nich, nazvané prostě „Fotí
amatér“, bych se ráda zmínila. Vznikla v Telecím
v lednu minulého roku a od té doby sdružuje ve
svých řadách již více jak 600 nadšených neprofesionálních fotografů všech věkových skupin i povolání ze všech koutů naší vlasti i ze zahraničí.
Co ale dělá tuhle skupinu tolik jinou? Především
pohoda mezi zúčastněnými, což bohužel asi ke
škodě věci nebývá zvykem třeba tam, kde vládne

Poděkování
Děkuji touto cestou panu primáři Provazníkovi,
paní MUDr. Hrubé, všem sestřičkám a personálu LDN Polička za dlouhodobou příkladnou péči
o mého manžela Oldřicha Švece.
Milada Švecová

přílišná rivalita mezi fotografy, no hlavně to, že
zdejší členové jaksi vystoupili ze svých virtuálních
stínů a začali se scházet na společných foto-srazech.
První setkání proběhlo v lednu tohoto roku
v Praze a poté na jaře v Pardubicích. Letní setkání
skupiny proběhlo na začátku července v obci Telecí, kde jsme byli ubytováni v pronajaté chalupě.
Členové této skupiny tu strávili celý prodloužený
víkend. Vzhledem k velmi vysokým teplotám na
začátku července byla účast tentokrát poněkud
nižší, přesto přijeli členové z Ústí nad Labem, Brna,
Prahy, Rudné a dalších měst a vesnic. A i když v jejich bydlištích mají mnoho kulturních i přírodních
atrakcí, byli velice nadšeni krásami přírody v obci
Telecí a jejím okolí. Mimo jiné jsme navštívili
i hrad Svojanov, kde probíhaly Královské slavnosti a královské věnné město Polička. Každý z nich
se vyjádřil v tom smyslu, že bude svým známým
doporučovat, aby tento region rozhodně navštívili,
protože je zde krásný kraj.
Ano je to tak, Žďárské vrchy, Polička, Svojanov
rozhodně za to stojí vidět. Pokud se i vy chcete přihlásit do naší skupiny, je zde i tato skupina pro vás
a jmenuje se „Fotí amatér“.
Jitka Siváková, Telecí,
zakladatelka skupiny
Fotí amatér

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

Zprávy
z Masarykovy ZŠ
Naše škola se stala partnerskou školou jazykové agentury
P. A. R. K., která pořádá Cambridgeské mezinárodní jazykové
zkoušky. Vybraní žáci naší školy
se připravují na zkoušku KET, jazykové úrovně A2, kterou budou skládat v prosinci
2015.
S koncem školního roku vyhlašujeme každoročně
nejlepší sportovce z řad našich žáků, kteří si jako odměnu odnášejí trika - sportovec roku 2015. Slavnostnímu vyhlášení předcházela netradiční olympiáda
II. stupně. Letošní vítězové: 6. Dospíšil, Bartoňová,
7. Vrátný, Srnská, 8. Novák, Sedláková, 9. Andrle,
Kynclová.
V závěru školního roku proběhlo cvičení v rámci
mimořádných událostí a krizových situací. Pro I. stupeň tuto akci uspořádaly třídy 9. B, C.
Pondělní dopoledne tradičně patřilo závěru školního roku v režii žáků. Všechny třídy II. stupně měly
připraven zajímavý program, a to taneční vystoupení, které zpestřily dívky ze 4. B, velmi zábavné byly
reklamní spoty v podání 9. A, galavečer předávání
červených cihliček 9. C, televizní noviny s Luckou
a Reyem 7. C. Deváté ročníky založily tradici v předání alb a pohárů budoucím deváťákům a třídní učitelky osmých ročníků převzaly pomyslné klíče od školy.
Mgr. Ludmila Haraštová

Turisté zvou
Sobota 8. srpna - Krajem malířů Vysočiny. Účast na turistickém pochodu v Hlinsku.
Středa 12. srpna - Kolem
poličských lomů. Turistická vycházka do okolí města Poličky
kolem místních lomů. Celková
délka vycházky do 10 km. Vedoucí vycházky Josef Brokl.
Středa 24. srpna – Svratecko. Na tuto vycházku
se vydáme linkovým autobusem s odjezdem z autobus. nádraží do Čachnova. Odtud půjdeme přes
Svratouch do Svratky a po žluté značce směrem
k Devíti skalám k rozcestí U Neboštíka a na Křižánky. Zpět do Poličky linkovým autobusem. Trasa asi 12 km. Vycházku vede Jiří Andrle
Sobota 5. září - Kuks a okolí. Autobusová akce
s návštěvou Hospitalu Kuks a pěší vycházkou
k Braunovu Betlému. Akci vede Jiří Andrle
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
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Cyklo – Ski
klub úspěšný
Cyklo – Ski klub Polička vstoupil do cyklistické
sezony 2015 s nemalými ambicemi. Ty byly potvrzeny i na námi pořádaném závodě „Poličské
crosscountry“ s 40 dospělými účastníky a spoustou nadšených dětí v závodech mládeže. Těžká trať
prověřila všechny zúčastněné a byl to hezký vstup
do Poháru Českomoravské vrchoviny. Více o tomto poháru, o časovce na Lucký vrch a o dění v našem klubu naleznete na www.cyklo-ski-policka.cz.
Vybrané výsledky našich členů:
•
•
•
•

Časovka Rudoltice: Daniel Petr 1.
Kriterium Luže: Daniel Petr 1.
Cykloman – Prolog: Daniel Petr 2.
Český pohár XCO Teplice: Zuzana Šafářová 8.,
Martin Lidmila 17.
• Český pohár XCO Bedřichov: Zuzana Šafářová 5., Martin Lidmila 17.
• Český pohár XCO Brno: Zuzana Šafářová 6.,
Martin Lidmila 16.
• Mistrovství ČR XCO Kutná Hora: Zuzana Šafářová 6., Martin Lidmila 18.
• Bikové úterky - Slatiňany: Zuzana Šafářová 1.,
Martin Lidmila 4., Martin Šafář 5.
Chotěboř: Zuzana Šafářová 1., Martin Lidmila
4., Martin Šafář 5.
Celkové pořadí BÚ: Patricie Srnská 5., Tomáš
Svatoš 3., Zuzana Šafářová 1. + mistr Pardubického kraje XCO 2015, Martin Lidmila 3.,
Martin Šafář 2. + mistr Pardubického kraje
XCO 2015
• Časovka na Andrlův chlum: Daniel Petr 3., Jaromír Dvořák 58.
• Časovka Budislav: Daniel Petr 1., Jaromír
Dvořák 12.
• Mistrovství Pardubického kraje v časovce Elite: Daniel Petr 1.
• Mistrovství Pardubického kraje Elite: Daniel
Petr 1.
• Pohár Drahanské vrchoviny:
Okrouhlá XCO: Zuzana Šafářová 1., Martin
Lidmila 4., Martin Šafář 3
Valchov XCO: Martin Lidmila 8., Ondřej Maršálek 14., Karel Srnský 8., Martin Šafář 15.
Březinské okruhy: Martin Lidmila 1., Ondřej
Maršálek 7., Karel Srnský 9.
• Časovka Louisino údolí: Daniel Petr 1.
• Pastvinské okruhy: Daniel Petr 7.
• Zlaté kolo Vysočiny: Daniel Petr 1.
• Časovka Sklené: Daniel Petr 1.
• Pohár Českomoravské vrchoviny:
- Poličské crosscountry: Martin Lidmila 2., Zuzana Šafářová 2., Ondřej Maršálek 5., Otakar
Klepárník 33.,
- Kopečkovské drncání Svitavy: Karel Srnský
14., Ondřej Maršálek 16., Jiří Škorpík 5., Miroslav Jána 5., Tomáš Otcovský 5., Tomáš Svatoš 8., Patricie Srnská 3., Petr Nespěšný 4.
• Olympiáda dětí a mládeže Plzeň: Zuzana Šafářová 9.
• Mirva Tour Hřebeč: Daniel Petr 1.
Daniel Petr

Poděkování
Pořadatelé Běhu naděje v Poličce děkují paní
Novotné z Vrchlického ulice za propůjčení oken
k výstavě „Z historie Běhu Terryho Foxe a Běhu
naděje 2004 - 2014“, kde občané mohli zavzpomínat na uplynulé ročníky této humanitární akce.
„Mám radost, že mnoho obyvatel díky paní Novotné mohlo tyto fotografie shlédnout.“
Miloslav Zezula, hlavní pořadatel
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Děti závodily o pohár starosty
V sobotu 27. června už závodily děti z města
a okolí v areálu Rybářského sdružení Vysočina
Polička O pohár starosty města Poličky. Letošního už pátého ročníku se zúčastnilo 58 dětí ve věku
zhruba od 4 do 15 let, což udělalo pořadatelům radost. K dobré pohodě přispělo nejen vlídné počasí,
ale také chuť ryb přijímat potravu, tím spíše, že
i na tento závod přidalo sdružení k stávající obsádce 550 kaprů.
Duší týmu organizátorů byl i letos Vlastík Melezínek a tak jsme ho poprosili o zhodnocení celé
akce. „Nálada nejen malých závodníků, ale i jejich
doprovodu (rodiče, babičky a dědečkové) je obrovská. Sešlo se tady 58 dětí, což je o 13 víc než loni,
z čehož máme pochopitelně radost. Závod probíhá
v pohodě, nejúspěšnější závodník už chytil deset
kaprů, což je padesát bodů (každá ryba se hodnotí pěti body). Počasí nám zatím přeje. Je sice pod
mrakem a občas přijde nějaké to drobné mrholení,
ale to všichni, jako praví rybáři, kteří se jen tak
něčeho nezaleknou, přecházíme s úsměvem.
Za to, že závod probíhá v poklidu, zasluhují
poděkování všichni, kteří se na jeho přípravě
podíleli. Jmenovat musím především hospodáře
sdružení Jaroslava Martinů, který se mj. postaral
i o zarybnění, dále Lukáše Kastnera a ostatní kluky, kteří mi vždy s organizováním pomáhají, například Fanda Zink. Všem upřímně děkuji. Jsem

Poličský rybář
mistrem republiky

rád, že se zde můžeme scházet a prožívat pěkné
chvíle. Doufám, že to bude pokračovat i v příštích
letech…“
Když hodiny odbily dvanáctou a do konce závodu zbývala už jen hodina času, přestaly ryby
brát (poledňáci, jak rybáři říkají kaprům sbírajícím potravu v poledne, o sobě nedali vědět). Ale
nezdálo se, že by si z toho dělal „rybářský potěr“
či jeho doprovod těžkou hlavu. Bylo vidět, že se
nikdo nenudí a každý si užívá pobyt na čerstvém
vzduchu při ušlechtilé zábavě.
Když pořadatelé zvoncem oznámili konec závodu, nastalo velké hemžení. Malí závodníci odhadovali své šance na umístění, byli zvědaví, jaké
ceny jsou pro ně nachystány, dospělí jim při tom
fandili. Hodnotných cen bylo hodně, vystačily pro
celé závodní pole, dokonce i pro rodiče, babičky
a dědečky, kterým J. Martinů poděkoval za podporu jejich ratolestí i celé akce.
Konečné výsledky: 1. Jiří Vetešník, 2. Robert
Jaroch, 3. Ondřej Bačík, 4. Kateřina Kynclová,
5. Tomáš Pospíšil atd. Největší rybu ulovil Jiří
Vetešník (kapr 55 cm). Nejmladší účastnicí (čtyři
a čtvrt roku) byla Adélka Němcová ze Svitav. Na
své si přišly i mlsné jazýčky – k dispozici byl velikánký dort, z kterého dostal plátek každý účastník.
Text a foto: L. Vrabec

Mistrovství
Evropy v rybolovu

Ve dnech 4.–5. 7. se uskutečnilo v Sedlčánkách Mistrovství republiky LRU v plavané. Tohoto mistrovství se zúčastnil také mladý poličský
borec Jiří Dvořák. Po letech 2013, kde vyhráli
jako družstvo 3. místo a v jednotlivcích byl na
6. místě, se letos konečně „zadařilo“ a Jirka
v kategorii do 18 let získal titul mistra republiky
v jednotlivcích. Navíc jako družstvo přidali krásné 3. místo. Velký dík patří i Pepovi Konopáskovi
(čerstvému vicemistrovi Evropy v jednotlivcích
a mistrovi Evropy v družstvech konané v Bělorusku), který Jirkovi pomáhá a má velký vliv
na jeho úspěchy.
Jiří, moc blahopřejeme, a ať ti ryby takto berou
i nadále.
Martina Dvořáková

Dne 27.–28. června se konalo Mistrovství Evropy v lovu ryb na plavanou v Běloruském městě
Zaslav, na veslařském kanálu. Na takový závod se
naše reprezentace chystala už delší dobu a byla
považována mezi velké favority společně s Itálií,
Polskem či Ruskem.

Za Českou reprezentaci nastoupili bratři Josef
a Láďa Konopáskovi, dále Petr Klásek, Michal Bezega a Luca Pergreffi. Již zmínění bratři Konopásci
byli před šampionátem označováni za velké favority v jednotlivcích, především Pepa, který už byl
na italských stránkách označován za bezkonkurenčního. Každý den tréninku věnovali kluci tomu,
aby tzv. přišli na to, co bude nejlepší taktikou pro
závod. Chytali se především cejni od malých až po
kusy přes 2 kg, dále plotičky a ouklejky.
Po prvním dnu závodu jsme už měli na půl
cesty vyhráno, ale čekal nás ještě další den, kde
se všechno rozhodne a bude záležet na každém
umístění. Do neděle se tedy nastoupilo, řekl bych,
s malinkou nadsázkou, ale obavy byly stále, protože nám byli v patách Italové společně s Maďary
a Rusy.
Přišel konec závodu a na naše obavy došlo, jelikož se nám neděle moc týmově nepovedla, ale
přesto to stačilo a česká reprezentace získala
zlatou medaili a stala mistrem Evropy v týmech
a naši „vyvolení“ Pepa a Láďa Konopáskovi se stali
vicemistrem a mistrem Evropy v jednotlivcích.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Vzpomínáme
Dne 1. června 2015 uplynulo 8 let, kdy nás navždy opustila naše maminka paní Eva
Kovářová.
S láskou vzpomínají
dcera Eva a syn Jiří.
Dne 2. července uplynulo 10
let ode dne, kdy nás po statečném boji se zákeřnou nemocí
opustil pan Stanislav Slavíček. Dobrý člověk, starostlivý
manžel, otec a výborný kamarád odešel v pouhých 55 letech.
Věnujte mu, prosím, spolu
s námi tichou vzpomínku.
Manželka a synové,
sourozenci a parta
kamarádů
Dne 16. 7. uplynuly smutné 3 roky od náhlého úmrtí
manžela, dědečka a pradědečka, pana Richarda Kolaříka. Kdo jste ho znali a měli
rádi vzpomínejte s námi.
Manželka a dcery
s rodinami
Dne 4. 8. by oslavil 70. narozeniny náš manžel, tatínek,
dědeček a bratr, pan Zdeněk
Jílek, který zemřel náhle
2. 9. 2014.
S láskou vzpomínají
manželka Květa, synové,
vnoučata, sourozenci
a přátelé.
Dne 10. 8. uběhne 10 let, co
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Jiří Fuksa. Stále na
tebe vzpomínáme a máme Tě
rádi, i když tu s námi již nemůžeš být.
Manželka, děti Simona,
Leoš, Kamila a Jiří
s rodinami
Dne 18. srpna uplyne dlouhých 25 let, kdy nás navždy
opustil náš tatínek, pan
František Dostál.
S láskou vzpomínají
děti Zbyněk a Bohdana.
S láskou vzpomínáme na
milovaného tatínka, dědečka
a pradědečka Františka Procházku, strojvedoucího ČSD,
od jehož narození uplyne
29. srpna devadesát let.
Rodina Procházkova
a Krušinova
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Volejbal
Všechna naše družstva si užívají volejbalové
přestávky. Společně se svými trenéry a rodiči zakončila individuálně úspěšnou loňskou sezónu.
Koncem června se to hemžilo na volejbalových
kurtech všemi věkovými kategoriemi, rodiče
a sourozenci děvčat zjistili, jak je rok od roku těžší
postavit se proti trénovaným volejbalistkám
Sezóna však začne záhy, nejdříve letním volejbalovým soustředěním v Česticích, několika
turnaji a prvními srpnovými tréninkovými jednotkami.
Poličský blok
27. června se sešla družstva neregistrovaných
na tradičním turnaji U Javoru. Čtyři muži a dvě
ženy bojovali v jednotlivých týmech o letošní prvenství. Obhájit první místo z loňska přijel i svitavský Antik, dlužno říci, že nenašel ani letos
přemožitele a právem zvítězil. Na druhém místě
se umístil domácí tým Amálka a třetí poličtí atleti.
Cenu nejlepšího blokaře si odnesl svitavský David Pišín a cenu nejplatnější hráčky Marie Hladká.
-har-

Řádková inzerce

Malá Polička, nové Brno
a velká Polička
Jak jsem sliboval na konci článku v minulé Jitřence, tak 20. 6. v Poličce na ulici Střítežská proběhl
první námi pořádaný závod s názvem Little Skate’n’Roll. V jeho názvu bylo zakódováno slovo malý, to
proto, že se jel pouze v sobotu, jely se pouze dva závody a hlavně jeli všichni naši mladí nadějní jezdci.
Počasí bylo od rána proti nám, a navíc směrem k poledni začalo více a více pršet. Díky dobrému zázemí
na Motorestu jsme nechali závodníky popít teplý čaj
a ty starší studené pivo a taky čaj, ale navíc s ohřívací
přísadou. O půl jedné déšť jako když utne a začalo
prosvětlovat i sluníčko. Naše vybavení na vysoušení silnic se konečně osvědčilo, a tak napomohlo
k začátku závodů a ne jen k ohřívání klobás. Protože závody, jak název napovídá, byli pro ty nejmenší,
začneme od nich. Vezmeme to, jak je pravidlem, od
prvního a tím nebyl nikdo jiný než Petr Martinů,
druhé dělené místo obsadil Jan Vázler a Karolínka
Machová, další pak byl Petrův Bratr Lukáš Martinů. Následovalo opět dělené místo a to páté, kde se
sešly Maruška Maděrová a Emily Martinů, na šťastném sedmém místě pak dojela Annička Šafránková
a řadu nejmenších závodníků hrdě uzavíral Daniel
Brabec. V dorostu byl druhý Vojta Nunvář a za juniory na prvním místě Vítek Hromádko. V kategorii
žen dojela na druhém místě Renata Škrabalová. Jak
jinak než že v mužské kategorii skončila všechna tři
první místa opět v Poličce. Na bednu do nejvyššího
místa vyskočil Jarda Knettig, o kousek níže se postavil Zdeněk Mach a třetí místo obsadil benjamínek
mužské kategorie tohoto roku Petr Matouš.
V Brně 4.–5. 7. se jel po pár letech úplně nový závod nazvaný Grand Prix Sk8 Slalom Brno a to na
silnici Pod Hády. Oproti našim poličským závodům
byly ty brněnské dvoudenní a navíc jim vyšlo počasí na výbornou. Spíše ale na pětatřicet výborných

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
Pardubický kraj a Dětský domov Polička uspořáFajmon, tel. 603 782 573.
daly ve středu 24. června dopoledne Kulatý stůl na
•
téma transformace péče o ohrožené děti a mládež.
Prodám dvoupodlažní dům s garáží
Spolu se zástupci města, partnerských organizací
v centru Poličky, 150 metrů od náměstí. Prohlíd- a institucí především z oblasti školství, zdravotka možná po telefonické domluvě. Cena dohodou. nictví a sociální, diskutovali jak o současné poTel.: 737 930 684.
době péče o děti v dětském domově, tak zejména
•
o možných změnách, které nyní zástupci domova
Prodám R. D. v Poličce na ulici M. Švabin- zpracovávají do podoby transformačního plánu.
ského 826. Cena dohodou. Tel: 737 327 601.
Dětský domov Polička je zapojený do projektu
•
„Transformace péče o ohrožené děti a mládež v ParProdám byt 3+1 cihla v Poličce. Tel. dubickém kraji“. Stejně jako v dalších 7 zařízeních
736 751 698.
zřízených Pardubickým krajem, hledají pracovníci
•
domova cesty, jak nejlépe v následujících letech
Pronajmu spodní patro rodinného domu. využít blížící se změny ve prospěch dětí. „Už nyní
Samostatná bytová jednotka 1+1, cca 50 m2. Prefe- děti v našem domově žijí ve 3 tzv. rodinných skuruji dlouhodobý pronájem. Tel 731 506 249.
•
Volné nebytové prostory 100 m2 Šaffova
33. Tel.: 604 240 618, tel.: 604 235 019.
•
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.
•
V  knihkupectví pana Dolejšího v Poličce
budou mít čtenáři možnost k dispozici novou knihu Josefa Němečka Osudy sedláků na Poličsku po
roce 1948. Autor v ní mapuje kolektivizaci zemědělství v tomto regionu pod dozorem Státní bezpečnosti v Akci K (kulak), ve které bylo v okrese
Polička odsouzenou 18 kulaků, u 16 z nich byla
provedena konfiskace majetku a 11 rodinných
celků „vesnických boháčů“ vysídleno mimo kraj
a okres.

ve stínu. Závody byly skvělé a naši jezdci dokázali
uspět i v těchto „australských“ podmínkách, které
připomínalo nejen pražící slunce, ale i okolní porost.
Kategorie dětí patřila opět Petrovi Martinů, který
by i z důvodů skvělých časů mohl být o kategorii
výš. Na druhém místě za ním skončila Karolína Machová, třetí Lukáš Martinů, na čtvrtém místě Emily
Martinů, šestá Mařenka Maděrová a za ní se svým
šťastným číslem sedm Anička Šafránková. Kategorii
dorostu ovládl na prvním místě Vojta Nunvář. V kategorii žen na třetím místě Renata Škrabalová. Kategorie mužů byla v naší režii. Od prvního místa vládli
naši mladí jezdci, kteří nedávno do kategorie mužů
přestoupili. První byl zatím nepřekonaný Jarda Knettig, v závěsu hned za ním jeho bratr Jakub Knettig
a třetí dělené místo obsadil Petr Matouš a ostřílený
závodník Stanislav Nožka. Děkujeme moc Brnu, že
obnovilo svoje závody a doufáme, že budeme jezdit
po brněnském asfaltu i v příštích letech.
Teď už jsou na řadě další závody, rovnou Mistrovství republiky, kde jinde než v Poličce. Termín je 8.–
9. 8. Kdo už má na tuto dobu dovolenou, doporučuji
zrušit. Závody ponesou statut PRIME, tím pádem
počítáme i se zahraniční účastí. Potvrzeny máme
například jezdce ze Švédska, Ruska, Ukrajiny a Německa. Premiérou letošního roku bude zcela nová lokalita pro sobotní GIANT a HYBRID slalom. Silnice,
která ústí z Litomyšle do Poličky a z jejíhož vrcholku
je celá Polička jako na dlani. Je zde rok nový asfalt,
který je úžasně rychlý. Večer je samozřejmostí afterpárty, která by i letos měla být pod taktovkou Jäggermeister. Výhodou oproti uplynulým ročníkům bude
lokace přímo v centru města a to na parkovišti vedle
hotelu Poličan pod kostelem. V neděli se pak tradičně sejdeme na nábřeží. Těšíme se na vás.
-jt-

Přirozené je vyrůstat v rodině
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pinách, kde o ně pečují vždy 2 vychovatelé a jeden
asistent pedagoga. Počet dětí v domově se postupně snižuje, současně roste potřeba poskytovat
služby pro pěstouny, nebo naopak pro rodiny tak,
aby k nám nové děti z rozhodnutí soudu vůbec nemusely přijít,“ popsala současnou situaci ředitelka
Dětského domova Polička paní Miroslava Přiklopilová.
„Očekáváme, že připravované změny posílí
a rozšíří stávající služby pro rodiny, ať už terénní, nebo ambulantní a děti tak budou stále méně
opouštět své rodiče a přirozené prostředí“, upřesnil Jaroslav Martinů, starosta Poličky.
Projekt probíhá od února letošního roku a osm
transformačních plánů by mělo být kompletně připraveno nejpozději v dubnu 2016.

Tenis
20. 6. Na sobotu 20. 6. bylo naplánováno mistrovství Pardubického kraje neregistrovaných tenistů.
Velký počet přihlášených sliboval dlouhý a náročný
program. Bohužel příroda byla proti a kvůli nepříznivé předpovědi počasí, někteří hráči raději cestu do
Poličky odložili. Ale jak už to bývá, některé předpovědi se nepotvrdí. A i když na začátku turnaje trošku zapršelo, zbytek dne už tenisu přál. A tak čtrnáct
mušketýrů začalo své souboje o titul přeborníka
Pardubického kraje.
Ve třech skupinách se bojovalo o postup do čtvrtfinále, následného semifinále a finále. Bez jediného

zaváhání si o titul zahráli Filip Zimčík a Martin Tofi.
Finále bylo jednoznačnou záležitostí dobře bránícího a úspěšně přecházejícího do útoku Filipa. Ale ani
Martin se nemusí za nic stydět. Jeho hra byla velice
atraktivní a pestrá a oku lahodící.
Konečné pořadí turnaje:
1. Filip Zimčík
2. Martin Tofi
3. Martin Kubát a Martin Beneš
5. - 8. Pavel Stříteský, Michal Kolář, Jirka Střílek
a Pepík Nudera
9. - 14. Radek Kohoutek, Lukáš Havlíček, Václav
Zemánek, Erik Vápeník, Jindra Němec, David Konstantyn
21. 6. Dorost - Polička - Ústí nad Orlicí 3:6
Body: Bára Quittová, Filip Slaný - Zdenda Jílek,
Lucka Jílková - Quittová
Senioři - Polička - SKT Hradec Králové 4:5
Body: Zdeněk Hrubý, Bohouš Slaný, Lída Teplá,
Alena Pazlarová, Hrubý - Slaný, Petr Hegr - Ivo Teplý,
Teplá - Pazlarová
27. 6. turnaj dorostu v Poličce. Mezi chlapci zaznamenal jednu výhru ve dvouhře Zdenda Jílek. Mezi
děvčaty obsadila Lucka Jílkoví 3. místo ve dvouhře
a 2. místo ve čtyřhře. Hrála také Eliška Hrubá a Simča Válková.

28. 6. poslední mistrovské utkání sezóny 2015.
Mladší žactvo - Polička - Česká Třebová D 8:1
Body: Dan Fučík, Jirka Toman, Sam Mašek, Šárka Uhlířová, Simča Válková, Fučík - Toman, Štěpán
Jelínek - Matěj Vodák, Karolína Vendolská - Klaudie
Matoušková
Vyhodnocení soutěží družstev:
Minitenis - skóre zápasů 5:5 znamená nečekané
3. místo
Babytenis A - skóre 3:2 a zasloužené 3. místo
Babytenis B - skóre 0:5 a 6. místo, které bude příští
rok vylepšeno

Mladší žactvo - skóre 4: 2 a krásné 2. místo
Dorost - skóre 4:2 a pěkné 3. místo
Senioři - skóre 1:3 stačí jen na 4. místo a celkově
7. místo z deseti týmů
Celkové skóre našich týmů je 18:19 a sezóna je
označena jako úspěšná.
4. 7. turnaj mladších žákyň v Poličce. Velice úspěšný turnaj pro naše hráčky. Jednu výhru ve dvouhře
zaznamenaly Karolína Vendolská, Šárka Uhlířová
a Simča Válková. Kačka Kotvová obsadila 3. místo.
Navíc Kačka se Simčou ovládly čtyřhru a získaly
1. místo (viz foto).
11. 7. turnaj AAA. Tohoto zvacího turnaje za krásného počasí se zúčastnilo 9 dvojic.
Na třetím místě se umístily dvojice Láďa a Petra Hamanovi a Vláďa Vltavský s Drážou Báčovou.
Druhé místo obsadili Petr Pražan s Pepou Vápeníkem a z turnajového titulu se radovali Roman Češka
s Alenou Pazlarovou.
11. 7. turnaj mladších žákyň v Pardubicích. Tento turnaj si bude navždy pamatovat Simča Válková,
které se na třetí pokus podařilo uspět ve finále dvouhry a získat tak svůj první titul, který ještě vylepšila
1. místem ve čtyřhře, kde spolu s Kačkou Kotvovou
nedaly ostatním soupeřkám šanci. Kačka ještě získala jednu výhru ve dvouhře.
18. 7. turnaj mladších žákyň ve Svitavách. Šárka
Uhlířová vyhrála jeden zápas ve dvouhře a Simča
Válková obsadila ve dvouhře 3. místo.
-zj-

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Cyklisté opět
do Poličky
V pátek 7. srpna bude na Palackého náměstí odstartována 2. etapa 19. ročníku mezinárodního
cyklistického etapového závodu mužů Vysočina
2015.
2. etapa – 132,8 km
Start: 12.00 hodin. Cíl: cca 15.20 hodin
Polička – Kamenec – Sádek – Lačnov – Borovnice + (8 x okruh Borovnice – Javorek – Nový
Jimramov – Jimramov – Borovnice) a zpět do
Poličky.
Od 12.00 do cca 15.45 hodin bude okruh pro
silniční provoz zjednosměrněn (provoz jen ve
směru jízdy cyklistů). Ve stoupání nad obcí Borovnice bude ve 2., 4., 6. a 8. okruhu vrchařská
prémie.
Další etapová města jsou Přibyslav (1. etapa)
a Bystřice nad Pernštejnem (3. + 4. etapa)
Další informace o závodě na www.vysocinatour.
sweb.cz.

Volejbalový oddíl Spartak Polička vás zve
na volejbalový turnaj NEREGISTROVANÝCH

LOBÁNEK
XIII. ročník

Termín: sobota 29. 8.
8.30 hod prezentace, 9.00hod 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 20. 8.
Kontaktní osoba:
Ludmila HARAŠTOVÁ,
Nádražní 648, 572 01 Polička
mobil: 731 180 433
e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz
Ceny: Družstva obdrží věcné ceny
Občerstvení: Po dobu turnaje zajištěno
Srdečně vás zveme a těšíme se na vaši účast
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Bronzové medaile z olympiády
dětí a mládeže

Úspěchy poličského
kickboxu
Nadějný závodník poličského kickboxového oddílu Arena Vysočina František Šutera zaznamenal
v poslední době řadu úspěchů. Tento sedmnáctiletý talent, který se kickboxu věnuje tři a půl roku,
v loňském roce obsadil 3. místo v disciplíně kick
light na mistrovství České republiky, dále obsadil
v témže roce 3. místo na mistrovství světa v Polsku, a to v disciplíně semicontact. V letošním roce
se František Šutera opět účastnil mistrovství České
republiky, odkud si přivezl 3. místo z disciplíny kick
light a 2. místo z disciplíny lightcontact. V této době
se intenzivně připravuje na mistrovství světa, které
proběhne v roce 2015 v Turecku. František Šutera se
dlouhodobě připravuje pod vedením svého trenéra
Petra Gregora, který je sám aktivní závodník.
-dk-
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Ve dnech 14.–19. 6. proběhly pod záštitou Českého
olympijského výboru Hry VII. letní Olympiády dětí
a mládeže ČR. Do Plzně se sjela sportovně nadaná
mládež ze všech 14 krajů ČR a měla se utkat v 18
sportovních odvětvích. Celkem Plzeň hostila více
než 2000 sportovců. Pardubický kraj přivezl výpravu bezmála 200 sportovců a nechyběli v ní ani zástupci z Poličky. Vojta Nečas, Filip Augustin, Ondra
Tobiáš a Patrik Tichý, byli nominováni do výběru
pardubického kraje v hokejbale. Právě pardubický
tým byl jasným favoritem na zlato, celou základní
částí prošel bez ztráty bodu, bohužel malé klopýtnutí
nastalo v tu nejméně vhodnou chvíli a kluci prohráli
při prodloužení v semifinále s výběrem z Karlovarského kraje. O zlato se bohužel už naši borci neutkali,
ale vybojovali nad domácím Plzeňským krajem krásné bronzové medaile. Celá Olympiáda se nesla v duchu klasických Olympijských her, nechyběl zahajovací ani ukončovací ceremoniál s olympijským ohněm
a nechyběl ani maskot Oly. Všichni sportovci si tento
sportovní svátek velmi užili a na dlouhou dobu mají
na co vzpomínat.
Napsala Martina Nečasová, přímý účastník ODM
2015 Plzeň.
Na tomto místě se sluší připomenout, že tyto úspěchy nejsou samy sebou. Myslím, že největší podíl na
našich poličských reprezentantech má jejich trenér
Pavel Dvořák, známý v Poličce jako „Medy“, který se
mládeži věnuje již 14. sezónu. Jako oddíl jsme v Pardubické reprezentaci měli největší zastoupení a to je
zasloužené ocenění poličského hokejbalu pod vedením předsedy Pavla Štefky.
V minulosti jsme byli vícekrát ve starších žácích,
v mladších žácích, ale i v přípravkách mistry republiky. To vše je důkaz, že práce s mládeží je efektivní
a přináší ovoce. Není to jenom o medailích a umístě-
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ních, ale především o rozvoji mladého člověka, smyslu pro fair-play, spolupráci s kolektivem, umění naučit se vítězit, ale i umění naučit se přijmout porážku
a najít v sobě slova uznání pro lepšího soupeře. Velmi
slibně se „rozjely“ děti roku narození 2006 a mladší,
hrající v kategorii minipřípravky. Letos neměly konkurenci a suverénně vyhrály 1. místo v regionu Východ. U těchto nejmladších chceme pokračovat s náborem. Tímto vyzývám rodiče a děti od 5 let a výš,
aby si hokejbal přišli s námi vyzkoušet 1. 9. v 15.00
h. na stadion U Liboháje. S podporou města a především starosty Jaroslava Martinů, zde máme krásný
plastový povrch, na kterém je radost hrát. Do další
hokejbalové sezony přeji dětem radost ze hry a jejich
rodičům radost z dětí, nejen v oblasti sportu.
Jiří Tobiáš – vedoucí mužstva pro mládež
Kometa Polička

Olympionici - zleva: Patrik Tichý, Vojtěch
Nečas, maskot Oly, Filip Augustin,
Ondřej Tobiáš

Luboš Chládek ve Francii
korunním princem
Zatímco loni získal Luboš Chládek (24) na mistrovství ČR v kulturistice pěkné 3. místo, letos již
vyměnil bronzové Vysoké Mýto za zlatou Prahu.
Na letošním mistrovství ČR 6. června v Praze si
mladý borec stoupl na stupínek nejvyšší. Tímto
úspěchem se nominoval na významnou mezinárodní soutěž
WFF Universe ve francouzském La Ciotat
u Marseille. Luboš odcestoval koncem června přes
kus Evropy, aby poměřil svoji formu s nejlepšími
borci v kategorii Men Fitness do 80 kg.
Chládek dopadl více než skvěle, na této velké
soutěži vybojoval 27. června krásné 2. místo! Tento super úspěch mu rozhodně ale nespadl sám do
klína.
Luboš sportuje od malička, mnoho let hrál za
Poličku hokej, naše město reprezentoval také v atletice, kulturistice se věnuje 10 let. V roce 2012
přispěl svým fyzickým fondem mimo jiné i k prvnímu vítězství Kladkostroje Polička
v závodě dračích lodí na Velkém Dářku. Jeho doplňkovými sporty jsou vzpírání
a crossfit, občas také cyklistika.
Pro vzpírání má značný talent, který ovšem objevil příliš pozdě. Kdyby s tímto silově-výbušným
olympijským sportem začal v deseti letech (samozřejmě nejdříve s dřevěnou činkou), mohli jsme
mít možná po mnoha letech dalšího Ottu Zarembu,
ale na „kdyby“ se jak známo nejede a proto se Luboš bude prosazovat v kulturistice, v které naopak
existuje výhoda sportovní dlouhověkosti.
Luboš Chládek je perfekcionistou v přístupu
k tomuto sportu a to jak v oblasti tréninku, tak
stravování a regenerace. Sportem nežije jen na
tréninku, ale 24 hodin denně. Poctivě trénuje, dbá
na pravidelný přísun kvalitní stravy a doplňků
výživy. To vše má načasováno velmi přesně, ne na
hodiny, ale na minuty. Luboš neponocuje, nekouří
a je abstinent.
Nedávno se přestěhoval za svou přítelkyní, též
sportovkyní, u které našel podporu. V Pardubicích
má dobré podmínky k tréninku, práci s ideální
pracovní dobou, dobře skloubitelnou s časem k posilování a k příjmu výživy.
To vše není otázka pozitiv, o které by náhodně
zavadil, jsou to výhody, které si uměl sám zařídit,
protože správně pochopil, že tudy vede cesta k cíli,
kulturista může být úspěšný, když žije svým sportem celý den.
Za těch mnoho let, co se ve sportu pohybuji,
jsem poznal spoustu lidí, kteří byli geneticky zcela jistě talentovanější než Luboš Chládek. Neměli
ovšem tak vysoko nastavené ambice. Měli touhu
uspět, tu má ale kdekdo. Nedisponovali dostatkem
schopnosti transformace touhy v podobě realizace
praktického života soutěžního kulturisty, jakožto
zcela specifického sportovního životního stylu.

Střítežská míle již
po dvaadvacáté

Dřeli hodně, ale přeci jen méně než Luboš, dodržovali dietu,
ale byla kratší než ta velmi dlouhá Lubošova.
Jeli naplno pět dní v týdnu, to je posunulo vždy
dopředu. Potom přišel víkend a oni šli tzv. „pařit“
a tím se dobrovolně sami posunuli zpět o 20 až
40 %, vždy tedy stylem pět kroků vpřed, jeden až
dva kroky vzad.

Někteří věděli, že chybují, ale neměli morální
sílu pro kladnou změnu. Jiní byli tak mimo, že ani
nepochopili, jak si sami zavírají dveře k úspěchu.
Přitom se často jednalo o fyzicky skvěle vybavené
talentované mezomorfy. Neměli ovšem myšlení
šampionů a to je až 80% úspěchu!
Luboš myšlením šampiona disponuje a díky
tomu dokázal proměnit pozitivní vizualizaci do
reálného špičkového umístění. Jeho profesionalita se projevila i ve výběru partnerky, při kterém
bylo primárním cílem se zaměřit na ženu, která ho
bude plně chápat. Nenechal se tedy zmást tvrzením o výhodě a přínosu rozdílných partnerských
zájmů, správně pochopil, že tento názor je pro jeho
sportovní růst kontraproduktivní. To vše pak dotáhl v praxi k naprosté dokonalosti vědom si faktu,
že ta správná žena je pro něho stejně důležitá, jako
špičkové agregáty AMG pro Mercedes Benz.
Našel totiž životní partnerku, která se pohybuje
v oblasti fitness, sama nadšeně trénuje, fandí mu,
pomáhá, vytváří podmínky pro jeho sportovní
vzestup. Bonusem navíc a výše zmíněnou dokonalostí je i skutečnost, že se jedná o ženu pohlednou,
sympatickou a podle vyjádření Luboše značně milou. A právě za touto milou slečnou, dobrou pracovní nabídkou a optimálními tréninkovými podmínkami se Luboš nedávno odstěhoval do našeho
krajského města.
Na stříbrnou medaili Universe WFF ve Francii
se ale z drtivé většiny času nadřel ještě v naší krásné Poličce, do které se bude rád vracet na návštěvu
za svými rodiči. V La Ciotat u Marseille fandila
Lubošovi jeho, ve Francii trvale žijící sestra, která
neváhala jet 500 km na jih země, aby mohla svého
bratra podpořit.
Luboši, gratuluji ke skvělému úspěchu na významné soutěži. Úspěchu, který patří i Poličce
a přeji mnoho dalších sportovních titulů, nyní již
v barvách Pardubic. Hodně životní pohody a osobního štěstí!

Již 467 mil urazili běžci ve Stříteži. Tentokrát
tím v neděli 21. 6. oslavili letní slunovrat. Na
startu i v cíli se jich sešlo 42. To je o 16 více, než
bylo doposud. Čtyři sportovci chyběli na změnu
ve statistice co do účasti absolutní.
Počasí běžeckému sportu přálo. I severozápadní vítr do zad se přičinil o čtvrtý, osmý a devátý nejlepší čas na této trati zaběhnutý v letní
den. I když nebyly atakované top vrcholové časy,
o kvalitě hovoří rovná padesátka překonaných
evidovaných rekordů.
Pravda je, že dvanáct z toho bylo rekordů základních, ale věřím, že nováčci se opět na startu
objeví.
Složení běžců a běžkyň bylo různorodé, jak věkem, tak sportovním zaměřením. Mezi chlapci
patřili k lídrům členové Atletiky Polička a Bike
Clubu Sádek. Děvčata byla rozmanitější. V obou
posílili závodní pole milovníci hasičského sportu – děvčata z Kamence a chlapci ze sousedního
Širokého Dolu.
Marek Lorenc již vítězství ochutnal, ale musel o ně tvrdě bojovat rovněž s bývalým vítězem
Tomášem Fliedrem. Těsně třetí za nimi skončil
v osobním rekordu domácí Karel Radiměřský,
který zde na „bedně“ byl již několikrát. Anička
Krátká, držitelka kvalitního absolutního nejlepšího času, zvítězila před jarní vítězkou Lenkou
Vejdělkovou. Ta však jen několik hodin předtím
závodila na trati náročného překážkového běhu
na 6 km.
Na podium s nimi vystoupila v osobním rekordu Pavla Šimůnková, která zde již také zvítězila.
Potlesk si však zaslouží všichni, kteří závod absolvovali a dokončili. Místo potlesku však na ně
čekala tombola s užitečnými potřebami, koláčky
a pamětními listy.
Závod samo nemůže být bez rozhodčích, kteří odvedli perfektní práci i s použitím techniky
a proto jim patří ten největší dík za zdárný průběh závodu.
Podrobnější info najdou zájemci tradičně na
www.stritezskamile.wgz.cz.
Oslava podzimní rovnodennosti proběhne
(bude se běžet) ve středu 23. září. Startovat se
bude v 18 hodin.
Miloslav Červ

Jiří Štěpánek, kondiční trenér
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Plavecký bazén
Bazén zavřeno

slunečník
hřiště

Sauna zavřeno

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)
• Přijímáme rodinné pasy (sleva 5%)

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.
ne:
zavřeno
Koupaliště
Provozní doba v srpnu je od 10 do 19 hod.
Případné změny budou zveřejněny na informační tabuli na koupališti a před plaveckým bazénem,
na www stránkách město Polička, T.E.S. s.r.o.
V případě nepříznivého počasí je koupaliště zavřeno.
Dětem mladším 10 let je vstup na koupaliště povolen v doprovodu s osobou starší 18let
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
Půjčovné:
plavecké pomůcky:
rukávky/pár
plavecký pás
pálka na stolní tenis 2 ks
a míček l ks

10 Kč/den
100 Kč/2 hod.

Kiosek na koupališti - Občerstvení je zajištěno
po dobu provozu koupaliště.
V areálu koupaliště se nachází brouzdaliště
s ohřevem vody, tryskající vodou a skluzavkou
pro nejmenší, skluzavka velká, plážové hřiště,
tenisový stůl, dřevěná odpočívadla, sprchy, slunečníky, bistro.
Aktuální změny a informace o provozu plaveckého bazénu a koupaliště jsou zveřejněny na www
stránkách město Polička a T.E.S., s. r. o.
Kontakt:
• koupaliště 731 020 030
v době od 9.30 do 19.30 hod.
• Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
tel. 737 867 342
• Zdena Mihulková plbazen@tespolicka.cz,
tel. 461 725 631
Zimní stadion
srpen – v provozu je in-line plocha
Bruslení pro veřejnost zdarma: úterý 17.15 –
18.15 hod., neděle 15.30 – 16.30 hod.
Bruslení pro kolektivy:
po dohodě s vedoucím ZS.
Kontakt:
Grubhoffer Miloš,
tel. 605 246 743 vedoucí ZS Polička,
zimnistadion@tespolicka.cz, tel. 461 725 427

5 Kč/hod.
5 Kč/hod.
5 Kč/2 hod.

Úspěšným fotbalistům
blahopřálo vedení města
Fotbalovou „jedenáctku“ starší přípravky SK
Polička společně s jejich trenéry Romanem Lajžnerem a Jiřím Machem přivítal starosta města
Jaroslav Martinů s místostarostkou Marií Kučerovou v pondělí 22. června. Mladí fotbalisté v letošním roce měli více než úspěšnou sezónu.
Po jedenácti letech (poslední účast na finálovém turnaji byla za éry v současnosti ligových
fotbalistů D. Housky a T. Holeše pod vedením
trenéra J. Housky) se starší přípravka SK Polička
probojovala do finále krajského poháru, které se
uskutečnilo za úmorného vedra v sobotu 6. června na stadionu ve Vysokém Mýtě.

K soupeřům patřila v základní skupině mužstva z Hlinska, Pardubic, Holic a z Moravské
Třebové. Nutno zdůraznit, že ve finále celého
turnaje se utkali borci z Hlinska a z Pardubic,
což potvrzuje velmi silné složení naší základní
skupiny.

Ubytování „Balaton“
u koupaliště
Úspěšní mladí fotbalisté se zástupci města
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem
8 lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení,
společenskou místnost s krbem. Venku je ohniště
vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení.
Provozovatel T.E.S., Jiráskova 977, Polička
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
m.t. 737 867 342, 461 725 631.

Blahopřání patří těmto poličským hráčům: Michal Makovenyi, Petr Pham, Michal Zahradníček,
Matěj Bulva, Jan Vraspír, Adam Mach, Jan Valouch, David Večeřa, Min Vu, Nikolas Roun, Kristián Dzurko, Přemysl Mitáš, Jan Světlák.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Kamenecké
podání
V parný sobotní den 18. 7. se
konal na antukových hřištích
areálu Pod Lípou v Kamenci
u Poličky 16. ročník turnaje Kamenecké podání, kterého se zúčastnilo pět družstev. Dva týmy
se rekrutovaly u nás a zbylé byly přespolní ze Svitav, Bechyně a Lelekovic.

Momentka ze zápasu Antik vs. Kamenec
Vyhráli Brufeni před Kamencem. Třetí skončili
Lelky následované Antikem a Lachtany.
Turnaj byl poznamenán ošklivým úrazem hráče
Antiku, který si nešťastným doskokem vykloubil
kotník, takže po letech opět zasahovala i záchranná služba. Přejeme mu co nejlehčí a nejrychlejší
uzdravení bez následků. Antik pak zbylé dva zápasy již nedohrával.
Děkujeme obci Kamenec za záštitu celé akce
a poskytnuté zázemí k jejímu uskutečnění.
Náš dík patří též sponzorům: Bartosh, s. r. o. - reklama, Kovoslužba Bulva, MIRO Borová a Tiskárna Polička.
Za TJ Spartak Polička RS
J. K. Dvořák

Poličský bagr
Ve slunnou sobotu 11. 7. se
na pískových hřištích ve sportovním areálu v Sebranicích
uskutečnil za téměř ideálního
volejbalového počasí XV. ročník
plážového volejbalového turnaje
dvojic Poličský bagr. Soutěže se zúčastnilo celkem
18 družstev nejen z Poličky a okolí, ale i přespolní
z Brna, Bechyně, Bratislavy a Chocně.
Vyhráli Modelky (Monika Luková, Jan Škorík).
Druzí skončili Návštěvníci (Vladimír Král, Tatiana
Vaculová), třetí až čtvrtí pak Lajny, s. r. o. (Michal
Bulva, Sabina Goldhammerová) a Mrníci (Michal
Směšný, Romana Šatrová). Vzhledem k hojnému
počtu týmů a vymezenému času se pořadí nedohrávala.
Všem účastníkům děkujeme za účast i předvedené výkony a těšíme se na přesrok na viděnou,
neb XVI. ročník budou hrát dvojice mužské.
Děkujeme sponzorům, bez kterých by se turnaj
neobešel. Jsou to MIRO Borová, Bartosh, s. r. o. reklama, Kovoslužba Bulva a Tiskárna Polička.
Náš dík patří také obci Sebranice za vstřícnost
s technickým zabezpečením celé akce a veliká pochvala za perfektně připravené zázemí i hřiště.
Za TJ Spartak Polička - RS
J. K. Dvořák a Michal Bulva,
policskybagr.nastrankach.cz
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