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Hrad Svojanov se otevírá
všem hendikepovaným
Nové informační systémy v tabletech a akustických sloupcích zpřístupňují hrad Svojanov
všem zdravotně postiženým.
Hrad Svojanov je jediným hradem v České republice, který umožňuje návštěvu objektu zrakově i sluchově postiženým bez asistence. Hrad
nabízí 730 metrů dlouhou trasu, kterou si mohou
hendikepovaní občané projít. V úterý 11. dubna
byl tento ojedinělý projekt představen noviná-

a bronzové modely, které zdravotně postiženým
lidem přiblíží, kde se právě nacházejí. Pro nevidomé jsou k dispozici sluchátka, do kterých se
z informačních sloupků přenáší zvukový záznam
s popisem místa a následující trasy. Pro tyto
návštěvníky budou upravené také prohlídky interiérů hradu. Provedou je speciálně proškolení
průvodci. „Lidem s poškozením zraku se budou
individuálně věnovat. Nevidomí si budou moci
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Vzpomínka na
květen 1945
Zveme vás na pietní vzpomínkovou akci při
příležitosti 72. výročí osvobození naší republiky.
Setkání se bude konat na Centrálním hřbitově
v Poličce dne 8. května od 13.30 hod. Společně tak
uctíme památku těch, kteří padli za osvobození
naší vlasti.
město Polička

Co nového
v dětském
domově?

řům na tiskové konferenci. Majitele hradu, město Poličku, reprezentoval starosta Jaroslav Martinů a místostarosta Bc. Antonín Kadlec. Oba si
vyzkoušeli, jak technika funguje. Starosta podstoupil i zkoušku se zakrytím svých očí a prošel
takto kus trasy. „Tento projekt nemá v ČR obdoby, lidé tak mají možnost dostat se do atmosféry místa,“ komentuje projekt Mgr. Treml z firmy
Dinasys, která systém instalovala, zároveň muž,
který je nevidomý.
„Informační systém pro osoby se zrakovým
a sluchovým postižením jsme pro hrad Svojanov navrhli a dodali tak, abychom se, co nejvíce
přiblížili možnosti samostatného a bezpečného
pohybu osob se zrakovým postižením a zpřístupnili informace pro osoby se sluchovým
postižením,“ vysvětluje Ing. Martina Turpin,
ředitelka společnosti Dinasys, s. r. o. „Systém
zahrnuje nejen zvukové sloupky, ale i tištěné
průvodce v Braillově bodovém písmu, umělé
vodicí linie, hmatové štítky a zmiňované tablety
s videonahrávkami ve znakové řeči. Práce na takovýchto projektech je pro nás vždy významná
a jsme poctěni, že naše prvky a produkty mohou
zpřístupnit bohatou historii našich památek
a to pro všechny návštěvníky – například sloupky může využívat jakýkoliv návštěvník včetně
dětí,“ podotýká Martina Turpin.
Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
Pro novou návštěvnickou sezonu připravil
hrad Svojanov velkou novinku. Speciální informační systémy v tabletech a akustických sloupcích zpřístupňují památku všem zdravotně postiženým.
Lidem s poškozením zraku či sluchu se otevírají možnosti „prohlédnout“ si oblíbenou památku
zvenku i zevnitř. Na styčných místech v hradním areálu jsou rozmístěné informační sloupky

v interiérech některé exponáty i osahat, aby si
mohli lépe představit, co se v které místnosti nachází,“ informoval kastelán hradu Miloš Dempír.
Pro návštěvníky s poškozením sluchu správa
hradu pořídila tablety s videonahrávkami prohlídkových tras ve znakovém jazyce. „S těmito
tablety si mohou projít jak venkovní areál, tak
oba vnitřní prohlídkové okruhy,“ upřesnil Miloš Dempír. Lidé se tak seznámí s romantickým
hradním palácem, se středověkými částmi hradu, ale i s celým venkovním areálem, který čítá
730 metrů.
Na projektu pracovala pražská společnost DINASYS, která nabízí celou řadu multifunkčních
produktů z oblasti orientačních a informačních systémů pro zdravotně postižené občany. „Informační systém pro osoby se zrakovým
a sluchovým postižením jsme pro hrad Svojanov navrhli a dodali tak, abychom se, co nejvíce
přiblížili možnosti samostatného a bezpečného
pohybu osob se zrakovým postižením a zpřístupnili informace pro osoby se sluchovým postižením,“ vysvětlila Martina Turpin, ředitelka
společnosti DINASYS.
Systém zahrnuje nejen zvukové sloupky a tablety s videonahrávkami ve znakovém jazyce, ale
i tištěné průvodce v Braillově bodovém písmu.
Tam, kde by se návštěvníci nemohli zorientovat
pomocí pevných bodů, byly instalované umělé
vodící linie v podobě kovových lišt (hlavní nádvoří, gotická zahrada) a sloupků s řetízky (od
zahrad k domu zbrojnošů a dále k bráně). Na
důležitých místech v areálu jsou také umístěné
hmatové štítky, které hendikepované nasměrují,
kam se mají vydat dál, ale zavedou je také například do restaurace či na toalety.
„Práce na podobných projektech je pro nás
vždy významná. Jsme poctění, že naše prvky
a produkty mohou zpřístupnit (pokr. na str. 2)
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Dětský domov Polička začal realizovat svůj
transformační plán. První čtyřčlenná rodinná
skupina dětí se 1. 3. 2017 přestěhovala do nově
zrekonstruovaného městského bytu v Pomezí.
Děti se od začátku podílely na přípravách k nastěhování. Pomáhaly při výběru vybavení, s malováním, montovaly nábytek. Děti si v bytě za pomoci
kvalifikovaného personálu samostatně hospodaří.
Nakupují, vaří, perou, uklízejí, starají se o svoji domácnost a plánují společný program pro volný čas,
tak jako v běžné rodině. Dle jejich slov se zde cítí
jako doma, a za to jsme moc rádi.
Dne 5. 4. přijali naše pozvání na návštěvu bytu
starosta Poličky Jaroslav Martinů, starostka
Pomezí paní Věra Chemišincová, místostarosta
Bc. Antonín Kadlec a naši sousedé z OLH Polička,
Ing. Radek Krejčí a Marie Prudká. Děti je pohostily moučníkem, který samy připravily a ukázaly jim
svůj nový domov. Společné povídání u kávy proběhlo v příjemné atmosféře.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem,
kteří nám dali šanci, aby naše děti mohly vyrůstat v přirozeném prostředí. Naše díky patří panu
starostovi Jaroslavu Martinů, členům Rady města
Poličky a všem našim příznivcům. Dále bychom
chtěli poděkovat panu Ing. Krejčímu za spolupráci
při přípravách bytu k provozu.
Nadále budeme jednat nejen s městem Polička
o možnosti získání dalších bytů. Věříme, že život
našich dětí v bytech je správnou cestou k získání
potřebných kompetencí pro jejich budoucí samostatný život a přirozené začlenění do běžné komunity.
Bc. Miroslava Přiklopilová, ředitelka Dětského
domova Polička

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
18. května
www.policka.org/jitrenka
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Hrad Svojanov
se otevírá všem
hendikepovaným

Setkání zástupců služeb pro ohrožené
rodiny, děti a dospělé osoby

(pokr. ze str. 1) bohatou historii našich památek a to pro všechny návštěvníky. Například
sloupky může využívat jakýkoliv návštěvník
včetně dětí,“ podotkla Martina Turpin.
Hrad už před několika lety pořídil pro tělesně
postižené návštěvníky schodolez. Pomáhá zdolat
schodiště v expozicích hradního paláce. „Troufám si říci, že v dnešní době je hrad Svojanov
zřejmě jediným památkovým objektem v České
republice, který je v takového míře zpřístupněný všem skupinám hendikepovaných návštěvníků,“ poznamenal Miloš Dempír. Inspirací pro
Svojanov byl hrad ve Staré Ĺubovni, který je
jediným takto vybaveným objektem na Slovensku. „Díky pomoci tohoto hradu se nám podařilo
vytvořit informační systém na míru hradu Svojanov a obohatit tak možnosti nabídnout našim
návštěvníkům něco nového,“ sdělil kastelán.
Unikátní projekt s informačními systémy pro
zrakově a sluchově postižené osoby se podařilo
zrealizovat díky dotaci ministerstva pro místní
rozvoj a příspěvku města Poličky, co by majitele
památky. Celkové náklady činí 680 tisíc korun.
Čtvrt milionu poskytlo ministerstvo pro místní
rozvoj, stejnou částkou se podílelo město Polička.
Zbývající část doplatil hrad Svojanov z výtěžku
ze vstupného.
Informační systémy pro nevidomé a neslyšící
návštěvníky hradu jsou v provozu od zahájení
nové turistické sezony. Tablety s videonahrávkami ve znakovém jazyce i speciální sluchátka,
stejně jako itinerář jednotlivých tras v Braillově
písmu jsou na požádání k dispozici v pokladně
hradu, a to zcela zdarma.
Po úspěšných Velikonocích
následuje hradní jarmark
Také v letošním roce se na historickém sídle
odehraje celá řada kulturních akcí, které zpestří návštěvnickou sezonu. Na první květnový víkend je připravený hradní jarmark.
Jak už bývá zvykem, památka se promění v řemeslné tržiště. Mohou se zde prezentovat drobní
prodejci a šikovní řemeslníci, kteří předvedou
svůj um a nabídnou své výrobky a produkty. Děti
se ledacos přiučí v dílničkách. Nebude chybět ani
doprovodný program na hlavním nádvoří, vystoupení šermířů, hraná představení a tanečnice.
Hradní jarmark je druhou letošní velkou slavností na hradě. První byly svátky jara. O velikonočním víkendu se přijelo na hrad Svojanov
pobavit na tři tisíce turistů a milovníků historie.
Všichni jsou na hradní jarmark zvaní. Koná se
6. a 7. května. Brány budou pro veřejnost otevřené od 9 do 17 hodin.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

Oslava 40. výročí
naší MŠ

„Když byly Pavlovi dva roky, měla jeho rodina
velké problémy. Otec často fyzicky napadal jeho
matku. V Pavlových čtyřech letech skončil otec
ve vězení. Svou rodičovskou roli však nezvládala
ani matka. Měla problémy s alkoholem a Pavel se
v útlém dětství dostal do pěstounské péče své babičky, ta s ním, mimo jiné, řešila i výchovné a studijní problémy ve škole. Později babička onemocněla, a tak se Pavel dostal do dětského domova.“
Tak by mohl vypadat příběh chlapce, který se,
bez vlastního přičinění, dostal do velmi nepříznivé situace, ze které by ve svém věku jen těžko
dokázal nalézt cestu sám. V tomto případě se však
naštěstí jedná o příběh fiktivní, na jehož příkladu
si ale mají možnost ujasnit kompetence zástupci
služeb, zabývajících se ohroženými dětmi a dospělými na Poličsku.
Setkání zástupců služeb pro ohrožené rodiny, děti a dospělé osoby, se konalo 10. 2. v Divadelním klubu v Poličce. Téměř padesát zástupců
sociálních služeb, policie, neziskových organizací,
mateřských, základních i středních škol a odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Poličky
diskutovalo o svých možnostech a kompetencích
v podobných krizových případech.
Pavlův příběh byl rozebírán v jednotlivých momentech jeho života a zástupci si vyjasňovali, jaká
je jejich role v síti služeb, a co mohou pro Pavla
udělat. Definovali si i ideální nastavení vzájemné
komunikace a potřeb, které vůči sobě mají. To vše
proto, aby mohli ve chvíli, kdy se děti na Poličsku
ocitnou v podobné situaci jako Pavel z našeho příběhu, kvalitně a efektivně pomoci.
Toto setkání bylo uskutečněno díky projektu „Rozvoj sociální práce města Poličky“, který
má, mimo jiné, za cíl tvorbu multidisciplinárních
týmů, které zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdra-

Poděkování za pozvánku na workshop, který se
týkal ohrožených a týraných dětí.
Dne 10. 2. se ředitelky poličských mateřských
škol zúčastnily workshopu, který se týkal setkání
všech aktérů sítě pro ohrožené děti. Za všechny zúčastněné bych chtěla poděkovat za pozvání na tuto
akci, kde jsme se seznámily s mnoha organizacemi,
o kterých jsme mnohdy ani nevěděly, že existují.
Také nám bylo objasněno, co je v naší kompetenci,
pokud se setkáme s případem týraného a ohroženého dítěte, jak postupovat, na kterou organizaci
se obrátit a jak dále s ní spolupracovat.
Za všechny MŠ děkuje
Zdena Procházková.
Tento projekt je spolufinancován z Operačního
programu Zaměstnanost Evropského sociálního
fondu a ze státního rozpočtu České republiky. reg.
č. CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/15_023/0000774

Blahopřání pro Ing. Ladislava Vrabce
31. března oslavil významné životní jubileum –
80 let Ing. Ladislav Vrabec, významná osobnost
města Poličky. Přesně v den svých kulatých narozenin přijal gratulaci od starosty města Jaroslava
Martinů a místostarosty Bc. Antonína Kadlece.
Ing. Vrabec patří mezi vůdčí režisérské osobnosti Divadelního spolku Tyl, ve spolku působí od
padesátých let, nejprve jako herec, později jako režisér. Divadlem „žije i dýchá“. Vztah k divadlu a nadání zdědil po svém otci, který působil v řadách
ochotníků už v předválečném období.
Od počátku 60. let se kromě hraní věnuje i režii.
Za svůj život režijně nastudoval dvacítku představení a ve třiceti hrál. V roce 2012 mu byl udělen
Zlatý odznak J. K. Tyla za celoživotní organizátorskou, režijní a hereckou činnost v ochotnickém
divadle.
Pan Vrabec nežije pouze divadlem. 15 let vydával Poličské novinky, řadu let působí v redakční
radě Jitřenky. Divadlo hraje od 10 let, ale svůj
další koníček provozuje již od svých 8 let, a to je

rybaření. Energii dle svého vyjádření bere jak z divadla, tak z rybaření. Lásku k rybaření vyjadřuje
i jeho krédo: „Chceš-li být šťasten 3 hodiny, opij
se, chceš-li být šťasten 2 roky, ožeň se, chceš-li být
šťasten celý život, staň se rybářem.“
A čemu vděčí tento, dle vyjádření starosty města „malý velký muž“, za svůj vitální život? „Mám
rád řád a každý den naplněný. Chodím od úkolu
k úkolu. Rád vařím, mám rád život…“, prozrazuje
svůj recept oslavenec.
Přejeme panu Vrabcovi další naplněné šťastné
dny a hodně zdraví!
Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
S přáním dobrého zdraví svému dlouholetému
aktivnímu členovi se připojuje i redakční rada
Jitřenky.

ZO ČSCH Polička pořádá

Jarní výstavu

V letošním roce oslaví naše Mateřská škola na
Palackého náměstí v Poličce 40. výročí svého založení. Připravili jsme pro děti, rodiče a veřejnost
výstavu fotografií a dobových hraček v prostorách
budovy ve dnech 5.–6. 7. od 9 do 15 hod.
Vyvrcholením oslav bude vystoupení dětí v Tylově domě ve středu 7. 6. od 15 hod. Vstupenky na
tento program budou k vyzvednutí v MŠ ve dnech
29.–31. 5. (max. 3 vstupenky na rodinu). Srdečně
touto cestou zveme všechny současné i minulé žáčky a rodiče.
Vladimíra Střílková, ředitelka školy
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votnictví města Poličky. Součástí realizačního
týmu byla i lokální síťařka z projektu „Systémový
rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany
dětí“ pod ministerstvem práce a sociálních věcí,
která od července 2016 na Poličsku mapuje potřeby aktérů sítě služeb pro ohrožené děti.
Druhé setkání, na kterém se budou životní situace Pavla dále probírat, se uskuteční v polovině června 2017. Organizátoři doufají, že přispěje
k dalšímu zkvalitnění péče o ohrožené rodiny
a děti v regionu.
Za organizační tým
Bc. Anita Stanislavová, lokální síťařka
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králíků, drůbeže a holubů spojenou s expozicí
Českého strakáče

6. a 7. května
v chovatelském areálu „Pod Pivovarem“ v Poličce.
Výstava bude otevřena pro veřejnost
6. 5. od 12 do 17 hodin, 7. 5. od 9 do 15 hodin
Občerstvení, udírna a bohatá tombola.

Music of Exile
Česká premiéra „Music of Exile“
BBC 1967, Polička 2017
Tylův dům, čtvrtek 25. května v 19.00 hodin
Před půlstoletím zažila Polička, rodné město Bohuslava Martinů, malou senzaci – v roce 1966 se
sem na několik týdnů „nastěhoval“ štáb televizní
stanice BBC2, aby tu natočil podstatnou část dokumentu o životě a díle slavného rodáka. V té době
však v Británii jeho jméno i hudební dílo znal málokdo, a proto se režisér filmu Anthony Wilkinson
a hudební poradce, muzikolog Brian Large, rozhodli přiblížit jeho osobnost britským televizním
divákům.

Film se natáčel v jarních měsících 1966 v Poličce
a v kouzelné krajině Českomoravské vysočiny, a na
jeho realizaci se podíleli i místní občané (jmenujme alespoň paní Marii Pražanovou, která obětavě
každý den doprovázela tvůrce filmu na věž kostela
sv. Jakuba, nebo divadelníka pana Oldřicha Švece,
který ve filmu hraje tovaryše Stodolu). Ve filmu
také vystupovali jako tanečníci studenti 2. ročníku
poličské SVVŠ.
Později se štáb přemístil do Paříže a New Yorku,
a závěrečné scény se natáčely v Itálii a ve Švýcarsku.
Televizní film s názvem „Music of Exile“ (Hudba exilu) měl v BBC2 premiéru v říjnu 1967, tedy
přesně před 50 lety, ale z neznámých důvodů nebyl
nikdy uveden v Československu. Tehdejší režim nemohl mít žádné zásadní ideové výhrady vůči filmu,
který (jak je ostatně v BBC zvykem) byl politicky
zcela neutrální a byl by mohl v té době napomoci
při propagaci české hudby ve světě. A tak „Music of
Exile“ upadl v Čechách málem v zapomenutí…
Teprve v loňském roce na jeho existenci upozornil poličský patriot Jan Edlman, který jako 21letý
student angličtiny na pražské univerzitě asistoval

britskému televiznímu štábu při natáčení v Poličce.
Díky internetu našel kontakt na režiséra Anthonyho Wilkinsona, který je v současnosti stále činný
jako ředitel Wimbledonského hudebního festivalu
(kde propaguje mj. i dílo Bohuslava Martinů), a požádal ho o svolení promítnout film v Poličce v rámci
letošního Martinů Festu. Pan Wilkinson nadšeně
souhlasil a zanedlouho zaslal kopii filmu na DVD
k volnému použití, tedy bez nároku na jakýkoli honorář! Jan Edlman, nyní překladatel na penzi, se
ujal překladu doprovodného komentáře (jehož spoluautorem je slavný anglický spisovatel Anthony
Burgess, tvůrce „Mechanického pomeranče“, který
proslavil ve filmové verzi Stanley Kubrick), a ve
spolupráci s muzeem Polička (konzultace týkající
se citací ze vzpomínek a korespondence B. Martinů
a názvů citovaných skladeb) a s členy Spolku Náš
Martinů vytvořil definitivní verzi s českými titulky,
která bude poprvé v této zemi uvedena v poličském
Tylově domě ve čtvrtek 25. května v 19.00 hodin.
Po promítnutí zhruba hodinového filmu bude následovat beseda s jeho tvůrci (zatím je potvrzena
účast režiséra pana Wilkinsona s chotí i hudebního
poradce Briana Large, který v současnosti působí
jako režisér zfilmovaných oper a dalších hudebních
děl a zároveň dirigent v Metropolitní opeře v New
Yorku). Besedy se zúčastní i někteří z tehdejších
účinkujících, aby zavzpomínali na zážitky z natáčení unikátního filmu TV BBC2 o Bohuslavu Martinů.
Záštitu nad celou akcí převzalo město Polička, které se na ní i finančně podílí, a hlavním pořadatelem
je Spolek Náš Martinů, který vás tímto srdečně zve
na tento nevšední večer.
Režisér filmu „Music of Exile“ Anthony Bawden
Wilkinson se narodil 31. srpna 1940 v Tavistocku
v anglickém hrabství Devon. V letech 1963-64 pracoval v televizní stanici ITV, odkud přešel jako producent a režisér do hudebního a uměleckého oddělení BBC. Od roku 1970, kdy z BBC odešel, pracuje
jako režisér a scénárista na volné noze, a v současnosti je i ředitelem Wimbledonského mezinárodního hudebního festivalu. V nedávné době se stal vedoucím projektu na výstavbu nové koncertní síně
ve Wimbledonu pro 1250 posluchačů.
Je neúnavným propagátorem díla Bohuslava
Martinů a o filmu, který o něm v letech 1966-67
pro televizní stanici BBC2 natočil, říká, že znamenal zlom v jeho kariéře filmového tvůrce: „Fascinoval mě příběh chlapce, který se narodil na věži
kostela v Čechách… a který pak žil v exilu v Paříži,
New Yorku a nakonec ve Švýcarsku. Čím víc jsem
objevoval jeho hudbu… tím víc jsem pociťoval, že
se jedná o významného skladatele, kterého opomíjela módnost hudby dvacátého století.“

Muzikolog Brian Large (nar. 16. února 1939
v Londýně) je televizní režisér a autor. Patří mezi
přední světové TV režiséry, kteří se specializují na
operu a klasickou hudbu. Absolvoval Londýnskou
univerzitu, z níž má doktoráty z hudby a filosofie,
a postgraduálně studoval ve Vídni a v Praze. Později vystudoval Královskou hudební akademii v Londýně a v roce 1991 byl jmenován jejím členem.
V roce 1965 nastoupil do tehdy začínající televizní stanice BBC2 jako režisér hudebního a operního
4. května v 15 hod. se uskuteční v sále spolko- oddělení. O pět let později byl jmenován operním
vého domu Jordán v Poličce vystoupení žáků naší
šéfproducentem. Vytvořil jeden z nejoceňovanějškoly Pohlazení pro maminky.
ších programů klasické hudby v televizi – Prsten
Ke Dni matek popřejí písničkami a básničkami
Nibelungů (britská Královská televizní společnost
žáci, kteří reprezentovali naši školu v recitační
mu za něj v roce 1981 udělila titul „Nejlepší TV
soutěži Dětská scéna a pěvecké soutěži Poličský
režisér“). Od svého odchodu z BBC spolupracuje
skřivánek. Na tyto soutěže se děti připravovaly se
s předními světovými orchestry a dirigenty při
svými učiteli v rámci školního projektu Pohlazení
tvorbě záznamů a přímých přenosů oper a dalších
pro maminky. V úvodu programu se také předsta- hudebních představení (připomeňme jeho projekt
ví s několika písněmi soubor flétniček, který se „Tři Tenoři“, který je známý i u nás). V roce 2007 doschází v zájmovém kroužku Zdravé pískání a na
stal za „vynikající tvorbu více než 600 programů“,
závěr nejlepší zpěváci i recitátoři ze tříd II. stup- také zvláštní uznání festivalu Zlatá Praha. Je i auně naší školy. Dárečky pro návštěvníky připravily
torem monografií o B. Smetanovi (1970) a B. Marděti ve školní družině a ve třídách I. stupně.
tinů (1975).
Srdečně zvou žáci i učitelé
Jan Edlman

Pohlazení pro maminky
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Královna si opět
vybrala Poličku!
Veronika Červinská z Dobrušky je královnou Královských věnných měst pro rok 2017. Rozhodli o tom
hlasující, kteří během měsíce března podpořili právě
Veroniku. Již třetím rokem probíhalo focení dívek
a žen na veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové. Fotografie byly poté umístěny na webových stránkách a Facebooku svazku. V letošním roce
o post královny bojovalo 30 soutěžících. Veronika
Červinská získala 544 hlasů a koruna královny věnných měst patří právě jí.

A protože je královna, má právo výběru – výběru
města (z devíti Královských věnných měst), které
chce navštívit. Vítězná královna si zvolila Poličku.
Symbolicky tak nová královna stráví noc na hradě.
Město Polička totiž věnuje jako výhru nocleh na hradě Svojanově, na hradě, který patří městu více než
100 let. Kromě hradu navštíví královna i město Poličku a jeho atraktivity. „Velmi nás těší, že si vítězná
královna již podruhé zvolila jako výhru naše město,
a doufáme, že se jí na hradě Svojanově a v Poličce
bude líbit,“ komentuje volbu královny Naďa Šauerová, tisková mluvčí města.
Ing. Nada Šauerová, Královská věnná města

Český den
proti rakovině
Letošní ročník celorepublikové kampaně se
uskuteční ve středu 10. května. V Poličce sbírku
zajišťuje zdejší pobočka svitavského klubu AREA
ve spolupráci s místní obchodní školou a mateřským centrem MaTami. Kvítek měsíčku zahradního symbolizuje tentokrát výzkum, prevenci a léčbu onemocnění hlavy a krku (ORL). Poděkování
patří organizátorům, spolupracovníkům a dobrovolníkům, všem, kdo vyjádří podporu. Děkujeme!
-zk-

Terezínská tryzna
Výbor ZO ČSBS Polička zve na zájezd na Terezínskou tryznu. Tato akce proběhne v neděli
21. 5. a je zcela zdarma. Odjezd je plánován na
6. hodinu ranní od gymnázia. Zájemci se mohou
hlásit u paní Zrůstové, telefon 775 371 872.
Za výbor ZO ČSBS Polička 
Jana Zrůstová
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Vokénko VOVO

Z Rady města Poličky

Postřehy z Poličky
Někteří řidiči snad nevnímají, že existuje i okolí
a ostatní řidiči, případně nějaké předpisy.
Fotky ukazují neukázněnost řidičů:

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města
Poličky konané dne 20. března 2017
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, Střítež, Polička, na
akci „Projektová dokumentace: Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dohody o stanovení rozsahu a ceny činností pro rok 2017 včetně Ceníku služeb
a výkonů pro rok 2017 se společností T.E.S., s. r. o.,
Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze
dne 29. 1. 2016 s panem Liborem Sedlákem, Svitavy – odborně způsobilou osobou na úseku požární
ochrany, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančních
podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, Pardubice, dle důvodové zprávy.
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníka komise na akci
1. Na výjezdu od gymnázia stojí 2 auta – jak má „Oprava chodníku a nové parkoviště na ul. Střítežská
auto odjet od gymnázia?
v Poličce“ dle důvodové zprávy
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem
„Městské hradby v Poličce, úseky SO 16-18 obnova
hradebních ochozů a střech věží, SO 22 – obnova
zdiva za domy č. p. 40-42.“ firmě GEOGARD, s. r. o.,
Chrudim, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
„Městské hradby v Poličce, úseky SO 16-18 obnova
hradebních ochozů a střech věží, SO 22 – obnova zdiva za domy č. p. 40-42.“ s firmou GEOGARD, s. r. o.,
Chrudim, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 082017 na akci „Městské hradby v Poličce,
úseky SO 16 – SO18, obnova hradebních ochozů
a střech věží, úsek SO 22, obnova zdiva za domy
č. p. 40-42“ s firmou GEOGARD, s. r. o., Chrudim,
2. Vedle Borovské pekárny u Tesca často zastavu- dle důvodové zprávy.
jí auta a řidiči si jdou nakoupit. Nastává nebezpečná
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě
situace pro ostatní řidiče, zvláště když tam zastaví
o dílo č. 2/2015 na akci „Restaurování Mariánskévelká auta. Není vidět na silnici při výjezdu od Pe- ho (morového) sloupu v Poličce“ s dodavatelem
nny. Náklaďák stál, já nemohl vyjet, tak jsem aspoň
Mgr. BcA. Petrem Gláserem, Kopidlno, dle důvodofotil. A přitom před Penny je parkoviště dost velké.
vé zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo ze dne 4. 3. 2015 na akci „Dílčí oprava obvodového pláště Tylova domu“ s firmou SONET
BUILDING, s. r. o., Hlinsko v Čechách, na realizaci
závěrečné etapy v roce 2017, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje užití městského znaku v cyklomapě
města Poličky agentury Kompakt, spol. s r. o., Poděbrady, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku na kartě stanice HZS Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo na vypracování projektové dokumentace pro
akci „Polička – Střítež – výměna vodovodního řadu“
uzavřené dne 22. 12. 2016 s Vodárenskou společností Chrudim, a. s., Chrudim, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Jiřího Tomana, na funkci předsedy kulturní komise ke dni
31. 3. 2017.
RM jmenuje pana Lukáše Zrůsta, do funkce předsedy kulturní komise ke dni 1. 4. 2017.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo se společností EKOTERM CZ, s. r. o., Letovice,
na akci „II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“, dle
důvodové zprávy
RM bere na vědomí zprávu Pardubického inspektorátu České školní inspekce, Pardubice, o výsledku
šetření stížnosti v Masarykově základní škole Polička, doručenou dne 21. 2. 2017 a vyjádření Mgr. Lenky Novotné, ředitelky školy, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo s firmou H & B delta, s. r. o., Vsetín, na zakázku „Oprava střechy empírové budovy s průjezdem
(příhrádku) v areálu hradu Svojanov“ dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou
E-STAF, s. r. o., Praha, provoz Polička, na zhotovení
ochranné zídky v areálu bývalého koupaliště v Poličce – Stříteži, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o dílo s panem Štefanem
Vlčkem, Polička, na zhotovení půdní vestavby –
2. etapa, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje záměr koupě nemovitosti – stavební
parcely p. č. st. 997 o výměře 222 m2, jejíž součástí
je dům č. p. 374 na ulici Hegerova, část obce Horní
Předměstí, obec a k.ú. Polička, za kupní cenu ve výši
1.200.000 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem
uhradí kupující město Polička.
RM bere na vědomí obsah dopisu určeného zájemcům o koupi/prodej bytu v připravované výstavbě
bytových domů v lokalitě Bezručova – Polička.
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
(tzv. anonymizovaný text); originální text je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Projekt EDiDaV
3. Těsně před autobusovou zastávkou na Hegerově ulici a zároveň těsně před výjezdem z postranní ulice stojí auto.

Pochvala: Policie vyslyšela mé úpění (ad 2). Policejní auto vyjíždělo od Tesca, a před jeho zraky
zastavilo auto na inkriminovaném místě u Bor.
pekárny (4). Načež policie hned reagovala. Jupí
a díky.
VOVO (Vobyčejný Vobčan)
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Projekt EDiDaV se uzavírá dvouletý cyklus projektu v rámci evropského programu Erasmus+,
který probíhal na Gymnáziu Polička od června
roku 2015, se pomalu, ale jistě uzavírá. Věříme
pevně, že peníze, které byly na program určeny,
byly využity účelně ve prospěch žáků naší školy,
i když cílovou skupinou byli především učitelé.
Po dobu trvání programu bylo vysláno pět učitelů na čtrnáctidenní kurzy v zahraničí. Nejednalo
se pouze o metodologické kurzy pro učitele cizích
jazyků, ale také o programy pro učitele přírodovědných předmětů, které by jinak bylo nemožné
z rozpočtu školy absolvovat.
Všechny kurzy byly účastníky hodnoceny jako
odborně velmi dobře připravené a po profesionální stránce velmi kvalitně vedené. Podobná školení
v naší republice v podstatě absolvovat nelze a navíc se jedná o kontakt s živým jazykem a rodilými
mluvčími po celou dobu konání akce, tedy nejenom ve škole. Pro učitele cizích jazyků se jedná
o nenahraditelné zkušenosti, pro ostatní učitele to
znamená zásadní zvýšení sebevědomí při používání cizího jazyka ve vyučování ostatních předmětů.
Ladislav Král, učitel matematiky, který absolvoval kurz v Cheltenhamu, například v hodnocení
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mobility zdůrazňuje: „Během kurzu jsem poznal
jiné možnosti v plánování a přípravě výuky a získal nové poznatky o řízení vyučovací jednotky.
Došlo ke zlepšení didaktických znalostí z pohledu
konstrukce a úpravy učiva a k poznání nových
učebních materiálů.“ Učitelé cizích jazyků hodnotili často velmi dobrou připravenost lektorů.
Vyučující německého jazyka, Jarmila Petříčková
k tomu uvádí: „Vyučování vedli střídavě dva profesně i didakticky perfektně kvalifikovaní učitelé,
kteří dokázali účastníkům kurzu velmi srozumitelně a přehledně vysvětlit gramatiku i velmi
kompetentně diskutovat o různých tématech.“
Formální cíle projektu, se nám splnit podařilo.
Praktické naplnění, tedy uvedení nových metod
a postupů do výuky je na jednotlivých účastnících.
A tak doufáme, že se nám podaří získat podporu
i v některém z dalších kol žádostí o grant v rámci
programu Erasmus+.
Petr Tišl, Gymnázium Polička

Kalendář akcí
květen 2017

Tylův dům
3.–5. 5.
Mládí a Bohuslav Martinů 2017
Celostátní přehlídka podporující mladé talenty. Pořádá ZUŠ B. Martinů.

Neděle 21. května v 19.00 h. – Tylův dům
Martinů fest 2017
Libor Nováček – klavír
Vstupné 80 Kč/bez místa určení

Neděle 7. května
Martinů fest 2017
v 17.00 h. Pietní akt u hrobu B. Martinů
v 18.00 h. – Tylův dům PKF – Prague
Philharmonia
Jiří Bělohlávek – dirigent, Jan Bartoš – klavír, Pavel Rehberger – tympány
Vstupné: 250 Kč/bez místa určení

Čtvrtek 25. května v 19.00 h. – Kino Tylův dům
Martinů fest 2017
Česká premiéra „Music of Exile“ BBC 1967,
Polička 2017
Televizní film o životě a díle B. Martinů měl
v BBC2 premiéru v říjnu 1967, ale z neznámých důvodů nebyl nikdy uveden v Československu. A tak upadl v Čechách málem
v zapomenutí... Po promítnutí zhruba hodinového filmu bude následovat beseda s jeho
tvůrci.
Pořádá Spolek Náš Martinů.
Vstupné 50 Kč/bez místa určení

Neděle 14. května v 19.00 h. – Tylův dům
Martinů fest 2017
Ladislav Horák – akordeon, bandoneon,
Petr Nouzovský – violoncello
Vstupné: 80 Kč/bez místa určení
Středa 17. května v 19.00 h.
G. B. Shaw: Pygmalion
Komedie G. B. Shawa nenechá v klidu vaše
bránice – střet světa ulice a světa smetánky nabízí mnoho komických situací. Jenže
není to celé vlastně tragické?
Městské divadlo Mladá Boleslav – Jarní
abonentní divadelní cyklus
Vstupné 210, 240, 270 Kč

Neděle 28. května v 19.00 h. – Tylův dům
Martinů fest 2017
Otvírání studánek Alfréda Radoka
I studánky chtějí být čisté
Činoherně-hudebně-taneční událost letošního jara. Původní hra Martina Sládečka
na motivy životního příběhu Alfréda Radoka a kantáty Otvírání studánek Bohuslava
Martinů v režii předního českého divadelního tvůrce J. A. Pitínského. Činohra ND Brno.
Vstupné 80 Kč/bez místa určení

Kino Polička
Pondělí 8. května v 19.00 h.
Špunti na vodě
Komedie, ČR, 83 min, přístupný,
vstupné 110 Kč
Rodinná komedie o tom, co se stane, když
tátové chtějí na vodu bez svých drahých poloviček.
Středa 10. května v 19.00 h.
The Circle
Thriller/sci-fi, USA, 90 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Emma Watson se v novém sci-fi thrilleru
ocitne pod permanentním dohledem Toma
Hankse a vstoupí do kruhu, z něhož možná
nevede cesta ven.
Pondělí 15. května v 19.00 h.
Zahradnictví: Rodinný přítel
Milostné drama, ČR/SK/PL, 115 min, přístupný, vstupné 120 Kč
Film je příběhem lásky, která nesměla být
naplněna. Vypráví o věrnosti, touze, vině
a lásce, o odchodech a návratech, o rodině,
rodičích a dětech. Jde o rodinný portrét
viděný pohledem žen, které osud svedl dohromady.

Pondělí 22. května v 19.00 h.
Král Artuš: Legenda o meči
3D akční/dobrodružný/fantasy, VB/Austr/
USA, 126 min, titulky, přístupný od 12 let,
vstupné 130 Kč
Novinka režiséra Guye Ritchieho osobitě
a nadčasově vypráví klasický příběh jako
nové akční fantasy. Když je ještě v Artušově
dětství zavražděn jeho otec, zmocní se koruny Artušův strýc (Jude Law).
Středa 24. května v 19.00 h.
Cuky Luky
Komedie, SK, 112 min, slovensky, přístupný,
vstupné 100 Kč
Ztřeštěný příběh o začátku kamarádství,
které je navždy změní. Cuky (Peťa Polnišová) je neuznaná video-bloggerka, která
touží po slávě a Luky (Zuzana Šebová) je
naopak celebrita na výsluní, která má vše,
co by si člověk mohl přát.
Pondělí 29. května v 17.00 h.
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
2D dobrodružný, USA, 120 min, dabing,
přístupný, vstupné 130 Kč
Pokračování fantastických dobrodružství
ikonického dobrodruha a antihrdiny Jacka
Sparrowa s Johnny Deppem.
Pondělí 29. května v 19.30 h.
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 3D
3D dobrodružný, USA, 120 min, dabing,
přístupný, vstupné 150 Kč
Jack Sparrow hledá trojzubec Poseidona
ve 3D projekci.
Více informací o jednotlivých akcích na www.
tyluvdum.cz
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Čas pro
neobyčejné
zážitky 2017
18. ročník večerního putování Poličkou
Začátek večerního putování v 19.00 hod.
v barokní radnici, Palackého náměstí, kde
budou připraveny tištěné programy s mapkou.
1. Městská galerie v barokní radnici
Palackého náměstí
18.00 – 24.00 hod.
Ať se Polička blýskne!
Nechme Poličku zazářit a zapsat do České knihy
rekordů! Vytvořte s námi oficiálně registrovaný
rekord a to – největší hvězdu z lidí přímo na
Palackého náměstí pod dozorem komisaře z Agentury Dobrý den, s. r. o. Nechte se také unést pohledem
na hvězdně nasvícenou radnici, prohlédněte
si interiér luxusní limuzíny a po červeném koberci
vystoupejte do galerie jako filmová star. V atriu radnice vás oslní světlo fotoaparátů a v záři reflektorů
se budete cítit jako poličské hvězdy. Třpyt zapomenutých šperků z kolekce obrazů Hohenemské
galerie nechá opět zazářit historička PhDr. Dana
Stehlíková, CSc. Jako z vesmíru mohou znít
tóny hudebního vystoupení v barokní kapli
v podání zvukového umělce, sochaře a muzikanta
Martina Janíčka.
Své o hvězdách ví i Rákosníček – pomozte
mu opět zaplnit jeho rybníček hvězdami a prohlédněte si výstavu známého výtvarníka Zdeňka
Smetany. Astronom Jan Veselý z Hvězdárny
Hradec Králové vám povypráví o kráse
hvězd a vesmíru nad námi. Zažijte neobyčejný
okamžik, kdy na obloze můžete sledovat hvězdy,
měsíc a planetu Jupiter. Připraveny jsou pro vás
samozřejmě volně zpřístupněné expozice Hohenemské obrazárny a starého umění na Poličsku, kterými
vás provedou postavy z obrazů. Nenechte si ujít také
expozice moderního umění, které jsou nově rozšířeny o krajináře Vysočiny. Pro soutěživé návštěvníky
nebude chybět kvízová otázka: Kde se v interiéru
radnice nachází Jitřenka?
18.00 hod. – přednáška o renesančních špercích
PhDr. Dany Stehlíkové, CSc. mezi obrazy Hohenemské obrazárny
19.30, 20.30 hod. – povídání astronoma J. Veselého o Životě ve vesmíru v expozici moderního
umění
20.00 hod. – hudební vystoupení Martina Janíčka v barokní kapli
21.00 – 22.00 hod. – pokus o zápis do knihy rekordů Největší hvězda z lidí na Palackého nám.
22.00 hod. – hudební vystoupení Martina Janíčka v barokní kapli
22.30 – 24.00 hod. – pozorování hvězd v expozici moderního umění
2. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve
věži kostela sv. Jakuba
Náměstí B. Martinů
časové prohlídky: 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00 hod.
Nenechte si ujít pohled na noční Poličku z ochozu
věže kostela sv. Jakuba. Vstupné: 50 Kč/jednotlivec. Vstupenky je nutné zakoupit v předprodeji v Centru B. Martinů nejpozději do 31. května
denně, mimo pondělí, 9.00–12.00, 12.30–17.00 hod.
3. Městská knihovna Polička
Palackého náměstí
19.00 – 24.00 hod.
Tak jako každý rok, nezapomeňte se ani letos zastavit v knihovně, kde pro vás bude připraveno občerstvení s posezením a poslechem hudby Pavly
Boučkové a Jiřího Michálka. Během putování
si můžete také prohlédnout vý- (pokr. na str. 14)
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Divadelní klub

Inspirace z měst
České inspirace

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Hradec Králové
27. 5. – Na jednom břehu
– 15th World Music Festival
Letní kino Širák. Prestižní
hudební festival v žánru world
music, alternativních kapel,
folkových i jazzových hvězd, transovních rytmů
nebo crossoverových projektů. Čajovna, vinotéka,
specializované mezinárodní kuchyně, kurz akrojógy, výtvarné dílny.
Cheb
16. 5. – Historické krovy – chebský fenomén
Vernisáž výstavy a křest stejnojmenné publikace ve Františkánském klášteře od 16 hodin. Srdečně zve Nadační fond Historický Cheb.
Jindřichův Hradec
20. 5. – Přes kopec na Hradec
aneb Jindřichohradecký pedál
Oficiální zahájení turistické sezóny v Jindřichově Hradci spojené s cyklistickou vyjížďkou
a bohatým doprovodným programem. Místo konání: Tyršův stadion.

Středa 3. 5. v 8.00 hod.
Jarní zpívání – Speciální základní škola
Sobota 6. 5. ve 20.00 hod.
Divadlo Tramtarie Olomouc: Kabaret
nahatý Shakespeare
Pět v jednom aneb pět nejslavnějších tragédií Williama Shakespeara v jedné divadelní
komedii
Vstupné 120 Kč/70 KčS
Sobota 13. 5. v 18.00 hod.
10 let Mentálně narušený Mouchy
Na neuvěřitelném výročí spolu s MnM zahrají také Kúrovec, Upside down a Drop
The bomb
Čtvrtek 18. 5. v 19.00 hod.
Nezlomené

Kutná Hora
6. 5. – Cukrářské slavnosti
10.00–18.00 hodin
Projděte se historickým centrem Kutné Hory
a ochutnejte sladké speciality od místních pekařů, cukrářů a výrobců čokolády.
Litomyšl
20.–21. 5. – Gastronomické slavnosti
Magdaleny Dobromily Rettigové
Chuť a estetika, tradice a experiment v gastronomii, O kotlík starosty Litomyšle – soutěž ve
vaření kotlíkových gulášů
Telč
20. 5. – Folklor v máji na náměstí
od 10 do 17 hod.
Setkání telčských folklorních souborů Kvíteček,
Kvítek a Podjavořičan a jejich hostů z Krahulčí,
z Kaliště, ze Znojma a z partnerského města Šaľa.
Po celý den řemeslný trh s předváděním tradičních řemesel, v podvečer s ukázkou kácení máje.
Výstava fotografií Poznej světové dědictví
UNESCO a výstava soch manželů Eschlerových
v Městské galerii Hasičský dům.
Třeboň
27. 5. – Otevírání lázeňské sezóny
s Divadlem Kvelb, Třeboňskými pištci, Janem
Smigmatorem, Šlágr bandem, orchestrem Jána
Berkyho Mrenicu a kapelou Jelen. Program zdarma.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz
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Promítání a beseda se spolutvůrkyní filmu
Markétou Kutilovou
Vstupné 50 Kč
Pátek 19. 5. ve 21.00 hod.
Break beat session
Vstupné 50 Kč
Sobota 20. 5. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání – Jana Koubková – A tak
si jdu...
Jana Koubková – zpěv, Ondřej Kabrna
– hammondky, Roman Hampacher – el.
a akust. kytara, zpěv, Jan Červenka – bicí
Vstupné 140 Kč/80 Kč
26. 5. – 27. 5.
Poličské Rockoupání

nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz
Jarní výtvarné dílny

Akce pro veřejnost

Malovaná trička
– dílna pro děti
Malování, tisk razítky dle fantazie
i podle šablon na trička.
Termín: čtvrtek 11. 5.
Čas:
16.00-18.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
120 Kč
S sebou: obyčejné tričko (nejlépe bílé)
Přihlášky: do 8. 5.
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková 461 725 352

Jarní květinkový bál princezen a princů
– bál pro princezny a prince, při kterém
se rozhodně nudit nebudete
– hry, tanečky, výroba mečů a korunek,
bohatá tombola – budete se mít prostě
královsky
– vystoupení pohybových zájmových
kroužků
Ve spolupráci se Spolkem přátel SVČ
Mozaika
Termín: neděle 14. 5.
Čas:
14.00 – 17.00 hod.
Vstupné: 50 Kč
Místo:
Taneční sál Jordán
Info:
Alena Hejduková 736 761 281

Exploding box
– dárková krabička s překvapením
pro maminku vytvořena kreativní
metodou dílna pro děti od 1. třídy
Termín: pátek 12. 5.
Čas
14.00–16.00
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč
Přihlášky: do 9. 5.
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová 461 725 352
Zvonkohra
– keramická dílna pro děti
Termín: čtvrtek 18. 5., 25. 5., 16.00–17.30 hod.
Cena:
90 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková 736 761 281
Malování na textil
– léto už je tady – tak si pojď namalovat tenisky a tričko
– pro děti od 2. třídy
– namalujeme si barvami na hedvábí tenisky a trička
Termín: sobota 17. 6.
Čas:
od 13:00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
250 Kč
S sebou: bílé tenisky (tričko dostaneš), malou
svačinku
Přihlášky: do 22. 5. s velikostí trička
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková 461 725 352

Čas pro neobyčejné zážitky
Ze života kočky
– zábavný program pro celou rodinu, ve
kterém se ocitnete v kočičím světě
Ve spolupráci se Spolkem přátel SVČ
Mozaika
Program:
19.00 – vystoupení Jumping kids mini
s Blankou
19.20 – vystoupení Dog dancing – tanec
se psem – T. Kacálková a Body
19.30 – vystoupení Jumping kids s Blankou
20.00 – loutkové divadlo – „Pejsek
a kočička“ – Sváťovo divadlo
21.00 – vystoupení taneční skupiny
Rozárky Jimramov

Termín:
Čas:
Místo:
Info:

– Během celého večera jsou připraveny
pro děti dílničky, hry a jiné aktivity.
3. 6.
19.00 – 22.00 hod.
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika 461 725 352

III. Poličská RC rally a model show
– závody rádiem řízených modelů a expozice modelů RC TruckBand o celkové
rozloze 100 m2
– soutěžit můžete s vlastním modelem,
nebo vám model na místě zapůjčíme
Ve spolupráci se Spolkem přátel SVČ
Mozaika
Termín: 10. 6.

Výcvik kosmonautů na Maděře
Ve dnech 31. 3.–2. 4. proběhla na naší skautské
základně Maděra víkendová akce zaměřená na tré-

nink na Svojsíkův závod. Sešly se zde 2 družiny –
Orbitky a Křižáci. Počasí nám přálo. Na základnu
jsme šlapali pěšky a odměnou nám byl pohled na
krásný západ slunce. Na Maděře jsme se dozvěděli,
že celá akce je věnována kosmonautům a vesmíru. Rázem jsme se ocitli ve výcvikovém středisku
NASA. Program byl rozmanitý, ať už myslíme na
simulování skoku padákem (bez padáku), hledání spadlého modulu SOJUZ nebo výrobu rakety. 3 skupiny vyrobili 3 rakety – Krtečka, SOI 69
a Sparka, které v neděly vyletěly do vesmíru. Víkend jsme ukončili obědem a pak jsme se vydaly
jako zkušení kosmonauti domů. Závěrem bychom
chtěli poděkovat vedoucím a roverům za skvělý
program a doufáme, že se podobné akce budou
opakovat.
Anežka Vargová a Áďa Škorpíková

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

Čas

13.00 hod. – zápis jezdců,
13.30 hod. – start závodu
Startovné: 50 Kč
Místo:
Dopravní hřiště Polička (za nepříznivého počasí ve sportovní hale ZŠ Na
Lukách)
Info:
SVČ Mozaika 461 725 352
Akce pro ZŠ a MŠ

Muzikoterapie pro 2. st. Základních škol
a Střední školy
– muzikoterapeutické bubnování
je mnohoúrovňovým účinným
nástrojem pro osobní rozvoj. Ze
sociologického hlediska jde o osobní
projevení se ve spolupracující skupině a případně vybití hyperaktivity až
agresivních tendencí. Nelze ani opomenout efekt relaxace a zklidnění
mysli při bubnování, někdy vedoucí
až ke stavu meditace.
Termín: Květen – čtvrtky, pátky dopoledne
Lektor:
Vladimír Poutník
Info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352,
736 761 281
Jarní probuzení se zdravým pohybem
– cvičení na trampolínkách klade
důraz na hravost a přirozenost
pohybu. Do cvičební lekce bude zařazeno i zdravotní cvičení s overbally
a jednoduché jógové ásany.
Správně prováděné cvičení podporuje zdravý tělesný a psychický vývoj.
Termín: duben – květen
Lektorka: Blanka Faltýnková
Den matek
– výtvarné dílny pro ZŠ
Termín: 3. – 12. 5.
Info:
Irena Chroustovská, 461 725 352,
736 761 2
Jarní kurz
Kurz in-line bruslení
Termín: květen – červen, úterky, začátek 2. 5.
Čas:
16.30 – 17.30 hod.
Cena:
250 Kč/8 lekcí
Místo:
SVČ Mozaika
Lektor:
Miloš Grubhoffer
Info:
Blanka Faltýnková 736 761 281

Veselá věda pořádá pro všechny
zvídavé děti od 5 do 12 let

Příměstský tábor
Týden plný zábavných experimentů, her
a poznání uvnitř i venku…
Pondělí až pátek od 8 do 16 hod.
Cena: 1 900 Kč (380 Kč/den)
V ceně veškerý materiál, exkurze nebo výlet,
každý den teplý oběd a pitný režim.
Konkrétní informace: Polička, ZŠ Na Lukách,
10.-14. 7., program (každý rok jiný) našeho tábora
a přihláška zde:
www.veselaveda.cz
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Městská knihovna

Pontopolis z. s.

Středa 10. května – čítárna
knihovny od 17.30 hod.
Křížové výpravy II. – návrat
pragmatismu – přednáška
Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Někdy není problém zvítězit.
Mnohem těžší je si vítězství udržet. Této léty prověřené moudrosti bylo čelit křesťanům ve Svaté zemi.
Jak se této výzvě postavily evropské korunované
hlavy v polovině 12. století, se dozvíte v přednášce
Dr. I. Fridrichové-Sýkorové. Vstupné volné
Úterý 16. května – čítárna knihovny od 16.30 hod.
Kurz tvůrčího psaní – Jak se píše povídka II.
Inspiraci, rady a tipy, jak na dobrou povídku, nabídne v druhém workshopu z třídílného cyklu Jak
se píše povídka Alena Vorlíčková, copywriterka, autorka pohádek pro děti a lektorka storytellingových
dílen. Vstupné 40 Kč
Středa 24. května – čítárna knihovny od 17.30 hod.
Templáři – mnišští válečníci ve službách křesťanství – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Vznikly jako elitní bratrstvo ve zbrani, které mělo
ochránit nejen víru, ale i nově získaná území v Zámoří. Časem se z nich stali i nepřehlédnutelní hospodáři a finančníci. Byli mocní a bohatí. Možná až
moc. Jejich osud byl zpečetěn v pátek třináctého…
Vstupné volné
Středa 31. května – Atrium Centra Bohuslava
Martinů od 20.00 hod.
Listování – Život k sežrání (Mikaël Ollivier)
Ben váží o dvacet kilo víc, než by měl. Nezbývá
než nastartovat vůli, přečkat výsměch spolužáků
a pokusit se zhubnout. A taky pozná svou první lásku, Claire. Je tloušťka opravdu takový pech? A bude
život poté krásný a snadný? Mikäel Ollivier na deka
přesně vyvážil román o francouzském „metráčkovi“ současného světa, kde lidé mohou mít všechno,
co chtějí, a přitom jim často chybí to nejdůležitější.
Knížka o hladu, pubertě, první lásce a snech v podání Alana Novotného, Markéty Lánské a Jakuba
Zedníčka. Předprodej lístků v knihovně. Vstupné
50/100 Kč
Výstava pedagogů ZUŠ B. Martinů – vestibul
knihovny
Výstava výtvarných děl pedagogů ZUŠ Bohuslava Martinů bude k vidění ve vestibulu knihovny do
1. června.
Květnový tematický koutek – Knižní zvěřinec
Ponořte se s námi do světa zvířat! Kromě malé
ochutnávky encyklopedií najdete v koutku nevšední
příběhy chovatelů zvířat, příručky o tom, jak pečovat
o své domácí mazlíčky, a knihy se zvířetem v názvu.
A že jich je!

Poličské modelky
reprezentovaly
v Olešnici

Dlouhé čekání na Thálii
a dlouhá noc po Thálii
Radim Vizváry bezesporu patří k nejvýraznějším osobnostem pantomimy světového formátu.
Jeho úspěch můžeme připsat mimořádnému talentu, letům dřiny a víře, že pantomima nezemřela.

Módní přehlídka salonu Atol Jany Štursové se
konala 8. 4. v Olešnici na Moravě, kde již v minulém roce proběhla výstava oděvů Atol souběžně
s výstavou výtvarníků Olešnicka.
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Film Nezlomené 18. 5. od
Předskokanem letošního fotbálku budou květ19.00 hod., Divadelní klub
nové fotbalové workshopy pro žáky ZŠ a fotbalové
Tři ženy, tři hrdinky, tři příbě- kluby v Poličce. Workshopy povede keňský lektor
hy. Žijí v odlišných zemích, kul- „BoBo“ z organizace MYSA, která se snaží zlepšit
turách, mají jiné vzdělání i osudy. Přesto jsou si
situaci mladých lidí žijících v jednom z největších
podobné. Ritu je mladá žena z Indie, kterou v 17 le- slumů na světě Mathare (Nairobi, Keňa). Orgatech polili útočníci kyselinou. Fomuso žije v zápa- nizace využívá fotbal jako jeden z nástrojů, jak
doafrickém Kamerunu a bojuje proti staré tradici
motivovat mladé lidi z chudých rodin a jít za svým
žehlení prsou. Oryakhil se narodila v Afghánistá- cílem.
nu, v snad nejhorší zemi, kde se může žena narodit.
Čtyřhodinové workshopy jsou v podstatě ukázČíst a psát umí jen 15 % žen a jsou jim upírána zá- kou každodenního fotbalového tréninku.
kladní lidská práva. Oryakhil přesto vystudovala
medicínu a praxi provozovala potají i za Tálibánu.
MIME FEST 2017
Oryakhil, Ritu i Fomuso dokázaly vzdorovat osuDobrá zpráva! MIME FEST letos bude a kromě
du a pomáhají nejen sobě, ale i ostatním. Prostě
toho již podruhé získal prestižní Evropské oceněženy, které zůstaly Nezlomené.
ní EFFE label, tentokrát pro roky 2017 a 2018. OceNámět, režie, scénář: Jarmila Štuková, Olga
nění je uděleno vždy pouze na 2 roky.
Šilhová, Markéta Kutilová, Lenka Klicperová
Ocenění Europe For Festivals Festivals For EuDélka: 56 minut
rope zaručuje vysokou kvalitu festivalu.
Po filmu bude následovat beseda se spoluautorHodnotící komise ocenila především značný
kou filmu Markétou Kutilovou, novinářkou a hu- přínos pro non-verbální umění jak v České remanitární pracovnicí, a Lenkou Klicperovou, no- publice, tak v celé Evropě, udržitelnost festivalu
vinářkou a šéfredaktorkou časopisu Lidé a Země.
a program, který uspokojí širokou veřejnost. Jako
velký přínos vidí komise mimo jiné v místě konání
Rytmy Balkánu v ulicích Poličky
festivalu – tedy v malém městě Poličce.
V sobotu 3. června se opět zapojíme do akce Noc
MIME FEST se bude konat 11. – 16. září. Z boneobyčejných zážitků. Letos jsme si pro vás při- hatého programu prozraďme jen to, že diváky opět
pravili od 19.30 hod. pouliční koncert kapely Free
přijede pobavit dvojice mimů Bodecker & NeanBalkan Quintet. Jedná se o ansámbl se základnou
der, dále přivítáme v Poličce i takové hvězdy jako
v Praze, který s lehkostí, úctou a odvahou zpraco- The Umbilical Brothers z Austrálie nebo Ofira Navává lidovou hudbu balkánských zemí. Mísí vlivy
hari z Izraele.
jazzu, soudobé hudby i volné improvizace, ale
výrazné rytmičnosti balkánské hudbě vlastní se
Pronájem Centra Pontopolis
nabažíte také.
Nabízíme k pronájmu prostory Centra PontoDále se můžete opět těšit na skvělou „multikulti“ polis (Riegrova 52) na školení, kurzy, semináře,
kuchyni našich cizinců, výbornou kávu a mnohé
besedy nebo oslavy. K dispozici je sál s kapacitou
další.
pro cca 30 lidí, uzavřený dvorek s posezením, plně
vybavená kuchyň i s profesionálním kávovarem,
Fotbal pro rozvoj 2017
data projektor a WiFi.
Kopat za lepší svět budeme opět v Rohozné!
Bližší informace na pontopolis@google.com
V sobotu 1. července od 10.00 hod.
nebo na 604 860 036 (Marie Jílková).
Čeká vás celodenní akce s doprovodným programem (výtvarné workshopy pro děti, koncert aj.).
English Club
Chcete vytvořit smíšený tým a zahrát si s námi
Úterý od 19.00 hod., Centrum Pontopolis
fotbálek podle pravidel fair play? (ženy + muži)
Využijte jedinečné příležitosti procvičit si anga chcete být součástí celorepublikové kampaně
ličtinu pod vedením zkušené lektorky angličtiny
Fotbal pro rozvoj? Chcete kopat za lepší svět?
Vlaďky Maškové a přijďte si popovídat s cizinci
Přihlaste se na pontopolis@google.com nebo na
žijícími v našem okolí!
604 860 036 (Marie Jílková).
Vstupné 30 Kč

25. března napjatí čekáme u počítače a sledujeme živě předávání cen Thálie.
Zanedlouho už Radim dostává přes 220 SMS,
děda s babičkou u televize brečí štěstím a na sociálních sítích se spouští smršť gratulací.
Mááá ji!
To je boží :-)
Sdílím velkou radost – moje tajná láska a kamarád Radim Vizvary – taky rodák z Poličky, dostal
cenu Thálie. Jestli si ji někdo zaslouží, tak právě
on.
Bomba, gratuluju, milý Radime!
Míříme do Divadelního klubu, potkáváme Petra,
Lulejše, Kubu, Kukuse a další.
Když se vracíme druhý den zaplatit, Klárka za
barem nás upozorňuje, že slovo Thálie už nechce
dlouho slyšet.
A na Facebooku už se objevuje poděkování od
Radima:

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

„Přátelé, z Thálie mám nesmírnou radost. Všem
vám velice děkuji za gratulace a sdílení radosti se
mnou. Vážím si toho!“
Radim Vizváry se stal historicky prvním mimem nominovaným na cenu Thálie a prvním mimem, který cenu získal.
Radim tak zcela jistě potvrzuje motto loňského
MIME FESTu, a sice, že „Pantomima is not dead“.
Radime, gratulujeme!
Tým Mime Festu a fanoušci

Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáž:
Koloniál Karla Baizy
aneb z historie obchodu
a obchodování
6. května – 3. září
Poličské muzeum připravilo výstavu o obchodování
v minulosti. Spolupracovalo s Moravským zemským muzeem v Brně a dalšími organizacemi i jednotlivci. Inspirací ke vzniku putovní verze výstavy
byla knížka Karla Poláčka „Bylo nás pět“. Poličská
podoba navíc využívá skutečnosti, že zde v 1. třetině
20. století působil rázovitý sklenář a obchodník Karel Baiza. Nepřehlédnutelné inzeráty uveřejňoval
v místním časopise Jitřenka.
Výstava vám představí místní zboží i produkci
blízkých výrobních středisek, seznámí s dováženými výrobky a plodinami z jiných oblastí Českých
zemí i ze zahraničí. Poznáte vybavení a sortiment
dobového koloniálu, cukrárny, řeznictví a obchodu
s textilem. Navštívíte také výroční trh. V „trafice“
a „hokynářství“ budete mít možnost navázat vztah
prodávajícího a kupujícího, vyzkoušet smlouvání
o ceně, vyzdvihnout novinky a senzace v tisku apod.
U dobových fotografií živností z náměstí v Poličce porovnáte a možná zavzpomínáte, jak je tvář
obchodování proměnlivá.
Mimořádná zahajovací slavnost konána
bude v sobotu 6. května 2017 od 14-té hodiny. Jistě přijde vám vhod prohlédnout si zboží
rozličné a porculán krásně malovaný. Baiza –
sklenář a obchodník v Poličce zaručuje příjemnou
obsluhu. Věříme v četné zastoupení pozvaných živnostníků i hojnou účast přihlížejících.
Pohádkový svět Zdeňka Smetany
20. května – 3. září ve výstavních sálech Městské galerie v radnici, na Palackého nám. Vstupenky
je nutné zakoupit předem v Centru Bohuslava Martinů.
Nechte se vlákat do Pohádkového světa Zdeňka
Smetany a objevte společně s námi jeho bohatou
fantazii a výtvarný rukopis, který se nesmazatelně
vtiskl do paměti mnohých z nás. Český výtvarník,
scénárista a animátor Zdeněk Smetana za svůj
život vytvořil mnoho postaviček a podílel se na
tvorbě oblíbených českých večerníčků. Výstava
představí nejenom nejznámější pohádkové bytosti, jako jsou Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka
či Malá čarodějnice, ale i unikátní kolekci suchých
jehel a kresby přísloví a pranostik. Výstava je doplněna hravými a tvořivými aktivitami, které dětem
představí bohatý pohádkový svět Zdeňka Smetany.
Těšit se můžete i na promítání Pohádek z mechu
a kapradí.
Výstava bude zahájena v sobotu 20. května
ve 14.00 hod. v barokní radnici na Palackého náměstí v Poličce. Vernisáž nebude tentokrát určena
pouze dospělému návštěvníkovi, ale především dětem! Čekat proto můžete nejen známé pohádkové
melodie v podání žáků hudebního oboru ZUŠ Bystré, ale také tvořivou dílnu, kterou připraví animátorky z brněnského Studia Scala. Vyzkoušíte si, jak
vzniká animovaný film. Seznámíte se také s postupy a různými výtvarnými technikami, které ve své
tvorbě pan Zdeněk Smetana uplatňoval, a stanete
se tvůrci pohádkových bytostí, které společnými
silami také oživíme.
Lego modely ze sbírky Karla Duse,
Lukáše Pelinky a Jaroslava Korába
1. června – 10. září ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů
Bránu do světa dětských her otevírá hračka. Svět
hraček je zvláštní říší, kde si děti mohou postavit
svůj vlastní svět. A tomuto světu již několik desetiletí vévodí stavebnice Lego, která je současně označována „hračkou století“. Téměř každý z nás měl
alespoň pár kostiček a dalších komponentů jedenkrát v ruce a stavěl z nich. Pro mnohé se tato chytrá hračka stala vášní, se kterou se nerozloučili ani

v dospělosti. Jsou z nich sběratelé, kteří stavebnici
věnují veškerý volný čas. Takovými sběrateli jsou
i Karel Dus, Lukáš Pelinka a Jaroslav Koráb, kteří
na výstavu do poličského muzea zapůjčili své sběratelské kolekce z řady Lego City, Lego Star Wars
a dílčí sety Lego Technic, Castle, Pirates nebo Lego
Space. Součástí instalace budou hravé koutky, kde
si děti mohou ze sady kostek postavit dle vlastní
fantazie nejrůznější modely.
Výstava bude zahájena v rámci Dne dětí, ve
čtvrtek 1. června v 16.00 hod. přehlídkou pohyblivých modelů ze stavebnice Lego Mindstorms
a Lego Technik, kterou si pro vás připraví žáci
z kroužku robotiky pod vedením Petra Dočekala
z DDM v Hradci Králové a Sebastian Ečer.
Výstavy:
18. výtvarný salon královských
věnných měst
12. 4.–14. 5.
Jarní dny v Královských věnných městech každoročně patří mladým umělcům. Letošní již 18. výtvarný salon proběhne v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Tématem pro rok
2017 jsou symboly měst. Polička se bude prezentovat životem a dílem našeho slavného rodáka a světově uznávaného hudebního skladatele Bohuslava
Martinů, který se narodil ve věži kostela sv. Jakuba roku 1890. V rámci výstavy se můžete těšit na
pestrou nabídku umělecké tvorby žáků ze ZUŠ
Bohuslava Martinů Polička, ZUŠ R. A. Dvorského,
Dvůr Králové nad Labem, ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové, ZUŠ Střezina, Hradec Králové, ZUŠ
Chrudim, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř, ZUŠ Mělník,
ZUŠ Trutnov, ZUŠ Vysoké Mýto a ZUŠ Jana Maláta, Nový Bydžov. Každá ze základních uměleckých
škol vystaví 3 svá nejlepší díla na dané téma. Spolupráce Královských věnných měst v oblasti kultury,
sportu a cestovního ruchu probíhá již od roku 1999
a cílem je vzájemná podpora cestovního ruchu.
Jarní výstava od zrníčka k bochníku
25. února – 14. května
Velikonoční výstava ve třídě B. Martinů je tentokrát zaměřená na roli chleba v běžném i svátečním
životě našich předků.
Na jaře začíná nový hospodářský rok a právě
o Velikonocích se udržovaly mnohé zvyky pro zdar
zasetého obilí, které mělo zajistit výživu rodiny na
celý rok. Během Velkého pátku se také omývalo
všechno náčiní, které přišlo do styku s chlebem. Samotný mazanec – bochánek je nejstarším kynutým
obřadním pečivem. Nekvašený chléb je ústředním
symbolem křesťanských i židovských Velikonoc.
V lidové slovesnosti se pomocí chleba dají vyjádřit
vlastnosti lidí i vztahy k majetku a k zaměstnání.
Dnes chleba považujeme za obyčejnou a nejběžnější potravinu. Málokdy si uvědomujeme, co námahy se skrývá za jeho přípravou a že vše začíná už
od zrníčka – prací na poli, ve mlýně, v pekárně. Ne
vždy však svítilo přívětivé slunce – proto budou připomenuta i období půstu, hladu a neúrody a používání náhražek mouky. Návštěvníci si prohlédnou
napodobeninu ústí pece, dřevěnou díži, slaměné
ošatky a jiné předměty. Některé náčiní budou moci
vzít do ruky. Na základě srovnání života v minulosti
a současnosti výstava poukáže na důležitost hospodárného zacházení s potravinami a střídmosti ve
stravování.
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Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů
Bystré
13. 5. – Rybářské závody Jerkův rybník – Rybářský spolek
Bystré zve na rybářské závody.
Začátek prezentace v 6.00 hod.
Vyhodnocení závodu v 13.30 hod.
14. 5. – Koncert pěveckého souboru Červánek.
V jeho repertoáru najdete od klasických swingových písní, přes V+W, Semafor, československou
pop music, až po současné světové hity.
27. 5. – XI. ročník turnaje „Bysterský petanque“ –
město Bystré a Klub rodáků zve na další ročník turnaje „Bysterský petanque“, který se uskuteční od
10.00 hod. v zámeckém parku.
30. 5. – Přehlídka mažoretek a dechové hudby
ZUŠ Bystré. Přehlídka se uskuteční za hasičskou
zbrojnicí.
Dolní Újezd
14. 5. – Svátek matek
V sokolovně od 14 hod. pořádá MŠ Dolní Újezd,
Kavárnu Kankainu“. Program i obsluhu v kavárně
zajišťují děti z mateřské školky.
20. 5. – Dětský den s rytíři
V přírodním areálu v Bořkově od 13 hod. – soutěže pro děti v rytířském duchu. Od 15 hod. vystoupí
skupina historického šermu TARTAS.
24. 5. – Taneční vystoupení
V sokolovně od 17 hod. vystoupí žáci ZUŠ Dolní
Újezd
30. 5. – ZUŠ Open
Den se ZUŠkou. Celostátní happening základních uměleckých škol od 9.00 do 18.00 hod. Akce
se konají jak v prostorách školy, tak i venku pod
širým nebem.
Litomyšl
6. 5. ve 21.00 hod, Music Club Kotelna, Litomyšl
Óčko Party Ride
Jakub Děkan, Refew, Aless, dj Nyx. Vstupné:
160 Kč v předprodeji (IC Litomyšl a Paseka), 190 Kč
na místě
11. 5. v 18.00 hod. – Postel hospoda kostel
Zámecký pivovar, Litomyšl. Talk show Zbigniewa
Czendlika. Obsahem talk show je vyprávění příběhů ze Zibiho osobního, kněžského i jiného života…,
podané humorem jemu vlastním. Součástí pořadu
je autogramiáda stejnojmenné knihy.
Vstupné: 250 Kč (předprodej v IC Litomyšl)
12.–14. 5., 8.00-17.00 hod. – Rhododendrony,
drahokamy naší zahrady
Okrasné a ovocné školky, Litomyšl. Výstava květin.
18. 5. v 19.00 hod. – Česká kuchařka
Smetanův dům, Litomyšl. Divadelní představení
Městského divadla Kladno. Vstupné: 340-390 Kč
Pomezí
20.–21. 5.–výstava drobného zvířectva v areálu
chovatelů v Pomezí
27. 5.–dětský den v areálu u ZŠ horní
Sebranice
4. 5. – Kurz výroba mýdel – vyrobíte si voňavá
mýdla, 15–19 hodin, vede Lenka Kmošková, Světnice č. p. 8
12. 5. – Kurz pletení ošatek ze slámy – vyrobíte
si ošatku z žitné slámy spirálovou technikou, 15 –
19 hodin, vede Lenka Kmošková, Světnice č. p. 8
18. 5. – Kurz pletení z pediku pro pokročilejší –
vyrobíte si košíček s uchem nebo něco podle vašeho
přání, 15 – 19 hodin, vede Lydie Nagyová, Světnice
č. p. 8
26. 5. – Kurz drátování – odrátujete si květináč,
sklenici a nádobu, kterou si přinesete, 15–19 hodin,
vede Jindřiška Kučerová, Světnice č. p. 8
Objednávky na telefonu 604 590 474.
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Co vzbudilo
pozornost

Přednášky v knihovně

Pisatel článku o tibetské vlajce si trochu plete politiku s filozofií. Vlajka není vyvěšena kvůli nějaké
feudální společnosti, ale právě kvůli utlačovaným.
Představitel současného Tibetu zaujal západní
společnost kvůli svému pohledu na život. Ať proto
klidně visí tibetská vlajka na městském úřadě každý rok. Ostatně v dřívějších dobách visela cizí vlajka
na veřejných budovách často a nikdo se proti tomu
protestovat neodvážil, takže je vidět, že máme svobodu svůj protest vyjádřit. Feudální a později maoistická společnost existovala i v Číně a kdekoliv jinde.
Jak mi bylo nedávno vysvětleno, tak Čína potřebovala v Tibetu umístit rakety dlouhého doletu namířené na Sovětský svaz, když byl před lety konflikt
mezi těmito zeměmi na řece Usuri. Vyvěšení tibetské vlajky pro mě symbolizuje solidaritu s prostým
lidem této Himálajské země.
Druhý článek ohledně mezilidských vztahů a potratů má úskalí. Ženy mají v současné době možnost
zvolit si, zda dítě mít budou či nikoli, což v minulosti možné nebylo. Musely mít hodně dětí, aby naplnily potřeby vládců a feudálů i prostých lidí, hlavně
kvůli dědictví trůnů, majetku a polností a také, aby
měli vládcové koho poslat do válek a křížových výprav, kam se vládcové církve nerozpakovali poslat
i děti. V minulém století v USA se militantní křesťané, nesouhlasící s potraty, rozhodli situaci řešit
zastřelením příslušných lékařů. Ostatně potratovost spíše klesá, jsou možnosti různých druhů antikoncepce, což jistě není ideální vzhledem k ženám,
ale co by pro svůj výdělek neudělal farmaceutický
průmysl. Počet obyvatel v našem městě nestoupá
i proto, že je přítomný klientelismus, to ostatně trápí i jiná menší města, jinak se v Poličce žije hezky.
A nepomůže přílivu obyvatel ani výstavba nových
čtvrtí a zabírání dalších zemědělských ploch.
Pokud se při návštěvě prezidenta objevila na náměstí červená karta a nešlo o nic jiného, má každý
právo jí ukázat. Víc by mě zajímalo, jak taková návštěva vyprázdní městskou pokladnu. Když v Hradci Králové návštěva stála na osobu za jídlo 650 Kč,
u ochranky o 500 Kč méně. To ale platí i u návštěv
předchozích prezidentů.
Pozn. redakce: Náklady na návštěvu prezidenta,
které hradilo město Polička, tvořily pouze režijní
náklady na stavbu pódia a drobné občerstvení pro
hosty ve formě koláčků a vody. Dárky pro prezidenta věnovaly poličské firmy.
-mf-

Křížové výpravy II. – návrat
pragmatismu
Evropské dějiny zažily na přelomu 11. a 12. století
dosud nebývalé vzepětí víry v křesťanského Boha.
Tento jev se promítal do všech oblastí tehdejšího
života, ale asi nejviditelnějším výsledkem duchovní
obrody se, jak jinak, staly válečné výpravy do Svaté země. Již první kruciáta byla nadmíru úspěšná,
možná až tak, že všechny věřící tak trochu zaskočila. Byl dobyt Jeruzalém, vzniklo zámořské panství
křesťanů, víra v Boha slavila nepopiratelný úspěch.
Problém byl, že i „nevěřící“ měli svého Boha, tak
už to ve světě chodí, a protože každé monoteistické
náboženství je ve skutečnosti poněkud netolerantní,
jejich Bůh byl také jediným a pravým. Proto konflikt
ve Svaté zemi nespěl ani zdaleka ke svému řešení.
Zatímco muslimové pochopili, že jediným možným způsobem, jak se zbavit křesťanů v Zámoří je
jejich sjednocení a koordinovaný postup proti „nevěřícím“, v Evropě se kolem poloviny 12. století začaly kupit nové problémy, které boj o Svatý hrob odsunovaly do pozadí. První výstraha křesťanům přišla
v r. 1144, kdy do rukou „nevěřících“ padla Edessa,
křižácké knížectví zřízené během první kruciáty na
severu Jeruzalémského království.
Výstrahu pochopili mnozí, ovšem pouze nemnozí byli ochotni na ni reagovat. Evropané 12. století
už pomalu začali ochládat ve svém svatém nadšení,
resp. svaté nadšení zůstávalo, ale Zámoří bylo daleko. Po padesáti letech od dobytí Jeruzaléma se
do čela druhé kruciáty staví korunované hlavy, pomoc křesťanům v Zámoří je spíše v rukou politiků
než církve. Z výpravy některých mocných křižáků-monarchů není dokonce nadšen ani papež. Přesto,
nebo právě proto, se druhá kruciáta uskutečnila, její
průběh a výsledky však byly katastrofální. Kromě
krve a utrpení tisíců lidí, ohromných materiálních
ztrát a několika nevýznamných, o to více sledovaných skandálů, nic nepřinesla.
Ale i období křížových výprav patří do našich dějin a je nutné si uvědomit, že pokud nebudeme chápat počínání našich dávných předků, mohlo by se
nám velmi lehce stát, že budeme v budoucnosti nuceni opakovat jejich chyby. Nejenom o průběhu druhé kruciáty, ale i o osudech jejich účastníků a účastnic si budeme povídat v čítárně Městské knihovny
v Poličce ve středu 10. května od 17.30 hod. Na vaši
účast se bude těšit Dr. I. Fridrichová-Sýkorová.

ve jménu obrany křesťanství. Pokud však čekáte,
že k těmto mužům krve patří mystika a záhady,
čekáte marně. Možná, že jedinou záhadou mnišských vojenských řádů jsou důvody, které vedly
tehdejší aristokracii k dobrovolnému podřízení se
přísným řádovým regulím. Po bratrstvu ve zbrani
nemohl nikdo soudný ani ve středověku chtít intelektuální výkony, v tom se doba a mravy až tolik
nemění.
Boje s „nevěřícími“ přinesly na počátku 12. století
i hmatatelné výsledky, tedy vznik Jeruzalémského
království. Tento státeček však bylo nutné chránit
před sousedy, kteří jeho existenci nevítali s přehnaným nadšením. Ba právě naopak. Dokud v Evropě
neopadla vlna svatého nadšení, nebyla situace křižáků v Zámoří nikterak fatální. Ovšem čas hrál proti
novému státu. Navíc podmínky života si mezi Evropany ve Svaté zemi vybíraly svoji krutou daň. Velmi brzy se začalo nedostávat bojovníků. Stále více
křižáků, kteří spojili svou budoucnost se Zámořím,
pomalu ale jistě začalo splývat s domácí kulturou
převažujícího muslimského obyvatelstva.
Křesťané v Zámoří potřebovali nejenom novou
krev, ale i neohrožené obránce víry. Na scénu tak
vystupují mnišské řády, jejichž hlavním posláním
byla služba krve. Templáři patřili mezi nimi k těm
nejúspěšnějším a tudíž nejviditelnějším a nutno přiznat, že i k těm nejméně oblíbeným. Jistě k jejich výraznosti přispěla celá plejáda tehdejších výrazných
mužů křesťanstva, hlavně pak Bernard z Clervaux,
jehož nesmírné píli vděčil řád za své upravené stanovy. Postupně se z templářů stal nejenom mocný
řád bojovníků, přímo podřízených papeži, ale nezanedbávali ani hospodářskou činnost, která se neomezovala jen na Zámoří, ale umně pronikala zpět do
Evropy. Nakonec se templáři stali největšími středověkými evropskými finančníky a ekonomickými poradci řady korunovaných hlav.
Konec přišel náhle a překvapivě, nejdříve padl
Akkon, tedy poslední výspa křesťanů v Zámoří, potom francouzský král zjistil, že dluhy přesahují jeho
možnosti splácení. Dlužník se rozhodl zničit svého
věřitele. V pátek 13. října 1307 začal ve Francii hon
na templáře… nešťastný to den.
Mocný řád padl, překvapivě rychle a jednoduše, jeho majetek byl rozchvácen, rytíři Templu buď
popraveni, nebo internováni. Poslední velmistr byl
upálen v březnu 1314 v Paříži. I tak svět odplácí.
Pokud vás bude zajímat poněkud nemýtická
historie jednoho z vojenských mnišských řádů
středověku, přijďte si poslechnout přednášku
Dr. I. Fridrichové-Sýkorové do čítárny Městské
knihovny v Poličce, uskuteční se ve středu 24. května od 17.30 hod.

Templáři – mnišští válečníci
ve službách křesťanství
Každý správný historický cyklus dříve nebo
později dospěje k templářům, tedy mnichům válečníkům, kteří zasvětili svůj život službě krve

Absolventi poličského gymnázia
stipendisty na VUT v Brně
Absolventi Gymnázia v Poličce se zařadili mezi
pětistovku nejlepších absolventů středních škol
zapsaných do prvních ročníků bakalářských studijních programů na VUT v Brně, a získali tak jednorázové stipendium ve výši šest tisíc korun.
Čtyři absolventi Gymnázia v Poličce získali
prestižní stipendium TOP 500. To uděluje VUT již
šestým rokem a odměňuje jím studenty na základě výsledků společné části maturitních zkoušek.
Při výběru stipendistů jsou preferováni ti studenti, kteří si mezi maturitními předměty zvolí matematiku i angličtinu, a ti, již úspěšně absolvují
nepovinnou zkoušku Matematika+. „Jsem pyšný
na studijní výsledky našich loňských absolventů
a o to víc si vážím práce členů pedagogického sboru. Potvrzuje se tím, že naše gymnázium nabízí
kvalitní vzdělání. Věřím, že ocenění studenti budou mít v příštím školním roce další následovníky,“ říká ředitel gymnázia Mgr. Miloslav Svoboda.
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Studenti poličského gymnázia se aktivně zapojují také do Středoškolské odborné činnosti, což
je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů. Soutěž vyhlašuje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu ve
spolupráci s vysokými školami (mimo jiné i VUT
v Brně) a ústavy Akademie věd ČR. Nejenže v této
soutěži mohou studenti získat finanční podporu
své vědecké práce, ale úspěšní řešitelé bývají přijímáni na některé fakulty bez přijímacích zkoušek.
„V této a řadě dalších soutěží, kterých se účastní,
získávají naši studenti cenné zkušenosti v prezentaci své práce, komunikují v cizím jazyce a navíc
již mnoho z nich bylo díky tomu přijato na vysoké školy bez přijímacích zkoušek,“ dodává ředitel
Svoboda. Gymnázium Polička se tak zařadilo na
desátou příčku mezi středními školami, jejichž absolventi přicházejí studovat na VUT v Brně.
M. Šplíchalová

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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3. 5.

5. 5.
6. 5.
7. 5.
8. 5.
10. 5.

11. 5.
12. 5.

13. 5.
14. 5.
15. 5.

16. 5.
17. 5.
18. 5.

19. 5.
20. 5.

21. 5.
22. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.

#

26. 5.
27. 5.
28. 5.

Čas Název akce – popis
8.00 Jarní zpívání – Speciální základní škola
14.00 Cestovatelské odpoledne – Z Janova na Kanárské ostrovy – vyprávění s fotografiemi
MVDr. Ivana Sládka
18.00 Závěrečný koncert nejlepších účastníků 9. ročníku přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů
14.00 Koloniál Karla Baizy aneb z historie obchodu a obchodování
– Mimořádná zahajovací slavnost
18.00 Martinů fest 2017 – PKF – Prague Philharmonia, Jiří Bělohlávek – dirigent,
Jan Bartoš – klavír, Pavel Rehberger – tympány
19.00 Špunti na vodě – Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu
bez svých drahých poloviček.
14.00 Den matek – besídka – Vystoupí MŠ Rozmarýnek, studenti Gymnázia Polička,
Martin Kovář
17.30 Křížové výpravy II. – přednáška dr. I. Fridrichové – Sýkorové
19.00 The Circle – Emma Watson se ve sci-fi thrilleru ocitne pod permanentním dohledem
Toma Hankse
16.00 Malovaná trička – Dílna pro děti. Malování, tisk razítky dle fantazie
i podle šablon na trička.
0.00 Majáles – Od 8.30 průvod městem, další program u hradeb a na náměstí
14.00 Exploding box – Dárková krabička s překvapením pro maminku vytvořena kreativní
metodou dílna pro děti od 1. třídy
18.00 10 let Mentálně narušený Mouchy – Na neuvěřitelném výročí spolu s MNM zahrají
také Kúrovec, Upside down a Drop The bomb
14.00 Jarní květinkový bál princezen a princů
19.00 Martinů fest 2017 – Ladislav Horák – akordeon, bandoneon / Petr Nouzovský – violoncello
13.30 Keramická dílna
19.00 Zahradnictví: Rodinný přítel – Největší projekt autorského
dua Jan Hřebejk – Petr Jarchovský
16.30 Kurz tvůrčího psaní – Jak se píše povídka II. – V další dávce kurzu tvůrčího psaní
budeme pilovat psaní povídky.
19.00 Pygmalion – Městské divadlo Mladá Boleslav
13.30 Keramická dílna
16.00 Zvonkohra – Keramická dílna pro děti
19.00 Dokument Nezlomené – Projekce nového dokumentu Markéty Kutilové
a Lenky Klicperové, po projekci beseda.
21.00 Break beat session
14.00 Tvořivá dílna – Pohádkový svět Zdeňka Smetany – Vyzkoušíte si, jak vzniká
animovaný film.
20.00 Jazzové setkání – Jana Koubková – A tak si jdu...
19.00 Martinů fest 2017 – Libor Nováček – klavír
19.00 Král Artuš: Legenda o meči – 3D film nadčasově vypráví klasický příběh jako nové
akční fantasy
18.00 Učitelský koncert ZUŠ
17.30 Templáři – přednáška dr. I. Fridrichové – Sýkorové
19.00 Cuky Luky – Oblíbená dvojice ze slovenských TV obrazovek
14.00 Narozeninové zpívání
19.00 Music of Exile BBC 1967 – česká premiéra filmu o životě a díle B. Martinů
16.00 Rockoupání – 20. ročník tradičního festivalu, blíže www.rockoupani.cz
11.00 Rockoupání – 20. ročník tradičního festivalu, blíže www.rockoupani.cz
19.00 Martinů fest 2017 – Otvírání studánek Alfréda Radoka, Činohra ND Brno

Místo konání
Divadelní Klub

Pořadatel akce
Divadelní spolek Tyl

DPS Polička
Velký sál Tylova domu

DPS Penzion Polička
ZUŠ Bohuslava Martinů

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

Velký sál Tylova domu

Tylův dům

www.tyluvdum.cz

Kino Tylův dům

Tylův dům

www.tyluvdum.cz

DPS Polička
Městská knihovna

DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička

Kino Tylův dům

Tylův dům

SVČ Mozaika
Město Polička

SVČ Mozaika Polička
Gymnázium Polička

www.mozaika-policka.cz
www.gympolicka.cz

SVČ Mozaika

SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz

Divadelní Klub
Dům Jordán
Velký sál Tylova domu
DPS Polička

Divadelní spolek Tyl
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička

www.divadelniklub.cz
www.mozaika-policka.cz
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz

Kino Tylův dům

Tylův dům

Městská knihovna
Tylův dům
DPS Polička
SVČ Mozaika

Městská knihovna Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
SVČ Mozaika Polička

Divadelní Klub
Divadelní Klub

Pontopolis
Divadelní spolek Tyl

www.pontopolis.cz
www.divadelniklub.cz

Městské muzeum a galerie (CBM)
Divadelní Klub
Velký sál Tylova domu

CBM (Muzeum)
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům

muzeum@muzeum.policka.org
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz

Kino Tylův dům
Velký sál Tylova domu
Městská knihovna
Kino Tylův dům
DPS Polička
Velký sál Tylova domu
Koupaliště
Koupaliště
Velký sál Tylova domu

Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ZUŠ Bohuslava Martinů
t.jandl@zusbmpolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Spolek NÁŠ MARTINŮ www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

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

Kontakt, informace, rezervace
www.divadelniklub.cz
www.dpspolicka.cz
t.jandl@zusbmpolicka.cz
muzeum@muzeum.policka.org

www.dpspolicka.cz
www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz

www.tyluvdum.cz
www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.mozaika-policka.cz
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Čas Název akce – popis
29. 5. 17.00 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta – Pokračování dobrodružství ikonického
dobrodruha Jacka Sparrowa s Johnny Deppem
19.30 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta – 3D – Jack Sparrow hledá trojzubec
Poseidona ve 3D projekci.
30. 5. 10.00 ZUŠ OPEN – Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru
31. 5. 14.00 Relaxační chvilka s pastelkami
20.00 LiStOVáNí – Život k sežrání (Mikaël Ollivier) – LiStOVáNí s knihou o hladu, pubertě,
první lásce a snech pobaví úplně všechny
1. 6. 16.00 Lego – modely ze sbírky Karla Duse, Lukáše Pelinky a Jaroslava Korába
19.00 Moje hra – Komedie o životě, který hlavnímu hrdinovi právě protekl mezi prsty
3. 6. 19.00 Čas pro neobyčejné zážitky 2017

Místo konání

Pořadatel akce

Kino Tylův dům

Tylův dům

Kino Tylův dům
Palackého náměstí
DPS Polička

Tylův dům
ZUŠ Bohuslava Martinů
DPS Penzion Polička

Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Tylův dům
Městské muzeum a galerie (CBM)

Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
CBM (Muzeum)
zavoralova@muzeum.policka.org

Název akce – popis
Místo konání
Jarní výstava Od zrníčka k bochníku – Velikonoční výstava ve třídě B. Martinů bude
tentokrát zaměřená na roli chleba v běžném i svátečním životě našich předků.
Městské muzeum a galerie (CBM)
1. 4.-2. 5.
Výstava pro děti – H. U. S. a Husův dům – Výstava ilustrací z knih Kláry Smolíkové.
Městská knihovna
12. 4.-14. 5. 18. výtvarný salon královských věnných měst
Městské muzeum a galerie (CBM)
3. 5.-5. 5.
Mládí a Bohuslav Martinů – 9. ročník celostátní soutěžní přehlídky
Tylův dům
6. 5.-3. 9.
Koloniál Karla Baizy aneb z historie obchodu a obchodování
Městské muzeum a galerie (CBM)
7. 5.-28. 5.
Martinů fest 2017 / výstava – Výstava o životě a díle českého režiséra J. A. Pitínského
– Otvírání studánek Alfréda Radoka
Tylův dům
20. 5.-3. 9. Pohádkový svět Zdeňka Smetany – Nechte se vlákat do Pohádkového světa Z. Smetany. Městské muzeum a galerie (CBM)
1. 6.-10. 9.
Lego modely ze sbírky Karla Duse, Lukáše Pelinky a Jaroslava Korába
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce

Kontakt, informace, rezervace
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
t.jandl@zusbmpolicka.cz
www.dpspolicka.cz

Kontakt, informace, rezervace

25. 2.-14. 5.

CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
ZUŠ Bohuslava Martinů
t.jandl@zusbmpolicka.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Tylův dům
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

www.tyluvdum.cz
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org

Festival Jeden svět úspěšně za námi
o stavu a vnímání současné české armády, mezinárodní bezpečnostní situaci a fenoménu války
vůbec.
Letošní novinkou byla projekce s besedou v anglickém jazyce. V centru Pontopolis jsme se takřka v rodinné atmosféře setkali s místními cizinci, jejich přáteli, ale i těmi, co si prostě jen chtěli
procvičit angličtinu. Po filmu následovala debata
s novinářkou a humanitární pracovnicí Markétou
Kutilovou, která nám mimo jiné přiblížila situaci
ve Švédsku a tamní život uprchlíků.
Jedinečným bylo opět promítání v domově
důchodců, kam přišlo bezkonkurenčně nejvíce
hostů na debatu – režisér filmu, zvukař, hlavní
protagonisté filmu – manželé Pavlíčkovi i dcera
paní Pavlíčkové. Poměrně hodně diváků přilákal
snímek Normální autistický film, který byl oceněn Českým lvem. Mnoho lidí pak projevilo zájem o danou problematiku a zapojilo se do debaty
s Markétou Jiráskovou, krajskou koordinátorkou
péče o osoby s poruchami autistického spektra.
Paralelně s projekcemi pro veřejnost proběhlo
během jednoho týdne i 25 dopoledních projekcí
pro školy v Poličce, Litomyšli a Svitavách. Pro-

mítalo se pro všechny věkové kategorie. Děti ze
základních škol viděly tři krátké filmy, o jejichž
tématech pak diskutovaly se zkušenými moderátory. Žáci středních škol pak zhlédli filmy, které
se například zabývaly výhodami i úskalími kyberprostoru, životem lidí s HIV či osudem Krymských
Tatarů. Po těchto dokumentech pak vždy následovala debata s odborníkem na danou problematiku.
Jeden svět letos navštívilo více jak 1400 žáků
a projekce pro veřejnost bezmála 400 lidí. Týden
to byl náročný, ale věříme, že nejen pro nás, ale
i pro všechny zúčastněné, byl i v mnohém přínosný. Velmi si proto vážíme toho, že nás společnost
Člověk v tísni zařadila mezi 32 měst, kde se tento
prestižní mezinárodní festival může konat. Chceme rovněž poděkovat městu Poličce, Pardubickému kraji a České rozvojové agentuře za finanční
podporu. Fotografům Radimu Hromádkovi a Štěpánu Jílkovi. Dále také dobrovolníkům, kteří se
do organizace festivalu zapojili, a především všem
divákům, kteří festival navštívili. Příští rok se těšíme opět na viděnou!
-mj-

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

#

V prvních dubnových dnech proběhl v Poličce
festival dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět. V našem městě se festival konal již podeváté pro školy a poosmé pro veřejnost a stejně
jako v předchozích letech jej zde pod patronací
společnosti Člověk v tísni organizoval spolek Pontopolis. Uskutečnilo se celkem deset odpoledních
a večerních projekcí dokumentárních filmů. Každý den jsme mezi námi přivítali zajímavé hosty.
Byli jimi například odborník na mezinárodní politiku Thomas Kulidakis, režisérka filmu Děti online Kateřina Hager či matka jednoho z youtuberů
Ruta Zacharová. Diskuzi po projekci O čo ide Idě
bohužel musela ze zdravotních důvodů odřeknout
hlavní představitelka dokumentu Ida Kelarová,
zastoupil ji ale neméně výřečný Oto Bunda a proběhl i avizovaný krátký koncert.
Největší počet diváků přilákal film Zemřít pro
design, který se zabývá problematickou výrobou
elektroniky. Na jeho projekci se v pátek večer v Divadelním klubu sešla takřka stovka lidí. Z besed
zaznamenala výrazný ohlas debata s pplk. Otakarem Foltýnem a bývalým vojenským kaplanem
kpt. Václavem Hurtem, se kterými jsme se bavili
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Březnová vycházka do okolí Oldřiše se moc vydařila. Dne 25. 3. jsme se prošli po okolí Oldřiše
až do Sádku u Poličky. Putování za krásného počasí jsme zakončili obědem a hrou v kuželky. A tak
projekt „Rozchodíme civilky“ bude opět doplněn
o další kilometry. Vždyť se nás zúčastnilo padesát devět statečných.
V pondělí 10. 4. se uskutečnila členská schůze
ZO Kardio Svitavy.
Předseda P. Brokl zahájil schůzi a přivítal
98 přítomných členů naší ZO Kardio a hosta
z MěÚ Svitavy, Š. Řehořovou. Zprávu o činnosti,
zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise
přednesli jednotliví členové výboru. Š Řehořová
podala informaci o grantovém programu pro ZO
Kardio Svitavy, který se bude projednávat na MěÚ
ve Svitavách v měsíci dubnu. Kulturní program
zakončilo vystoupení mažoretek ze ZŠ Lačnov,
poté byla volná zábava.
Dne 13. 5. se uskuteční zájezd autobusem a to
do oblasti Laškova u Náměště na Hané. K této lokalitě se váže pověst o třech pasáčcích z Laškova,
kteří objevili tajemnou díru s pokladem. Jak už to
bývá, ublížený byl po zásluze odměněn, a chamtivce stihl krutý trest. Poctivý pasáček si za peníze
z pokladu koupil mlýn pod kopcem, který tu stojí
dodnes. Mlýn byl postaven v 17. století rodinou
Sloupských. A také se projdeme i po jiných turistických památkách, vycházka není náročná. Odjezd z Poličky autobusem je v 7.00 hod. a ze Svitav
v 7.20 hod. z autobusového nádraží. Cena zájezdu
je 220 Kč, v ceně je oběd. Předpokládaný návrat je
mezi 17 až 18 hod. Zájemci o tuto vycházku se mohou přihlásit u p. Korábové pro Svitavy a u p. Mlynářové pro Poličku.
27. 5. nás čeká další zájezd a vycházka a to pro
náročné. Odjezd autobusem, směr Orlické hory.
Začátek vycházky je pod Šerlichem na Masarykovu chatu, kolem hranic s Polskem, na Šerlický
mlýn. Trasa přibližně 6 až 7 km. Cena zájezdu je
250 Kč, v ceně je oběd.
Odjezd z Poličky je v 7.00 hod., ze Svitav
v 7.20 hod. z autobusového nádraží. Předpokládaný návrat je kolem 18 hodiny. Závazné přihlášky
u výše zmiňovaných zástupců ZO Kardio Svitavy.
Cvičení v Poličce je pravidelně v DPS Penzion
a to v pondělí od 17 do 18.30 hod., cvičí p. Fryčová,
a v úterý od 17 do 18.00 hod. cvičí p. Hanusová
Slevu na bazén mohou použít členové Kardio
nebo SPCCH, průkazka nutná.
Eva Rejentová

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

1. 5.
6.-7. 5.

8. 5.
13.-14. 5.
20.-21. 5.
27.-28. 5.
3.-4. 6.

(pokr. ze str. 5) stavu fotografií Radima Hromádka, kterou zahájíme vernisáží v 19.30 hodin.
4. Informační centrum Polička
Palackého náměstí
19.00 – 21.00 hod.
Možnost zakoupení upomínkových předmětů zachycující krásu našeho města.
5. Ladyfitness Polička
Masarykova ulice č. p. 10
19.00 – 21.00 hod.
Jak se dostat do lepší kondice? Projděte si wellness
testem a nechte se inspirovat lidmi z Poličky, kteří
to zvládli.
6. Speciální základní škola Bystré, pracoviště Polička
Šaffova ulice č. p. 110
19.00 – 22.00 hod.
Den se chýlí ke konci, pomalu se stmívá a některá zvířátka se začínají probouzet. To je ten správný
čas zavítat do naší tvořivé dílničky. Společně si zde
vyrobíme skotačivé zvířátko, se kterým zažijete plno
legrace.
7. Vinotéka „Pod věží“
Šaffova ulice
19.00 – 23.00 hod.
V průběhu večera se můžete těšit na ochutnávku
sudového vína a soutěžení.
8. Hasičský záchranný sbor Pardubického
kraje a Sbor dobrovolných hasičů Polička
ve spolupráci se Sbory dobrovolných hasičů
Lezníka, Modřece a Stříteže
Starohradská ulice
19.00 – 23.00 hod.
Přístupné budou garáže požární stanice s technikou a vybavením. Budete moci nahlédnout i do
činnosti hasičů a těm zvídavým budou zodpovězeny
veškeré dotazy. Ke zhlédnutí bude i stará hasičská
technika.
9. Římskokatolická farnost, děkanství Polička
Hřbitovní trojice: Hřbitovní kostel sv. Michaela,
kostnice a zvonice ve světle svící.
20.00 – 23.00 hod.
Farnost Polička tentokrát nabízí večerní náladovou procházku po starém hřbitově s nahlédnutím do
obvykle uzavřených staveb umístěných na hřbitově
kolem kostela sv. Michaela.
10. Středisko volného času Mozaika
Náměstí B. Martinů
19.00 – 22. 00 hod.
Ze života kočky – zábavný program pro celou
rodinu, ve kterém se ocitnete v kočičím světě: Loutkové vystoupení pohádky „Pejsek a kočička“, klub

MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
MDDr. Martinec Vojtěch,
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461
615 402
MDDr. Novák Peter, Sloupnice
188, 465 549 236
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MDDr. Stavělová Pavla, Polička,
1. máje 607, 461 724 423

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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ochotníků a přátel loutkového divadla – Sváťovo divadlo. SVČ vyzdobí práce dětí ze zájmových kroužků
s výtvarným zaměřením. Vystoupení kočiček z Jumping kids. Kočičí dílničky a mnoho dalšího.
11. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička
Náměstí B. Martinů
19.00 – 22.00 hod.
Prezentace praktického vyučování oboru Kosmetické služby, Kadeřník a Rekondiční a sportovní
masér.
12. Centrum Pontopolis
Riegrova 52
19.00 – 24.00 hod.
Riegrova ulice a centrum Pontopolis opět ožijí
pouličním koncertem, výbornou kuchyní z různých
koutů světa a výstavou.
13. Tylův dům
Vrchlického 53
19.00 – 24.00 hod.
Promítání filmu – Co se bude promítat? –
Nechte se překvapit! Začínáme vždy v celou hodinu:19.00, 20. 00., 21.00, 22.00 a poslední od
23.00 hodin. Před dalším putováním se můžete
občerstvit v baru Tylova domu.
14. Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Nábřeží svobody
19.00 – 23.00 hod.
Kostel bude přístupný po celou dobu spolu s výstavou k 500 letům reformace.
19.00 hod. – komentovaná prohlídka kostela
19.30 – hod. vystoupení písničkáře Slávka Klecandra
21.00 hod. – komentovaná prohlídka kostela
21.30 hod. – vystoupení písničkáře Slávka Klecandra
15. Síň řemesel
ulice Na Bídě
19.00 – 24.00 hod.
Spolek tvořivých žen si připraví ukázky řemesel
a prodej ručně vyráběných užitkových předmětů
z keramiky, pedigu a drátků. Pro mlsné jazýčky pak
prodej žitných koláčků a perníčků. Malí i velcí si mohou zastřílet z luku nebo tvořit z barevných písků.
16. Kleine – Heart Driven Studio
Husova 72
19.00 – 23.00 hod.
Chci Tě mít na triku! Odneste si nové tričko
s vlastní fotografií během několika minut! Na místě
vyfotíme vás, vaši rodinu, nebo partu a fotografii přímo před vámi natiskneme na tričko. Vybírat můžete
i z připravené galerie obrázků, nebo přinést USBéčko s vlastní grafikou. Na vlastní oči uvidíte v akci nejmodernější technologii potisku textilu v okolí. Cena:
229 Kč/tričko (mimořádná akční cena).

Zprávy z Masarykovy základní školy
Po hubenějších letech budeme
mít letos opět zastoupení v krajském kole recitační soutěže
Dětská scéna. Postarala se o to
Aneta Soukalová z 6. A. Svým
osobitým přednesem ji doplnila
Aneta Mlynářová z 6. A s čestným uznáním.
Naši žáci uspěli i v pěvecké soutěži Skřivan.
První třídy:
1. místo
Adéla Nguyen
3. místo
Madlenka Hilliard
čestné uznání Daniela Kastnerová
Druhé třídy:
1. místo
2. místo
3. místo

Bára Slavíková
Jakub Klimeš
Johanka Jelínková

Třetí třídy:
1. místo
čestné uznání

Amálka Kneblová
Tomáš Pechanec

čtvrté třídy:
1. místo
2. místo

Tomáš Mach
Rozálie Jánová

Páté třídy:
3. místo
3. místo

Anežka Rambousková
Karolína Kleinová

Úspěchem bylo i 4. místo Filipa Fejta z 9. A v literární olympiádě.
Naši žáci sbírali úmístění i v přírodovědných
oborech. V soutěži o nejlepšího chemika ČR zabojoval David Zahradník z 9. A, který si zasloužil
šestým místem v regionálním kole postup do republikového finále 13. června v Pardubicích. Tereza Tutková z 9. A skončila na pěkném 26. místě.

Další žák 9. A Martin Kysilka se stal vítězem
okresní olympiády ve fyzice v kategorii E a bude
bojovat o první příčky v krajském kole. Martin
si mezitím odskočil na krajské kolo matematické
olympiády, kde vybojoval 6. místo.
Na škole kabinet matematiky uspořádal matematického Klokana. V kategorii Cvrček (2. – 3. roč.)
1. místo vybojovala Barbora Sodomková (70 b),
druhé až třetí místo obsadili: Anežka Gregorová
a Michal Žahour (63 b). V kategorii Klokánek (4. –
5. roč.) získal 1. pozici Martin Chalupník (103 b),
2. pozici Štěpán Klusoň (102 b), 3. pozici Adam
Havlík (98 b). V kategorii Benjamín (6. – 7. roč)
zabojovali nejlépe žáci 7. A: 1. Jan Kašpar (109 b),
2. Michal Jílek (100 b) a 3. Anežka Vargová (89 b).
V nejstarší kategorii Kadet (8. – 9. roč) 1. místo vybojoval Martin Kysilka (96 b) z 9. A, 2. místo patří
Lucii Popelkové (93 b) z 8. A a 3. místo Martinu
Stokláskovi (90 b) z 9. A.
I na sportovním poli se nám daří.
Naši florbalisté odjížděli na tradiční turnaj do
Lubné. Letos se museli smířit s druhým místem.
Ale Radim Prokopec si odvážel cenu za nejlepšího
hráče turnaje.
Naplno se rozběhly i volejbalové soutěže.
V okresním kole získala děvčata 3. místo a chlapci
skončili stupínek od medaile.
V uplynulém období žila naše škola zápisem budoucích prvňáčků. Zápis je důležitou událostí, ale
prožívají ho i rodiče. Tak jako většina škol oslovila
i naše škola neformálně, a to pomocí pohádky.
Průběh zápisu byl rozdělen do několika stanovišť, kterými děti procházely. Průvodci jim byly
paní učitelky, které se shodly na tom, že děti by
měly být samostatné, samoobslužné, měly by si
umět zavázat tkaničku, soustředit se na plnění zadaného úkolů a dobrou výslovnost.
Věříme, že všechny přijaté děti si vzpomenou
v první den školy na krásně prožité odpoledne
u zápisu.
-lh-

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
podzim 2017
Základní kurz tance a společenské výchovy bude probíhat od
22. září do 8. prosince, vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hod. ve velkém sále Tylova domu v Poličce. Kurz je určen pro chlapce a dívky
od 16 let (tzn. že v roce 2017 musí mít 16 let). Vyučuje taneční škola
ELLIS Svitavy
Kurz obsahuje 13 lekcí po 3 hodinách, z toho je jedna lekce
s rautem, 1 x prodloužená pro veřejnost a věneček. Cena kurzu
včetně prodloužené, věnečku a rautu činí 1.500 Kč za jednotlivce.
Přihlášky budou k vyzvednutí v kanceláři Tylova domu v Poličce nebo v Informačním centru Polička a ke stažení na webových
stránkách Tylova domu od 2. května.
V případě většího počtu přihlášených dívek nebo chlapců se při
volných místech taneční pár bere k přihlášení přednostně – musí
však odevzdat a zaplatit kurzovné společně.
Přihláška je závazná a lze ji zrušit pouze ze zdravotních důvodů.
Na první lekci, kde se účastníci prokáží dokladem o zaplacení
kurzovného, dostanou průkazku, která je bude opravňovat ke
vstupu do tanečních. Tato průkazka je na jméno a je proto nepřenosná!
Podání přihlášky a platba:
od 15. do 31. května v kanceláři Tylova domu – platba v hotovosti,
nelze platit převodem na účet.
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.

Chci prostě jen poděkovat...
Aneb od šoku k šoku
V minulých dnech jsem se dopustil svých 80. narozenin. Chci touto cestou poděkovat všem, jednotlivcům i organizacím, kteří mi projevili svou
přízeň. Začalo to na MěÚ 31. března, kdy jsem byl
přijat starostou Jaroslavem Martinů. Ten mi za
spoluúčasti tajemníka a dalších pracovníků MěÚ
poděkoval za dlouholetou práci pro město i rodinu.
Byl jsem vyzpovídán jak na faře a dostalo se mi
ocenění. Problémem bylo v té chvíli rozhodnout,
jestli jsem dříve zabrousil mezi rybáře nebo divadelní ochotníky. Bylo to skoro nerozhodně, ale
nakonec, k potěše pana starosty, zvítězili rybáři.
V dalších dnech se mi dostalo gratulací od dalších představitelů veřejného i politického života.
(To raději ponechám anonymní). Nemohu nepřipomenout příjemnou návštěvu reprezentantek
městské organizace Českého svazu důchodců, které jsem členem.
Zamlčet ovšem nemohu ani to, co se dělo v následujících dnech, neboť to byly pro mne šoky. Jeden za druhým. Především proto, že jsem nevěděl,
kam se vrhnout dřív. V sobotu 1. 4. jsem se, jako
redaktor, zúčastnil rybářského závodu Poličský
duhák, v pondělí jsem musel s nemocným kocourem Černouškem k veterinářce. Pak mne technické důvody donutily zrušit divadelní zkoušku na
připravovanou hru Stromy umírají vstoje.
Další těžký šok mne čekal v sobotu 8. dubna,
kdy mne navštívil vnuk Ondrášek, ve věci přezutí
mého auta na STK, což bylo už dlouho předtím domluveno. Bylo mi podezřelé, jak dlouho a usilovně
mne přemlouval, abych s ním a jeho přítelkyní za-

skočil na chvíli k Mrštíkům na kofolu a maličkou
večeři… Nakonec jsem se podvolil, a čekal mne
další šok, z něhož jsem se dlouho vzpamatovával.
Uvítala mne tam totiž nejen má kompletní rodina, ale také skoro má kompletní „divadelní rodina“.
A teď se podržte – nechyběl ani můj spolužák, nejvěrnější kamarád a čtyřletý spolubydlící z kolejí na
vysoké škole, který se jinak pohybuje jen s velkými
obtížemi, za pomoci hůlek a posouvátek. Jen sám
Pán Bůh ví, kde ho ti moji milovaní „organizátoři“
mé oslavy „vykutali“. Nicméně – moje radost se
nadala změřit. Dlouho jsem nebyl mocen slova…
A teprve tady jsem si znovu, v plném slova smyslu toho slova, uvědomil, co znamená pojem přátelství. Říká se, že láska hory přenáší. Já však zcela jistě vím, že přátelství dokáže mnohem víc, je
mocnější. Stačí mu méně slov než lásce, a přenese
(a snese) skoro úplně všechno. Nemusím snad zdůrazňovat, že se oba známe do morku kostí. I to je
jistě důvodem, proč jsme spolu kamarádi už téměř
šedesát let.
A nemáte ponětí, s jakou radostí se vítám, kamarádím a radím se všemi novými, mladými členy
souboru. Od všech (už po léta) vyžaduji tykání, neboť se domnívám, že, zejména někteří, budou v mé
práci pokračovat. A taky od nich čekám, že náš
poličský divadelní ochotnický soubor nenechají
umřít „na úbytě“. Předpoklady pro to má několik
jednotlivců, kteří už „překročili Rubikon“ a dokázali své velké schopnosti. Jsem tu rád. Mohu totiž
klidně odejít.
Váš Láďa Vrabec
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Aby nikdo
nebyl sám

Program RC MaTami

Vážení důchodci, senioři, členové MOSD Polička.
Měsíc duben nám uběhl velmi rychle i přes jeho aprílové počasí, všichni se už těšíme, že nyní již nastane
to správné jaro i s rozkvetlými stromy a příjemným
sluníčkem. Naše organizace se vypořádala se všemi úkoly jak v měsíci březnu, tak také v dubnu. Lze
především připomenout pěkné posezení s kytičkou
a hudbou 24. března v Tylově domě. Bohaté kulturní vystoupení zájmových kroužků z Mozaiky i dětí
z Dětského domova a nakonec i malého houslisty,
bylo velice pěkné. Všem vedoucím i naší organizátorce Věře Fialové patří poděkování. Byl dán i příslib
Mozaiky pro další spolupráci a vzájemné poznávání
při různých našich akcích v budoucnu. Díky pomoci
městského úřadu i vystoupení pana starosty Jaroslava Martinů s poděkováním všem ženám bylo toto
opožděné posezení k Mezinárodnímu dni žen velmi
zdařilé.
V měsíci dubnu jsme navázali další kontakty s firmou KOH-I-NOOR, s. r. o., dále i firmou THT Polička, s. r. o., které nám umožnují návštěvu jejich firem
při exkurzích. Proto i my důchodci děkujeme za to,
že můžeme být součástí našeho města a vědět, co se
u nás vyrábí a jaký je rozvoj těchto firem. Ještě v dubnu jsme uspořádali zájezd Bouzov – Javoříčko, zajeli
jsme si do Jedlové na bowling a koncem dubna jsme
poseděli u ohně s opékáním vuřtů na stadionu.
Zástupci výboru se zúčastnili jednání krajské rady
svazu důchodců, kde bylo projednáno mnoho otázek
a z nich vyplynulo i dost úkolů, kterými se bude zabývat i naše organizace. Jedná se především o přípravu sjezdu svazu seniorů a sjezdu svazu důchodců.
Pokračujeme dále v měsíci květnu, výbor a vlaštovky zhodnotí a projednají na další období a některé
akce i s předstihem jako např. 3: sportovní hry naší
organizace, které se mají konat jako krajské sportovní hry organizací svazu důchodců Pardubického
kraje. Obrátíme se proto i na některé organizace s žádostí o spolupráci.
4. května je zajištěn zájezd do Kutné Hory a okolí,
odjezd je v 7.00 hod. z parkoviště pod Tylovým domem, vedoucí Lajžnerová. 8. května se zúčastníme
pietního shromáždění na Centrálním hřbitově, sraz
účastníků ve 13.45 hod. na místě samém. 11. května vycházka s posezením a besedou na přehradě,
odchod v 9.00 hod. od prodejny na Jiráskové ulici.
16. května, výlet vlakem do Květné, odjezd 9.29 hod.
z nádraží, zpět se jede autobusem. Procházka po
Květné, Květná zahrada s občerstvením. 22. května
odjezd z autobusového nádraží v 7.00 hod. do termálních lázní Velký Meder. Organizuje M. Pospíšilová a Jiří Krejsa. 30. května se sejdeme ve 14 hodin
na tenisových kurtech, zahrajeme si různé sportovní
hry, organizuje M. Macková.
Všem aktivitám přeji hodně zdaru.
Za výbor předseda J. Koráb

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat MUDr. Jaroslavu Hamanovi i celému kolektivu pracovníkům
Domova důchodců v Poličce vedenému staniční
sestrou Jaroslavou Praxovou, DiS., a vyjádřit slova uznání za odbornou péči, trpělivost, vstřícnost
i empatický přístup věnovaný naší tetě paní Libuši
Kozlové, po celé tři roky jejího pobytu v Domově důchodců v Poličce, ale zvláště v posledním půl roce
před jejím úmrtím. Dovolte nám, abychom vyjádřili
slova úcty a chvály za profesionální přístup a laskavé jednání s tetou, (a jak jsme mohli vidět i s ostatními ubytovanými lidmi) a též i k nám, ve vstřícném
chování a poskytování informací, které nám pomáhaly lépe zvládat a překonávat těžké chvíle.
Za tento přístup moc děkujeme.
Vladislav a Jiří Šplíchalovi
s rodinami a maminkou
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Pravidelný program
Hrátky s angličtinou: aktivita
pozastavena a bude obnovena
opět po prázdninách
• Pro rodiče,
prarodiče s dětmi: Klubík + Hlídáček každé
pondělí 9.00 – 12.00 hod.
• Drobci s Lenkou (2-3 roky):
každé úterý 9.00 – 12.00 hod.
• Co-working: středu 12.30–15.30 hod.
• Drobínci s Lídou (0-1 rok):
čtvrtek 9.00–12.00 hod.
• Drobečci s Lídou (1-2 roky):
pátek 9.00–12.00 hod.
• Cvičení s Danou:
–– Pondělí, Power jóga: ZŠ TGM zrcadlový
sálek 19.00 – 20.00 hod.
–– Úterý a čtvrtek, Metabolic training/HIIT/
TBA: ZŠ TGM zrcadlový sálek 19.00–
20.00 hod.
–– Pátek, Power jóga: 18.00–19.00 hod. v
MaTami
–– Neděle, Metabolic training/HIIT/TBA: od
18 hod. v MaTami
do zrcadlového sálku je nutné vzít si cvičební podložku.
Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí): každou středu
8.00 – 12.00 hod. Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapacita 1 dítě): úterý 9.00 – 12.00 hod.; čtvrtek
9.00 – 12.00 hod (pouze děti do 1 roku); pátek
9.00 – 12.00 hod.; Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
O vaši ratolest se postaráme ve vaší domácnosti
v odpolední i večerní době. Cena je 90 Kč/hod.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do
zahájení povinné školní docházky.“), popř. naši
externí zaměstnanci
Pro rezervaci a více informací volejte na tel.
724 921 384, nejlépe den předem, abyste si zajistili volné místo.
Poradny:
Poradny jsou vedeny odborníky, jsou zdarma,
anonymní a není potřeba se na ně objednávat
(kromě laktační poradny).
• Psychologická poradna (Mgr. Dominika
Křenková): 3. 5. (středa) od 16.00 do 18.00 h.
• Ekonomická poradna (Bc. Eva Pazderová,
DiS.): 5. 5. (pátek) od 16.00 do 18.00 h.
• Laktační poradna (Lenka Tulisová): 9. 5.
(úterý) od 17.00 do 19.00 h. Laktační poradna
je nově na objednání, v případě zájmu se
objednávejte na tel. čísle 737 964 913.
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová):
10. 5. (středa) od 10.00 do 12.00 h.
• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová): 11. 5. (čtvrtek) od 10.00 do 12.00 h.
• Logopedické semináře (Mgr. Hana Dalíková): 15. 5. (pondělí) od 16.00 do 18.00 h. 1x
měsíčně
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková): 22. 5. (pondělí) od 16.00 do 18.00 h.
• Pedagogická poradna (Mgr. Jana Bidmanová): 25. 5. (čtvrtek) od 14.00 do 16.00 h.
• Poradna a klub pro těhotné (Mgr. Zuzana
Vocásková): 25. 5. (čtvrtek) od 16.00 do
18.00 h.
• Poradna psychomotorického vývoje (Mgr.
Bc. Iva Sedláčková): 27. 5. (sobota) od 13.00
– 15.00 h.
Jak se domluvit s teenagerem
22. 6. od 16.30 do 18.30 h.
Chcete se dozvědět, jak se domluvit s vlastním
teenagerem? Chcete si zachovat nebo upevnit klid
a pohodu v rodině? Na besedě se dozvíte specifika

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

komunikace s teenagerem. Budeme hovořit o tématech: domácí práce, příprava do školy, elektronika, kapesné a mnohé další. Rodiče mohou
aktivně vstupovat do besedy a klást otázky, které
je zajímají. Z besedy si budete odnášet konkrétní
nástroje, jak mluvit, co dělat, jak reagovat, ale zároveň i jak nemluvit, nereagovat a co nedělat, aby
se situace nehoršila. Beseda je vhodná pro rodiče
od 0 let, protože puberta je součet všech rodičovských pochybení.
Cena: 50 Kč/osobu, přihlásit se můžete na
prihlasse@matami.cz nejdéle do 15. 6.
Povede: Táňa Brodská
Kurz „Šťastný rodič, šťastné dítě“
Kdy: čtvrtek 8., 15. a 22. června od 17.00 do
20.00 h.
Kurz pro rodiče s dětmi, o vztazích v rodině,
jak si rozumět a naslouchat, jak zůstat sám sebou,
malí i velcí, proč jsme někdy naštvaní a proč někdy v euforii, a jestli se s tím dá něco dělat.
Cena: 300 Kč/kurz. Během kurzu je možnost
hlídání dětí 35 Kč/h. Přihlásit se můžete na
prihlasse@matami.cz, nejdéle do konce května.
Povede: Renata Křivá
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo stránku na Facebooku.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo stránku na Facebooku.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky,
Hrátky s angličtinou
40 Kč

(cena pro členy 30 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení
50 Kč

(pro členy 45 Kč)
• Poradna a klub pro těhotné 
50 Kč
• Odborné 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 a dále PK, městem Poličkou
a CBM“.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství najdete na webových stránkách www. matami.webnode.cz Facebook stránka: MaTami, centrum pro rodinu z.s.
Podporují nás: MPSV, Pardubický kraj, město Polička, CBM

Odborné poradenství MaTami je pro
všechny, ne jen pro rodiče malých dětí
Ve městě Polička žije a působí řada odborníků,
kteří umí poskytnout odborné informace, které
pomohou řešit rozličné problémy občanů. Někteří z nich poradenství poskytují prostřednictvím
projektů nestátních neziskových organizací. Příkladem jsou i poradny, které organizuje MaTami,
centrum pro rodinu, z.s. Odborníci poradí v nejrůznějších oborech, ať se již jedná o problémy spojené
s dětmi a rodinou nebo zdravím, tak pomohou řešit
věci finanční či právní.
„Jedna z hlavních myšlenek zakládajících členů MaTami byla mimo jiné i předávat si znalosti,
rady, zkušenosti a dovednosti, které jsme získávali
na studiích, při vzdělávání, v každodenním životě.
Každý v jiném oboru a následně sdíleli, co jsme se
dozvěděli, naučili. V úplných začátcích mezi sebou
a následně jsme dali příležitost, aby kdokoliv z široké veřejnosti přišel na různé přednášky, semináře,“ říká Kateřina Stodolová, statutární zástupkyně
MaTami. Tak vznikly i odborné poradny a důvod je
úplně jednoduchý a prostý, slýcháme ho denně na
úřadech, ve státních institucích apod., a to je: „Neznalost, neomlouvá“. A proto MaTami organizuje
poradny jako prevenci toho, aby se lidé nedostali
do složitých životních situací a pokud se to již stane, aby je mohli včas vyřešit. Jeden člověk opravdu
těžko obsáhne všechny obory, informací je v dnešní
době mnoho a je těžké se v nich správně orientovat. Pro nás je důležitá také pospolitost. „Poradny
vlastně tak trochu navazují na tradice různých
domorodých kultur, kdy se apelovalo na lidskou
moudrost, sdílely se zkušenosti, lidé vzájemně se
učili a posilovali komunitu,“ dodává Lenka Šudomová.
Pro Poličské i lidi z okolí
Poradny jsou určeny pro širokou veřejnost, lidem
nejen z Poličky, ale i z okolí. Nejsou jenom pro rodiče, kteří do centra přicházejí pravidelně. „Rádi
bychom ale zdůraznili, že poradny jsou prvozáchytové’ – nehrajeme si na odborné středisko, ani
na poskytovatele služeb, což však neubírá na odbornosti poradců,“ upřesňuje Kateřina Stodolová.
Ve chvíli, kdy konzultant zjistí, že je problém hlubší,
odkazuje na další služby v regionu. Zkrátka poradí,
kudy dál.
Kvalifikovaně
Poradci jsou vždy kvalifikovaní lidé, kteří vystudovali obor, ve kterém poradenství poskytují. Odborníci jsou regionu znalí a ví, kam lidi dále nasměrovat, pokud je to potřeba. Vychází ze sítě služeb,
které jsou v regionu, popřípadě i dále, k dispozici.
Poradenství poskytované v MaTami je zcela zdarma. Možná se ptáte, kdo vše platí? Tyto služby jsou
hrazeny v rámci projektu Čas pro rodinu. Projekt je
dotován z rozpočtu MPSV, rozpočtu Pardubického
kraje a částečně také městem Poličkou. „Občané
města ale i blízkého okolí by se tedy neměli obávat
přijít si pro radu. Poradny jsou samozřejmě anonymní. A navíc je v prostorách MaTami samostatný prostor, kde poradny probíhají, takže se nemusíte strachovat, že vás budou děti rušit,“ přibližuje
Lenka Brennan.

Březen ve
speciální škole

Měsíc březen otevřel projektový den pod názvem
Poradny probíhají jednou měsíčně. Není potřeba se na ně objednávat, až na výjimku laktační „Den národnostních menšin“. Chlapci a děvčata
z I. stupně se hravou formou seznamovali s tradiporadny. Informace o čase poradny najdete vždy
v Jitřence, na webu www.matami.cz nebo na www. cemi a zvyky Romů, vyzkoušeli si některá řemesla
facebook.com/RCMaTami, případně program cen- a zazpívali písničky. Žáci 5. a 6. ročníku luštili tajenky, rébusy a doplňovačky, aby se dozvěděli co nejvíce
tra můžete dostávat do mailu.
-syh- o Slovensku a jeho obyvatelích. Na žáky sedmého
ročníku čekaly úkoly spojené se získáváním inforPřehled poraden MaTami:
mací o životě ve Vietnamu a na Ukrajině. Nejzají• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová)
mavější a velmi aktuální téma „Život v muslimských
• Ekonomická poradna (Bc. Eva Pazderová, DiS.)
zemích“ čekalo na nejstarší žáky. Na závěrečné pre• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová)
zentaci nás žáci 8. a 9. ročníku přivítali v tradičním
• Pedagogická poradna (Mgr. Jana Bidmanová)
• Psychologická poradna (Mgr. Dominika
Křenková)
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková)
• Laktační poradna (Lenka Tulisová)
• Poradna a klub pro těhotné (Mgr. et Bc. Zuzana
Vocásková)
Podrobnosti byly zveřejněny v dubnové Jitřence.
Kontakt:
Lenka Brennan – koordinátorka centra, email:
brennanlenka@gmail.com, mobil: 737964913
Město Polička poradenskou
činnost neziskovek oceňuje
Vedení města velmi vítá celkovou činnost MaTami a ví, že hraje nezastupitelnou roli v našem městě. Samozřejmě, že poradny zdarma jsou výborné.
Nabídka poraden je také k dispozici na našich
stránkách, kde je rádi propagujeme. Město Polička
oceňuje tuto záslužnou činnost a doporučuje občanům, kteří váhají se svými problémy a dotazy, aby
se neobávali a obrátili se raději včas na některou
z organizací, které poradenství ve městě poskytují.
Naděžda Šauerová
Neziskový sektor pomáhá
tam, kde je stát slabý
Nezávislá senátorka Miluše Horská a místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR se dlouhodobě
zabývá odstraňováním různých asymetrií v české
společnosti. Specializuje se na komplikovaná mezirezortní témata, mezi která problematika neziskového sektoru také patří.
Jak vnímáte práci neziskových organizací, zejména těch, které poskytují poradenství občanům?
Kvalitní a vyspělý neziskový sektor je významným
znakem demokracie. Práce neziskovek je v celé řadě
oblastí naprosto nezastupitelná. Vím o jejich problémech a řeším je po celý svůj profesní život. Pravidelně svolávám zástupce neziskového sektoru do
Senátu v rámci expertní skupiny pro neziskový sektor a snažím se neziskový sektor rozvíjet a kultivovat.
Jedním z viditelných výstupů je Burza filantropie.
Jaká je dle vás kvalita služeb NNO v ČR? Disponují NNO fundovanými pracovníky či konzultanty?
Víte, z vlastní zkušenosti vím, že do neziskového
sektoru často vstupují lidé, kteří jsou nadšenci, kteří chtějí pomáhat a kteří to dělají z přesvědčení, ve
svém volném čase a bez finančních nároků. Zvláště
na malých vesnicích je to příznačné. Tyto lidi je třeba podporovat a klíčem je zde jednak zajištění víceletého financování pro neziskový sektor a jednak
ujednocení grantových systémů.
Proč by se lidé neměli obávat využívat služeb
NNO (které jsou obvykle financovány z grantů –
tedy často z daní poplatníků)?
Aktivity neziskovek politici bohužel často dehonestují. Stále totiž ještě nejsme zvyklí na podporu
angažovaného občanského sektoru. Místy mi připadá, že si ho snad ani pořádně nepřejeme mít. Proti tomu se ovšem silně ohrazuji. Neziskový sektor
tu není od toho, abychom se ho obávali. Naopak, on
je velkým obohacením, on pomáhá tam, kde je stát
slabý. Možná díky tomu se ho část politiků obává, že
mnohdy ukazuje na nedostatky, které politika nezvládá. Ale obávat se neziskovek fakt není na místě.

oděvu muslimů, seznámili nás s některými úryvky
z koránu, a dokonce nám připravili několik jídel typických pro muslimskou kuchyni. Všechno nám moc
chutnalo, nezbylo vůbec nic. A tak vás můžeme jen
pozvat na webové stránky naší školy, kde uvidíte víc.
Žáci speciálních tříd a I. stupně praktických tříd se
zúčastnili gastronomického kurzu pořádaného SOU
Polička. Tématem bylo „Vaření se Čtyřlístkem“. Žáci
měli možnost vytvořit si vlastní minipizzy, poznávat
zdravou stravu, vyzkoušet si role číšníků a modelování z cukrářské hmoty, seznámit se s odbornými
názvy stolního inventáře.
Žáci přípravného stupně se věnovali zdravým
zoubkům. DM drogerie věnovala dětem pěkné dárky,
a tak se o to více všichni snažili zdokonalit v zubní
hygieně. V rámci dopravní výchovy přímo v provozu
žáci využili a budou nadále využívat reflexní vesty.
Ve třídě se učili chodit přes přechod, rozpoznávali
důležité dopravní značky nebo barvy na semaforu.
A protože do dopravních prostředků patří také lodě,
plavidla si sami vytvořili. Zahráli si na námořníky,
na suchu se učili plavat. Všem se moc líbila písnička
Tři citrónky.
Třetím projektovým dnem v rámci našeho plánu
EVVO byl „Bylinkový den“, na který jsme se sešli
v úterý 4. dubna. V tělocvičně bylo připraveno centrum informací – atlasy, encyklopedie a mnoho
dalších knih o bylinkách. Žáci poznávali koření
podle vůně, na interaktivních tabulích vyhledávali
názvy bylinek a jejich využití pro člověka. Ve cvičné
kuchyňce se jednotlivé skupinky žáků naučily vyrobit bylinkové nálevy a odvary, olej z máty, mast z měsíčku a bylinnou masku proti akné. Každá skupina si
také zasadila do truhlíku sazeničky různých bylinek.
Všichni jsme postupně navštívili obchod Bylinářství
– kořenářství Jukl, kde na naše zvídavé otázky paní
prodavačky ochotně odpovídaly. Tímto jim moc děkujeme za vlídné přijetí. Na závěr jsme se všichni sešli v tělocvičně, kde žáci prezentovali svoje výrobky,
přednášeli básně a reklamní spoty o bylinkách.
Bc. Monika Burešová
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Pozvánka DPS
Penzion

Zprávy z charity

3. 5. Cestovatelské odpoledne – Z Janova na
Kanárské ostrovy. Poutavé
vyprávění s fotografiemi
z cesty MVDr. Ivana Sládka. Začátek ve 14.00 hod
v jídelně.
10. 5. Den matek – besídka. Vystoupí děti z MŠ
Rozmarýnek, studenti Gymnázia Polička a Martin
Kovář. Začátek ve 14.00 hod. v jídelně.
15. 5. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
18. 5. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
25. 5. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.
31. 5. Relaxační chvilka s pastelkami od
14.00 hod. ve společenské místnosti.

Z činnosti
DPS Penzion
A začalo jaro. Ptáci začali stavět hnízda, kytičky
vystrkovat hlavičky a pro seniory v DPS Penzion
nastal čas jarního probuzení. Seznámení s cviky na
rozproudění energie, připomenutí prvních jarních
bylinek a jarní meditace při zpěvu ptáků, to vše
doplněné kopřivovým čajem a jednohubkami s řeřichou a naklíčenými fazolemi, i takto příjemně lze

Běžíme s Charitou
V rámci oslav 10. výročí vzniku
AC dílen, a po domluvě s našimi
sportovními dobrovolníky a nadšenci, se Oblastní charita Polička
vůbec poprvé ve své historii rozhodla uspořádat sportovní akci.
Nazvala ji: „Běžíme s Charitou“.
Na sobotní odpoledne 10. 6. svoláváme do Liboháje běžce, „poloběžce” i obyčejné nadšence, kteří
mají rádi pohyb, ke zdolání trati dlouhé 6 kilometrů. Zápis účastníků bude probíhat od 13.30 do
14.15 hodin u Domova mládeže Střední školy obchodní a služeb (Zákrejsova 142, Polička) a start
ve 14.30 hod. Pro děti připravíme speciální běžecký okruh s úkoly a rukodělné dílničky.
Kromě sportovního úsilí se účastníci běhu i přihlížející fanoušci sportu nebo Charity mohou dozvědět i něco o naší službě – sociálně terapeutických dílnách pro osoby s mentálním postižením
a prohlédnout si a koupit výrobky z těchto dílen.
Na vítěze pak čekají originální medaile, drobné
ceny a občerstvení.
Večer od 19 hodin zveme účastníky běhu i širokou veřejnost do Divadelního klubu na vernisáž
fotografií klienta AC dílen Martina Žece, spojenou
s vystoupením pražské hudební skupiny No Ambition.
Přijďte s námi slavit a strávit příjemné odpoledne.
Jaroslava Trmačová
Nebeská aukce
Rozepjatá křídla, oduševnělá tvář a dobročinění,
to jsou lidské antropomorfní představy o poslech
dobra – o andělech. My z Oblastní charity Polička
jsme si jejich obraz vypůjčili jako symbol pro neobvyklou akci – internetovou on-line Nebeskou aukci
výtvarných děl více či méně známých umělců.

strávit první jarní den. Pravidelné trénování paměti
bylo zaměřené na koncentraci a dlouhodobou paměť.
V kavárničce senioři pokračovali ve sledování filmů
z akcí v DPS Penzion a při narozeninovém zpívání si
společně s Poupaty zazpívali. Šikovné ručičky vytvářely velikonoční dekorace z papíru. Velkým zážitkem
již několik let je pro seniory filmový festival Jeden
svět. Tentokrát se v DPS Penzion promítal film –
Jmenuji se Hladový bizon. Silný, opravdový příběh
hlavního hrdiny seniory velmi zaujal. Následné besedy se zúčastnili hlavní protagonisté filmu manželé
Pavlíčkovi a režisér Pavel Jurda.
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Aukci, která se už půl roku v tichosti, za silné
dobrovolnické pomoci připravuje, plánujeme
spustit na přelomu měsíců května a června, ale
k prohlédnutí bude zpřístupněna už od začátku
května na adrese www.aukcecharita.cz. Zamýšlíme ji jako variantu benefice navazující na veřejnou

sbírku Dům pro Charitu, která by mohla přinést
další prostředky na opravu a splátky úvěru na koupi třetího charitního domu a dražitelům radost ze
hry s možností získat zajímavý umělecký obraz,
fotografii nebo předmět. Díla do aukce za účelem
jejich vydražení ve prospěch Charity nám věnovali
umělci darem. Velmi si toho vážíme.
„Už dva roky dopisem s vloženou složenkou žádáme obyvatele Poličska o podporu. Lidé na to
slyší. Jsme jim moc vděční, a proto pro ně do dárcovství chceme vnést i trochu hravosti, ale také
noblesy a estetického přesahu,” řekla ředitelka
Markéta Šafářová. „Doufáme, že vás dražení
bude bavit a přinese vám i malý užitek. A i kdyby
snad ne, věříme, že si díla na aukčním webu alespoň prohlédnete, abyste obdivovali různorodost
a umění dárců, kteří do ní přispěli,” zve ředitelka
Charity.
Štěpánka Dvořáková

Květnová ZUŠka

Důchodci
oslavili MDŽ

Minulé týdny se nesly v duchu
jistě termín konání druhého kola přijímacích zkoukrajských kol soutěží ZUŠ, a tak
šek do ZUŠ, které se koná ve dnech 22. a 23. 5. Pro
vám samozřejmě nemůžeme zů- hudební a výtvarný obor budou probíhat v budově
stat dlužni informaci, jak si naši
ZUŠ, a to od 13 do 17 hodin. Zájemci o taneční a ližáci vedli.
terárně dramatický obor, nechť navštíví taneční sály
Do Pardubic, kde se 22. 3. kona- ZŠ Na Lukách. Na rozdíl od ostatních oborů zde prolo krajské kolo soutěže ve hře na
bíhá zkouška skupinově, proto se prosím dostavte
kytaru, se podařilo probojovat dvěma našim kyta- v následujících časech: LDO – oba dny v 16 hodin,
ristům ze třídy pana učitele Františka Tótha. Jak Jiří
TO – 22. 5. v 16 hodin, 23. 5. pak v 17 hodin. Bližší inŠícha, tak i Stanislav Grubhoffer se ve svých katego- formace k přijímacím zkouškám naleznete na www.
riích shodně umístili na krásných druhých místech.
zusbmpolicka.cz.
Vysoké Mýto se pak 30. 3. stalo dějištěm krajského
Tradiční koncert v netradičním kabátě. Tak by se
kola ve hře na klavír a tam se ve velké konkurenci
dal nazvat letošní učitelský koncert, který se uskuneztratila naše děvčata Michaela Cihlářová (ped. ve- teční 23. 5. od 18 hodin ve velkém sále Tylova domu.
dení Gabriela Vraspírová Vorbová), která vybojovala
Kromě pedagogů ZUŠ vystoupí jako host také pro2. místo, a Aneta Mlynářová (ped. vedení Kateřina
fesor brněnské konzervatoře MgA. Ladislav Doležel.
Grubhofferová) se pak ve své kategorii umístila na
Stěžejním dnem měsíce května se pak stane útepříčce bronzové.
rý 30. 5. Stejně jako naprostá většina ZUŠ v ČR se
Nejpočetnější skupina soutěžících se 6. 4. vypravi- také naše škola v tento den připojila k projektu ZUŠ
la do České Třebové, kde se konalo krajské kolo sou- Open, tedy celostátnímu happeningu základních
těže ve hře na smyčcové nástroje. A i zde se podařilo
uměleckých škol ve veřejném prostoru. Tato akce je
„ukořistit“ krásné výsledky. Nejlépe se vedlo Ladě
projektem Nadačního fondu operní pěvkyně MagKincové, která si ve hře na housle odvezla 1. místo
daleny Kožené, jejímž cílem je prezentovat celou šíři
s postupem do celostátního kola soutěže. První
umění a život uměleckých škol mimo obvyklý rámec
místo získalo také houslové duo Vendula Pucharová
a prostory školy.
a Natálie Šafářová. Druhé místo získala Johana JePřipravili jsme si pestrý program pod názvem
línková a bronzovou příčku obsadila Miriam Kašpa- „Poličské TOP zóny rozezní ZUŠ tóny“. V rámci
rová (všichni ze třídy paní učitelky Aleny Kincové). veřejného vystoupení ZUŠ na Palackého náměsOba zástupci ze třídy paní učitelky Pavlíny Bouškové, tí a v přilehlých prostorách městského parku se
tedy Radim Šafář (jediný violista mezi houslisty)
představí žáci hudebního, literárně-dramatického,
i Štěpán Šafář, shodně obsadili druhá místa.
tanečního i výtvarného oboru. S hudebním prograBlahopřejeme všem soutěžícím a samozřejmě dě- mem vystoupí soubory i sólisté. Na programu je také
kujeme také jejich pedagogům. Ladě Kincové pak
ukázka divadelního představení „Žena v trysku stopřejeme hodně štěstí v celostátním kole soutěže, bu- letí“ v podání literárně dramatického oboru. Pro nádeme držet palce.
vštěvníky jsme připravili bohatý program – můžete
A co nás čeká v květnu? Již 9. ročník přehlídky
si vyzkoušet si společně s Machem a Šebestovou hru
Mládí a Bohuslav Martinů se uskuteční v Tylově
na různé hudební nástroje, či využít „živé karaoke“
domě v termínu 3.–5. 5. Do letošního ročníku se při- a zazpívat si svou oblíbenou píseň za doprovodu klahlásilo téměř 270 klavíristů a hráčů na smyčcové ná- víru. Milovníci výtvarného umění mohou přiložit
stroje doslova z celé České republiky, čeká nás tedy
ruku k dílu a pomoci vytvořit velkoformátový obopět třídenní soutěžní maraton. Přehlídku zakončí
raz, vyzkoušet si netradiční výtvarné techniky či
koncert nejlepších účastníků, který se koná v pátek
vybarvit omalovánky, které připravili naši žáci, to
5. 5. od 18 hodin, srdečně vás tímto zveme jak na
vše v parku poblíž sochy Bohuslava Martinů. V přisoutěžní klání, které je samozřejmě přístupné širo- lehlých prostorách parku pak budete mít možnost se
ké veřejnosti, tak na závěrečný koncert. Jsme velmi
připojit k tanečníkům při nácviku choreografií.
potěšeni podporou města Poličky, za kterou tímto
Narazit ale můžete také na živé sochy, potulné
děkujeme, a taktéž nás velmi těší, že osobní záštitu
muzikanty či známé literární postavy. 30. 5. od 10
této celorepublikové akce pořádané naší školou udě- do 14 hodin ZUŠka rozezní Poličku! Celý den bude
lil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
v 18 hodin v Tylově domě završen reprízou dramaDůležitou informací pro rodiče dětí, které by rády
ticko-hudebně-taneční pohádky Broučci. Srdečně
v příštím školním roce navštěvovaly naši školu, je
vás zveme a budeme se těšit na viděnou.

V pátek 24. března oslavili členové poličské organizace Českého svazu důchodců Mezinárodní den
žen. Jejich setkání ve velkém sále Tylova domu se
zúčastnil starosta Jaroslav Martinů.
Úvodem vystoupil předseda Jaroslav Koráb, který připomněl vznik a historii MDŽ, spjatou s úsilím
žen o dosažení rovnoprávnosti. Začalo to v roce
1908, kdy ulicemi New Yorku pochodovalo 15 000
žen s požadavkem zkrácení pracovní doby, zvýšení
mezd, hlasovací právo a ukončení zaměstnávání dětí.
O dva roky později byl MDŽ zaveden v Evropě. OSN

tento den oficiálně uznala v roce 1975 a stanovila jej
na 8. března. Není bez zajímavosti, že v České republice není od roku 1990 oficiálním svátkem.
Starosta Jaroslav Martinů poděkoval ženám za
lásku a péči o děti, jejich práci pro rodinu a společnost. Poděkoval vedení organizace za uspořádání
tohoto setkání a vyjádřil potěšení, že byl pozván.
Následoval pestrý, zajímavý program, který pro
seniory připravily děti a jejich vedoucí z Dětského
domova a sdružení Mozaika. Na jevišti či forbíně
byly k vidění různé tanečky, hry, hudební a tělocvičná vystoupení, v provedení od nejmenších capartů
po adolescenty. Bylo zřejmé, že obecenstvo jejich výkony oceňuje a má z nich radost.
V další části odpoledne pak nastoupila na pódium kapela, která důchodcům vyhrávala k poslechu
i tanci. Rozproudila se volná společenská zábava…
Heslo Mozaiky „Mít kam jít“, skvící se na tablu, bylo
naplněno.
Text a foto: L. Vrabec

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Hledám podnájem 1+1, 2+1, v Poličce, v Litomyšli, ve Svitavách. Jsem zedník, mohu pomoci
s opravami bytu apod. Tel. 702 540 040.
•
Koupíme zahrádku s chatkou v Poličce.
Platba ihned. Telefon 736 762 632.
•
Sháním brigádníka, nebo OSVČ na jaro
roku 2017. Práce drobné zednické, natěračské,
opravy střech. Tel. 731 506 249.
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Vzpomínáme
Dne 10. 5. uplyne 10 let,
co nás navždy opustila paní
Květa Marešová. Stále s láskou vzpomínáme a děkujeme
všem, kteří si vzpomenou
společně s námi.
Manžel, synové s rodinami,
maminka a sestra
„Čas ubíhá a nevrací, co
vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.“
Dne 13. 5. 2017 uplyne
smutných 5 roků, kdy navždy
utichlo srdce milovaného
manžela, tatínka, dědečka
a bratra, pana Miroslava
Krištofa.
S láskou vzpomínají
manželka, synové a sestra
s rodinami.
Dne 14. 5. 2017 uplyne pro
nás smutný rok od náhlého
úmrtí našeho syna, manžela, tatínka, dědečka a bratra,
pana Luboše Čípy.
Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.
Rodina Čípova
Dne 15. května uplynulo
šest let ode dne, kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička, paní Zdeňka Tomanová.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte ji tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají
manžel, dcera, syn
a vnučky.
„Chci trávit své nebe tím, že
budu na zemi neustále pomáhat jiným. Po své smrti
sešlu na zemi déšť růží.“
Dne 24. 5. uplyne rok, kdy
nás navždy opustila naše
drahá maminka a manželka, paní Ludmila Vopařilová.
V našich srdcích žije stále.
Děkujeme všem, kteří
vzpomenou společně s námi.
Synové a manžel

90. výročí Aeroklubu Polička
Pokračování z minulého čísla.
Na konci čtyřicátých a začátku
padesátých let aeroklub disponoval členy schopnými zrealizovat
nejen stavby budov, ale i lehkého
motorového letounu (otec a syn
Václav a Čestmír Voříškovi, druhý jmenovaný bohužel zesnul letošního roku ve věku 92 let).
Zařazení aeroklubu do Svazarmu přisoudilo
spolku roli okrajové venkovské „navijákové stanice“
bez alokace vlastních motorových letounů.
Dlužno podotknout, že při aerovlecích Pionýrů
za zapůjčeným strojem C-104 se zhusta využívala
lokace letiště na kopci – pamětníci uvádějí, že nebylo výjimkou, že po cca třiceti minutách byl po
letu okolními údolími vlek zpět na výškové úrovni
letiště(!).
Není tedy divu, že se výcvik vývrtek a pádů typicky prováděl vzletem z navijáku a nastoupáním
v termice. Také na přelety se odcházelo z navijáku.
Tato lokální stavovská čest se držela až donedávna.
Vybavení větroni obstarávala pestrá skladba až
tří Pionýrů LF-109, Šohaje Z-25, VT-125 a později
Šohaje 3 VT-425.
Proklamované menší pilotní zkušenosti místních
pilotů „zmlsaných“ extrémní délkou dráhy byly vyvráceny úspěšným vynuceným přistáním Pionýra
s dvoučlennou posádkou na střeše domu u místní
polikliniky v roce 1956.
Zpuchřelá léta budování socialismu přinesla řadu
omezení letového provozu; členové AK si ale nedali
vzít radost z plachtění. Dokázali dokonce paralelně fungovat se sovětskými nadzvukovými MiGy21
operujícími z dlouhé dráhy. Vypálená dráha od
forsáží a odstavené zásobovací dvoumotorové Antonovy jistě přispívaly k utajení nezvaného provozu.
Jistá míra vysokohorské nezávislosti (vztažný
bod je 603 m, tj. LKPA je druhé nejvyšší letiště
v ČR), vedla k nečekaným aktivitám, samozřejmě
s vědomím možných drakonických trestů. Dnes
bychom to pojmenovali GLD VFR Night (létání
s kluzáky v noci) – k této tzv. „Noční peruti“ se odkazuje i současný znak AK.
Stabilní základnou byli instruktoři a piloti Otokar Bartůněk (oceněn za svoje nezpochybnitelné
zásluhy FAI diplomem Paula Tissandiera v roce
1959), manželé Vladimír a Antonie Javůrkovi, Oto
Javůrek, Vlastimil Štrumfa, Josef Buben, Miroslav
Radiměřský, Čestmír a Ladislav Voříšek (dlouholetý technik AK), Jiří Zelený a Jan Rensa starší. Na(d)
republikovou úroveň se dostal um pana Miloše Vencovského.

Dne 29. května uplyne
smutných 5 let od úmrtí našeho drahého manžela, tatínka
a dědečka, pana Josefa Bartoše. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají
manželka a děti
s rodinami
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Zastarávající dřevěnou plachtařskou techniku
nahradily postupně od šedesátých let dva Blaníci
L13 celokovové konstrukce, nejprve OK-3820, později OK-1854 (dnes je již opět letuschopný). Jako na
jiných letištích se na tyto superstroje nejprve vrhli
sportovci a teprve v dalším sledu začal základní
výcvik.
Po jistých peripetiích byl přidělen větroň VT-16
imatrikulace OK-2415 (po GO také v provozu). Po
bok Orlíka se osmdesátých letech zařadila Vosa
VSO-10C OK-0530.
Silný interes „létání s vrtulí“ zahájil v roce 1991
motorový kluzák Vivat OK-0115 – v prvních dvou
letech se nalétalo přes 730 startů.
Citelné nadechnutí k větší aktivitě proběhlo se
zprovozněním vlečného letounu Z-326M OK-OTD
v roce 1994.
Aeroklub Polička vždy těžil se své motivované
a loajální členské základny, schopné dosáhnout
dobré shody a podporovat své činovníky – od roku
2005 je předsedou Ing. Mořkovský.
Silná linie nového budování aeroklubu „odspodu“
se datuje od roku 2004 se stavbou druhého hangáru. Následně se dvěma kompozitovými větroni
ASW-15 B (OK-2335 a 2371) nastala tzv. doba laminátová.
Z ekonomických důvodů byl AK Polička nucen
provést výměnu vlečného stroje a stal se prvním
českým provozovatelem klubového vlečného Dynamica v roce 2006. Zdařila se rekonstrukce všech
budov; v současné době letový park tvoří větroně
K7, VSO-10C, ASW-24WL (2011), Duo Discus (s cíleně zvolenou „výroční“ imatrikulací OK-1927 připomínající založení AK, obr. 3) a zmíněný L-13SE
spolu s WT-9. Dalším mezinárodním oceněním se
zapojením AK Polička je OSTIV Diploma z roku
2010.
Aeroklub se aktivně účastní cvičení v rámci
Integrovaného Záchranného Systému. V širším
pohledu AK tradičně spolupracuje s dalšími organizacemi ve městě, např. formou exkurzí pro školy
a školky.
Spolupráce s jinými aerokluby se neomezuje jen
na společné letní soustředění, ale i na další letecké
a společenské akce – tradičně s AK Medlánky, Beroun, Zábřeh a Žamberk a (nejen) česky mluvícími
členy LSG Amberg.
Další informace a aktuality na webu www.lkpa.
cz naleznou nejen zájemci o létání, ale všichni obdivovatelé krásných pohledů na náš kraj.
Lukáš Popelka, místopředseda

Volejbalové zprávy
Přehazovaná dívek
Lanškrounská palubovka byla dějištěm posledního kola přehazované dívek. Letos se nám v této
kategorii nepodařilo navázat na mistrovský titul.
Nakonec na naše týmy zbylo 8., 9., a 24. místo.
V soutěži startovalo 33 týmů.
Českotřebovský pražec podruhé
V tomto kole odjeli do České Třebové pouze
chlapci. Turnaj od minulého kola nabobtnal na
20 týmů. Skončili jsme na pěkném 6. místě, ale
zaznamenali jsme několik prvenství: jako první
jsme v bufetu sháněli párky v rohlíku, nejrych-

Fotbalová starší
přípravka vítězně
V sobotu 8. 4. jsme zajížděli na první jarní mistrovský turnaj do Slatiňan. Na těžkém terénu, způsobeném pátečním celodenním deštěm, se naši
borci utkali postupně s mužstvy Slatiňan, D. Újezdu a Přelovic. Kluci a dívky z Poličky si však dokázali poradit nejen s terénem, ale i se soupeři a tak
jsme ze Slatiňan odjížděli neporaženi. Nemalý díl
na tomto úspěchu nesou dva hráči mladší kategorie, kteří doplnili pro tento turnaj naše řady, za což
jim velmi děkujeme.
Slatiňany – SK Polička 1:2, branky: Pavlík V.
D. Újezd – SK Polička 0:8, branky: Jandera, Pavlíková, Pavlík V. 2, Dvořák, Jílek 2, Olšán
Přelovice – SK Polička 2:4, branky: Olšán, Mitáš
2, Král
Sestava: Chalupník, Král, Pavlíková, Otcovská,
Vraspír, Olšán, Jílek, Mitáš, Kryštof, Dvořák, Pavlík V., Jandera
Trenéři: Lajžner, Král

leji jsme se naštvali na soupeře, jediní jsme hráli
s liberem, všichni neměli totiž dres. Další kolo se
hraje 29. dubna.
Starší žákyně bez ztráty kytičky
Dvoudenní Český pohár v Břeclavi byl závěrečným v této soutěži, ale zároveň nejzdařilejším ze
všech. Předvedená hra neměla téměř žádné chyby,
soupeřky jsme jasně přehrály a získaly tak plný
počet 15 bodů. Pěkné počasí a perfektní ubytování
dokreslily jeden z nejlepších víkendů strávených
volejbalem. V příští sezóně bychom chtěly navázat
na letošní úspěchy a pokusit se držet druhou a třetí výkonnostní skupinu.
Barvy, až vás přechází zrak
Barevný minivolejbal hostil první dubnový
víkend Dolní Újezd. V sobotu žlutý a oranžový,
v neděli červený a modrý. Bronzový stupínek tentokráte uhájili Filip Mlynář a Kuba Petrák v barvě
červené. Ostatní týmy především sbíraly zkušenosti.
Dalším kolem byl 9. 4. červený a modrý minivolejbal v České Třebové. Tady se nám medaile
zadařily. Děvčata předčila své klubové chlapce.
Dvě první místa v barvě modré, jedno první místo
a jedno druhé v barvě červené.
Turnaj mladších žákyň
Velkou motivací byl turnaj, který pořádaly Svitavy. Děvčata odjela v silné sestavě, dala přednost
šestkovému volejbalu před barevným modrým
v Dolním Újezdu. Vyplatilo se. Polička skončila
na velmi lichotivém druhém místě, když nestačila
pouze na Českou Třebovou.
Ligové loučení
Po ligové sezóně se poličské juniorky loučí s 1. ligou. V poslední turnaji sezóny v Turnově se do sestavy dostaly i mladší hráčky. A přestože jely na
zkušenou, zahrály velmi dobře. Především zápasy
se Žďárem n. Sázavou a Turnovem byly velmi slibné.
-har-

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Rybářské závody
Všestranně rekordní Poličský duhák
Evropa směřovala do Poličky
V sobotu 1. dubna uspořádalo Rybářské sdružení Vysočina Polička ve svém areálu na přehradě Pod Kopcem 3. ročník oblíbeného závodu
dvojic v přívlači – Poličský duhák. Byla to akce,
která vejde do historie jako rekordní co do počtu
závodníků nejen z ČR, ale téměř z celé Evropy,
celkového zarybnění revírů, počtu ulovených
i ponechaných ryb. Partnerem pořadatele byla
ukrajinská firma Crazy Fish Trout Area Cup, která pro tři nejúspěšnější závodníka připravila finanční odměnu ve výši 600, 400 a 200 €. Každý
tým si mohl ponechat 14 lososovitých ryb.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů: „Myslím,
že cena pro první tři borce je sympatická. Pokud
jde o vlastní závod, ještě před 14 dny jsme se
báli, jestli roztají ledy. Ty letos zmizely nečekaně
rychle, přestože byla tuhá zima. Dnes je pěkné
slunečné počasí, ale fouká dost silný vítr. To ale
není na překážku. Překvapil nás obrovský zájem
rybářů o účast, už měsíc předem bylo přihlášeno
200 dvojic a k tomu jsme měli pro jistotu řadu
náhradníků. Dnes je na startu 191 dvojic, tedy
382 borců. To je historicky největší počet. Méně
měl i známý a oblíbený Poličský candát (360).
Zmínit musím i rekordní první hodinové kolo,
během něhož se ulovilo neuvěřitelných 2 080
ryb. Předpokládám, že se jich dnes celkem uloví 5 500. Potěšil nás zájem rybářů ze Slovenska
(kolem 90), přijelo 14 rybářů z Polska, další z Rumunska a Ukrajiny. To tu taky ještě nebylo. Potěšitelné je, že ryby ochotně berou, takže vládne
všeobecná spokojenost. Není divu – aby se závod
vydařil, koupili jsme historické kvantum ryb –
15 500 pstruhů duhových, sivenů, velkých lososů
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a okounů a přidali je ke stávající bohaté obsádce.
Stálo nás to půl miliónu korun. Takže ani toto
nemá obdobu. Vzhledem k počtu závodníků se
chytalo na všech třech nádržích.“
Hlavní rozhodčí Alois Mrňák: „Musím vyjádřit
spokojenost, že se nám podařilo z vlastních řad
zabezpečit 45 rozhodčích, což je pro takový počet
závodníků nezbytné. Z rybářského hlediska je
dnes nutná jen samá chvála – ryby berou a vládne všestranná spokojenost.“
Konečné výsledky: 1. Lucky John team (Roman Štěpánek, Josef Konopásek), 2. Tomáš Mádr,
Martin Mičo, 3. Řebíci (Petr a Jiří Řebíčkovi),
4. Peter Marcin, Marek Rojtaš, 5. Tomáš Mašán,
Marek Rojtaš atd. Celkem bylo uloveno 5 547 ryb,
z nichž si závodníci odnesli domů 988. Největší rybu (pstruh 68 cm) ulovil Fishing Sport.cz
Volžanka team (Karel Javůrek, David Roubínek).
Text: L. Vrabec
Monfish cup – Poličská muška
V sobotu a neděli 8. a 9. dubna se v areálu Rybářského sdružení Vysočina Polička Pod Kopcem
konal v pořadí už šestý ročník známého, oblíbeného závodu Monfish cup – Poličská muška. Ani
letos nechyběli mezi startujícími vynikající tuzemští muškaři. Spolupořadatelem závodu byla
opět pražská firma Monfish, známá nabídkou
rybářských potřeb.
Hospodář RS Vysočina Jaroslav Martinů: „Sobotní základní části se zúčastnilo 140 skvělých
muškařů, z nichž do nedělního finále postoupilo
100 nejúspěšnějších. Na závod jsme po dohodě
s organizátory dosadili „pouze“ 2 000 nových
pstruhů a sivenů. Já osobně jsem navrhoval více,
nicméně po zvážení faktu, že po předchozích zá-
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vodech zbyly v nádrži nejméně 3 až 4 tisíce ryb
jsme usoudili, že to stačí. Včera se ulovilo 1 390
ryb, což považuji za úlovek přiměřený a očekávaný. Dnes se za první kolo ulovilo 165 ryb, což
odpovídá výsledkům z minulých ročníků, kdy se
jich lovilo 400 – 500. Chci připomenout, že po
sobotní části závodu jsme již další ryby nedosazovali jako v minulých ročnících (400 až 500).
Velice děkuji všem, kteří se na uspořádání letošního ročníku podíleli, závodníkům, našim pražským přátelům, rozhodčím, těm, kteří si vzali na
starost zajištění celého zázemí závodu, občerstvení, počítání výsledků atd. Je nám ctí, že se
takováto prestižní muškařská akce, přesahující
svým významem hranice okresu, ba republiky,
koná na našem revíru.“
Konečné výsledky: 1. Jiří Pejchar, 2. Ivan Vančura, 3. Vojtěch Ungr, 4. František Kouba, 5. Karel Sklenář atd.
Text: L. Vrabec,
foto: Eva Křivková

Ještě ani jeden trénink a další vítězství
Dokážete si představit, že sportovec v sezóně
ještě netrénoval, ale už má další vítězství? Právě
tohle se povedlo Karolíně Machové z SK8 Slalom
Polička. Dne 13. 3. proběhlo vyhlášení Nejúspěšnějšího sportovce Pardubického kraje za rok 2016
a právě zde nominovaná Karolína převzala cenu
v kategorii jednotlivci žáci. Karolína se po převzetí
ceny posadila zpět na své místo v hledišti a čekala na konec celého gala večera. Neměla totiž ani
tušení, že by se na jeviště ještě jednou podívala.
Moderátor však najednou vyhlásil ocenění „hvězda deníku“ a začal naznačovat, o koho se jedná.
Z hledáčku všech vypadly postupně kategorie
dospělých i mládeže, dále zmínil, že se jedná o zastoupení něžného pohlaví. Kdo sledoval gala večer
pozorně, neušlo mu, že v kategorii jednotlivci žáci
byla jediná dívka. Tak bylo vymalováno. Karolína už myšlenkami na rautu, byla vyzvána, jako
hvězda deníku, aby se dostavila pro cenu. Byla tak
zvolena čtenáři deníku jako sportovní hvězda za
rok 2016 pro Pardubický kraj. Vrátím se na začátek
článku a potvrdím, že Karolína v této sezóně ještě
opravdu netrénovala. Říká se však, kdo jak zaseje,
tak také sklízí a Karolína zasela v sezóně 2016 zatraceně dobře.

Zde je přepis rozhovoru mezi Karolínou a Deníkem:
Jak ses dostala ke skateboardu: „Taťka jezdí na
skateboardu už 30 let, tak jsem to jednou na poličských závodech vyzkoušela. Bavilo mě to a začala
jsem jezdit taky. Potom se ještě přidal bratr.“
Co tě na něm nejvíce baví, jak často trénuješ:
„Baví mě především jezdit rychle z kopce. Trénuji
od jara do podzimu, tak dvakrát týdně.“
Jaké jsou zatím tvé největší úspěchy: „Zlaté medaile – 1. místo na mistrovství světa v Lotyšsku
v Rize, 1. místo na mistrovství Evropy v Poličce,
1. místo na mistrovství ČR a vítězství v Českém
poháru. Dále jsem na první pozici ve světovém
žebříčku ve své kategorii.“
Jaké další sporty ráda provozuješ či sleduješ:
„V létě jezdím na kole a na kolečkových bruslích.
V zimě lyžuji, chodím bruslit a plavat. Kromě toho
ráda sleduji biatlon.“
Tvé sportovní cíle do budoucna: „Chtěla bych se
dále zdokonalovat, abych jezdila ještě lépe a rychleji a nadále porážela i kluky. Můj vzor je Lynn
Kramer, americká závodnice, kamarádka a také
vítězka světového šampionátu, která jezdí za ženy.
Také bych se ráda zúčastnila MS v Americe.“

Tenis
25. 3. turnaj starších žákyň ve Vysokém Mýtě.
Kačka Kotvová zahrála náramně a ve dvouhře nenašla přemožitelku a slaví 1. a ve čtyřhře 2. místo. Šárka
Uhlířová vyhrála zápas ve dvouhře. Kája Vendolská
a Terka Kladivová bojovaly, na výhru však nedosáhly.
25. 3. turnaj mladších žákyň a starších žáků v Poličce. Verča Uhlířová získala 3. místo ve dvouhře
a dosáhla zatím nejlepšího výsledku mezi mladšími
děvčaty. Na turnaji z našich ještě bojovaly Lucka Kotvová a Kika Benčíková. Mezi žáky Dan Fučík a Jirka
Toman vyhráli jeden zápas ve dvouhře a ve čtyřhře
spolu získali 2. místo. Filip Lopour a Honza Jelínek
si na své výhry musí počkat do dalšího turnaje.
25. 3. turnaj minitenistů ve Svitavách. Filda Švejda opět potvrdil, že jeho forma stále roste a získal
2. místo a Marťa Chalupník získal 3. místo.
31. 3. se konala výroční členská schůze, na které
mimo jiné vyhlašuje tenisový oddíl tradiční anketu
o nejlepšího hráče nebo hráčku našeho oddílu. Za
výkony a výsledky v roce 2016 toto ocenění získala
Simča Válková.

1. 4. turnaj dorostenců a starších žákyň v Poličce.
Zdenda Jílek vyhrál zápas ve dvouhře a spolu s Danem Fučíkem brali 3. místo ve čtyřhře. Adam Jelínek
nebodoval. Turnaj nevyšel děvčatům. Kačce Kotvové, Šárce Uhlířové, Káje Vendolské ani debutující
Markétě Klouzalové se nepodařilo porazit soupeřky.
8. 4. turnaj starších žákyň v Brně. Simča Válková
vyhrála jeden zápas ve dvouhře a ve čtyřhře získala
2. místo.
15. 4. – tímto datem odstartovala druhá (letní)
část sezóny 2017. Jako první byly na programu meziokresní přebory starších žákyň ve Skutči. Hrálo se
tedy už na venkovních dvorcích, ale za velice nepříznivého, místy až zimního počasí. Pro naše hráčky
Simču Válkovou a Kačku Kotvovou, to byl vstup velice úspěšný. Kačka obsadila 3. místo ve dvouhře a se
Simčou těsně prohrály finále čtyřhry, ale 2. místo je
skvělé. Simča ve dvouhře nenašla přemožitelku a po
vyrovnaných zápasech slaví svůj první titul mezi
staršími žákyněmi a právem jí patří krásné 1. místo.
-zj-
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Turisté zvou
Středa 3. května – Vycházka na rozhlednu na Horní les.
Odjezd linkovým autobusem
v 11.25 hod. se zastávkou Polička, most do Bystrého. Zde
přesedneme na autobus do Nyklovic. Odtud po modré značce
k rozhledně na Horní les. Po červené značce přes
Rovečné a Velké Trestné do Olešnice. Linkovým
autobusem v 17.42 hod. do Poličky. Trasa asi
12 km. Na vycházku zve Jiří Andrle.
6.–8. května – Svatojánské proudy – park
Průhonice. Třídenní autobusový výlet do oblasti
jižně do Prahy. Při akci navštívíme známá místa
na Vltavě, jako jsou Štěchovice, Slapy, oblast Dolní Sázavy, Konopiště a Průhonice. Akci připravil
a vede Jiří Andrle.
Středa 17. května – vycházka přes Kutiny.
Odjezd linkovým autobusem v 10.35 hod. na zastávku Telecí – Krásné do Krásného. Odtud po
cykloznačení na Spělkov a přes Kutiny do Borovnice. Návrat linkovým autobusem z Korouhve do
Poličky. Trasa 10 km. Vycházku vede Jiří Andrle.
Pátek 26. května – Za západem slunce. Autobusem v 16.33 hod. z autobusového nádraží Polička do Bystrého. Odtud převážně neznačenými
cestami přes Nedvězí, Korouhev na Jelínek a do
Poličky. Celkem cca 18 km. Na vycházku zvou
Müllerovi.
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.

Hokejový turnaj
přípravek
Poslední den provozu zimního stadionu, v neděli 19. 3. uspořádal oddíl HC Spartak Polička
celodenní turnaj přípravek ročník 2010 a mladší.
Datum konání této akce byl na internetu oznámen
již začátkem ledna a předpokládala se účast čtyř
mužstev. Nakonec jich bylo osm a to ještě další tři
byla odmítnuta, jelikož takto vysoký počet by se
nedal zvládnout. Turnaje se tedy zúčastnila mužstva: HC Spartak Choceň, SK Horácká Slávia Třebíč, HC Rychnov nad Kněžnou, Mountfield Hradec Králové „A“ a „B“, EAC Junior Capitals Vídeň,
HC Litomyšl a HC Spartak Polička. V mužstvech
Litomyšle a Poličky nastoupili hráči, kteří ještě
vůbec žádnou soutěž nehráli, a byla to tedy jejich
premiéra.
V příjemné atmosféře mezi sebou zápolilo 104
malých hokejistů, kterým fandil zhruba stejný
počet rodičů. Při závěrečném vyhlášení výsledků,
kterého se ujal starosta města Poličky Jaroslav
Martinů s předsedou oddílu Milošem Grubhofferem to na ledové ploše vypadalo jako ve velkém
mraveništi. Příjemnou odměnou pro pořádající
byla velká radost všech malých hokejistů, protože
všem bez rozdílu umístění se na krku houpala medaile a každé mužstvo dostalo pohár.
Tato akce se vydařila už právě pro radost těch
nejmenších a pevně věříme, že se oddílu podaří
tento turnaj zopakovat i v příštím roce.
Konečné pořadí:
1. Mountfield Hradec Králové „B“; 2. Mountfield
Hradec Králové „A“; 3. HC Spartak Choceň; 4. Horácká Slávia Třebíč; 5. HC Spartak Polička; 6. HC
Rychnov nad Kněžnou; 7. EAC Junior Capitals Vídeň; 8. HC Litomyšl
Výbor oddílu LH
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Junioři přeborníky

Plavecký bazén
1. pondělí
2. úterý

14.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-12.00; 14.00-16.00,
18.00-20.00; 16.00-18.00 kurzy pro
děti
3. středa
6.00-7.30; 17.30-19.00 - kondiční
pl.; 12.30-16.00 batolata; 16.1517.00 rodiče s dětmi; 19.00-20.00
aquafitness
4. čtvrtek
6.00-7.30; 15.00-16.00; 18.00-20.00;
16.00-17.00 plavání pro těhotné; 17.0018.00 kurz pro dospělé
5. pátek
6.00-8.00; 12.00-18.00; 18.00-19.00 kondiční pl.; 19.00-20.00 Rezervace
6. sobota
Rezervace 15.00-20.00
7. neděle
Zavřeno
8. pondělí 14.00-20.00
9. úterý
6.00-7.30, 11.00-12.00; 14.00-16.00,
18.00-20.00; 16.00-18.00 kurzy pro
děti
10. středa 6.00-7.30; 17.30-19.00 - kondiční
pl.; 12.30-16.00 batolata; 16.1517.00 rodiče s dětmi; 19.00-20.00
aquafitness
11. čtvrtek 6.00-8.30; 15.00-16.00; 18.00-20.00;
16.00-17.00 plavání pro těhotné; 17.0018.00 kurz pro dospělé
12. pátek
6.00-8.00; 11.00-19.00; 19.00-20.00 kondiční pl.
13. sobota 14.00-20.00
14. neděle Zavřeno
15. pondělí 6.00-12.00; 13.00-16.00, 18.00-20.00;
16.00-18.00 kurzy pro děti
16. úterý
6.00-12.00; 12.00-16.00, 18.00-20.00;
16.00-18.00 kurzy pro děti
17. středa
6.00-8.00, 9.30-11.30; 17.30-19.00 kondiční pl.; 12.30-16.00 batolata;
16.15-17.00 rodiče s dětmi; 19.0020.00 aquafitness
18. čtvrtek 6.00-12.00; 14.00-16.00; 18.00-20.00;
16.00-17.00 plavání pro těhotné; 17.0018.00 kurz pro dospělé
19. pátek
6.00-10.00; 12.00-19.00; 19.00-20.00 kondiční pl.
20. sobota 14.00-20.00
21. neděle Zavřeno
22. pondělí 6.00-12.00; 13.00-16.00, 18.00-20.00;
16.00-18.00 kurzy pro děti
23. úterý
6.00-12.00; 14.00-16.00, 18.00-20.00;
16.00-18.00 kurzy pro děti
24. středa 6.00-11.30; 17.30-19.00 - kondiční
pl.; 12.30-16.00 batolata; 16.1517.00 rodiče s dětmi; 19.00-20.00
aquafitness
25. čtvrtek 6.00-12.00; 14.00-16.00; 18.00-20.00;
16.00-17.00 plavání pro těhotné; 17.0018.00 kurz pro dospělé
26. pátek
6.00-10.00; 12.00-19.00; 19.00-20.00 kondiční pl.
27. sobota 14.00-20.00
28. neděle Zavřeno

29. pondělí 6.00-12.00; 13.00-16.00, 18.00-20.00;
16.00-18.00 kurzy pro děti
30. úterý
6.00-12.00; 12.00-16.00, 18.00-20.00;
16.00-18.00 kurzy pro děti
31. středa 6.00-11.30; 17.30-19.00 - kondiční
pl.; 12.30-16.00 batolata; 16.1517.00 rodiče s dětmi; 19.00-20.00
aquafitness
Upozornění: V letních měsících (v době odstávky) proběhne zatraktivnění plaveckého bazénu
zbudováním vířivky a tobogánu.
Teplota vody v poličském bazénu je každý provozní den 28 °C.
Veřejnost: Vstup na bazén je započítán od převzetí do předání klíčku od kabinky. Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny, upozorňujeme
vás na dodržování provozní doby plaveckého bazénu včetně sprchování a to nejdéle do 20.00 hod.
Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste svoji činnost
naplánovali a ukončili tak, že odevzdáte klíče od
šatních skříněk nejdéle ve 20.00 hod. Po zavírací
době není možné, abyste se nadále zdržovali v prostorách bazénu, fitcentra a sauny.
Zájemci o kurz dospělí neplavci a zdokonalování plaveckých stylů volejte na tel. č. 731 020 030,
461 725 631. Kurz je každý čtvrtek (mimo prázdnin) od 17.00 do 18.00 hod. pravidelně.
Přijímáme poukázky Sodexo (dle platného ceníku www.tespolicka.cz) a rodinné pasy (sleva 5%).
Využijte nabídky vaší pojišťovny na proplacení
zakoupené permanentky na bazén nebo kurzy pro
děti a dospělé. Daňové doklady pro pojišťovny za
permanentky hlaste v pokladně před zaplacením.
Děkujeme.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na web.
stránkách www.tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt:
• Jitka Kmošková: 737 867 342
bazen@tespolicka.cz
• Martina Navrátilová: 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631,
plbazen@tespolicka.cz
Provoz sauny
Muži:
Ženy:

středa a pátek 16-20 hod.
čtvrtek 16-20 hod.,
sobota 14.30-16.55 hod.
Společná sauna: sobota 17.00-20.00 hod.

Provozní doba fitcentra
na plaveckém bazénu:
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00 hod.
út, čt:
14.00-20.00 hod.
so:
14.00-17.00 hod.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby
zapůjčené klíčky vracely i s kladkami od zámku
a dodržovaly zamykání skříněk dle vydaných čísel.
Děkujeme.
Provoz zimního stadionu
Inline plocha na zimním stadionu otevřena od
2. května

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

Bruslení pro veřejnost:
úterý 17.30-18.30 hod.
pátek 16.30-17.30 hod.
Po osobní nebo telefonické domluvě je možnost objednat inline plochu pro kolektivy u pana
Grubhoffera na telefonních číslech: 461 725 427,
605 246 743, zimnistadion@tespolicka.cz
Bruslení pro kolektivy je možné ve dnech: úterý
a pátek.

Junioři HC Spartaku Polička se stali přeborníky
Pardubického kraje, o tento úspěchu se zasloužili:
Sedící zleva: Martin Vyskočil, Jaroslav Martinů,
Lukáš Hejtmánek, David Vašátko, Jaroslav Štěrba,
František Vostřel, Ondřej Nunvář
Stojící zleva: trenér Miloš Grubhoffer, Jindřich
Bouška, Jaroslav Holec, Martin Poul, Ondřej Poul,
Denis Hnát, Michal Lidmila, Filip Augustin, Štěpán Švanda, vedoucí družstva Pavel Navrátil

Běh naděje
Milí přátelé a kamarádi, příznivci Běhu naděje.
Blíží se další ročník a letos je jubilejní desátý
v historii ČR. Rád bych vás všechny pozval na tuto
oslavu. Jsou připravené krásné odměny pro účastníky, honosnější ceny ve slosování a poprvé i barevná trika. Nebude chybět občerstvení a nově nás přijdou podpořit členové skupiny Dott, byť nebudou
v plném obsazení. Naše běhy navštívili v minulosti
hejtman, krajský radní, starosta, místostarosta,
poslanec parlamentu ČR, ale i poslanec parlamentu evropského. Předběžně očekáváme někoho z podobných kruhů i letos. Použiji slova P. Benedikta,
který zde působil a řekl: „Naděje přemáhá strach,
a kdo má naději, má důvod i k oslavě.“
Začínáme prezencí ve 12.30 hod. v neděli
25. června s oficiálním startem ve 14 hodin. Přijďte vy i vaši přátelé. Těší se na vás tým skvělých přátel a hlavní pořadatel.
Miloslav Zezula

Úterní běhání
v Liboháji
V loňském roce se na startu Úterního běhání
po vlečce sešlo více než 70 běžců. Velice oblíbené
se staly závody pro děti, které se konaly vždy po
skončení hlavního závodu. V letošním roce chceme navázat na tuto zdařilou akci – úterní běhání
bude! Vzhledem k asfaltování vlečky se ale běžecké úterky přesouvají do Liboháje. Úterní běhání
v Liboháji je určeno všem vyznavačům kondičního,
rekreačního i výkonnostního běhu.
Velký závod o délce 4 km, malý závod 2 km.
Start je vždy v 18 hodin u brány fotbalového stadionu v Poličce. Bude 7 bodovaných kol, změříme
čas, přidělíme body a na konci sezóny 26. září proběhne vyhlášení s předáním cen.
První kolo proběhlo 11. dubna. Další se budou konat 25. 4., 10. 5., 23. 5., 6. 6., 27. 6.,
12. 9. a 26. 9. 2017. Zúčastnit se mohou všechny
věkové kategorie, startovné je dobrovolné. Těšíme
se na vaši účast.
Informace, výsledky: www.f-bikeklub.cz
-tf-
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

