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Starosta švýcarského Liestalu v Poličce
„Kdybychom mohli Poličku sbalit, vzali bychom si
ji s sebou do Švýcarska,“ tak zhodnotil svůj vztah
k našemu městu po své první návštěvě Lukas Ott,
starosta Liestalu, tedy města, kde zemřel Bohuslav
Martinů.
Při zahájení jubilejního 20. ročníku festivalu Martinů fest v neděli 7. května 2017 tak symbolicky seděli
vedle sebe starostové měst, kde se Bohuslav Martinů

na festivalu Martinů Festtage. Také zde se jednalo
o 20. jubilejní ročník tohoto prestižního festivalu, kam oba starosty pozval umělecký šéf festivalu
Robert Kolinsky. Díky Lukasi Ottovi mohla tehdy
poličská delegace navštívit nejen Liestal, ale i Schönenberg, místo, kde strávil poslední roky svého života Bohuslav Martinů a kde byl po své smrti také
pohřben.

narodil a kde Bohuslav Martinů zemřel. Lukas Ott
velmi ocenil program festivalu, označil jej dokonce
za velmi rafinovaný. Úvodní skladbou večera byl totiž Rossiniho Wilhelm Tell, což je švýcarský národní
hrdina. Oba starostové se před zahájením festivalu
poklonili památce Bohuslava Martinů u jeho hrobu
a také poskytli rozhovor studentům poličského gymnázia.
Lukas Ott přijel se svojí ženou do Poličky na základě pozvání starosty města Jaroslava Martinů, se
kterým se poprvé setkal před dvěma lety v Basileji

Pro švýcarskou delegaci jsme v Poličce připravili
bohatý program. Velkým dojmem zapůsobila návštěva rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži
kostela sv. Jakuba. Obdiv patřil i hradu Svojanov,
návštěvě zámku v Litomyšli a městu Poličce jako
takové. Velký zájem měli oba hosté o Centrum Bohuslava Martinů, zejména o expozici o životě a díle
našeho rodáka. Z rukou ředitelky Centra Bohuslava
Martinů Mgr. Pavly Juklové obdržel Lukas Ott Medaili Bohuslava Martinů „za přínos k propagaci života a díla poličského rodáka, hudebního skladatele
Bohuslava Martinů“.
Do pamětní knihy v Centru Bohuslava Martinů
Lukas Ott napsal: „Je velmi působivé, být v Poličce,
v rodišti Bohuslava Martinů. Bohuslav Martinů je
nejslavnější syn tohoto města, který je známý v celém světě. Tím zároveň přináší také jméno Poličky
do celého světa! Bohuslav Martinů zemřel v našem
městě Liestalu, toto spojuje Poličku a Liestal navždy.“
„Polička má obrovský potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, chceme v této oblasti spolupracovat
a mám namyšlené konkrétní projekty, které bychom mohli společně uskutečnit,“ komentuje Lukas
Ott.
Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Blíží se splatnost místního poplatku
Připomínáme, že 30. června 2017 končí splatnost
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyzýváme poplatníky, kteří nemají výše uvedený
poplatek dosud uhrazen, aby tak neprodleně učinili.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné
výši, bude vyměřen platebním výměrem a může být
zvýšen až na trojnásobek v souladu s ustanovením
§ 11 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
v platném znění.

Zdůrazňujeme, že poplatkovou a ohlašovací povinnost mají kromě fyzických osob s trvalým pobytem ve městě, také majitelé objektů (bytů, rodinných
domů, staveb k individuální rekreaci), ve kterých
není nikdo hlášen k pobytu a dále cizinci, kteří se
zdržují na území města déle než 3 měsíce.
Bližší informace naleznete v obecně závazné vyhlášce města Poličky č. 2/2016 (http://www.policka.
org/info/mestsky-urad/vyhlasky-mesta/).
odbor finanční a plánovací
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Uctění památky
padlých
8. květen tradičně patří vzpomínce a uctění obětí padlých ve druhé světové válce.
Starosta města Jaroslav Martinů spolu s místostarostou Bc. Antonínem Kadlecem nejprve
položili květiny na 4 místech, která připomínají
válečné události a válečné oběti – u Památníku

obětem války ve Stříteži a v Lezníku, u sochy Vdovy v městském parku a u sochy partyzána u budovy státní policie. Vyvrcholením uctění památky
padlých bylo setkání na Centrálním hřbitově v Poličce, kde společně s občany města položili květiny
k Památníku osvobození, ke hrobu ruského vojáka
a k památníku židovských obětí. V letošním roce
se na centrálním hřbitově sešlo cca 70 lidí. Poté
následovalo sváteční posezení a debata s cca 50
lidmi v nejbližší restauraci. „I v letošním roce proběhla připomínka konce války v Poličce velmi důstojně. Velmi si vážím velkého počtu občanů, kteří
se pietní události zúčastnili a vzdali úctu obětem
druhé světové války,“ komentuje starosta města
Jaroslav Martinů.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
Foto – Ing. Ivo Janeček

Okolí Masarykovy
školy nově
V okolí Masarykovy školy jsou již viditelné změny, které zde proběhly díky stavebním úpravám realizovaným v loňském a tomto roce městem Polička. Celkové náklady projektu hrazené z rozpočtu
jsou ve výši 6,5 mil. Kč.
V rámci akce došlo k rekonstrukci stávajících
komunikací a zpevněných ploch, k vybudování
nového chodníku od semaforu (pokr. na str. 2)

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
18. června
www.policka.org/jitrenka
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Okolí Masarykovy
školy nově

Kompostér na každou zahradu
zdarma - vracíme, co si bereme

(pokr. ze str. 1) ke vchodu do školy. Ten díky oddělení od provozu automobilů zvyšuje bezpečnost
chodců, zejména dětí docházejících do budovy
školy. Podél komunikace od semaforu ke škole
vzniklo 31 nových parkovacích stání, které byly
z pohledu od parku osázeny (odcloněny) živým

plotem. Vysázeny byly nejen nové keře, ale i stromy. Komunikace a parkovací stání jsou ze žulové
dlažby, povrch chodníku tvoří žulová mozaiková
dlažba.
Vyměněno bylo veřejné osvětlení – osazena jsou
nová LED svítidla. Při vjezdu k ZŠ Masarykova
z nábřeží Svobody došlo k posunutí návěstidla semaforu blíže k přechodu pro chodce, vlastní vjezd
k ZŠ byl posunut dál západním směrem od uvedeného přechodu, což umožnilo zpřehlednit tento
kolizní uzel na nábřeží.
K dokončení celého projektu zbývají úpravy
prostranství přímo před školou, chodník od školy
k evangelickému kostelu a terénní úpravy včetně
zbývající výsadby. Vše bude dokončeno do konce
prázdnin letošního roku.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Upozornění
pro občany
Dovolte mi tímto reagovat na opakované ústní
i písemné dotazy a stížnosti týkající se obtěžování
nakupujících v blízkosti místních větších obchodních řetězců.
Občané města Poličky se v poslední době bohužel mohli setkat s chováním některých konkrétních tzv. nepřizpůsobivých osob, které je obtěžující a nepříjemné. Děje se tak typicky v okolí
nákupních středisek, ale příležitostně i jinde ve
městě, kde tyto osoby žádají o drobné finanční
obnosy.
Město Polička se spolu s příslušnými orgány
snaží řešit tuto věc tak, aby občané byli takových
situací ušetřeni. Nejde jen o zásahy městské policie, ale o další kroky na úseku místní i státní
správy. Zákonné možnosti, jak účinně řešit situaci
takových osob a ovlivnit jejich chování, jsou však
na úrovni orgánů veřejné moci (včetně policie)
obecně velmi omezené. O to více v okamžiku, kdy
na druhé straně není zájem ani jakákoli motivace
k tomu svůj způsob života a chování změnit.
Zároveň je třeba otevřeně říct, že jedním z motivů pro pokračování v takovém způsobu živobytí je
pro tyto osoby skutečnost, že se jim daří od občanů určité peněžní prostředky získat.
Apeluji proto mj. na občany, aby ačkoli to může
být v daný okamžik nepříjemné, tyto osoby úplně
ignorovali a v případě agresivních výpadů volali
městskou nebo státní policii.
Jaroslav Martinů,
starosta města
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Dříve zcela přirozený proces koloběhu živin na zaNejčastějším a nejsmysluplnějším způsobem nahradách a dvorcích dnes ve městech až na výjimky
kládání s bioodpadem je kompostování. Na následunefunguje. Ne každý si uvědomuje, že až 40 % od- jících řádcích bychom rádi odpověděli na základní
padu, který končí v popelnicích a následně na sklád- otázky k tomuto tématu. Více informací najdete
kách, je možné biologicky rozložit a získat z něj tak
např. na www.kompostuj.cz nebo www.zahradnidobrou půdu pro další využití. A neznamená to, že -kompostery.cz
na zahrádce nebo za panelovým domem budete mít
hnojiště, jako tomu bývalo za dob našich babiček.
Co je to kompostování?
Protože tempo plnění skládek odpadem je dnes
Kompostovaní je přírodní proces, při kterém
alarmující, stalo se zavedení kvalitního systému
dochází k proměně (rozkladu – tlení) biologicky
nakládání s komunálním odpadem zákonnou po- rozložitelné hmoty (= biomasy) na znovuvyužitelný
vinností každé obce. Město Polička má zájem zavést
kompost (hnojivo, půdu) působením přirozených
takový systém nakládání s odpady, který by byl pro
organismů, vody a kyslíku.
občany co nejlevnější a zároveň i maximálně smysVýhodou domácího kompostování je nejen to, že
luplný. V případě bioodpadů by město rádo zavedlo
odpadkový koš doma nezapáchá, ale že dotyčný
systém předcházení jeho vzniku tím, že poskytne
občan získá i vlastní kompost, jehož kvalitu si sám
zdarma každému zájemci domácí nebo komunitní
může řídit tím, jak pečlivě dodržuje pravidla komkompostér a to s využitím finančních prostředků
postování. Kompost lze využít buď zpětně na vlastní
z evropských fondů.
zahrádce, nebo k pěstování pokojových rostlin. Tak
Každý, kdo vyplní dotazník vložený v tomto čís- vlastně do země vrátíme to, co jsme si vzali.
le Jitřenky a dostupný na dalších místech ve městě,
dá najevo svůj zájem o kompostér, obdrží v přípaCo je to kompostér?
dě získání dotace zhruba do roka zdarma kvalitní
Nádoba – box určený k ukládání bioodpadu. Komkompostér s garantovanou životností více než 15 let
postér se staví na travnatou nebo hliněnou plochu
v hodnotě cca 4.500 Kč (resp. 9.000 Kč za komunit- (nemá dno) a je plně uzavíratelný s možností odebíní kompostér).
rání kompostu dolními dvířky. Bioodpad v komposSoučástí získání kompostéru bude i možnost
tu nepáchne a kompostér je navrhnut tak, aby nepůzúčastnit se besedy se školením o kompostování
sobil rušivým dojmem a na zahradu esteticky zapadl.
a nakládání s bioodpadem. Podle zájmu majitelů
K čemu je dobrý vytvořený kompost?
kompostérů bude možno tyto besedy opakovat a vyZralý kompost je možno použít na zvýšení úrodměňovat si praktické zkušenosti nejen s kompostováním.
nosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o 100 % příSběrné místo pro dotazníky je v Městské knihov- rodní hnojivo, případně půdu. Je nedocenitelný při
ně Polička (můžete vhodit i do schránky), uzávěrka
zúrodňování půdy a využitelný každé zahradě, prožádostí o kompostéry je v neděli 18. června 2017. Do- spívá všem plodinám, přispěje k rozvoji a rozkvětu
tazníky je možné vyplnit i online, odkaz naleznete
rostlin v bytě, na zahradě i balkóně.
na stránkách města Polička a Městské knihovny.
Co do kompostu můžu ukládat?
Dotační výzva je samozřejmě časově a kapacitně
omezena a záleží na množství zájemců o kompostéZbytky rostlin, plevele, květy, drny, listí, posekaná
ry, zda bude možné o tyto užitečné nádoby na bio- tráva, kuchyňský odpad (káva, čajové pytlíky, slupky
odpad zažádat. Řada z vás možná disponuje podo- z brambor či zeleniny), zemina z květin, trus a podemácku vyrobeným či tzv. hobby kompostérem, které
stýlka drobných býložravých zvířat, rozdrcené dřevo
ale často nefungují tak, jako profesionální a kvalit- (nasekané větve), piliny, hobliny, exkrementy hosně zhotovené uzavíratelné kompostéry (nekvalitní
podářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné
kompostéry často nedrží tvar, stabilitu a proces
sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír (omekompostování neprobíhá správně). O nový dotova- zené množství), karton, kůra stromů (podrcená),
ný kompostér může požádat i ten, kdo již kompos- hadry z čistě přírodních tkanin (bavlna, len, vlna).
tuje (ať už na hromadě či ve vlastním kompostéru),
Do otočného komunitního kompostéru je možno
proto neváhejte dotazník vyplnit včetně kontaktu
ukládat i jen třeba kuchyňský odpad včetně zbytků
a včas odevzdat!
jídel, ale musí se přisypávat piliny.
O výsledcích dotazníku, podání dotace a dalších
krocích vás budeme průběžně informovat v dalších
Co do kompostu nepatří?
číslech Jitřenky nebo na případné schůzce pro žaVětší množství zbytků jídla, maso, kůže, oleje
datele.
a tuky, rostliny napadené chorobami, popel z uhlí,
Kontakt: RNDr. Jitka Dosoudilová, manažer pro- chemicky ošetřené materiály, plasty, sklo, časopisy,
jektu, mail: ekodota@seznam.cz, tel: 608 077 696
kamení, atd.

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
Výkupy zemědělských pozemků
Město Polička oslovuje všechny majitele zemědělských pozemků (orné půdy, travních porostů, polí, luk, pastvin) v katastrálním území Polička, Lezník, Střítež, Modřec, Borová, Telecí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Korouhev, Pomezí, Jedlová,
Stašov, Svojanov a dalších v oblasti Poličska, kteří uvažují o jejich prodeji, aby pozemky nabídli městu Polička.
Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem, rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny po schválení převodu
v zastupitelstvu města a podpisu kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů spojených s prodejem pozemků
včetně správních poplatků na katastrálním úřadě a daně z nabytí nemovitostí.
V případě Vašeho zájmu o výkup nebo bližší informace nás kontaktujte
na tel. č. 461 723 810, 731 441 408 (Ing. Škrabalová),
odbor správy majetku Městského úřadu Polička, dveře č. 20.
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Hrad Svojanov

Ulice Střítežská

Glóbus
Královský hrad každý rok představuje zajímavé exponáty. Pro letošní rok se správě podařilo
pořídit i unikátní glóbus.
Atmosféru empírových pokojů dotvářejí dobové předměty. V pánské části mohou návštěvníci
obdivovat unikátní glóbus s vyznačením Rakouského císařství s povrchovou úpravou z vaječných bílků. Vyrobila ho pražská firma Jan
Felkl v roce 1850.

Podařilo se nám zjistit, že tato firma je s naším regionem spojená mnohem víc, než by se
mohlo zdát. Jan Felkl se totiž narodil 20. 5. 1817
v Baníně, tedy jen deset kilometrů od hradu. Jan
Felkl původně sloužil v armádě. Po odchodu do
civilu pracoval na pražské poště. Spolupracoval
i při výrobě glóbů. Firmu posléze získal a zapsal
ji pod svým jménem – Jan Felkl.
V letošním roce si připomínáme nejen 200 od
narození tohoto podnikatele, ale také 130 let od
jeho úmrtí. Zemřel 7. 10. 1887.

storách hradu. „Byl to pro nás určitě zcela nový
zážitek. Na cvičení jsme měli úžasný, ničím nerušený, klid. Prostředí hradu je moc krásné,“
řekla za všechny Anička Kolínová, houslistka
Smiling String Orchestra. Hoši podotkli, že
skvělé byly i postele v pokojích, kde se jim dobře
spalo.
Zástupci parlamentu rokovali
v domě zbrojnošů
Historickou památku si pro své setkání vybral
parlament.
Setkání se zúčastnili senátoři a poslanci z výborů obou komor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. K jednání byli přizvaní rovněž
starostové větších měst Pardubického kraje.
„Hlavním cílem bylo diskutovat regionální problematiku z trochu jiného než z centrálního pohledu. Při pracovním obědě jsme otevřeli některá témata, jako čerpání evropských dotací na
infrastrukturu silniční, zároveň opravy silnic
II. a III. tříd. Probrali jsme také úlohu národního dopravce Českých drah při zajišťování
regionální železniční dopravy. Otevřeli jsme
také otázku registru smluv,“ informoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. To
jsou témata, která zajímají starosty měst a obcí.
Podle hejtmana se diskutující dotkli také problematiky dotačních titulů v oblasti sportu a jejich
vývoje do budoucna.
Návštěva Pardubického kraje byla pro senátory a poslance jakousi zpětnou vazbou. „Před
hradem navštívili docela zajímavé objekty, a to
muniční sklad v Květné a Centrum biologické
ochrany v Těchoníně. Byl to objekt, který mohl
v minulosti sehrát určitou roli v případě epidemie vysoce nakažlivých chorob,“ uvedl Martin

Smiling String Orchestra
rozezněl hrad Svojanov
Svojanov – Královéhradecký smyčcový orchestr se na týden zabydlel na královském hradě.
Mladí hudebníci si soustředění užívali.
Každý rok jezdí Smiling String Orchestra,
komorní smyčcový orchestr ze ZUŠ Střezina
Hradec Králové, na týdenní soustředění, aby
se členové sehráli. Střídají pobyty zahraniční
s pobyty v rodné zemi. Letos vhodné zázemí pro
zkoušky víc jak dvacetičlenného hudebního tělesa, ale i pro nocování nabídl právě hrad Svojanov. Na co se zde mladí hudebníci chystali?

„Připravovali jsme se hlavně na koncert s Pavlem Šporclem a na natáčení našeho prvního CD,“
odtajnil dirigent orchestru Mikuláš Ježek. Na
programu měli také skladby na soutěže, které
se uskuteční v příštím roce. Dirigent a zároveň
učitel se svým svěřencům na hradě věnoval po
celé dny. Po zkouškách ještě zvládali stezky odvahy, či orientační běh. Děti ale nezahálejí ani
doma. Podle Mikuláše Ježka společně zkouší
jednou týdně tři hodiny. „S některými žáky se
vídám častěji, protože spoustu z nich učím sólově,“ upřesnil dirigent.
Děti si romantické prostředí historického
sídla užívaly. Poprvé totiž zkoušely přímo v pro-

Netolický. Pardubický kraj se má čím pochlubit
a dokáže připravit zajímavý program pro členy
senátu i poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby získali nadhled i nad celou řadou projednávaných věcí.
Hrad Svojanov nebyl pro jednání vybraný
náhodou. „Při návštěvě výborů pro veřejnou
správu a regionální rozvoj jsme chtěli ukázat
Svitavsko. Chtěli jsme se v pěkném prostředí
setkat se starosty a vedením kraje. Svojanovský
hrad se svým zázemím je pro to ideální místo,“
uvedl Pavel Havíř, poslanec za ČSSD ze Svitav.
Sám ve Svojanově dlouhá léta chalupařil. „Hrad
Svojanov je pro mě srdeční záležitostí. Je to jedno ze zajímavých míst, která můžeme ukázat,“
dodal poslanec.
Účastníci setkání si nenechali ujít ani exkluzívní prohlídku hradu. S památkou je seznámil
sám kastelán Miloš Dempír.

Čilý stavební ruch probíhá v ulici Střítežská, kde
byla zahájena plánovaná oprava chodníku. Součástí úprav je i vybudování nových podélných stání pro automobily, což zlepší parkovací možnosti
v této ulici. Stavební práce budou dokončeny v srpnu a náklady jsou ve výši 2,4 mil. Kč.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Českomoravské
pomezí v mobilní
aplikaci
Oblast podél historické hranice mezi Čechami a Moravou vám
blíže představí mobilní aplikace
nazvaná „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“. Co
všechno v ní najdete? Prezentaci
nejvýznamnějších turistických atraktivit regionu,
doporučené prohlídky měst Litomyšl, Moravská
Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto i tipy na
výlety do okolí. Nechybí ani historické časové osy,
animované filmy o věhlasných i méně známých
osobnostech regionu, řada fotografií, virtuální
prohlídky nebo zábavná hra s rozšířenou realitou.
Aplikace plná informací a zábavy je zdarma dostupná na Google Play a v App Store. Po stažení do
mobilu či tabletu funguje i v offline režimu, takže
při jejím používání doma nebo při výletech Českomoravským pomezím nebudete muset stahovat
další data.
(pokr. na str. 24)

Blahopřání Pavlu
Brandejsovi
Dne 9. 5. 2017 se vedení města sešlo s ředitelem
DPS „Penzion“ Polička Mgr. Pavlem Brandejsem
při příležitosti jeho významného životního jubilea.
Pan starosta a pan místostarosta při této příležitosti řediteli poděkovali za dosavadní práci a diskutovali o potřebách obyvatel penzionu. Přejeme
panu řediteli hodně zdraví a spokojenosti.

Pozvánka na hrad Svojanov:
Na sobotu 10. června zveme všechny příznivce
ezoteriky. Nebudou chybět přednášky, ukázky
práce šamana, čtení z rukou či z karet. Eva Večernice Vyšínská slibuje i trochu čarování.
Květa Korbářová,
PR Hrad Svojanov

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Ze zastupitelstva a rady města Poličky
Usnesení přijatá na 2. zasedání
Zastupitelstva města Poličky
konaném dne 27. dubna 2017
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 dle
důvodové zprávy.
ZM schvaluje poskytnutí dotací pro:
• Ekocentrum Skřítek Polička, o. s., se sídlem Pomezí, ve výši 13.500 Kč na zábavně vzdělávací
dvoudenní program „Den stromů 2017“
• Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Poličce, ve výši 5.500 Kč na příměstský tábor
pro děti
• Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, ve výši 10.000 Kč na třídenní matematický
seminář MATES
• Speciální základní škola Bystré, ve výši 7.500 Kč
na třídenní školní výlet pro žáky s těžkým stupněm postižení v bezbariérovém zařízení v Zubří
u Nového Města na Moravě
• Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní
školy v Poličce, ve výši 14.000 Kč na jazykové
kurzy pro nadané žáky zakončené mezinárodní
jazykovou zkouškou Cambridge Ket For Schools
• Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní
školy v Poličce, ve výši 9.000 Kč na poznávací
zájezd pro žáky Masarykovy ZŠ do Anglie – příspěvek na dopravu
• Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní
školy v Poličce, ve výši 4.500 Kč na vrstevnický
program pro děti I. stupně a předškolní děti mateřských škol „Hry bez hranic“ u příležitosti Mezinárodního dne dětí
• Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička,
ve výši 3.500 Kč na dětský den pro žáky 1. stupně
ZŠ
• Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička,
ve výši 14.000 Kč na návštěvu divadelního představení v brněnském divadle
• Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička,
ve výši 4.500 Kč na Zahradní slavnost pro žáky
prvních tříd
• Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o., ve výši 14.000 Kč na soutěž odborných
dovedností žáků školy (body art, líčení, nehtová
modeláž, účesová tvorba) pořádanou v Tylově
domě v Poličce
• 1. ZO ČSOP Polička, ve výši 24.000 Kč na zhotovení webových stránek, na varnou desku, opravu
stropu klubovny
• Junák – český skaut, středisko Tilia Polička, z.s.,
ve výši 27.000 Kč na opravy a údržbu skautské
základny, klubovny, auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, doplnění a obnovu
elektrického a motorového nářadí, příslušenství
k malotraktoru, odbahnění Biocentra Maděra
• Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Polička, ve výši
27.000 Kč na dovybavení vodáckého oddílu,
opravu auta, nákup pily, nákup přívěsného vozíku
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve
výši 9.000 Kč na tradiční dětský den
• Svatojosefská jednota Polička z.s., ve výši
19.000 Kč na nákup zvukové aparatury na
ozvučení velkého sálu v domě Jordán a Zahrady
u Mlýna (prostorové mikrofony, aktivní reprobox)
• Aldeigjuborg z.s., Polička, ve výši 25.000 Kč na
zajištění hygienického a bezpečnostního zázemí
a zajištění zázemí a občerstvení pro účastníky
akce „Bitva na políčkách“
• Oblastní charita Polička, ve výši 8.700 Kč na zajištění promítání pohádky pro koledníky Tříkrálové sbírky v Tylově domě v Poličce
• Pontopolis z.s., Polička, ve výši 50.000 Kč na festival o lidských právech „Jeden svět“
• Pontopolis z.s., Polička, ve výši 30.000 Kč na kulturně vzdělávací akci pro školy a veřejnost „Starý
– mladý svět“
• Speciální základní škola Bystré, ve výši
20.000 Kč na benefiční koncert pro SZŠ Bystré
v Divadelním klubu v Poličce
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• Gymnázium Polička, ve výši 17.500 Kč na pre• Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., Svitavy,
ventivní protidrogový program „Psychohrátky“
ve výši 15.000 Kč na sociální poradenství, osob• Gymnázium Polička, ve výši 4.500 Kč na prevenní asistenci, návštěvy v rodinách
tivní protidrogový program „Vrstevnický pro• Český kynologický svaz ZKO Polička – 525, ve
gram – nadstavba“
výši 5.000 Kč na náklady na uspořádání Klubo• Laxus, z.ú., Nymburk, ve výši 30.000 Kč na tevé výstavy vítězů německých ovčáků v roce 2017
rénní programy pro uživatele drog
• Ekocentrum Skřítek Polička, o. s., se sídlem Po• Střední škola obchodní a služeb SČMSD Poličmezí, ve výši 10.000 Kč na přednášky, besedy
ka, s. r. o., ve výši 4.000 Kč na preventivní proa filmy z environmentální oblasti pro veřejnost
gram „Holocaust a předsudky“
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve
• Střední odborná škola a Střední odborné učilišvýši 10.000 Kč na provoz zájmového kroužku
tě Polička, ve výši 4.000 Kč na preventivní promladých hasičů
gram „Nebezpečí náboženských sekt“
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve
• HC Spartak Polička z.s., ve výši 120.000 Kč na
výši 5.000 Kč na poháry, medaile a věcné ceny
činnost hokejového klubu
na Poličskou pohárovou soutěž
• SK Kometa Polička, z.s., ve výši 70.000 Kč na
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve
činnost hokejbalového oddílu
výši 3.000 Kč na pronájem tělocvičny na fyzic• SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši 95.000 Kč na
kou přípravu družstev dětí, žen a mužů
sportovní činnost juniorského a žákovského
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve
družstva skateboardistů a zajištění jejich účasti
výši 8.000 Kč na vybavení na požární soutěže
v Českém a Světovém poháru v roce 2017
(proudnice, hadice, savice, sací koš na požární
• SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši 20.000 Kč na
sport) pro družstvo mužů
týdenní tréninkový kemp žákovského a junior• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve
ského družstva skateboardistů
výši 8.000 Kč na vybavení na požární soutěže
• Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička,
(proudnice, hadice, savice, sací koš na požární
ve výši 3.000 Kč na atletický den pro žáky ZŠ
sport) pro družstvo žen
• Sportovní kluby Polička, z.s., ve výši 90.000 Kč
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve
na činnost mládežnických oddílů
výši 10.000 Kč na vybavení na požární útok (ná• Sportovní kluby Polička, z.s., ve výši 7.000 Kč na
drž na vodu a stánek na ochranu před deštěm)
turnaj přípravek
pro družstvo mladých hasičů
• Mgr. Stanislav Nožka, Polička, ve výši 20.000 Kč
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve
na pořádání oblastního a okresního kola ve sporvýši 16.000 Kč na vybavení na soutěže v požártovním lezení, přípravu lezeckých cest, závodů
ním sportu (přilby na požární sport)
a tréninků, medaile, poháry a ceny, účast na souZM neschvaluje poskytnutí dotací pro:
těžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářa• Ekocentrum Skřítek Polička, o. s., se sídlem
dí kroužku sportovního lezení
Pomezí, ve výši 30.000 Kč na environmentální
• Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., ve
vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ
výši 90.000 Kč na cestovné na soutěže, startov• Střední odborná škola a Střední odborné učilišné na turnajích, pronájem hracích prostor, nákup
tě Polička, 572 01, ve výši 15.600 Kč na hudebně
šachového materiálu, pobytové náklady na turvzdělávací program „S hudbou k lepší společnosti bez drog, šikany a násilí“
najích, náklady na pořádání turnajů
• Český kynologický svaz ZKO Polička – 525, ve
• TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši
150.000 Kč na činnost mládeže odbíjené
výši 5.000 Kč na částečné pokrytí provozních
• TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši
nákladů
2.000 Kč na turnaj žákyň – Pohár Pardubického
• Svatojosefská jednota Polička, z.s., ve výši
kraje
30.000 Kč na výměnu podlahové krytiny do
• TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši
klubovny v areálu „Zahrada u Mlýna“ v Alšově
9.000 Kč na uspořádání turnaje Festival barevulici
ného minivolejbalu
• TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši
Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města
1.000 Kč na uspořádání turnaje žen, kadetek, juPoličky konané dne 24. dubna 2017
niorek Mikulášák
RM schvaluje zhotovitele akce „Oprava chodníku
• TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl stolního tenisu), a nové parkoviště na ul. Střítežská v Poličce“, spoPolička, ve výši 15.000 Kč na činnost mládeže
lečnost Swietelsky stavební, s. r. o., Pelhřimov, dle
stolního tenisu, náklady na provoz herny, pořá- důvodové zprávy.
dání turnaje žáků a dorostenců
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ• TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), ve výši
ností Swietelsky stavební, s. r. o., Pelhřimov, na akci
80.000 Kč na činnost mládežnických tenisových „Oprava chodníku a nové parkoviště na ul. Střítežská
družstev
v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje zhotovitele akce „Rekonstrukce ul.
• TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), ve výši
10.000 Kč na tenisové kempy
Alšova v Poličce“, společnost PP-GROUP.cz, s. r. o.,
• Bonanza Vendolí, z.ú, ve výši 25.000 Kč na osob- Proseč, dle důvodové zprávy.
ní a materiálové náklady sociálně aktivizační
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společslužby pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“
ností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, na akci „Rekon• Květná Zahrada, z.ú., se sídlem Květná, ve výši
strukce ul. Alšova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
40.000 Kč na provoz Zařízení pro děti vyžadující
RM neschvaluje poskytnutí hmotného příspěvku
okamžitou pomoc Květináč
na III. fázi obnovy roubené polygonální stodoly pro
• MaTami, centrum pro rodinu z.s., Polička, ve
Spolek archaických nadšenců, Sebranice u Litomyšvýši 47.000 Kč na dofinancování projektu „Čas
le, dle důvodové zprávy.
pro rodinu“
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Kanaliza• Náš domov Koclířov, z.s., Koclířov, ve výši
ce k ZŠ Masarykova a k č. p. 393 na nábř. Svobody
15.000 Kč na dofinancování provozu Mostu na- v Poličce“ s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Vyděje – azylového domu pro rodiče s dětmi, drob- soké Mýto, dle důvodové zprávy.
né opravy bytů a jejich dovybavení, a aktivity
a besedy pro uživatele
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
• Oblastní charita Polička, ve výši 30.000 Kč na
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
pořízení nebulizátoru pro pacienty s poruchou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
dýchání
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
• Potravinová banka Pardubice, z.s., Chotovice, ve
(tzv. anonymizovaný text); originální text je k disvýši 30.000 Kč na potravinovou pomoc pro po- pozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostatřebné
rosty.
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Kalendář akcí
červen 2017

Kino Polička
Pondělí 5. června v 18.00 hod.
Příšerky pod hladinou – Deep
Animovaný/komedie, USA, 92 min, dabing, přístupný, vstupné 110 Kč
V jedné podmořské kolonii žije chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice
a nemotorný mořský ďas Evo. Tři kamarádi znamená pochopitelně třikrát více
průšvihů, a ten poslední, ten je opravdu
kolosální…
Středa 7. června v 19.00 hod.
Lady Macbeth
Drama, VB, 89 min, titulky, přístupný od
15 let, vstupné 90 Kč
Viktoriánská doba nepředstavuje jen rozum a cit nebo pýchu a předsudek. Pod povrchem této zdánlivě upjaté éry probleskávaly i nesmírné a zničující vášně.
Neděle 11. června v 19.00 hod.
Z Paříže do Paříže
Drama/2. svět. válka, F/Kanada, 110 min,
dabing, přístupný, vstupné 110 Kč
Bratři (10 a 12 let) jsou kluci, kterým žádná lumpárna není cizí, a protože bydlí
v Paříži, mají příležitostí pro svá klukovská dobrodružství více než dost. Bohužel
jim do dětských her a radostí zasáhne tvrdý osud. Jednoho dne jim totiž maminka
musí na kabáty přišít žluté hvězdy…
Středa 14. června v 19.00 hod.
Mumie
3D dobrodružný/fantasy/horor, 115 min,
dabing, přístupný od 12 let, vstupné
150 Kč
Když ležíte celá století od hlavy až po paty
zafačovaní gázou a zavření ve zdobené
rakvi, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat něco mimořádného.
Neděle 18. června v 19.00 hod.
Vetřelec: Covenant
Sci-fi/ thriller, USA, 122 min, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 120 Kč
Vetřelec: Covenant je novou kapitolou, ve
které posádka vesmírné lodi Covenant
směřuje na vzdálenou planetu na druhé
straně galaxie, která se zdá být neobjeveným rájem. Ve skutečnosti ale skrývá
nebezpečí…
Pondělí 19. června v 19.00 hod.
Pobřežní hlídka
Akční komedie, USA, 119 min, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 120 Kč
Červené plavky a plovák stejné barvy, těla
samý sval a šlacha. Vídali jsme je rádi,
zvlášť ti, kteří se zrovna topili. Pobřežní

hlídka se stala fenoménem a jedním z nejúspěšnějších seriálů v televizní historii.
Asi vás to překvapí, ale nová Pobřežní
hlídka je řízná akční komedie.
Úterý 20. června v 19.00 hod.
Cimrman/Smoljak/Svěrák: České nebe
Cimrmanův dramatický kšaft (závěť)
uzavírá více než čtyřicetileté dějiny jedné
mystifikace, která se stala žijící legendou.
Divadlo Járy Cimrmana
Vstupné 300, 350, 390 Kč
Středa 21. června v 19.00 hod.
Smrtihlav
Válečný/historický/drama/akční,
F/VB/B/USA, 119 min, titulky, přístupný
od 12 let, vstupné 110 Kč
Film vznikl na základě oceňované knihy
HHhH Francouze Laurenta Bineta, jejíž
pojmenování znamená Himmlers Hirn
heisst Heydrich, neboli Himmlerův mozek se jmenuje Heydrich.
Neděle 25. června v 19.00 hod.
Holky na tahu
Komedie, USA, 97 min, titulky, přístupný
od 15 let, vstupné 120 Kč
V odvážné komedii uspořádá pětice nejlepších kamarádek z vysoké školy (v podání Scarlett Johansson, Kate McKinnon,
Jillian Bell, Ilany Glazer a Zöe Kravitz) víkendové setkání po deseti letech v podobě
divoké dámské jízdy.
Pondělí 26. června v 19.00 hod.
Transformers: Poslední rytíř
3D akční/sci-fi, USA, dabing, přístupný,
vstupné 150 Kč
Aby jeden svět žil, musí jiný zemřít. Vůdce
Autobotů Optimus Prime zmizel. Světem
zmítá zuřivá válka mezi lidmi a ostatními
Transformery.
Středa 28. června v 18.00 hod.
Auta 3
Animovaný, USA, dabing, přístupný,
vstupné 120 Kč
Legendární závoďák Blesk z ničeho nic
zjistí, že ho nová generace závodních aut
poslala mimo závodní dráhu, kterou nade
vše miluje. Slavný závoďák s číslem 95
musí ve finále závodu všem dokázat, že
nepatří do starého železa. Předfilm: LOU
(nový krátký film vypráví o krabici ztrát
a nálezů, a neviditelných stvůrách, které
se v ní ukrývají).
Více informací o jednotlivých akcích
na www.tyluvdum.cz.

Pozvání na třetí worshipový koncert
Již potřetí v řadě chceme přispět svojí barvou
do pestré palety kulturních programů, jimiž
v roce 2017 žije naše město, v dalším worshipovém koncertu.
Budete mít jedinečnou možnost setkat se
s příjemně znějící křesťanskou amatérskou hudební skupinou Worship z Letovic. Amatéři jsou
ovšem pouze proto, že toto slovo pochází z latinského amo = milovat.

Tylův dům
Čtvrtek 1. června v 19.00 hod.
Moje hra
Díky výběru dvou hlavních postav – Jiřího
Bartošky a Zuzany Bydžovské… Jde o hru
zábavnou, vtipnou s nezapomenutelnými
výkony.
Vstupné 330, 360, 390 Kč
Sobota 3. června v 19.00 hod.
Čas pro neobyčejné zážitky
Můžete se při svém putování noční Poličkou
zastavit ve velkém sále a shlédnout cca hodinový film. 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.

Kurzy a kroužky
v Tylově domě
Tylův dům v Poličce vás informuje, na jaké pravidelné aktivity se můžete po prázdninách těšit.
V novém školním roce 2017–2018 pro vás připravujeme tyto kurzy a kroužky:
Zájmové kroužky:
• Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci:
lektorka MgA. Hana Malíková, pro děti 1,5 –
2,5 let
• Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí:
lektorka MgA. Hana Malíková, pro děti 2,5 –
3 roky
• Jógový klub:
lektorka Marie Hrstková, od 16 let
• Zdravotní cvičení pro každého:
lektorka Jana Suchá, pro ženy a muže od
16 let
Jazykové kurzy:
• Anglický jazyk:
lektorka Mgr. Veronika Šimonová
• Německý jazyk:
lektorka Mgr. Petra Vinařová
• Francouzský jazyk:
lektorka Mgr. Lenka Hejtmánková
• Italský jazyk:
lektorka PharmDr. Danuše Horáčková
• Ruský jazyk:
lektorka: Mgr. Romana Jelínková
Podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku jazyků
na všech úrovních.
Vzdělávací kurzy:
• Líčení – můj styl: lektorka Bc. Miroslava Synková, kurz líčení pro ženy a pro dívky od 15 let
Taneční kurzy
Vyučuje taneční škola ELLIS Svitavy – Jiří Jedlička a Veronika Doležalová
• Základní kurz tance a společenské výchovy:
kurz je určen pro chlapce a dívky od 16 let
• Zdokonalovací kurz tance: pro dospělé
• Kurz tance pro pokročilé: kurz je určen pro
absolventy Základního kurzu tance a společenské výchovy a absolventy Zdokonalovacího
kurzu tance pro dospělé

Zveme vás na sobotu 3. června od 17 hodin do
kostela Českobratrské církve evangelické na Nábřeží svobody v Poličce, vstup je zdarma.
Těšíme se, že i v letošním roce díky vaší účasti
budeme navazovat další pomyslný uzlík na provázku tradice červnových koncertů tohoto žánru
v Poličce.
Srdečně zvou
křesťanské církve v Poličce

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

Inspirace z měst
České inspirace

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Hradec Králové
23.–30. 6. – Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů a Open air program Hradec
Králové
Klicperovo divadlo, Divadlo Drak, historické centrum města. Největší divadelní přehlídka v ČR. Představení se odehrávají na téměř 20 scénách pod širým
nebem v historickém centru města, každoročně se
ho účastní 150 souborů a individuálních interpretů,
kteří odehrají na 200 představení.
Cheb
14.–17. 6. – Chebské dvorky
5. ročník krajského festivalu uměleckých projektů
s mezinárodní účastí.
Nabízíme vám největší výstavu pod širým nebem,
možnost setkání s vystavujícími a celou řadu kulturních akcí na dvorech, v uličkách, zahradách a zákoutích historického centra města Chebu.
Jindřichův Hradec
2.–3. 6. – Dny města Jindřichův Hradec 2017
Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec – koncerty na III. nádvoří, hry, soutěže, tvořivé dílny, divadlo,
Černá kuchyně v provozu, ukázky dravých ptáků. Po
celou dobu vstup zdarma na Černou věž, na Městskou věž, do Muzea fotografie a MOM, do Domu gobelínů, do Výstavního domu Stará radnice.
Kutná Hora
24.–25. 6. – Královské stříbření Kutné Hory
Středověká gotická slavnost.
Litomyšl
16. 6.–6. 7. – 59. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl a 13. ročník Smetanovy výtvarné
Litomyšle
různá místa v Litomyšli
Telč
29. 6.–30. 9. – Žena v obrazech
Výstava obrazů Míly Doleželové a Jiřího Mareše
v Městské galerii Hasičský dům.
Třeboň
30. 6. – Okolo Třeboně, čtyřdenní multižánrový
festival. 19.00 hod. – Jiří Pavlica a Hradišťan & Vlasta Redl s kapelou.
Bližší informace na www.ceskainspirace.cz

Sobota 10. 6. v 19.00 hod.
Vernisáž s večírkem AC dílen
Pro běžce skalní i sváteční, kteří se účastnili
Běhu s Charitou, ale také pro ryzí neběžce,
připravily AC dílny Oblastní charity Polička
v Divadelním klubu večerní odpočinkový
program: vernisáž fotografií Martina Žece,
klienta AC dílen, doplněnou vystoupením
pražské hudební skupiny No ambition, která zahraje k poslechu a k tanci. Setkáním
v klubu si AC dílny připomínají 10 let fungování sociálně terapeutických dílen pro
dospělé lidi s lehkým až středním mentálním postižením a odměňují účastníky odpoledního Běhu s Charitou. Vstup zdarma.

Sobota 17. 6. ve 20.00 hod.
LiStOVáNí – Mládí v hajzlu – C. D. Payne
v Poličce
Po loňském červnovém turné s Robertem
Fulghumem přiváží LiStOVáNí na šňůru po
Česku další hvězdu, autora kultovního Mládí v hajzlu, C. D. Payna.
V akci uvidíte hned několik jeho knih (Mládí v hajzlu, Neviditelný, Nestydaté plavky či
jeho poslední vydanou knihu Zázrak v plechovce). Po představení následuje autogramiáda C. D. Payna a samozřejmě i možnost
si knihu na místě koupit. Těšte se na rozpálený humor a červen.
Vstupné 50 Kč/100 Kč

Středa 14. 6. v 17.00 hod.
Lakomá Barka a Císařovy nové šaty
Závěrečné představení mladších žáků literárně dramatického oboru ZUŠ B. Martinů
Polička, aneb dvě téměř klasické pohádky
v neklasickém podání.

Pátek 30. 6. ve 20.00 hod.
Pelmel
První prázdninová noc v klubu s muzikou,
tancem a ledasčím dalším.
Vstupné 50 Kč

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Borová
11. 6. od 14 hod. – „Dětský den“
u koupaliště
23.–25. 6. – „Borovské hry
2017“. Jedná se o setkání obcí
Borová v rámci ČR a zahraničí. Bohatý program od
pátečního podvečera až nedělního rána…
Bystré
9. 6. – Letní kino – Všechno nebo nic od 21.30 hod.
v areálu hasičské zahrady.
10. 6. – Taneční zábava – na zahradě za Hasičskou
zbrojnicí od 20.00 hod. Zahraje skupina Rock Faktor.
23. 6. – Letní kino – Pohádky pro Emu od
21.30 hod. v areálu hasičské zahrady.
24. 6. – Pouťová zábava – na zahradě za Hasičskou zbrojnicí od 20.00 hod. Zahraje skupina Rock
Faktor
Dolní Újezd
3. 6. – Tradiční běh do vrchu, od 13 hod. pořádá
u hospody U řeky.
9. 6. – Noc kostelů, kostel sv. Martina od 17 do
22 hodin.
17. 6. – Dolnoújezdský triatlon. Pořádá Sokol DÚ
na koupališti od 14 hod.
24. 6. – První setkání rodáků a přátel Dolního
Újezdu. Dopoledne: den otevřených dveří, možnost
navštívit školy, obecní úřad, knihovnu, muzeum,
dům s pečovatelskou službou, sokolovnu, hasičárnu, chovatelské středisko. Odpoledne: slavnostní
průvod od školy do areálu v Bořkově, poté zábavný
program, večer taneční zábava hraje MIX.
Litomyšl
3. 6., 16.00–23.00 hod. – Litomyšlská muzejní
noc. Slavnostní zahájení muzejní noci proběhne
před budovou regionálního muzea. Volné vstupy do
expozic kostela Nalezení sv. Kříže, domu U Rytířů,
Muzea domečků, panenek a hraček, Portmonea, regionálního muzea, Rócafé, Rodného bytu Bedřicha
Smetany a zámeckého sklepení. Součástí je doprovodný program v jednotlivých expozicích.
16. 6.–6. 7. – 59. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl a 13. ročník Smetanovy výtvarné
Litomyšle, různá místa v Litomyšli
24. 6., 8.00–17.00 hod. – Starodávný jarmark –
Smetanovo náměstí. Tradiční řemeslné trhy a hudební doprovodný program na pódiu.
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Lubná
11. 6. od 11.00 hodin – O putovní pohár starosty
obce Lubná – soutěž v požárním útoku, hřiště za
ZOD Lubná.
23. 6. od 20.00 hodin – zábava se skupinou Gallileo, letní areál Lubná.
Oldřiš
4. 6. od 14.00 hod. – Indiánský dětský den za Orlovnou. Soutěže, překážkové dráhy, skákací hrad,
pěna, občerstvení. Indiánské kostýmy vítány. V případě velké nepřízně počasí se akce ruší.
17. 6. od 13.00 hod. – II. den myslivosti, lesnictví
a ochrany přírody „Zábavné odpoledne pro rodiny
s dětmi“, na střelnici v Oldřiši. Soutěže, ukázky lesní
techniky, Babylonští trubači, přehlídka loveckých
psů a dravců.
Sebranice
3. 6. – workshop Setkání tesařů – výroba stěnových klád pro opravu roubených stěn polygonální
stodoly, 9-15 hodin, Trstěnice u Litomyšle č. p. 56,
více www.ilkd.cz.
18. 6. – Medobraní – začátek v 10.00 hod., v zahradě č. p. 108. Zájemci si budou moci zkusit vybrat
z úlu zralý plást s medem, odvčelit, odvíčkovat a med
vytočit. Bude možné ochutnat teplý vytočený med
a zakoupit si čerstvý med.
24. 6. – VII. ročník Sebranického pětiboje dvojic – od 8.00 hodin ve sportovním areálu koupaliště,
startovné 150 Kč, občerstvení zajištěno po celý den.
Disciplíny: tenis, basketbal, beach volejbal, nohejbal,
plavání 2 x 50 m. Zájemci se mohou hlásit na tel.:
461 745 133, e-mail: obec@sebranice.cz.
25. 6. – Pohádkový les – od 14 hodin, pořádá SDB
Sebranice a místní mládež v lese za koupalištěm.
Svojanov
3. 6. – šestý ročník celostátního setkání parních
stříkaček. Ráno započne výstavou strojů ze všech
koutů naší země, odpoledne od 13 hodin proběhnou
soutěže v disciplínách s parními hasičskými stroji.
Doprovodný kulturní program, občerstvení zajištěno.
Široký Důl
1. 7. – 7. Sraz veteránů – 9.00–15.00 hod. bohatá
tombola, automobil srazu, motocykl srazu, dobové
oblečení srazu, 1. cena veterán

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
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 hod. – vystoupení Jumping
kids mini s Blankou
19.20 hod. – vystoupení Dog dancing – tanec se psem – T. Kacálková
a Body
19.30 hod. – vystoupení Jumping
kids s Blankou
20.00 hod. – loutkové divadlo – „Pejsek a kočička“ – Sváťovo divadlo
21.00 hod. – vystoupení taneční skupiny Rozárky Jimramov
Během celého večera jsou připraveny
pro děti dílničky, hry a jiné aktivity.
Termín: 3. 6.
Čas
19.00 – 22.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Info:
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.
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 tel: 461 725 352
Malovaná trička
– dílna pro děti
Malování, tisk razítky dle fantazie i podle šablon na trička.
Termín: čtvrtek 8. 6.
Čas
16.00 – 18.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
120 Kč
S sebou: obyčejné tričko (nejlépe bílé)
Přihlášky: do 6. 6.
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková tel:461 725 352
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
Dětské dopravní hřiště
Přijďte si s dětmi vyzkoušet jízdu podle
dopravních předpisů. Půjčíme vám

Galerie Kabinet Střítež
Dianna Winklerová – Krajinná událost
10. 6. v 17 hod.
Začátkem června představí v novém alternativním prostoru Galerie Kabinet Chaos ve Stříteži
u Poličky v Chaos Boxu, svou intermediální sochařskou tvorbu MgA. Diana Winklerová, absolventka Atelieru Veškerého sochařství prof. Kurta
Gebauera, na Vysoké škole umělecko-průmyslové
v Praze. Momentálně je na rodičovské dovolené.
Zabývá se vlastní volnou tvorbou a grafickým
designem, vyučuje Modelování na VŠUP v Praze
a animovanou tvorbu a digitální média na ZUŠ
v Řevnicích. Ve své volné tvorbě zachází se širokou
škálou médií, realizace mají nejčastěji formu soch,
objektů, digitálních fotografií nebo počítačových
manipulací či videa. Skrze rozmanité formy vyjadřuje svůj vztah k nejbližšímu okolí, pracuje s kulturními vzorci či ikonickými motivy či poukazuje
na stereotypy vnímání, které jsou často reprezentovány skrze přírodní formy. Kromě vizuálního
umění se aktivně účastní hudební scény, hraje
na hoboj a anglický roh ve Smíchovské komorní
filharmonii, která spolupracuje s kapelou Čechomor. Jako hráčka i na příčnou flétnou vystupuje
s kapelou Jamchestra a s kapelou Ryba, doprovází
bluesovou zpěvačku Janu Štromskou. Je členkou
souboru tradiční čínské hudby Pražské S‘-ču.
„Téma přírody už delší dobu prostupuje mou
tvorbou. Jak zobrazivou formou, tak i obsahem.
Může jít o připomínku rámce lidského bytí, nebo
setkání se s jevy, od kterých se ze strachu izolujeme nebo naopak zkoumáme proto, že v nich ob-

Termín:
Čas:
Místo:
Vstupné:
S sebou:
Info:

šlapací motokáry, kola, koloběžky,
tříkolky, odrážedla.
sobota 24. 6.
15.00 – 17.00 hod.
dopravní hřiště u ZŠ Na Lukách
V případě deště se akce nekoná.
vstup se zapůjčením dopravního prostředku 20 Kč, zdarma s vlastním
dopravním prostředkem
cyklistickou přilbu
Irena Chroustovská, 605 431034
Akce pro školy

První pomoc
– preventivní akce pro žáky 1. –
3. tříd
– ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Svitavy
Termín: středa 28. 6.
Čas
8.00 – 12.00 hod.
Místo:
Masarykova ZŠ
Info:
Zdeňka Švecová 461 725 352
První pomoc a záchranná služba
– preventivní program pro žáky
7. tříd
– ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Svitavy
Místo:
Střední zdravotnická škola Svitavy
Info:
Zdeňka Švecová 461 725 352
Školní kola dopravní soutěže
Termín: pátek 23. 6.
Čas
8.00 – 12.00 hod.
Místo:
Dopravní hřiště
Info:
Zdeňka Švecová 461 725 352

Aktivní kardiaci

jevujeme sebe sama. Přesto, že jsem vystudovala
obor sochařství, tak se má tvorba neomezuje pouze na trojrozměrné zobrazování. Často pracuji
s fotografiemi, počítačovými nástroji či videem.
Artefakty se často odkazují právě k přírodě, napodobují ji nebo nahrazují, aniž bychom cítili
přímé ohrožení živly. Nemusíme se cítit zasaženi
přímo, ale může být pohnuta naše imaginace, ať
už směrem k poezii nebo sebezpytu. Tak jako se
snažím rozšiřovat své hranice možností vnímání
a tvoření umění, tak snad bude pro vás, diváky,
podnětné hledat průniky s vašimi osobními zkušenostmi v rámci přírodní tématiky. Z úcty k přírodě a vědomí její mocné převahy nad lidmi…“
Představí malou variabilní domácí sestavu české krajiny (2015) s dominantou připomínající Říp,
z kusů koberců a rohoží, se dostává do konfrontace
s díly, které propůjčují celkové instalaci zneklidňující koncept.
Na setkání s vámi se těší MgA. Diana Winklerová a, M.A. Veronika Šrek Bromová.
Celoroční program Galerie Kabinet Chaos je
podpořen kulturními granty MKČR a v minulosti
a snad i v budoucnosti městem Polička.

V sobotu 29. 4. jsme se sešli tentokráte v Poličce – na oslavu čarodějnic. Po nenáročné vycházce
jsme poobědvali v restauraci na Starohradské ulici.
Zde jsme zorganizovali dojemné setkání s vážně
nemocným členem naší ZO, ale i dobrovolným hasičem Petrem Libischerem. Dobrovolní i profesionální hasiči mu předali diplom za jeho práci, a věcnou cenu. Pozváni byli i zakládající členové Kardio.
Na požární zahradě jsme symbolicky zapálili čarodějnice a při harmonice jsme se srdečně pobavili.
Zábava se protáhla do večerních hodin. Za bezchybnou organizaci děkujeme jak členkám výboru
ZO Kardio, tak hasičům i personálu restaurace.
Počasí nám jako vždy přálo, účast 60 členů.
10. 6. uskutečníme zájezd do Dolní Dobrouče
(Písečná, Letohrad) s nenáročnou vycházkou.
Cena zájezdu 100 Kč, občerstvení každý sám. Přihlášky přijímá A. Mlynářová, tel. 724 290 229.
A. M.

Najdete nás na adrese Střítež 68, směr na Sebranice a Litomyšl od Poličky, otevřeno při vernisážích a v neděli 13–18 hod., nebo po domluvě na tel.
602 315 215 či e-mailu: verbrom@gmail.com. Inzerujeme na FB pod jménem Galerie Kabinet Střítež, na Artmap/www.artmap.cz, na webu Spolku
Planeta Chaos: www.planeta-chaos.cz.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří
se přišli naposledy rozloučit, nebo projevili jinak
svou účast, s mojí maminkou, paní Anežkou Bartošovou. Současně děkuji P. Miloslavu Brhelovi za
sloužení mše sv. a chrámovému pěveckému sboru
za důstojný doprovod.
Dcera
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Městská knihovna

Přednášky v knihovně

Sobota 3. června – knihovna od 19.30 hod.
Čas pro neobyčejné zážitky
– vernisáž výstavy fotografií
Radima Hromádka
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 výstavu
fotografií Radima Hromádka, kterou zahájíme vernisáží v 19.30 hod.
Středa 7. června – čítárna knihovny od 17.30 hod.
Filip IV. Sličný – král s kamennou tváří – přednáška Dr. I. Fridrichové-Sýkorové
Někteří ho považovali za sovu, jiní za sochu, každopádně tento nemrkající král svým chováním děsil okolí. Byl introvertní, chladný a zádumčivý. Byl
také inteligentní a velmi schopný. Kdo byl člověk,
který donutil Francouze k „velikosti“? To prozradí přednáška Dr. I. Fridrichové-Sýkorové. Vstupné
volné.
Středa 17. června – Divadelní klub od 20.00 hod.
C. D. Payne v Poličce – Listování s knihou Mládí
v hajzlu
Těšte se na rozpálený humor a červen. LiStOVáNí
přiváží do Poličky autora kultovního Mládí v hajzlu C. D. Payna. V akci uvidíte hned několik jeho
knih (Mládí v hajzlu, Neviditelný, Nestydaté plavky
či jeho poslední vydanou knihu Zázrak v plechovce). Účinkují Věra Hollá, Jiří Ressler a C. D. Payne.
Předprodej lístků v knihovně. Vstupné 50/100 Kč.
Středa 21. června – čítárna knihovny od
17.30 hod.
Když padají hlavy… – přednáška Dr. I. Fridrichové-Sýkorové
Nejdelší den roku 1621 byl vskutku dlouhý, v Praze začal už před rozedněním. Pro 27 mužů to byl
den poslední. Kat Jan Mydlář v něm prokázal
obrovskou profesionalitu. Co však předcházelo
tomuto barbarskému krvavému divadlu? To vše
a ještě více v přednášce Dr. I. Fridrichové-Sýkorové.
Vstupné volné.
Úterý 27. června – čítárna knihovny od 16.30 hod.
Kurz tvůrčího psaní – Jak se píše povídka III.
Závěrečným workshopem z třídílného cyklu Jak
se píše povídka provede Alena Vorlíčková, copywriterka, autorka pohádek pro děti a lektorka storytellingových dílen. Vstupné 40 Kč.

Filip IV. Sličný – král s kamennou tváří
Někdy se stává, že osudy mnoha lidí ovlivní
jedinci, kteří jsou svými vrstevníky považováni
za nevýrazné až neschopné osobnosti. Tento osud
potkal i tvůrce středověké francouzské „absolutní“ monarchie, krále Filipa IV., jenž si pro svůj
vzhled vysloužil přízvisko Sličný.
Když jako mladíček převzal odpovědnost za
Francii, zmítala se země ve velkých problémech,
neúrody a hlad byly na denním pořádku, řemesla stagnovala, vázl obchod, navíc se válčilo, a to
nejenom s cizinci, ale i doma. Francouzská šlechta jako by zapomněla na blahodárnost „božího
míru“, svoje spory řešila silou, krátkodobý a krátkozraký zisk zastiňoval dlouhodobější rozvoj
země. Přestože tehdejší Francie byla evropskou
mocností, vnitřní rozvrat byl na postupu.
Jsou okamžiky, které pro schopné osobnosti
představují výzvu. Ti méně schopní většinou ani
nepřijdou na to, že je čas pro změnu, či vylepšení. Naštěstí pro Francouze se na konci 13. století jejich králem z Boží milosti stal Filip, král
zdánlivě netečný, bez emocí, nudný a neusměvavý. Těžko soudit, jaké myšlenky se skrývaly za
kamennou tváří tohoto panovníka, introverta,
který své okolí děsil upřeným pohledem, neboť
jeho oči nemrkaly. Těm, kteří měli možnost zažít
jeho upřený zrak, připadal jako sova, tedy krásný pták, ovšem bez špetky inteligence. V lepším
případě ho považovali za sochu, za níž se schovávají jeho proradní rádci, praví tvůrci královské moci. Inu i tak lze vnímat a chápat královský
majestát.
Ať působil na své okolí introvertní král jakkoli, je pravdou, že po dobu několika desetiletí stál
v čele Francie panovník, který dokázal změnit
její dějiny, vybudovat centrální monarchii, vnutit
Francouzům placení daní, byrokracii a zakázat
vnitřní soukromé války. Na konci jeho vlády byla
země vnitřně jednotná, silná a schopná zvládnout
nejedno temné období. Na druhou stranu je však
pravda, že i cena, kterou museli Francouzi za
svou velikost zaplatit, byla velká. Platil však i Filip IV., osamělostí, nepochopením a vrcholnou
neoblibou. Ostatně nepochopení ho provází až do
současnosti.
Pokud budete chtít vědět, jak v západní středověké Evropě vznikaly velmoci, potom se budeme těšit na setkání v čítárně Městské knihovny
v Poličce, kde se ve středu 7. června od 17.30 hod.
uskuteční přednáška Dr. I. Fridrichové-Sýkorové

Pátek 30. června – Atrium Centra Bohuslava
Martinů od 21.30 hod.
PKL – Letní kino – La La Land
Sedmý ročník multižánrového letního festivalu
Poličské kulturní léto se vrací a s ním i tradiční letní
kino na zahradě Centra Bohuslava Martinů. V jedinečném muzikálu, který získal 6 Oscarů, se rozvíjí
příběh plný velkolepých tanečních čísel, skvělých
písní a vášnivých citů. Vstupné 40 Kč. Více na www.
letopolicka.cz
Červnový tematický koutek – Toulky světem
Než vyrazíte do světa, zastavte se u nás. Přidáme
vám nějaké to kilo do kufru navíc! Na cesty vás vyzbrojíme románem, průvodcem, cestopisem nebo
mapou.

věnovaná životním osudům francouzského krále
Filipa IV. Sličného.
Když padají hlavy…
Každé lidské společenství, které spojuje řeč,
zvyky a společně obývané území, tedy národ, má
ve svých dějinách událost, či události, které jsou
vnímány i po letech jako traumatické. Ani my
nejsme výjimkou, ačkoliv se někdy zdá, že dějiny
Čechů sestávají toliko z takovýchto událostí. Ale
nedejte se mýlit, historickými traumaty zcela logicky trpí všechny národy. To je bohužel daň za
výsadu mít vlastní národní dějiny.
Možná, že étos velké národní tragédie po bitvě
na Bílé hoře už nemá onu patřičnou sílu. Přesto,
nebo právě proto, není dobré se k některým událostem našich dějin obracet zády. Leccos z tehdejších dějů je nadčasové, leccos by se mohlo
opakovat, možná v mnohem horší podobě. I když
snad nehrozí, že by se před staroměstskou radnicí narychlo stavělo popravčí lešení. Na to máme
zákony, např. ten o veřejných zakázkách.
V pondělí 21. června 1621 dopoledne vrcholilo
drama neúspěšného pokusu o změnu, který však
byl od samého počátku odsouzen k neúspěchu.
Teprve ono pondělní ráno se s konečnou platností uzavíraly osudy aktérů českého stavovského
povstání, které odstartovaly nebývalé evropské
krveprolití, třicetiletou válku. Pro 27 mužů, kteří
jistě nechtěně vystupovali v hlavní roli krvavého
dramatu, to bylo ráno poslední, pro další stovky
přizpůsobivějších ono ráno znamenalo start nových příležitostí. Pro drtivou většinu obyčejných
lidí v Evropě však nastávala doba apokalypsy.
Krvavé barokní slavnosti však předcházelo
mnoho událostí, které dokládají, jak dlouhodobě
neřešené problémy mohou přerůst v drama, na jehož konci jsou hory mrtvých, rozvrácená Evropa
a vítězové hodni toliko lítosti, neboť první polovina 17. století byla prohrou pro všechny Evropany,
Čechy samozřejmě nevyjímaje, ačkoliv ti si zdánlivě začali. Původně se zdálo, že boj bude sveden
ve jménu vyšších cílů, tedy náboženství, nakonec
se ukázalo, že důvodem konfliktu je, jako ve většině případů, toliko boj o moc, majetek a vliv.
Přestože jsme vybrali poněkud chmurnou událost našich dějin, doufáme, že si přesto najdete
cestu do čítárny Městské knihovny v Poličce, kde
se ve středu 21. června od 17.30 hod. uskuteční
přednáška Dr. I. Fridrichové-Sýkorové. Hlavy při
ní však padat nebudou.

Tylův dům v Poličce nabízí
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

V ZÁKLADNÍM KURZU
TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
podzim 2017

Kurz bude probíhat od 22. září do 8. prosince vždy v pátek od
19.00 do 22.00 hodin ve velkém sále Tylova domu v Poličce
a je určen pro chlapce a dívky od 16 let.
Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy.
Cena kurzu včetně prodloužené,
věnečku a rautu činí 1.500 Kč za jednotlivce.
Přihlášky platbou – kancelář Tylova domu v Poličce. Páry mají při
přihlašování přednost.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629, e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
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Program Centra Bohuslava Martinů
Výstavy:
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 výrobky a plodiny, české i koloniální – dovozové zboží. Z poza
pultu vás úsměvem uvítají úslužní prvorepublikoví obchodníci. Poznáte vybavení a sortiment
dobového koloniálu, cukrárny, řeznictví a obchodu střižním zbožím. Navštívíte také výroční trh.
V „trafice“ a „hokynářství“ budete mít možnost
zahrát si na 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.
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.
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.
Akce:
Čas pro neobyčejné zážitky 2017
18. ročník noční prohlídky města
Poličky s názvem Čas pro neobyčejné zážitky
je naplánován na sobotní večer 3. června
(19.00 – 24.00 hod.). Začátek večerního putování
v 19.00 hod. v barokní radnici, Palackého náměstí,
kde budou připraveny tištěné programy s mapkou.

Kompletní program naleznete na www.
cbmpolicka.cz
Hvězdné období rodu Hohenemsů – šperky paní hraběnky – přednáška PhDr. Dany
Stehlíkové z Národního muzea
3. 6. od 18.00 hod., barokní radnice
Období vrcholné slávy hrabat z Hohenemsu
v 16. a 17. století provází jednak jejich velkolepé
obrazy a jednak honosné šperky. Obrazy z poličského muzea ožívají nevšedním příběhem. Pečlivý malíř zachytil na obrazech ve třech generacích
vznešených hraběnek šperky klenotníka z rudolfinské Prahy. Šperky od téhož zlatníka, opatřené
stejnými tajuplnými postavičkami, se vynořily
v pokladnici svatovítské katedrály a ve sbírkách
několika světových muzeí. Pozoruhodná poličská
obrazárna tak opět vydává jedno ze svých tajemství. Akce se koná v rámci Času pro neobyčejné
zážitky.
Netradiční prohlídky rodné světničky
Bohuslava Martinů
V letošním roce pro vás plánujeme připravit
netradiční prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, z výšky
36 m nad městem. Těšit se můžete na brzké svítání, pozorování noční oblohy a hvězd i speciální
vyhlídku do okolí s dalekohledy.
Svítání na věži
Již v sobotu 24. června ve 4.15 hod. budete
mít vůbec poprvé jedinečnou příležitost pozorovat svítání z ochozu kostelní věže. Zažijete, jak se
město pod vámi probouzí do svého každodenního
spěchu. Povídání o životě na věži kostela sv. Jakuba vás vrátí do časů, kdy malý Bohoušek z ochozu
pozoroval východ slunce nad Poličkou. Chybět
nebude dobrá snídaně s čajem a kávou. Tak neváhejte a nařiďte si budík na 4. hodinu ranní
a vzhůru do výšek za nezapomenutelným výhledem. Vstupenky je nutné zakoupit v předprodeji nejpozději do 23. června v Centru
B. Martinů denně od 9.00 do 17.00 hod.
Cena 150 Kč. Počet míst omezen pouze 20
osob. Setkání pod věží kostela sv. Jakuba
ve 4.15 hod.
Barokní sochařství – procházka
Poličkou
úterý 13. 6. v 18.00 hod. u barokní radnice
Průvodní slovo historik umění David Junek
a restaurátor Petr Gláser.
Představeno bude téma: komponované barokní
náměstí, mariánský obelisk – restaurování národní kulturní památky, kašny a jejich zasvěcení,
radnice s kaplí, vybavení kostela sv. Jakuba před
požárem, ostatní památky.
Poličské kulturní léto (PKL) 2017
Již tradičně do prázdninové Poličky vneseme
nemálo kulturních zážitků – startuje sedmý ročník multižánrového letního festivalu Poličské kulturní léto, který do Poličky přinese letní kino, tvořivé dílny, divadla, hudební a jiné zážitky! Festival
zahájíme oscarovým filmem La La Land a v prvním prázdninovém týdnu se můžete těšit na pohádku pro ty nejmenší z nás, dílničku pro všechny
slečny, které se rády parádí, a nebude také chybět
večer s hudbou Bohuslava Martinů. Vstupné na
akce: 40 Kč.
pá 30. 6. od 21.30 hod. Letní kino
La La Land
Tradiční letní kino na zahradě Centra Bohuslava Martinů se vrací! V jedinečném muzikálu, který získal 6 Oscarů, se rozvíjí příběh plný velkolepých tanečních čísel, skvělých písní a vášnivých
citů. Drama/ Muzikál/ Romantická komedie/
USA 2016, 128 min.
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ne 2. 7. od 16.00 hod. Divadélko pro děti
Vyprávění z pralesa – V pohádce se děti
mohou těšit na opice, slona, chameleona, hrocha,
tarantuli, malého pralesního ducha Bumbacila
a loupežníky. Účinkuje divadlo JOJO.
út 4. 7. od 14.00 do 16.00 hod.
Dílnička pro děti v muzeu
Květinové čelenky – léto začíná. Ráj pro
všechny parádnice. Přijďte a vytvořte si s námi
originální doplněk – květinovou čelenku do vlasů.
so 8. 7. 21.00 hod. Beseda Náš Martinů
Vydejte se společně s námi na zajímavou a hlavně radostnou cestu za poznáním života a díla
slavného poličského rodáka Bohuslava Martinů.
Čeká na vás to nejlepší, co bylo k vidění a slyšení
za uplynulé roky trvání hudebního cyklu Pojďme
na Martinů.
… více na www.letopolicka.cz
PKL pořádá Centrum Bohuslava Martinů
a Městská knihovna Polička ve spolupráci s MaTami z. s.

Aby nebyl
nikdo sám
Důchodci a senioři, členové MO SD Polička.
Prožili jsme krásné májové dny, i když začátkem
měsíce počasí moc nepřálo, bylo chladno a deštivo. Přesto jsme si však naše cíle naplnili, jak na
zájezdech, tak i vycházkách, pokračujeme i nadále v návštěvě firem při exkurzích, navazujeme
další bližší kontakty. Uskutečnili jsme zájezd do
Kutné hory, Čáslavi, navštívili jsme zahradnictví
Starkl.
Zúčastnili jsme se pietního shromáždění k výročí ukončení 2. světové války. Velmi zdařilá byla
beseda o včelařství, kdy nás Jan Kovář seznámil
s významem včelařství z různých pohledů. Patří
mu poděkování a budeme se těšit na další pokračování. O dalších akcích měsíce května podáme
informaci příště.
V měsíci červnu nás čeká jednání výboru a komisí k přípravě programu činnosti na 2. pololetí. 7. 6. pojedeme na výlet do Blatin, Devět skal
a okolí. Odjez autobusu v 8.00 hodin z parkoviště pod Tylovým domem, vedoucí Ing. Vosmek
a p. Švejdová. 15. 6. sraz na parkovišti pod Tylovým domem v 9.00 hodin, projdeme se po naučné stezce Polička se zakončením na přehradě,
vedoucí V. Fialová.
20. 6. se konají na fotbalovém stadionu v Poličce 3. sportovní hry naší organizace. Hry se konají za účasti družstev dalších organizací svazu
důchodců Pardubického kraje a uskuteční se pod
záštitou města Poličky a Krajské rady svazu důchodců. Chceme i tímto poděkovat firmám a dalším organizacím za podporu a přispění možných
cen pro soutěžící. Zhodnocení sportovních her
bude provedeno v příštím čísle. Tyto hry jsou
zároveň i nominací pro celostátní sportovní hry
důchodců konané koncem července ve FrýdkuMístku.
27. 6. ve 13.00 hodin sraz u Tylova domu a půjdeme vycházkou do Kamence, kde si v místním
sportovním areálu zahrajeme některé sportovní
hry a také si zazpíváme.
Přeji všem důchodcům i seniorům stálé zdraví,
užijme si pěkné počasí a těšme se o prázdninách
na vnoučata.
S pozdravem sportu zdar a hodně sil na našich
hrách.
Jaroslav Koráb
Předseda MO SD Polička
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Propuštěn po
17 letech

Jubilejní dvacátý ročník Martinů festu

Martinů fest versus Jan Páleníček
Vážení občané města Poličky, milí příznivci Martinů festu, možná, že někteří z vás zaregistrovali po
17 letech mé poctivé služby moji nepřítomnost na zahájení a dalších koncertech letošního festivalu.
Abych neupadl v podezření, že jsem se Martinů
odrodil, a to paradoxně v čase, kdy jsem převzal
v Londýně spolu se Smetanovým triem prestižní
cenu BBC Chamber Award 2017 za kompletní nahrávku triového díla BM, dovolte mi krátkou rekapitulaci mého působení ve prospěch Martinů festu.
Před 17 lety jsem byl jedním z hlavních iniciátorů
záchrany festivalu před jeho definitivním úpadkem.
Od té doby jsem působil, jako znalec interpretační
sféry, v roli dramaturgického poradce festivalu, ale
i Kruhu přátel hudby v Poličce. Po celou dobu jsem
také prostřednictvím občanského sdružení Česká
kultura, jehož jsem předsedou, zajišťoval kompletní
podklady pro propagaci festivalu včetně smluvních
ujednání s umělci. V neposlední řadě jsem pak za
dobu mé působnosti sehnal pro festival od různých
donátorů bezmála milion korun. To vše jsem dělal
s radostí a pokorou v úctě k milovanému Bohuslavu
Martinů v návaznosti na celoživotní přátelství a obdiv mého otce Josefa Páleníčka k BM.
Vycházeje z reakcí mnohých z vás si troufám tvrdit, že se nám společným úsilím podařilo vytvořit
důstojné prostředí každoročně připomínající mimořádnost vašeho významného rodáka. Dramaturgickou linií bylo vždy vedle angažmá prestižních českých interpretů i každoroční pozvání zahraničních
umělců, kteří se mnohdy díky Martinů festu setkali
s unikátním dílem BM poprvé, aby jej pak šířili i na
dalších svých koncertních cestách.
Vážení, k mému velkému překvapení a smutku, za
pro mne zcela záhadných a nečitelných okolností,
jsem byl od tvorby letošní dramaturgie zcela odstaven včetně všech následných organizačních kroků,
a to navzdor podepsané smlouvě o spolupráci v tomto roce, která jasně stanovuje povinnosti a závazky
smluvních stran (Tylův dům – Česká kultura, z.s.).
Po mnohaměsíční nejistotě, ve které jsem byl udržován v souvislosti s následnými ročníky, jsem se
krátce před letošním zahájením dozvěděl, že nejsem
ani do let budoucích festivalu již zapotřebí. Jsem celou věcí nesmírně zarmoucen a zaskočen, nicméně
to přijímám jako smutný odraz morálky naší společnosti a nezbývá mi, než se s tímto faktem vyrovnat. Milí posluchači, příznivci odkazu MB, bylo mi
ctí a potěšením po dlouhá léta pracovat ve prospěch
Martinů festu, odkazu Bohuslava Martinů a potažmo vás všech. Budu pevně doufat, že cesta, kterou si
nyní současní organizátoři festivalu zvolili, povede
i nadále k jeho rozkvětu, k čemuž z úcty k Bohuslavu
Martinů budu i nadále držet palce.
S pozdravem vám všem
MgA. Jan Páleníček, předseda České kultury, z. s.
dramaturg Českých kulturních slavností
Senohraby, 10. 5. 2017
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Seděl jsem v zaplněném sále Tylova domu a říkal
si: ti všichni přišli na Martinů fest, nebo na Mistra
Bělohlávka, nebo si poslechnout krásnou hudbu?
A co já? Přišel jsem na Martinů fest, nebo na Mistra Bělohlávka, nebo si poslechnout krásnou hudbu?
Ale popořádku. Jubilejní dvacátý ročník festivalu začal položením kytic na hrob B. Martinů a slavnostní
atmosféru tohoto aktu navodily fanfáry z balkónu
Tylova domu. Vzpomínku na skladatele přednesl
předseda spolku Náš Martinů Jaroslav Novotný.

všemi diváky a posluchači. Po Rossiniho předehře
k Vilému Tellovi jsme slyšeli B. Martinů Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány.
Je spjat s pobytem B. Martinů ve Švýcarsku, kde byl
hostem mecenáše umělců Paula Sachera. Ve svých
vzpomínkách uvádí Martinů jeho zásluhy na tvorbě svého díla, které dokončil den před podepsáním
mnichovské dohody. Premiéra Dvojkoncertu se konala 9. února 1940 v Basileji v nastudování Paula
Sachera a byla završena triumfálním úspěchem.

Večerní koncert zahájil starosta města Jaroslav
Martinů a přivítal a představil nám vzácného hosta,
starostu švýcarského města Liestal, kde B. Martinů
zemřel a kde byl pochován. Pan Lukas Ott nám řekl,
že jeho město stále žije vzpomínkami na Mistra, ceněného v celém světě a řekl, že spolu se svou chotí
obdivoval krásu našeho města. Podotknul, že výběr
skladeb večera považuje za šťastnou shodu, když ta
úvodní Vilém Tell je věnována jejich švýcarskému
národnímu hrdinovi
Když dirigent Prague Philharmonie předstoupil
před své hudebníky, byl bouřlivě a vřele přivítán

Zatímco jsme mohli zplna ocenit virtuozitu tympánisty Pavla Rehbergera, s lítostí musím konstatovat, že klavír byl vizuálně i zvukově utopen ve středu
orchestru a to nejen ke škodě nás posluchačů, ale
především ke škodě pianisty Jana Bartoše. Nemůžu
však nepopsat partie znějící flétny, jejíž zvuk působil,
jako by se odpoutal od prostoru kapely a vznášel se
vysoko nad ní až k vrcholu sálu. A pak mě provázel
i domů.
Třívětá symfonie W. A. Mozarta byla krásným
zakončením prvního večera festivalu. Hlavní téma
v každé větě je opatřeno dlouhou repeticí a tím se
nám vtiskne do paměti. Mistru Bělohlávkovi se dostalo ovací ve stoje, on však ukázal na spolutvůrce
úspěšného večera, ať už to byli vedoucí jednotlivých
sekcí či sólisté a poděkoval jim.
Mistr Jiří Bělohlávek se do Poličky vrátil potřetí.
Poprvé v roce 2011 spolu se 150 studenty Pražské
konzervatoře připravoval zahajovací koncert Pražského jara 2011, podruhé v roce 2015 vystupoval
s PKF – Prague Philharmonia na Martinů festu při
750. výročí založení města a v letošním roce ozdobil
svou přítomností opět s PKF – Prague Philharmonia
tento jubilejní ročník.
Pro mne je Mistrem, který k hudbě přistupuje s respektem, pokorou, citem. A s radostí.
A. Klein, foto P. Klein

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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1. 6.
2. 6.
3. 6.

Čas
18.00
19.00
14.00
18.00
19.00
19.00
19.00
19.30

5. 6.

13.30
18.00

6. 6.

9.00

7. 6.

14.00
17.30

8. 6.

18.00
19.00
16.00
17.00

9. 6. 18.00
10. 6. 13.00
13.30
19.00
11. 6. 19.00
13. 6. 18.00
14. 6. 13.30
17.00
19.00
15. 6. 17.00
17. 6. 13.00
20.00
18. 6. 19.00
19. 6. 19.00

#

20. 6. 13.30
19.00

Název akce – popis
Absolventský koncert Terezie Preclíkové
Moje hra – komedie o životě, který hlavnímu hrdinovi právě protekl mezi prsty
Odemykání atria
Hvězdné období rodu Hohenemsů – Šperky paní hraběnky – Pozoruhodná poličská
obrazárna tak opět vydává jedno ze svých tajemství.
Čas pro neobyčejné zážitky 2017
Promítání filmu – Co se bude promítat? Nechte se překvapit!
– v rámci Času pro neobyčejné zážitky
Čas pro neobyčejné zážitky – ze života kočky – Zábavný program pro celou rodinu,
ve kterém se ocitnete v kočičím světě .
Čas pro neobyčejné zážitky – vernisáž výstavy fotografií Radima Hromádka
– Vernisáž, občerstvení, poslech hudby P. Boučkové a J. Michálka
Šikovné ručičky
Příšerky pod hladinou – animovaná komedie přinese podvodní zábavu na více,
než jeden nádech
Den dětí na Zahradě u mlýna – MaTami zve rodiče s dětmi do Zahrady u mlýna
na oslavu Dne dětí.
Cestovatelské odpoledne – Zámky na Loiře.
Filip IV. Sličný – přednáška dr. I. Fridrichové – Sýkorové – Kdo byl člověk,
který donutil Francouze k „velikosti“?
3. Absolventský koncert ZUŠ
Lady Macbeth – film nás přivádí na zdánlivě poklidný anglický venkov roku 1865. ...
Malovaná trička – Malování, tisk razítky dle fantazie i podle šablon.
Kurz – Šťastný rodič, šťastné dítě – Kurz pro rodiče s dětmi, o vztazích v rodině,
jak si rozumnět...
And then there were none... aneb Deset malých černoušků
III. Poličská RC Rally a model show – Závody rádiem řízených modelů
Běžíme s Charitou – Netradiční připomínka 10. let fungování AC dílen
Oblastní charity Polička
Vernisáž s večírkem AC dílen – Program k oslavě 10. výročí fungování AC dílen
Oblastní charity Polička
Z Paříže do Paříže – film byl natočen podle stejnojmenné autobiografické
předlohy Josepha Joffa
Barokní sochařství– procházka Poličkou
Vítání léta – květinová párty.
Lakomá Barka a Císařovy nové šaty
Mumie – 3D dobrodružně fantastický film s Tomem Cruisem
Závěrečný slavnostní koncert ZUŠ – Rozloučení s letošním školním rokem v podání
žáků a pedagogů ZUŠ
Malování na textil – léto už je tady! Tak si pojď namalovat tenisky a tričko.
LiStOVáNí – Mládí v hajzlu/ C. D. Payne v Poličce – LiStOVáNí přiváží do Poličky
další hvězdu, autora kultovního Mládí v hajzlu, C. D. Payna.
Vetřelec: Covenant – Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil
v kultovní sérii Vetřelec
Pobřežní hlídka – asi vás to překvapí, ale nová Pobřežní hlídka je řízná akční komedie,
které nejsou svatí ani utopenci
Šikovné ručičky
České nebe – Divadlo Járy Cimrmana Praha

červen 2017

Místo konání
Gymnázium Polička
Tylův dům
DPS Polička

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
ZUŠ Bohuslava Martinů
t.jandl@zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz

Radnice
Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

Tylův dům

Tylův dům

SVČ Mozaika

SVČ Mozaika Polička

Městská knihovna
DPS Polička

Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička

Kino Tylův dům

Tylův dům

Zahrada u mlýna
DPS Polička

MaTami
DPS Penzion Polička

Městská knihovna
Městské muzeum a galerie (CBM)
Kino Tylův dům
SVČ Mozaika

Městská knihovna Polička
ZUŠ Bohuslava Martinů
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička

MaTami (CBM)
Velký sál Tylova domu
Dopravní hřiště Polička

MaTami
ZUŠ Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika Polička

matami@email.cz
t.jandl@zusbmpolicka.cz
www.mozaika-policka.cz

Domov mládeže Zákrejsova

Oblastní charita Polička

acd.ds@pol.hk.caritas.cz

Divadelní Klub

Oblastní charita Polička

acd.ds@pol.hk.caritas.cz

Kino Tylův dům
Městské muzeum a galerie (CBM)
Jiné
Divadelní Klub
Kino Tylův dům

Tylův dům
CBM (Muzeum)
DPS Penzion Polička
ZUŠ Bohuslava Martinů
Tylův dům

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

Velký sál Tylova domu
SVČ Mozaika

ZUŠ Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika Polička

t.jandl@zusbmpolicka.cz
www.mozaika-policka.cz

Divadelní Klub

Městská knihovna Polička

Kino Tylův dům

Tylův dům

Kino Tylův dům
DPS Polička
Tylův dům

Tylův dům
DPS Penzion Polička
Tylův dům

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

muzeum@muzeum.policka.org
zavoralova@muzeum.policka.org
www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
www.knihovna.policka.org
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz
matami@email.cz
www.dpspolicka.cz
www.knihovna.policka.org
t.jandl@zusbmpolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz

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

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

Čas Název akce – popis
21. 6. 13.00 Návštěva výstav – Koloniál Karla Baizy aneb z historie obchodu a obchodování
17.30 Když padají hlavy … – přednáška dr. I. Fridrichové – Sýkorové – O popravě 27 českých
pánů na Staroměstském náměstí
19.00 Smrtihlav – není to jen malý český příběh, je to velký příběh druhé světové války
22. 6. 16.30 Jak se domluvit s teenagerem – Chcete se dozvědět, jak se domluvit s teenagerem?
18.00 Absolventské představení tanečního oboru ZUŠ B. Martinů Polička
24. 6. 4.15 Svítání na věži – netradiční prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů
15.00 Dětské dopravní hřiště – Přijďte si s dětmi vyzkoušet jízdu podle dopravních předpisů.
25. 6. 19.00 Holky na tahu – v odvážné komedii uspořádá pětice nejlepších kamarádek z vysoké
školy setkání po letech...
26. 6. 19.00 Transformers: Poslední rytíř – další epická bitva se blíží ve 3D projekci!
27. 6. 16.30 Kurz tvůrčího psaní – Jak se píše povídka III. – Závěrečný workshop z třídílného cyklu
Jak se píše povídka
28. 6. 13.30 Posezení na přehradě
18.00 Auta 3 – legendární závoďák Blesk z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních
aut poslala mimo závodní dráhu
29. 6. 14.00 Narozeninové zpívání
30. 6. 21.30 PKL – letní Kino – La La Land
2. 7. 16.00 PKL – divadélko po děti – Vyprávění z pralesa
4. 7. 14.00 PKL – Dílnička pro děti v muzeu – Květinové čelenky

Název akce – popis
6. 5. – 3. 9. Koloniál Karla Baizy aneb z historie obchodu a obchodování
20. 5. – 3. 9. Pohádkový svět Zdeňka Smetany – 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.
1. 6. – 10. 9. Lego modely ze sbírky Karla Duse, Lukáše Pelinky a Jaroslava Korába
5. 6. – 25. 6. Nebeská aukce – On-line Nebeská aukce uměleckých děl
30. 6. – 31. 8. Poličské kulturní léto (PKL) 2017
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Místo konání
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
DPS Penzion Polička

Kontakt, informace, rezervace
www.dpspolicka.cz

Městská knihovna
Kino Tylův dům
MaTami (CBM)
Velký sál Tylova domu
Rodná světnička Bohuslava Martinů
Dětské dopravní hřiště

Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami
matami@email.cz
ZUŠ Bohuslava Martinů
t.jandl@zusbmpolicka.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

Kino Tylův dům
Kino Tylův dům

Tylův dům
Tylův dům

Městská knihovna
Přehrada

Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička

Kino Tylův dům
DPS Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)

Tylův dům
DPS Penzion Polička
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

Místo konání
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
CBM (Muzeum)

Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
www.aukcecharita.cz
Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
Oblastní charita Polička
CBM (Muzeum)

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

Kontakt, informace, rezervace
muzeum@muzeum.policka.org

muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
zastupce@pol.hk.caritas.cz
muzeum@muzeum.policka.org

Colour Meeting 14.–15. července
australští Cash Savage & The Last Drinks s okouzlující frontmankou nebo americké duo Dálava, které se
inspirovalo českými lidovkami a transformovalo je
do prostředí New Yorku 21. století. Dorazí i tunisští
Ifriqiyya Electrique, kteří tři roky tvořili v poušti
a jejich koncert je skutečným rituálem komunity
Banga z oblasti Djeridu v Tunisu. Z dalších můžeme jmenovat holanskou kapelu Zorita, slovenské
Horana a Synovia, Les Flatmates nebo portugral-

ské Omiri. Nebudou chybět ani tuzemští hudební
koně – třeba parta hodně charismatických chlapíků
ze severu Houpací Koně, První Hoře nebo legenda
českého rapu Vladimír 518 S DJ Trafik... a to bude!
Dorazí i čerstvý nositel Anděla Martin E. Kyšperský,
Bratři Orffové, Walden a Lenka Morávková (Bohemian Cristal Instrument).
Zahajovat budeme tradičně v pátek odpoledne na
Palackého náměstí velkou cirkusovou humoreskou
/bra/Trů v Tričku inspirovanou Vančurovým Rozmarným létem s názvem Plovárna. Ani v sobotu
divadlo nezanedbáme, vystoupí Loutky bez hranic,
Cirkus v hlavě a přijedou i bubeníci Zeměznění.
A kromě potravy pro duši nabídneme i dobrou krmi
pro tělo a neustálý přísun tekutin – to vše navíc
v příjemné společnosti a rodinné atmosféře. Lístky pořídíte v předprodeji za 270 Kč na celý víkend,
a kdybyste měli chuť nám pomoci s distribucí letáků a plakátů nebo čímkoliv jiným (stavěním areálu
apod.), dejte vědět.
www.colourmeeting.cz

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.
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Pokud jste si ještě nezapsali do letního plánu festival Colour Meeting, je nejvyšší čas. A ano, zase jsme
museli pohnout s termínem, tentokrát o víkend
vpřed – letos se tedy uvidíme druhý červencový víkend, tradičně v parku u poličských hradeb.
To neustálé posunování termínů má ale svůj velmi dobrý důvod. Vy, kteří na Colour Meeting chodíte pravidelně, víte, že neuvidíte a neuslyšíte mainstreamové kapely jako na každém festivalu, kde se
v anonymních davech mačkají tisíce lidí. Naopak
uvidíte a uslyšíte kapely, které jsou v tuzemsku často
k vidění jen na festivalech typu Colours of Ostrava
nebo mají v poličském parku dokonce českou premiéru. A získat takové vystupující není úplně jednoduchá věc, často jsme součástí jejich turné po střední
Evropě a proto termín pečlivě (a každý rok maličko
jinak) stanovujeme. Věříme ale, že si čas a chuť poznávat nové, kvalitní a neotřelé hudebníky zase společně dopřejeme. My, organizátoři i vy, návštěvníci.
Na co se tedy letos můžete těšit? Inu, sestava je to
více než zajímavá a vpravdě kosmopolitní. Přijedou

Program RC MaTami
Poslední dubnový pátek se
v poličském Divadelním klubu
konal již 4. ročník Benefičního
koncertu pro Vašíka. Pořádali
jsme jej ve spolupráci s Divadelním klubem Polička a Společností Duha. Vašík trpí od narození dětskou mozkovou obrnou.
Pobyt v lázních, kde se zaměřují právě na rehabilitaci pacientů s touto diagnózou, je finančně
velmi nákladný. Cílem celého večera bylo získání
finančních prostředků, které by alespoň částečně
tuto léčbu pokryly.
Organizátoři akce děkují tímto partnerům
a sponzorům, také kapelám, které celý večer vystupovaly bez nároku na honorář, a samozřejmě
návštěvníkům, kteří vytvořili skvělou přátelskou
atmosféru. Díky všem, kteří se do akce zapojili, se
podařilo vybrat 32 400 Kč. Děkujeme.
Pravidelný program 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: každou středu 12.30–15.30 hod.
• Drobínci s Lídou (0-1 rok):
každý čtvrtek 9.00–12.00 hod.
• Drobečci s Lídou (1-2 roky):
každý 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): každé pondělí
a 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. 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).
• Logopedické semináře (Mgr. Hana Dalíková): 5. 6. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
jedenkrát měsíčně
• Ekonomická poradna (Bc. Eva Pazderová, DiS.): 6. 6. (úterý) od 15.00 do 17.00 hod
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová):
7. 6. (středa) od 10.00 do 12.00 hod.
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková): 12. 6. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
• Laktační poradna (Lenka Tulisová):
13. 6. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod., laktační
poradna je nově na objednání, v případě zájmu se objednávejte na tel. čísle: 737 964 913
• Psychologická poradna (Mgr. Dominika
Křenková): 15. 6. (čtvrtek)
od 10.00 do 12.00 hod.

• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová): 20. 6. (úterý) od 10.00 do 12.00 hod.
• Poradna a klub pro těhotné (Mgr. Zuzana
Vocásková): 20. 6. (úterý)
od 16.00 do 18.00 hod.
Den dětí na zahradě u Mlýna
6. 6. od 9.00 do 12.00 hod.
Pravidelný program v netradičním prostředí
zahrady u Mlýna. Přibalte si s sebou bábovičky
na písek a přijďte si společně užít dopoledne.

Příspěvek do
Ročenky 2017
Aby nikdo nebyl sám. Pod tímto heslem se skrývá
poličská městská organizace Svazu důchodců ČR,
která pro své členy již sedmý rok připravuje nejrůznější společenské, vzdělávací, kulturní a sportovní
akce. V roce 2016 výbor připravil více než 80 akcí.
Mezi nejúspěšnější patří zájezdy do lázní, turistika,

Jak se domluvit s teenagerem
22. 6. od 16.30 do 18.30 hod.
Chcete se dozvědět, jak se domluvit s teenagerem? Na besedě se dozvíte specifika komunikace
s teenagerem. Budeme hovořit o tématech: domácí práce, příprava do školy, elektronika, kapesné
a mnohé další. Účastníci besedy 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), současně i pro ty, kteří
s teenagery pracují.
Cena: 50 Kč/osobu, přihlásit se můžete na
prihlasse@matami.cz nejdéle do 15. 6.
Povede: Mgr. Táňa Brodská – mediátor a lektor,
systémový eklektický terapeut, etoped
Kurz „Šťastný rodič, šťastné dítě“
Kdy: čtvrtek 8., 15. června + třetí setkání proběhne dle dohody účastníků a lektorky, od 17.00
do 20.00 hod.
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/ hod. Přihlásit se můžete na
prihlasse@matami.cz nejdéle do konce května.
Povede: Renata Křivá, certifikovaný kouč a lektor Psychology of Mind
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

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

sportovní hry a besedy s významnými osobnostmi
a představiteli města. To dokumentují i následné
fotografie.
Činnost organizace je závislá na přístupu a obětavosti členů, kteří se podílejí na práci organizace. Přinášejí náměty a podněty, jak práci zlepšit a zajišťují
účast členské základny. Finanční spoluúčast členů
na akcích byla z větší části a některé byly hrazeny
v plné výši. Díky dobré spolupráci s vedením města a jeho finančního příspěvku můžeme pořádat pro
naše členy náročnější akce a zájezdy. Poděkování
také patří dalším firmám jako např. Agronea, a. s.,
Zlatovánek, s. r. o., stavební firmy, Agricol, s. r. o.,
Dřevozávod Pražan, s. r. o., Ravensburger Karton, s. r. o., a řada dalších firem, které se podílejí finančně nebo různými dary pro podporu naši činnosti Důležitou složkou naší aktivity je dobrá spolupráce
se všemi kulturními zařízeními ve městě při pořádání různých přednášek, besed a společenských akcí
pro naše členy. Rovněž tak jsou dobré vztahy s některými sportovními oddíly, které nám umožňují
využít jejich sportoviště pro naši sportovní činnost
a soutěže.
Naše organizace je úspěšná. Dokladem toho je, že
již máme 215 členů. Patříme mezi početné organizace v Poličce. V roce 2017 budeme v aktivitě pokračovat, zveme všechny důchodce a seniory mezi nás.
Rádi vás uvítáme.
výbor MO SDČR Polička
Pozn.: Omlouvám se tímto, že příspěvek nebyl
otištěn v Ročence města Poličky. Bohužel došlo
k chybě a příspěvek mi „utekl“. Děkuji. N. Šauerová
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Klub zdraví

Pontopolis z. s.

Červnový Klub zdraví má již tradičně na srdci
ještě větší prospěch a upevnění zdraví každého
z vás. Proto se již několik sezón za sebou červnové setkání odehrává v těch nejkrásnějších kulisách, kde si každý může plnit plíce nevydýchaným
vzduchem prosyceným kyslíkem bez výfukových
a jiných zplodin, zatímco se jeho tělo rytmicky
pohybuje vpřed za udržování perfektní rovnováhy
mezi jeho nejvyšším a nejnižším bodem, oči odpočívají od koncentrace na monitor zahleděny do
zelených a modravých dálek a uši vnímají mnohem
lépe i zvuk vlastního dechu či tlukot srdce, o zpěvu
ptáků, ševelení listí a zvuku podrážek otírajících
se o tu a tam nerovný povrch nemluvě. Slunce nad
hlavou jako bonus.
Jsouce si vědomi užitečnosti nejdostupnějšího
tělesného pohybu, zavrhujeme pro tentokrát sezení
na židlích v jinak příjemné horní místnosti SVČ Mozaika a zveme vás všechny dne 7. 6. na „Společnou
procházku okolo Poličky“. Sraz bude v 16.30 hod.
u mlýna na cyklostezce směrem na Modřec, při zastaveních bude mít zasvěcené i vtipné průvodní slovo MUDr. Slávka Sílová, nezapomeňte si připravit
otázky, které vám ráda zodpoví. Určitě si vezměte
dobré boty, přiměřené sportovní oblečení, sluneční
brýle, pokrývku hlavy a také láhev s vodou či jiné
občerstvení. V případě nepříznivého počasí se akce
bez náhrady ruší, ale budeme doufat, že tato situace
v zájmu nás všech nenastane.
„Chůze je to první, po čem touží malé dítě, a to
poslední, čeho se chce vzdát starý člověk. Chůze je
cvičení, ke kterému nepotřebujeme posilovnu. Je to
léčba bez léků, regulace tělesné hmotnosti bez diety a kosmetika, pro kterou nemusíme do drogerie.
Je to uklidňující prostředek bez pilulek, terapie bez
psychologa a dovolená, která nestojí ani korunu.
Chůze navíc neznečišťuje životní prostředí, má
malou spotřebu přírodních zdrojů a je velmi účelná. Chůze je pohodlná, nevyžaduje žádné speciální vybavení, je seberegulační a ze své podstaty
bezpečná. Chůze je stejně přirozená jako dýchání.“
John Butcher, zakladatel sdružení Walk21.
A protože se loučíme na dva měsíce prázdnin,
přejeme všem, kteří čtete, abyste prožili pěšky, na
kole, ve vlaku, ve vodě i na vodě a jakkoli jinak, ale
hlavně ty nejkrásnější letní pohodové chvíle, které
vám dodají energii a chuť do dalšího života ve zdravém stylu. Chůze je společenská, vnímavá a veselá
aktivita, kterou pěstujte každý den v co největší
míře.
Těšíme se na vás buď v červnu, nebo v září a nezapomínejte něco dělat pro své zdraví!
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

3.-4. 6.
10.-11. 6.

17.-18. 6.

24.-25. 6.

1.-2. 7.

MDDr. Stavělová Pavla, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MUDr. Švecová Dagmar,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
MDDr. Vlčková Barbora,
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150,
461 615 402
MUDr. Zeman František,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827
MUDr. Adamcová Markéta,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Letní kino: Filmy
ská káva a samozřejmě poličské pivo a mnohé další…
nominované na Cenu
Akce se koná díky podpoře České rozvojové agentuPavla Kouteckého
ry města Poličky.
V pátek 23. 6. od 21.30 hod. na
dvorku v Centru Pontopolis promítneme pásmo
Fotbal pro rozvoj – sobota 1. července,
krátkých dokumentů, které byly v letošním roce noRohozná na fotbalovém hřišti
minovány na Cenu Pavla Kouteckého. Pavel Koutec10.00 hod. – dětské týmy
ký (1956—2006) byl jednou z nejvýraznějších osob13.00 hod. – dospělácké týmy
ností dokumentárního filmu. Cena spojená s tímto
Fotbalový turnaj v rámci celorepublikové osvějménem je udělována od roku 2007 jeho pokračova- tové kampaně Fotbal pro rozvoj aneb „Kopeme za
telům, trpělivým pozorovatelům světa se schopností
lepší svět“. Kampaň je projektem organizace INEXsdělit své pocity a postřehy filmem.
-SDA. Jejím smyslem je, aby si spolu zahráli všichni
Kittchen – až budu proměněný, Tomáš Šťastný, bez rozdílu věku, pohlaví či barvy pleti a nábožen18 min. Kittchen alias Jakub König. Dokument sna- ství. Fotbal tak funguje jako univerzální jazyk, ktežící se odhalit, kde končí Jakub a začíná Kittchen.
rý lidi spojuje. Důraz je kladen nejen na sportovní
Backstage, Martin Mach, Dominik Truhlář, výkon, ale zejména na férovou hru bez rozhodčího.
10 min. Náhled do pozadí strašnického krematoria, Více na www.fotbalprorozvoj.org.
který reflektuje den spalovače mrtvol.
Vytvořte smíšený tým 6 + 1 a pojďte si s námi
Stopy, střepy, kořeny, Květa Přibylová, 24 min. zahrát fotbálek v duchu fair-play. Více informací na
Osobní, niterná, filmová báseň o prolínání a prorůs- pontopolis@gmail.com nebo na 604 860 036 (Matání minulého a přítomného, mrtvého a živého.
rie Jílková).
Těšit se můžete na skvělou kávu i jiné občerstvení.
Přijďte fandit nebo se jen podívat, čeká vás zábavVstup v masce zdarma.
ná celodenní akce s doprovodným programem pro
malé i velké (výtvarné dílny pro děti, africká hudČas pro neobyčejné zážitky
ba atd.), občerstvení zajištěno.
– sobota 3. června
Akce se koná díky podpoře České rozvojové agenV prostorách Centra Pontopolis a na ulici před
tury.
ním (Riegrova 52) se můžete těšit na:
19.30 hod. – pouliční koncert kapely Free Balkan
Pronájem centra Pontopolis
Quintet – experimentální mix balkánských lidoNabízíme k pronájmu prostory Centra Pontopových rytmů, jazzu, swingu i volné improvizace
lis (Riegrova 52) na školení, kurzy, semináře, besedy nebo oslavy. K dispozici je sál s kapacitou pro
Výstava současné arabské
cca 30 lidí, uzavřený dvorek s posezením, plně vykarikatury, africký stánek
bavená kuchyň i s profesionálním kávovarem, data
občerstvení a posezení na dvorečku, „multikulti“ projektor a WiFi.
kuchyně našich cizinců, např. vietnamské závitky či
Bližší informace na pontopolis@google.com nebo
polské speciality, italské espresso, turecká i bosen- na 604 860 036 (Marie Jílková).

Martinoviny
Život na věži
V souvislosti s pomalu se probouzející se turistickou sezónou se pro dnešní text Martinovin nabízí
téma Bohoušova života na věži sv. Jakuba, místa,
které patří k nejvyhledávanějším cílům návštěvníků
města. Co o životě ve výškách víme? Dnešní článek
nabízí shrnutí nejzajímavějších fakt.
Na věž se rodina Martinů – tehdy ještě bez Bohouše – stěhovala 12. 9. 1889. Otec Ferdinand byl jmenován pověžným. Jeho úkolem bylo ve dne i v noci
hlídat, zda někde nehoří, také zvonit klekání, natahovat věžní hodiny a dbát o jejich správný chod.
O rok a tři měsíce po přistěhování na věž se do rodiny narodilo nejmladší dítě, Bohuslav. Trvale zde žilo
pět osob – rodiče, dvě starší děti (bratr František
a sestra Marie) a Bohouš. Ti všichni se museli vejít
do jedné obytné místnosti, v níž byly jen dvě postele
a palanda, nejmenší děti mívaly leckdy ustláno ve
velkém šupleti prádelníku. Před obytnou místností
se nacházel prostor pro malou kuchyňku (dnešní
předsíňka), více prostoru na věži nebylo. I ve velmi
skromných podmínkách si rodina – evidentně díky
praktičnosti matky Karoliny – dokázala vytvořit příjemné a funkční prostředí nejen pro život, ale i pro
práci. Otec Ferdinand vedle práce pověžného zastával ještě ševcovské řemeslo a pracovat musel (s ohledem na povinnosti pověžného) doma. Měl k ruce
dokonce ještě učedníka a později tovaryše, který
u rodiny i bydlel. Do obytné místnosti by se už další
postel nevešla, proto měl tovaryš ve věži vyčleněn
prostor pod hodinami. Matka Karolina si zase přivydělávala praním a škrobením prádla, které sušila
v neobytných prostorách věže. Prostor byl celkově
dosti stísněný, proto rodina využívala i plochy mimo
obytnou část: v obedněné místnosti věžních hodin
byly uskladněny skříně a truhly s šatstvem a jinými
potřebami, na trámech nad zvony se skladovala jablka, inu – využit byl každý možný kousek místa.

Ve věži malý Bohouš (nebo Bohuš, jak byl také
oslovován) strávil jedenáct let života, než se rodina
přestěhovala zpět dolů do města. A protože byl dost
neduživým dítětem, z věže sestupoval jen v nutných
případech a často se prý stávalo, že jej otec nahoru
vynášel na zádech, aby slabému chlapci se schody
ulehčil. Věž byla tedy Bohoušovi v raném dětství
celým světem. Sám v dospělosti vzpomínal, jak pracovala jeho dětská fantazie při nekonečně dlouhých
pohledech na svět z výšky. Lidé pro něj nebyli živými bytostmi, byly to jen malé tečky, figurky, které
z 35 metrové výšky dole utvářely jakýsi ornament
a zapadaly do krajinného obrazu, měnícího se dle
ročního období a dle změn počasí. Tyto přírodní
scenérie v nekonečném prostoru mu přinášely nejsilnější vjemy, na které v dospělosti vzpomínal takto:
„Z jedné strany pohled na rybník, na lázně, z druhé
na hřbitov a stále se prodlužující vesnice, na severu
jen plocha bez lesů a vpředu město, vše v miniatuře,
s malými domky a malými lidmi a nad tím veliký,
nepřehledný prostor. Je to tento prostor, který mám
stále před očima a který, zdá se mi, hledám stále ve
svých pracích. Prostor a příroda, ne lidi.“ Z dětství
nabytá schopnost pozorovat dlouze život jaksi z nadhledu se mu v budoucnu hodila i v jiných situacích.
To když se cítil ztracen v cizích zemích, nejprve ve
Francii a ještě tíživěji v Americe, neboť anglicky ještě
neuměl a tak byla komunikace obtížná. Sám to lakonicky shrnul: „Tedy mluvit a dorozumět se nemůžeš,
ale vidíš lidi, jak jednají, jak se chovají a vůbec, jací
jsou. Tedy ‚observer‘ (pozorovat), co už mi bylo dáno
roky na věži.“ Ojedinělý svět na věži byl pro něj evidentně velmi silnou vzpomínkou, kterou uchovával
mj. i pomocí obrázku poličského kostela sv. Jakuba,
fotografie, jež jej provázela jako talisman na cestách
po celý život.

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

doc. Monika Holá, muzikolog CBM

Mnoho tváří jazzu na festivalu
Polička Jazz 2017
Jazz. Už toto slovo v názvu mohlo někoho odradit od podrobnějšího zkoumání programu
akce. Naštěstí kouzelné slovíčko jazz zafungovalo
i naopak a oslovilo dostatek posluchačů z Poličky a širokého okolí, kteří po dva (respektive tři)
dny zaplnili velký sál Tylova domu. A možná ani
tito návštěvníci program nestudovali a plně se
spolehli na to, že organizátoři festivalu jako vždy
připraví kvalitní a pestrou jazzovou přehlídku.
Tak se také stalo a my se můžeme ohlédnout
za 21. ročníkem festivalu Polička Jazz, který se
uskutečnil ve dnech 19. – 22. dubna.
Úvod byl tradičně vyhrazen divadelnímu představení. Letos se role zahajovatele ujal mim, poličskému publiku důvěrně známý, Radim Vizváry.
V přestavení Sólo, za které Vizváry obdržel Cenu
Thálie 2016, ukázal výběr toho nejlepšího ze své
pantomimické tvorby a jako první interpret festivalu si vysloužil velké ovace publika. Další nedílnou nehudební součástí festivalu byla výstava
fotografií v předsálí Tylova domu. Tentokrát zde
čtyři moravskoslezští autoři (Milan Vícha, Milan
Ryška, Taťána Kurková a Martin Krejsa) představili „Svět hudby černobíle“ a poskytli posluchačům vítané zpestření přestávek.
Hlavní program festivalu samozřejmě patřil hudbě. Páteční večer zahájil kytarista Libor
Šmoldas s Organ Triem. Před dvěma lety Šmoldas
zavítal na festival se špičkovou americkou rytmikou Nussbaum-Anderson, loni v Divadelním
klubu doprovázel australskou zpěvačku Ingrid
James a nyní vystoupil s projektem, v němž dostal velký prostor Jakub Zomer s unikátním nástrojem Hammond B-3. V autorských skladbách
se objevovaly díky Šmoldasově kytaře bluesové
prvky a díky Zomerovým varhanám vlivy funky,
na což pak navázaly další kapely večera. Bluesoví
ASPM Jana Spáleného okořenili svoji klasickou
sestavu zapojením akordeonisty Radka Pobořila
a předvedli výborný set, postavený na poetických
textech a charismatickém hlasu frontmana. Páteční program pak uzavřel projekt Tribute2Headhunters. Pianista Vít Pospíšil s kolegy v něm
vzdali hold jazzové legendě Herbie Hancockovi
a jeho funkovému období s The Headhunters.
Jako posilu si kapela přizvala trumpetistu Jana
Hasenöhrla, který ukázal své mistrovství, dosud
známé především posluchačům vážné hudby.
Kapela špičkových instrumentalistů dokázala

Přípravný stupeň
Speciální ZŠ

moderním přístupem k (více než 40 let starým)
Hancockovým skladbám a osobitou improvizací
předat publiku velkou dávku energie.
Úvod sobotního večera svojí kvalitou plynule navázal na předešlý den. Pianista Martin
Brunner se představil jednak jako výborný hráč,
jednak jako originální skladatel s širokým polem
působnosti. Je autorem hudby pro všechny své
projekty, ať už jde o jazzové trio, písně pro zpěv
a klavír (s Vladimírou Krčkovou), či spolupráci
se smyčcovým Epoque Quartet. Patří také mezi
šestici mladých nadějných jazzových skladatelů
nahrávajících vlastní tvorbu s ojedinělým souborem Concept Art Orchestra. Do Poličky Brunner
přijel s triem (Rasťo Uhrík a Tomáš Hobzek), se
kterým odehrál koncert světové úrovně. Brunnerovy autorské skladby, moderní zvuk, pestrá harmonie a nápadité rytmy, skvělá souhra zejména
piana a basy, mimořádné instrumentální výkony – to vše muselo uspokojit i ty nejnáročnější
jazzové fanoušky. Další průběh večera ukázal
pestrost slova jazz. Za dobu existence festivalu
byla v programu řada big bandů se swingovým
repertoárem. Troufám si však říci, že ještě nikdy
publikum neslyšelo za jeden večer tolik hitů kapely Queen. Pirate swing band, v čele se zpěvákem a konferenciérem Jiřím Ševčíkem, se nebál
zabalit do swingového hávu nejen starší rockové
hity, ale i znělky filmů a seriálů. Škoda, že tato
hudebně zábavní show neproběhla například na
náměstí s účastí širšího publika. Kapela by jistě
oslovila i mnohé z těch, kteří se jinak jazzu vyhýbají. Naopak pro posluchače jazzového festivalu
by neškodilo zařadit do repertoáru více pravých
swingových melodií. Poslední koncert večera byl
opět na hraně několika žánrů. Obstarala jej kapela Lanugo, poličským fanouškům dobře známá.
Sestava předních jazzových muzikantů v čele se
zpěvačkou Markétou Foukalovou si na jazzovém
základu hrála s prvky soulu, popu, rocku i taneční hudby a svým energickým vystoupením uzavřela sobotní program.
Letošní jazzový festival ukázal, že je v jeho
programu místo pro přední jazzové muzikanty
s náročným repertoárem, bluesovou klasiku i pro
uvolněnou show. Těšme se tedy, jaké další odstíny jazzu nám organizátoři odhalí příští rok.
Tereza Štaudová

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

Přípravný stupeň je předškolní zařízení pro děti
s různým typem postižení (vady řeči, tělesné postižení, mentální postižení, zrakové vady, sluchové vady a autismus), které dosáhly ve školním roce
pěti let věku. Dítě může být vřazeno do přípravného stupně kdykoli během školního roku. Každé
dítě má svůj individuální vzdělávací program zaměřený na oblast, kterou je nutné více procvičovat.
Předností je malý kolektiv 4 – 6 dětí. Dále nabízíme:
• odborné vedení speciálními pedagogy a asistenty pedagoga
• intenzivní logopedickou péči prováděnou
školním logopedem
• individuální přístup
• prvky muzikoterapie, dramaterapie, strukturované učení pro lepší orientaci v čase a prostoru, globální čtení, sociální učení, atd.
• speciální formy a metody práce
• didaktické a kompenzační pomůcky šité na
míru dětem
• velké, prostorné herny, tělocvična, kuchyňka
• technické vybavení interaktivní tabulí, tablety
• návštěvy muzea, divadla, knihovny, prožitková dopoledne, sport, školní soutěže, pobyt na
školní zahradě
• příprava na vstup do školy. Dle přání rodičů
dítě může nastoupit do běžné ZŠ.
• zajištěno stravování a volnočasové aktivity,
neplatí se školné
V případě zájmu kontaktujte ředitelku Speciální
základní školy v Poličce Mgr. Ditu Bomberovou.
Tel. 602 191 229, e-mail: szsbystre@szsbystre.cz,
www.szsbystre.cz
Rádi vás uvítáme v naší škole.

Matiné – informace
pro členy SBM
V neděli 4. 6. v 9.30 hod. v ZUŠ Bohuslava Martinů se uskuteční setkání poličské a pražské pobočky Společnosti Bohuslava Martinů. Hudební
program předvedou učitelé a žáci této školy.
Srdečně zve výbor SBM Polička.
Ellen Erbesová
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Jarní ples ZŠ
Na Lukách

Zprávy z Masarykovy základní školy

V pátek 28. dubna, kdy počasí bylo vyloženě zimní, ráno chumelilo, se na Jordáně konal druhý Jarní ples ZŠ Na Lukách, který, po loňské zkušenosti,
s chutí a nadšením, zorganizoval Spolek přátel ZŠ.
Předprodej vstupenek na ples byl zajištěn prostřednictvím ZŠ rodičům a příbuzným všech žáků,
tak veřejnosti. Díky obětavosti skupiny organizujících rodičů se podařilo zajistit i bohatou a hodnotnou tombolu. Několik ochotných maminek nachystalo občerstvení v podobě rozmanitých jednohubek
a slaného pečiva, které bylo s uvítacím přípitkem
milou pozorností pro každého, kdo na ples přišel.
Ples zahájil ředitel školy E. Střílek spolu s předsedou Spolku M. Klepárníkem. Pan ředitel seznámil
všechny přítomné s tím, co nového „velkého“ se letos
ve škole chystá – nové šatní skříňky pro 2. stupeň,
umělý trávník na školní hřiště a další. Pan Klepárník poděkoval všem, kteří se přípravě plesu věnovali,
popřál příjemnou zábavu a spolu se svou manželkou
otevřel ples prvním tancem. K tanci a poslechu hrála skupina Mini Mix. Velmi příjemným a vtipným
zpestřením večera bylo vystoupení žáků ZUŠ s ukázkou z představení Návštěva mladé dámy.
Co říci na závěr? Všichni, kteří přišli, se dobře bavili a tančili až do brzkých ranních hodin. Škoda jen,
že se nesešlo tolik plesu chtivých lidí, kteří by zcela
zaplnili dům Jordán. Tak určitě příště. Snad se nám
podaří ples zorganizovat i v příštím roce a pokračovat v začínající tradici Jarních plesů.
-mk-

Ve čtvrtek 27. 4. proběhl na
naší škole volejbalový turnaj
smíšených družstev. V družstvu
startovala 3 děvčata a tři chlapci.
Vítězem se stala 8. A a spol., ve
které hrály zkušené volejbalistky. Ocenění patří amatérskému
týmu (týmu pro radost) 9. A,
který obsadil místo druhé. O třetí místo si to mezi
sebou rozdali šesťáci a úspěšnější byla 6. C. Letošní
turnaj ukázal, že děvčata posunula laťku ve volejbalových výměnách a dokonce chlapci nevolejbalisté
s nimi dokázali držet krok. 23. 5. v úterý naše družstvo poměří síly v krajském kole. Zúčastní se hráči
Č. Třebové, Litomyšle, M. Třebové, Svitav a Poličky.
Naši žáci Jan Jelínek a Adéla Bartoňová se zúčastnili okresního kola všestrannostní soutěže
OVOV, kterou zaštiťuje olympijský svaz. Absolvovali pětiboj složený z trojskoku, hodu medicinbalem,

kliků, přeskoků přes švihadlo a volitelné disciplíny – běh, plavání a dribling. Ve velice chmurném
počasí předvedli naši svěřenci velmi kvalitní výkony. Oběma se podařilo díky třetímu místu vybojovat postup do krajského kola.
Dne 3. 5. se konalo krajské kolo 45. ročníku Zlatého listu v areálu Záchranné stanice a ekocentra
Pasíčka. Pořadatelem každoroční akce je Český
svaz ochránců přírody. Družstva žáků složená ze
dvou hlídek po třech účastnících se vydali v okolí
záchranné stanice do terénu a plnili vědomostní
úkoly zaměřené na ochranu přírody. Žáci soutěžili
ve dvou kategoriích – mladší 3. – 5. ročník a starší
6. – 9. ročník.
V letošním ročníku se našim družstvům opravdu
dařilo:
3. místo Kalousové – T. Tutková, A. Vargová,
E. Sobolová, V. Pucharová, M. Jílek, D. Stoklásek
4. místo Chřástalové – L. Trampotová, D. Zahradník, R. Vrátný, A. Hurych, J. Macháček, J. Háp
5. místo Sovičáci – S. Rozkošná, A. Andrlíková,
J. Konopásek, J. Kaša, Š. Klusoň, V. Jílek
V Pardubicích se konalo krajské kolo fyzikální
olympiády. Do soutěže se z 1. místa v okrese dostal
Martin Kysilka z 9. A. V této olympiádě mají žáci
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4 hodiny na řešení čtyř fyzikálních úloh, které svou
náročností překračují rámec učiva a znalostí fyziky základní školy. Martin Kysilka nakonec vyřešil
a vybojoval vynikající 2. místo v kraji.
Díky Martinovým výsledkům v krajských kolech
soutěží (ještě 6. místo v Matematické olympiádě),
může škola zažádat o dotační program Excelence –
hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích
ve školním roce 2016/2017, který vyhlašuje MŠMT.
Tento program poskytuje finanční prostředky pro
další rozvoj talentovaných žáků. Cílem programu je
podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na základních a středních školách,
kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků
v soutěžích. Tímto programem chce ministerstvo
posílit zájem a motivaci žáků, učitelů a škol o účast
v soutěžích, a tak zvyšovat vědomostní úroveň žáků
nad rámec výuky.
Dvoukolové přijímací řízení do třídy s rozšířenou
výukou přírodovědných předmětů letos přilákalo
41 zájemců. Pouze 28 úspěšných řešitelů ale zasedne příští rok v třídě 6. A.
Do odpadu aneb Co do kanalizace nepatří…
je název vzdělávacího programu, který se zaměřuje na problematiku odpadní vody. Čistírny odpadních vod jí každoročně zpracují desítky milionů
metrů krychlových. Bohužel, v odpadní vodě, a tedy
i v kanalizaci, velmi často končí předměty a látky,
které do ní nepatří. Poškozují nejen kanalizační potrubí, ale i další zařízení sloužící k čištění odpadní
vody. Tento projekt proběhl na naší škole pro žáky
I. stupně. Dlužno říci, že o této problematice měli
povědomí. Třídy pracovaly podle pracovního sešitu
VHOS, a. s. a kocourem Agim. Dozvěděly se mnoho
zajímavostí, například i to, jak se dá ze špinavé vody
vyrobit čistá. A mohou pracovat s publikací Nevšední výprava Lenky a Terky v podivuhodném světě
vody. Na škole s námi zůstal i plyšový Agi.
-har-
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Městské webovky
Žijeme v době dvou realit, skutečné a virtuální.
V té první vidíme kolem sebe v Poličce dlouhodobý rozvoj. Tu druhou realitu představuje městský
web a zde naopak jako by se zastavil čas. Dnes
je to již muzeální kousek, pravý opak toho, kudy
se ubírají trendy v této oblasti – jednoduchost
a snadná orientace vedoucí k rychlému vyhledávání informací (logická struktura, intuitivní
ovládání, symboly na úkor textu), vizuální atraktivita (zajímavý grafický styl, tedy jakýsi „web-appeal“) a samozřejmě technické věci (responzivní design, optimalizace pro vyhledavače, atd.).
Nechme stranou, která z obou realit je důležitější, nicméně v době, kdy se z tvora „homo sapiens“ pomalu stává „homo internetus“, bychom
tu virtuální rozhodně neměli podceňovat. Povedené a dobře fungující městské stránky mohou
mít velmi pozitivní vliv na řadu věcí. Směrem
z vnějšku jsou mnohdy prvním kontaktem a jakousi vizitkou, ze které lze vycítit atmosféru
a poměry ve městě. Uvnitř města je primární
informovanost občanů a jejich interakce s městskou správou, podpora kulturního, sportovního
a podnikatelského prostředí. Důležitou přidanou
hodnotou může být zlepšování společenského
soužití a podněcování zájmu lidí o dění a věci
kolem nich.
Nedávno jsem se dozvěděl, že se kolem poličského webu snad cosi chystá. Na jednu stranu
dobrá zpráva. Na druhou stranu styl USS* a jistý
režim utajení (nevědí o tom ani někteří zastupitelé) může vyvolávat rozpaky.
Já bych očekával standardní výběrové řízení
s vítězem, který vedle solidní ceny nabídne také
zajímavé nápady a dobré reference v oboru. Důvodem tohoto postupu může být právě ono podcenění významu stránek říznuté snahou ušetřit,
podle mne na nesprávném místě (náklady mohou být v setinách prostředků, které plynou do
reality „skutečné“).
Nicméně, kostky jsou zřejmě vrženy a tak bych
se alespoň přimlouval za větší otevřenost ze
strany města. Například zveřejněním konceptu
budoucí podoby stránek s nabídkou veřejnosti se
k tomu vyjádřit, ať již psanou formou nebo třeba
uspořádáním nějakého diskuzního setkání. Věřím, že se najdou lidé, které to zajímá a kteří mohou přispět svými odbornými či laickými názory

k tomu, aby návštěva poličského webu byla nejen
nutností, ale i potěšením.
(*uděláme si sami)
Petr Klusoň, policka@tvemesto.cz, web:
policka.tvemesto.cz
Nelze než souhlasit s uvedeným názorem, že
webové stránky města jako obecně dostupný
a dominantní kanál pro informování občanů
Poličky si zaslouží po několika letech udržování
výraznou změnu a modernizaci, a to nejen z hlediska struktury a obsahu, ale i technického řešení (responzivní design apod.).
Skutečnost, že se vedení města rozhodlo se
stávající podobou webu „pohnout“, není nijak
utajovaná. Na neformální úrovni byla na jaře tohoto roku probírána radou města, záměr byl letos
v březnu avizován na městských webových stránkách v rámci připomenutí a propagace jiného užitečného nástroje – aplikace „Mobilní Polička“.
V tuto chvíli je snahou města připravit koncept, návrh řešení, který by byl předložen orgánům města jako první, výchozí bod pro další
kroky, které samozřejmě obsáhnou i seznámení
směrem k veřejnosti, které má web sloužit. Otevřenost je v této věci nezbytnou podmínkou pro
úspěšný rozjezd a fungování webových stránek.
V tomto ohledu naopak nechceme nic podcenit,
neboť je jasné, že jde do značné míry o věc, na
kterou mohou být a budou rozdílné názory.
Otázka vhodnosti či nevhodnosti řešení „udělej si sám“, je věcí názoru. Rozřešení nakonec
stejně poskytne až samotný výsledek. Považovali
bychom za chybu nevyužít toho, že máme vlastní
kapacity odvést v této věci kvalitní práci, o čemž
svědčí mj. ocenění, kterých se dostalo a dostává
webovým stránkám a dalším řešením, na kterých
se naši zaměstnanci významně podíleli a podílejí. To, že tím navíc dochází ke značným úsporám
finančních prostředků města, samozřejmě také
hraje roli a mělo by být vnímáno spíše pozitivně.
Zcela se ztotožňujeme s přáním vyjádřeném
v závěru příspěvku pana Klusoně, tedy aby návštěva poličského webu byla nejen nutností, ale
i potěšením. Město se odhodlalo učinit za tímto
účelem první kroky a věříme, že se to s přispěním veřejnosti podaří.
Mgr. Jan Teplý, tajemník MěÚ Polička

Technohrátky – ZŠ Na Lukách
Polička na 1. místě
26. dubna se naše škola = třída 8. A opět zapojila
do Technohrátek, tentokrát na Vyšší odborné škole
a Střední škole technické v České Třebové.
142 žáků 7. a 8. tříd z devíti základních škol z celého regionu přivítal Martin Kiss, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje, Jaromíra
Žáčková, místostarostka Č. Třebové a ředitel školy
Ing. Milan Kment. Žáci se v průběhu dne seznámili
se šesticí oborů: elektrikář, informační technologie,
mechanik elektrotechnik, provoz a ekonomika do-

pravy, strojní mechanik a truhlář. Na všech pracovištích pro ně byly připraveny kromě soutěžních úkolů,
hodnocených učiteli odborného výcviku, také další
dílčí aktivity. Účastníci například zapojovali a oživovali pneumatický obvod, vyzkoušeli si práci v grafickém editoru, zapojovali elektro stavebnici, prováděli
montáž dřevěné konstrukce nebo sestavovali nejrůznější hlavolamy. Trvání jednotlivých úkolů si mohli
sami měřit na stopkách v počítačích.
Za naši školu bojovali všichni, nejvíce bodů získali
Katka Němcová, Lucka Štěpánková, Linda Rounová,
Adam Bělský, Adam Tocháček, Jiří Šťastný, Jakub
Hlouš a Jan Schustr. Vybojovali 1. místo a dort.
Makuz

Poděkování
Dětský domov Polička děkuje panu Martinovi
Hegerovi a zaměstnancům Správy a údržby silnic
Pardubického kraje v Poličce za rychlou pomoc
s likvidací pařezů na zahradě DD. Díky nim se zde
mohou naše děti bezpečně pohybovat.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

SOŠ a SOU Polička
s přehledem
Plejáda gastronomických přehlídek pokračuje –
SOŠ a SOU Polička samozřejmě nesmí chybět. Následující řádky odhalí jména těch, kteří dělají své
domovské škole jen tu nejlepší reklamu…
V prvních jarních dnech se gastronomické síly
našich žáků zaměřily na skvělé absolvování akce
s názvem Gastro Vitana Cup 2017. Hradecký
šampionát dopadl více než uspokojivě – Kuchař
kadet vynesl Simoně Švábové (3. ročník) příjemné 4. místo. Mezi oceněné carvingové nadšence
zde patřili Pavla Mikulecká (zlato), David Gracias (stříbro), bronzové příčky obsadili Tomáš Štol
a Vojtěch Petržela. Chuťovým buňkám hostů se
pro změnu snažili porozumět soutěžící v kategorii
Chuť Česka Bartscher Cup – papriková omáčka.
Jak moc se přiblížili ideálu chuti, pak hodnotili ve
veřejném hlasování sami návštěvníci. Ti ověnčili
recepturu Jany Vavřínové (Gastronomické služby
2. ročník) krásným 3. místem. Cukrář Junior ale
také nezahálel. Tady si žákyně 3. ročníku vysoutěžily hned několik cen. Zlaté pásmo připravilo
6. místo pro Zdeňku Rubešovou a Kateřině Kopecké přichystalo stříbro. Cukrář umělec odměnil
Pavlínu Totuškovou bronzem. Ve zdobení perníčků se z naší školy nejlépe dařilo Jarmile Kopřivové,
nepřehlédnutelné čtvrté místo je toho důkazem.
Navíc nebylo překvapením, že se do soutěží dostává stále více i práce našich pedagogů. Lucie Svobodová, učitelka odborného výcviku oboru Cukrář,
si odnesla bronzové ocenění v kategorii Cukrárna
roku 2017.
A nesmíme zapomenout na řeznický obor, jehož
slavné chvíle se v letošním školním roce dostaly ke
slovu právě v nedávno uplynulých dnech. Nejprve
přišlo na řadu tréninkové zápolení ve Valašském
Meziříčí, kde se dvojice Jaroslav Průša a Saša Pros
nechala inspirovat kultovní pohádkou a odborná
porota je za tento tvůrčí počin ocenila pohárem
originality. „Jitrnice, jakou svět neviděl“ na Valašsku zkrátka zabodovala. Následná Řeznická
sekyra, pro kterou se opět uzpůsobily prostory
SOŠ a SOU Polička, už byla pro poličské zájemce
příjemnou tečkou letošních soutěžních klání. Disciplíny znovu prověřily řeznickou zručnost při dělení vepřové půlky, následném vykostění jednotlivých částí i finální úpravě dle připravené ukázky.
Soupeřem se stal soutěžícím i neúprosný časový
limit 35 minut. Součást komplexního hodnocení
tvořila i orientace v poznávání surovin pro výrobu
a prodej. Bronz zůstal díky Jaroslavu Průšovi na
domovské scéně. Saša Pros přispěl svým šestým
místem k celkové stříbrné příčce poličského dua.
Zároveň se na škole podařilo zahájit tradici
přednášek s praktickou ukázkou nejmódnějších
gastronomických trendů. Nejprve měli vyučující
možnost nechat se více zasvětit do tajů kávy v podobě pořadu Povídání o kávě. Ten měl na starosti
Ondřej Kaňka, žák 2. ročníku a úspěšný barista,
sekundovala mu Sabina Dejdarová, taktéž baristikou pozitivně poznamenaná. Druhý díl pořadu
se věnoval světu čaje – teatenderovství. Vyčerpávající informace o stále více populárnějším nápoji předávala Kateřina Vymazalová (2. ročník),
čajem a jeho legendami obecenstvo občerstvoval
František Šutera (3. ročník). Oba zmiňovaní se
v posledních dnech s grácií a uznáním zúčastnili
republikové teatenderovské soutěže, kde dokázali
zabodovat i mezi „profíky“.
A protože jarní období je v povědomí gastronomického školního prostředí vnímáno také jako
čas pro udílení bilančních cen, zúčastnila se SOŠ
a SOU Polička Konference České barmanské
asociace, a to s očekáváním vyhodnocení těch
nejlepších barmanů, baristů a teatenderů za rok
2016. Druhá a třetí příčka barmanství patřila Dominiku Prouzovi (3. ročník), v teatenderech se pro
změnu zadařilo Františku Šuterovi (stříbro), zlatem se pak může pyšnit Kateřina Vymazalová.
J. Boháčová, SOŠ a SOU Polička
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DOODPADU
Vzdělávací program DOODPADU se
s letošním školním rokem rozloučil
v Masarykově základní škole v Poličce
Akce DOODPADU aneb „Co do kanalizace nepatří“ je název vzdělávacího programu, který se zaměřuje na problematiku odpadní vody.
Projekt DOODPADU určený žákům základních
a středních škol zahájila v roce 2014 Energie AG
Bohemia a její dceřiné společnosti ČEVAK, a. s.,

VaK Beroun, VHOS Moravská Třebová, VODOS
Kolín, VS Chrudim a AQUA SERVIS Rychnov nad
Kněžnou.
Do tohoto projektu se přihlásily v letošním školním roce celkem 3 základní školy. Byla to Základní
škola v obci Trstěnice, Základní škola v obci Brněnec a Masarykova základní škola v městě Polička.
V Masarykově základní škole v Poličce se vzdělávacího programu „DOODPADU“ zúčastnilo cca 230
dětí, což bylo zatím nejvíce dětí z jedné základní
školy. S dětmi jsme strávili několik společných hodin a lze říci, že děti vzhledem ke svým dosavadním
zkušenostem z environmentální výchovy prokázaly,
že mají povědomí, jak nakládat s odpady.
Přesto však díky pracovním sešitům a náplni
vzdělávací hodiny zaměřené na téma „toaleta není
odpadkový koš“ se mnohému naučily.
Věříme, že v následujícím školním roce vzdělávací projekt DOODPADU si získá další příznivce z řad
žáků a učitelů základních škol, kam jsme doposud
nezavítali.

Seznamte se:
„Nordic Walking“
Cíl zvýšit povědomí veřejnosti o Nordic Walkingu
(chůzi se speciálními holemi) a jeho zdravotních přínosech propojil instruktory z celé republiky v rámci
jednoho projektu. Deset cvičitelů Nordic Walkingu
se rozhodlo uspořádat sérii bezplatných minikurzů
Nordic Walkingu pro veřejnost. Akce se uskuteční
pod patronací Českého klubu Nordic Walking na
třinácti místech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
v období od 30. května do 20. června.
V rámci svitavského okresu se do akce zapojila
instruktorka Dita Urbánková, která bude vyučovat
techniku Nordic Walkingu ve čtyřech městech: Svitavách, Litomyšli, Poličce a Moravské Třebové a to
vždy v úterý od 18 hod.
První ze série čtyř minikurzů se uskuteční v úterý
30. 5. od 18 hodin ve Svitavách v parku Jana Palacha (sraz před Kavárnou V Parku). Další akce budou
následovat v Litomyšli 6. 6. (parkoviště u městského
bazénu), Poličce 13. 6. (parkoviště u Tylova domu),
a Moravské Třebové 20. 6. (parkoviště u zámku).
Přijďte se dozvědět vše podstatné o severské chůzi, vhodných holích, naučit se správnou techniku
a hned si ji vyzkoušet v praxi. Možnost zapůjčení holí
zdarma.
Bližší informace: Ing. Dita Urbánková, Ph.D. –
www.poradnavyzivy.cz, tel.: 737 513 000, e-mail: urbankovadita@seznam.cz
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SŠ obchodní a služeb SČMSD
Polička informuje
Úkolem střední školy je rozvíjet schopnost žáků
využít získané znalosti v praktickém (ne pouze profesním) životě, zapojit se do života společnosti a působit v ní jako vzdělaný člověk s vlastními postoji,
které si na základě poznatků a zkušeností vytvořil.
Samozřejmě se vynoří otázka, kde má mladý člověk takové dobré zkušenosti získat. Odpověď není
těžká – v běžném žití, rodině, společnosti a ve škole.
V naší škole se svůj díl snažíme odvést co nejlépe,
a proto si všímáme různých schopností a zájmů našich žáků, nejen těch profesních a zapojujeme se do
různých soutěží, kde se všechny požadavky spojují.
O úspěších na odborném poli v celostátním rámci
vás informujeme poměrně často a například jméno
naší kosmetičky Žanety Jaškové je již veřejnosti
známé. A Žaneta znovu zabodovala v Praze.
Ve dnech 10. – 11. 3. se konalo při příležitosti
veletrhu World of Beauty & Spa v Praze Juniorské
mistrovství České republiky, které ovládli mladí
kadeřníci a kosmetičky. Tématem letošní soutěže
byl styl „Pin Up“, kde soutěžící ukázali svoji kreativitu, fantazii a dovednosti. V kategorii Body – art
naši školu reprezentovala Žaneta Jašková ze třídy

4. B a v účesové tvorbě soutěžila Iveta Laštůvková
z 1. C. Tato soutěž je postupová a dívky musely zabojovat v soutěži Kalibr cup v Lanškrouně, kde na
mistrovství mohlo postoupit pouze prvních deset
nejlepších. Soutěž se koná každoročně a žákyně se
intenzivně připravují, aby na soutěži obstály. Jednotlivé kategorie hodnotila porota složená z mistrů
svého oboru. Posuzovala se pečlivost provedení,
elegance a hlavně celkový dojem. Bylo se rozhodně
na co dívat a některé modelky se rovnaly herečkám
z filmů 50. let.
A jak to vlastně všechno dopadlo? V kategorii
Body – art získala Ž. Jašková ze SŠ obchodní a služeb SČMSD, Polička 1. místo. V účesové tvorbě se
I. Laštůvková také z naší školy umístila na 9. místě.
Děvčatům patří velká gratulace za vzornou reprezentaci školy.
M. Jurášová – vedoucí učitelka praktického
vyučování
V SŠ obchodní a služeb SČMSD, Polička však studují i žáci schopní dosáhnout úspěchů ve společenských tématech, v cizích jazycích a v kulturní oblasti.
Jaké soutěže jsme tedy úspěšně absolvovali?
7. ročník soutěže „SAPERE –
vědět, jak žít“.
Vyhlášený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Cílem této soutěže bylo
neformálním způsobem vzbudit zájem žáků o zdravý životní styl, včetně zdravé výživy. Soutěžní otázky byly koncipovány tak, aby navazovaly na výuku
předmětů souvisejících s danou tématikou.
Soutěžící řešili zadané úkoly formou samostatné
práce ve školním kole jako jednotlivci. Hodnotila se
správnost odpovědí a čas. Tři nejlepší z nich se staly
členy školního družstva, které nadále reprezentovalo naši školu v okresním kole. Náš tým, který tvořil – Pavlína Richterová, Hana Jílková a Dominik
Svoboda, se velmi úspěšně „popral“ se soutěžními
otázkami a postoupil dále do krajského kola. Zde

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

jsme dosáhli velice dobrého výsledku ve správnosti
odpovědí, ale naši soupeři měli lepší čas. Nevadí, už
se těšíme na 8. kolo soutěže!
Mgr. Ivana Břeňová, učitelka odb. předmětů
Jazyková soutěž ve Znojmě
I tento rok, 22. 3. , jsme se zúčastnili dalšího ročníku jazykové soutěže ve Znojmě. Této soutěže se měly
možnost zúčastnit všechny školy sdružení SČMSD.
Pro tento rok bylo vybráno téma „Návrat do minulosti“. Naše soutěžní dvojice se zúčastnily s vystoupením „Never Ending School stories“ v jazyce anglickém a „Alzheimer“ v jazyce německém. Opět jsme
měli možnost být součástí porot porovnávajících výkony svých svěřenců s ostatními žáky škol sdružení.
Konkurence je velká a každý rok je pro nás výzvou
(ostatní školy Sdružení mají obory se zahraniční
praxí), abychom získali ta nejlepší ocenění.
Vystoupení našich studentek předcházela velmi
pečlivá a náročná příprava, kterou jsme díky prezentacím Davida Ligase (2. E) dotáhli do zdárného konce a v obou dvou kategoriích obsadili 1. místa.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme studentkám
za jejich přístup k soutěži, vážíme si jejich odvahy,
oceňujeme jejich znalosti, jsme na ně opravdu pyšné.
Za kabinet cizích jazyků,
Mgr. Hana Spálenková
a Mgr. Miroslava Zárubová
Literární soutěže
Martina Vítová, žákyně 2. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost, se již od počátku studia účastní
literárních soutěží. V roce 2016 s povídkou Jed pro
mého krále obsadila v krajském kole soutěže Evropa
ve škole 2. místo v kategorii žáků 15-17 let; letos se
účastnila Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka
s povídkou Zpověď na téma kyberšikany. V celostátní soutěži Prostorem a časem 1. sv. války obsadila
7. místo s povídkou Co nám válka vzala. Text vznikl
na základě seminární práce z dějepisu, ve které žákyně sledovala osudy svých předků ve 20. století.
Mgr. Jana Feltlová, učitelka českého jazyka
Co dodat? Pouze tolik, že jsem šťastná, když mohu
být ředitelkou školy, kde je tolik šikovných žáků
a učitelé, kteří je dokážou zapálit a vzbudit v nich
chuť k aktivnímu poznávání a seberozvíjení. Děkuji
všem reprezentantům naší školy i jejich podporovatelům ze strany učitelů.
Mgr. Milena Klimešová

Zprávy z poličské farnosti
Kostel sv. Jakuba opět
přístupný pro veřejnost
Stejně jako v uplynulých letech se Římskokatolické farnosti ve spolupráci s městem
Polička podařilo zajistit službu,
která umožní veřejnosti navštívit kostel sv. Jakuba i mimo čas bohoslužeb. Od 1. července do
31. srpna bude kostel otevřený vždy od pondělí
do soboty od 10.00 do 17.00 hod., v neděli od
12.00 do 17.00 hod. Vstup je zdarma. Všichni
jsou srdečně zváni k prohlídce. Vzhledem k plánové generální opravě kostela sv. Jakuba se nemusí tato příležitost v příštích letech hned tak
opakovat.
Revitalizace kostela sv. Jakuba
se stává skutečností
Poličská farnost uspěla se svojí žádostí o dotaci
na komplexní opravu kostela. Projekt s názvem
Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce
s rodnou světničkou Bohuslava Martinů bude financován z evropské dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Rozpočtové náklady akce činí 71 mil. Kč, přičemž podíl
vlastních zdrojů farnosti s přislíbenou podporou
města Poličky činí 3,5 mil. Kč. Tento úspěch byl
podmíněn nadregionálním významem poličského kostela jako národní kulturní památky, což
s sebou nese určitou prestiž, ale také nelehký
závazek o památku se náležitě starat, včetně zajištění její propagace jakožto kulturního dědictví
a většího zpřístupnění širší veřejnosti.
Budoucí využití památky zachová všechny prvky současného využití s podstatným rozšířením
nejen do interiéru kostela, ale i do zajímavě koncipovaného podkroví, dále k hlavním zvonům, do
expozice sakrálního umění kostela sv. Jakuba,
které bude doplněno i exponáty z kostelů v okolí Poličky. Expozici doplní i originální historické
tisky, případně faksimile tisků, jejichž originály vyžadují speciální zacházení. Expozice bude
umístěna na severní empoře a oratoři kostela.
Z tohoto prostoru bude zároveň možné shlédnout
podstatnou část interiéru kostela.
Realizace projektu, který zahrnuje stavební
i restaurátorské práce bude probíhat od letošního podzimu do konce roku 2020. Součástí akce je
pokračování v celkové obnově obvodového pláště
včetně restaurování vitráží, sejmutí nevyhovující
střešní krytiny a její nahrazení šablonami z přírodní břidlice. Z venkovních prací lze dále zmínit
svedení dešťové vody ze střechy do kanalizace
a instalaci nového systému ochrany před bleskem. Uvnitř kostela budou provedeny nové rozvody elektroinstalace, nové osvětlení a ozvučení
kostela a systém EZS s požárními hlásiči, obnova krypty v podzemí kostela a obnova vnitřních
omítek včetně výmalby.

Vedle těchto prací proběhne komplexní restaurování interiéru kostela, které zahrnuje restaurování nástěnných maleb, obrazů, soch, kamenných,
dřevěných a kovových prvků a dále restaurování
uměleckých děl pro veřejně přístupnou expozici.
Významnou součástí akce je i restaurování varhan, což zabezpečí jejich další využití jako koncertního nástroje. Projekt dále zahrnuje osazení
digitálního infokiosku s českou a anglickou jazykovou mutací ve vestibulu kostela.
Celý projekt je výsledkem náročné dvouleté
přípravy, na které se podílela řada odborníků
i dobrovolníků, kterým patří náš dík, přestože je
zde nelze všechny vyjmenovat. Poděkování patří na prvním místě projekční kanceláři ŠAFÁŘ
CZ, s. r. o., která zajistila v krátkém čase zpracování projektové dokumentace složené ze subdodávek mnoha speciálních částí. Přípravu podpořilo finančně město Polička i Pardubický kraj
a cenné bylo i odborné přispění Centra Bohuslava
Martinů.
Samotná realizace bude velmi náročná po finanční i organizační stránce pro tak malou instituci, jakou naše farnost je. Proto budeme vděčni
za přízeň a podporu široké veřejnosti, aby se
celou akci podařilo uskutečnit v naplánovaném
rozsahu. Tím dojde nejen ke zkvalitnění hmotné podstaty kostela, ale zejména ke zkulturnění
vnitřního a vnějšího prostředí, které dalece přesáhne potřeby farnosti a více se otevře k využití
pro kulturní veřejnost. Nemalým přínosem jistě
bude i zviditelnění města v oblasti turistiky a posílení kulturního a duchovního života obyvatel
Poličky a dalekého okolí.
Poličská výprava na Pochod pro život
Do konce března letošního roku se několik odvážlivců z naší farnosti poprvé přihlásilo jako
účastníci Národního pochodu pro život a rodinu.
Tento již sedmnáctý ročník organizuje spolek
Hnutí Pro život ČR usilující o záchranu životů nenarozených dětí a obnovu společenského
i právního respektu k životu člověka od jeho početí do přirozené smrti. V týdnu před samotným
pochodem všem přihlášeným dorazil domů dopis s potřebnými informacemi a plackou s nápisem „Jsem kreativní, jsem pro život!“, která nám
posloužila jako jízdenka na vlak a vstupenka
do areálu Pražského hradu a Katedrály sv. Víta,
Václava a Vojtěcha. Přišla sobota 22. dubna a začalo dlouho připravované a očekávané dobrodružství.
Na nádraží v České Třebové se nás všech 27
poličských účastníků včas sešlo a nastoupili jsme
do vlaku „Pro život“ a vyjeli směrem Praha-Holešovice. Pro poutníky z celé České republiky
byla připravena doprava zvláštními vlaky, které
nepodléhaly jízdnímu řádu. Do Pardubic jsme
se dostali s menším zpožděním, které se rázem
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prodlužovalo, 20, 30, 60… Při zpáteční cestě jsme
na sedadlech vlaku nalezli pro mě velice milý
omluvný dopis Českých drah vysvětlující nepředvídatelnou mimořádnou událost, ke které došlo
před stanicí Pardubice, a závada na trolejovém
vedení a poškození pantografu naší lokomotivy
způsobily naše zpoždění 85 minut. Po výměně lokomotivy a strojvedoucího měl náš vlak v úseku
Pardubice – Praha absolutní přednost před všemi
ostatními vlaky, ale zpoždění nebylo možné výrazněji snížit.
Pontifikální mši svatou za nenarozené děti, rodiče a lékaře, kterou celebroval Dominik kardinál
Duka OP jsme prožívali ve vlaku. Velice nás potěšil jeho pozdrav, který patřil asi tisíci poutníkům,
kteří uvízli na cestě. V Praze po přejezdu perfektně připravenými autobusy jsme s doprovodným vozidlem přejeli k Pražskému hradu, prošli
policejní kontrolou a proběhli Jelením příkopem
a u Katedrály jsme živě slyšeli alespoň poslední
varhanní tón mše svaté. Po „mimořádném“ svatém přijímání v Chórové kapli Katedrály, do které
se běžný návštěvník nedostane, jsme pěšky po
starých zámeckých schodech s výhledem na matičku stověžatou a kapkami deště nad hlavami
kráčeli na Klárov. Oběd – lahodná bezlepková
klobása, dva druhy baget a minerálky, a kulturní
program nás naladily na samotný pochod. Vyfasovali jsme trička, kartonové slogany typu: Jsem
pro život, Dítě je vždy nadějí…, bílé dřevěné křížky symbolizující tisíce usmrcených nenarozených
dětí a s davem vyrazili z Klárova přes Mánesův
most a Národní třídu na Václavské náměstí, kde
byl pochod zakončen krátkým slovem, Otčenášem, státní hymnou a požehnáním Dominika
Duky. Profesionální odhady napočítali téměř
6 000 účastníků v tomto jedinečném shromáždění. Přes jediné nedostatky – nepřízeň počasí
a zpoždění vlaku, které nejsme schopni ovlivnit,
bych chtěla vyzdvihnout perfektní organizaci
této akce, za kterou patří všem dobrovolníkům
velký dík.
Před vstupem na Václavské náměstí náš dav na
několik minut pozdrželo asi 12 zoufale volajících
protestujících jedinců a museli jsme počkat, až
budou odstraněni těžkooděnci z řad Policie ČR.
Můžete tvrdit „Jsem pro potrat“ nebo „Jsem proti
potratu“. Důležité je ale přemýšlet o významu tohoto tvrzení a o jeho důsledcích, o záležitostech
spojených s tímto tématem (rozvodovost, principy
působení antikoncepčních metod, umělé oplodnění, kde a jak končí potracené děti…) a pídit se
po pravdě a podstatě těchto věcí. Účastí na tomto
pochodu jsme vyjádřili úctu k životu v jakékoliv
jeho podobě (třeba, že jsme tu hrstku protestujících nesmetli, ačkoli jsme mohli). Je důležité vnímat a vyzdvihnout křehkost a nedotknutelnost
lidského života od jeho početí až do smrti. Člověk
jako muž, žena, otec, matka, syn, dcera, prostě
každý lidský jedinec je v počátku své existence
bezbranným plodem a nikdo nemá právo mu brát
život a tím i naději do budoucích let.
Více najdete na www.hnutiprozivot.cz.
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Z činnosti
DPS Penzion

Zprávy z charity

Senioři v DPS Penzion rádi cestují a tak se se
zájmen vydali s panem MVDr. Sládkem na cestu
z Janova na Kanárské ostrovy. Výletníci se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Na lodi, kterou
se pluje je 1071 kabin pro 2671 pasažérů a posádka se skládá ze 728 osob. O jídle, které se na lodi
podává a také o životě na lodi během plavby. Vy-

právění bylo doplněné fotografiemi. Veselo bylo
při trénování paměti. A aby ne, když zjistíte, kolik
jiných slov lze poskládat z vašeho jména a někdy
i slova pěkně peprná. V keramické dílně senioři
vyráběli květináče, které poslouží k výzdobě Penzionu, ale hlavně si senioři při práci s hlínou pěkně
procvičili jemnou motoriku, fantazii a soustředěnost. V DPS Penzion se také slavil Den matek. Děti
z MŠ Rozmarýnek zpívaly písničky a přednášely
básničky. Pěvecký soubor z Gymnázia Polička zazpíval písně z pohádek a dobrovolnice J. Hloušová
přednesla báseň J. Seifert – Maminka. Setkání
s dětmi je vždy příjemný zážitek. Děti vytvoří atmosféru plnou úsměvů a dobré nálady. Posluchači
Poličské univerzity třetího věku se vydali na výlet.
Tentokrát na zámek v Častolovicích. Při prohlídce
zámku prožili senioři klid a krásu. Všude čerstvé
květiny, osobní předměty a fotografie. Z otevřených oken slyšeli pávy z nedaleké minizoo, kterou
také navštívili. Následovala procházka po parku
zakončena občerstvením v altánu Gloriet. Na nádvoří zámku proběhla přednáška paní PhDr. Ivany Fridrichové, Ph.D. – Tragédie rodu Smiřických.
Výletní den se opravdu vydařil.

Českomoravské
pomezí v mobilní
aplikaci
(pokr. ze str. 3)
Pokud dáváte přednost klasickým tištěným publikacím, můžete si v informačních centrech nebo v internetových obchodech pořídit průvodce „To nej z Českomoravského pomezí“.
Reprezentativní publikace z řady VisitBohemia
Guide nabízí mapy, plány a doporučené prohlídky
měst, tipy pro sport a volný čas, zajímavé výlety na
mnoho atraktivních míst regionu i spoustu profesionálních fotografií.
Jiří Zámečník, marketingový manažer

Začíná Nebeská aukce
V minulém vydání Jitřenky avizovaná benefiční on-line Nebeská
aukce uměleckých děl, pořádaná
Oblastní charitou Polička pro
Dům pro Charitu, stojí na samém startu. Zatímco dosud bylo
možné aukční web www.aukcecharita.cz pouze
prohlížet, od 5. června můžete o díla již aktivně usilovat – přihazovat, soutěžit, hrát…, a to až
do 25. června 2017. Poté bude dražení ukončeno
a vítězové kontaktováni pořadatelem Nebeské
aukce.
Vážení a milí čtenáři poličské Jitřenky, zveme vás k návštěvě „uměleckého nebe“, charitní
Nebeské aukce. Pětašedesát výtvarníků nás vyslyšelo a věnovalo k vydražení téměř 80 různých,
převážně velmi kvalitních děl. Najdete mezi nimi
obrazy od krajinek přes zátiší, figurální malbu až
po abstrakce, početně jsou zastoupeny také grafiky a umělecké fotografie a v menším množství
i trojrozměrné předměty.
Nebeská aukce představuje pestrou směs stylů
a uměleckých výrazových prostředků a tím dává
naději, že mezi nabízenými aukčními díly svého
favorita dokáže objevit skoro každý. Určitým
způsobem zvláštní, ale pro nás pořadatele velmi
milá, je spontánní ochota výtvarníků – dárců
postavit se v případě podpory charitního díla vedle sebe. A tak v katalogu najdete tvorbu od významných umělců s akademickými tituly se stovkami uspořádaných výstav doma i za hranicemi
a vedle nich samouky – autodidakty. Dlužno podotknout, že obvykle i oni mají za sebou pestrou
výstavní kariéru.
Pravidla aukce jsou jednoduchá, bez záludností. Jsou umístěna na aukčním webu. Web je
zabezpečený a registrační údaje slouží pouze
pořadateli aukce pro kontakt s vítězi. Vyvolávací
cenu každého díla určil sám autor, v ojedinělém
případě odborník galerista. Rozpětí pro přihazování jsme nastavili od 10 po 1000 korun a je jen
na vás, jakou taktiku zvolíte.
Vážení přátelé, moc si přejeme, aby pro vás Nebeská aukce byla příjemným zpestřením a zábavnou alternativou, jak podpořit místní neziskovou
organizaci. Děkujeme za každý váš příhoz, který ve prospěch Oblastní charity Polička učiníte.
A zvlášť děkujeme všem dárcům – umělcům za
jejich velkorysost a oceňujeme jejich upřímný
zájem a štědrost.
Domácí hospic ruší poplatek
Domácí hospic sv. Michaela Oblastní charity
Polička ruší stokorunový poplatek. Služby, které
nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění,
tzn. práce lékaře, psychoterapeuta a sociálního
pracovníka, bude hradit Oblastní charita Polička
z výtěžku Tříkrálové sbírky. Oblastní charita Po-

lička má uzavřenu smlouvu s těmito zdravotními
pojišťovnami: VZP, ZPMV, VoZP, ČPZP.
AC dílenské retro
O tom, že AC dílny Oblastní charity Polička
slaví letos desáté narozeniny, a o poslání dílen
samotných, se dozvídáte ze stránek Jitřenky už
od začátku letošního roku. K jubileu by nemělo
chybět ani malé ohlédnutí pamětníka. Tím je
pracovnice v sociálních službách Hedvika Švecová.
Pracuje ve službách pro lidi s mentálním postižením už od roku 2001. Tehdy nastoupila ještě
do první a jediné charitní budovy (dnešní Charitní dům II.) ke klientům do Denního stacionáře.
Vzpomíná, že měli k dispozici jedinou místnost,
kde se sedělo, pracovalo, jedlo a odpoledne dokonce spalo. Klientů bylo pouhých 18, a všichni
nedocházeli denně.
Kde jsou ty časy! Rozmach služby stál za významným charitním počinem, výstavbou druhé
charitní budovy (dnešní Charitní dům I.), do níž
se uživatelé služeb s pracovníky přestěhovali
v roce 2005. Zájem klientů narůstal a už v roce
2007 se původní služba rozdělila podle hloubky
mentálního postižení na Denní stacionář a sociálně terapeutické dílny nazvané AC dílny.
Denní stacionář je určen pro osoby s těžší formou mentálního a tělesného postižení. Klienti
vyžadují více pomoci a péče i individuálního
přístupu a také technických a kompenzačních
pomůcek. Nyní je kapacita tohoto zařízení 8 klientů denně a celkem se zde během týdne vystřídá
14 osob.
AC dílny navštěvují lidé s lehčím mentálním
handicapem, proto je jejich nosnou náplní takzvaná pracovní terapie provozovaná na třech
pracovištích – výtvarné, keramické a dřevařské
dílně. V roce 2008 k ní přibyla ještě čtvrtá – obchod Fimfárum, kde se prodávají výrobky klientů, použité darované zboží a devocionálie a pracovat sem docházejí také klienti sami. Kapacita
AC dílen je víceméně naplněna. Denně je tu místo pro maximálně 18 lidí, ale o tento prostor a čas
se jich dělí 24. A v roce 2018 očekáváme další
nárůst o dalších 5-8 osob, což kapacita domu nepojme. Proto se připravuje další místo, abychom
poptávku po službách dokázali uspokojit.
Toto všechno Hedvika Švecová za svoji pracovní kariéru v Charitě zažila. Téměř všechno kolem
se změnilo. Co zůstalo stejné, je Hedvičina míra
pochopení a laskavosti ke svěřeným osobám.
„Našim klientům bych přála, abychom jim dokázali smysluplně naplnit a obohatit životy. Když
se jim podaří ještě se o krůček rozvinout, je to
pro nás velká satisfakce a úspěch,“ uzavřela pracovnice.

Poděkování
V pondělí 24. 4. jsem vybírala peníze v bankomatu České spořitelny, kde jsem je zapomněla.
Tímto bych chtěla poděkovat paní, která peníze
nalezla a odevzdala u přepážky.
F. Fuksová
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Štěpánka Dvořáková

Červnová ZUŠka
Školní rok se kvapem chýlí ke
konci, ale nás ještě v červnu čeká
velká řada akcí, na které bych vás
rád pozval prostřednictvím následujících řádků. Nejdříve mi ale
dovolte ještě krátké shrnutí dnů
minulých.
Největším úspěchem letošního školního roku je
bezesporu umístění houslistky Lady Kincové, která
se dokázala probojovat přes síto okresních a krajských kol až do celostátního kola soutěže základních
uměleckých škol, vyhlašované MŠMT. To se konalo
12. 5. v Liberci a Lada si zde vybojovala nádherné
3. místo. Gratulujeme nejen jí, ale také paní učitelce
Aleně Kincové, která Ladu na soutěž připravila. Neméně velký dík pak patří i paní učitelce Ivě Komárkové, která se postarala o klavírní doprovod.
V termínu 3.-5. května se v Tylově domě konal
9. ročník celostátní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů, kterou naše ZUŠ pořádá. Mezi 254 přihlášenými účastníky měla i naše škola svá želízka v ohni.
V klavírní kategorii se v bronzovém pásmu umístila
Adéla Nguyen (ze třídy Ivy Komárkové) a Michaela
Cihlářová (ze třídy Gabriely Vraspírové Vorbové).
Tomáš Mach ze třídy Kateřiny Grubhofferové si pak
vybojoval pásmo stříbrné. V houslové kategorii se
naši žáci umístili následovně: diplom za účast obdržel Štěpán Šafář (ze třídy Pavlíny Bouškové – PB),
bronzové pásmo pak obsadili Miriam Kašparová,
houslové duo Vendula Pucharová a Natálie Šafářová a Vojtěch Švejda (všichni ze třídy Aleny Kincové – AK). Stříbrné pásmo obsadil Radim Šafář (viola,
PB) a do zlatého pásma se probojovala Lada Kincová
(AK). Gratulujeme všem!
Také výtvarný obor naší školy zaznamenal krásná
umístění. Adéla Nguyen a Robin Flídr ze třídy Veroniky Zemanové získali čestná uznání na soutěži
Komenský a my. V 15. ročníku této soutěže vybírala
porota z celkem 215 prací, přičemž ocenění získalo
pouze 15 z nich.
Další dobrá zpráva pro výtvarný obor pak dorazila také ze 45. ročníku mezinárodní dětské výtvarné
soutěže Lidice, kde mezi obrovským počtem 25 690
přihlášených prací získala čestné uznání animace
devíti žáků ze třídy Magdaleny Tomšů. Žáci zpracovávali téma „cestování“ a jejich oceněnou animaci
s názvem „Všude dobře, doma nejlíp“ můžete shlédnout na www.zusbmpolicka. cz
Dovolte mi, abych zde poděkoval všem vyučujícím,
kteří svou vynikající prací a velkou trpělivostí pomohli svým žákům k tak skvělým výsledkům, díky

Pozvánka DPS
Penzion

nimž se daří reprezentovat nejen naši školu, ale také
naše malé, ale slavným rodákem proslavené město.
A nyní již k tomu, co nás čeká v nejbližších dnech,
a že je toho opravdu požehnaně. 1. 6. se bude konat
první absolventský koncert letošního roku, a to konkrétně koncert Terezie Preclíkové, která v letošním
školním roce absolvuje na naší škole studium flétny.
Koncert se uskuteční od 18 hodin v aule Gymnázia
Polička. Kromě samotné Terezie vystoupí jako hosté nejen další žáci školy, ale také flétnista Jan Ostrý a klavíristka Silvie Ježková, pedagogové pražské
konzervatoře. Další dva absolventské koncerty se
pak uskuteční 5. 6. v sále ZUŠ a 7. 6. v Centru Bohuslava Martinů, a to od 18 hodin.
Starší žáci literárně dramatického oboru se představí 9. 6. od 18 hodin ve velkém sále Tylova domu
v představení And then there were none, aneb deset
malých černoušků. Věříme, že detektivní hra na motivy románu Agathy Christie potěší nejen milovníky
detektivek. Mladší žáci LDO se následně představí
14. 6. od 17 hodin v Divadelním klubu, kde sehrají
dvě téměř klasické pohádky v neklasickém podání.
Konkrétně to bude Lakomá Barka a Císařovy nové
šaty.
Tradiční Závěrečný slavnostní koncert se uskuteční 15. 6. od 17 hodin ve velkém sále Tylova domu.
Těšit se můžete na různé soubory či seskupení, představí se ale i sólisti a svou velkou premiéru na velkém
jevišti si odbydou i nejmladší předškolní děti z projektu Hrátky s uměním.
Absolventské představení tanečního oboru, na
kterém uvidíte i některé vybrané choreografie ostatních ročníků tanečního oboru, se uskuteční 22. 6. od
18 hodin, taktéž v Tylově domě. Představení bude
obsahovat klasickou část, kde uvidíte ve volném
zpracování Vločky z baletu Louskáček a Pas de Quatre z Labutího jezera v choreografii Petra Cupera.
V novodobé části představení s názvem Galerie pak
absolventky roztančí známé obrazy v choreografii
Venduly Pelzové. Srdečně zveme na tento taneční
večer, kterým ukončí studia naše mladé tanečnice.
Vážení čtenáři Jitřenky, milí příznivci ZUŠ
B. Martinů Polička. Dovolte mi, abych vám na tomto místě poděkoval za celoroční přízeň, kterou jste
nám projevili účastí na některé ze sedmi desítek
akcí a koncertů, které jsme během letošního školního roku uspořádali. Děkujeme a těšíme se na vás,
ať už na některém červnovém představení, či někdy
v příštím školním roce. Krásné léto!
Tomáš Jandl, zastupující ředitel

2. 6. Odemykání atria
od 14.00 hod. v atriu. Při
prvním společném posezení na zahradě nám zahraje dechový soubor ze ZUŠ v Poličce. Zájemci
se nahlásí do pondělí 30. května na recepci DPS
Penzion a zaplatí 25 Kč na občerstvení (chleba,
uzenina, hořčice, pití).
5. 6. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
7. 6. Cestovatelské odpoledne – Zámky na
Loiře. Poutavé vyprávění MVDr. Ivana Sládka
s fotografiemi z cesty. Začátek ve 14.00 hod v jídelně.
14. 6. Vítání léta – květinová party. Posezení
při dobré muzice, zpěvu a nebude chybět ani
grilování. Kam to vlastně pojedeme? Sportovní
areál v Pomezí. Zájemci se nahlásí do pondělí 12. 6. na recepci. Vybíráme 20 Kč (uzenina,
chleba, hořčice). Pití a jiné dobroty si můžete
zakoupit v místní hospůdce. Kdo má zájem o dopravu (uživatelé pečovatelské služby), nahlásí se
na recepci. Cena dopravy 55 Kč, platí se až při
vyúčtování služeb. Ostatní pojedou linkovým
autobusem ve 13.10 hod.
20. 6. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní místnosti.
21. 6. Návštěva výstavy – Koloniál Karla Baizy aneb z historie obchodu a obchodování. Po
výstavě zakotvíme v Přístavu na občerstvení.
Odchod od DPS Penzion ve 13.00 hod. Zájemci
se nahlásí na recepci, vybíráme 40 Kč – vstupné
na výstavu.
28. 6. Posezení na přehradě – zájemci se nahlásí do pondělí 26. 6. na recepci DPS Penzion,
vybíráme 20 Kč (chleba, hořčice, uzenina). Odchod od Penzionu ve 13.15 hod. Pro uživatele
pečovatelské služby bude zajištěna doprava. Odjezd ve 13.30 hod. Cena dopravy je 55 Kč, platí se
až při vyúčtování služeb.
29. 6. Narozeninové zpívání od 14.00 hod.
v jídelně.

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.
•
Koupíme zahrádku s chatkou v Poličce. Platba ihned. Telefon 736762632.
•
Prodám rodinný domek v Poličce, nebo vyměním za byt + doplatek. Tel. 734 132 824.
•
HLEDÁM BYT V  POLIČCE, případně okolí. Finance zajištěny. Děkuji. Bližší info na tel:
774 765 437.
•
ODDLUŽENÍ OSOB I PODNIKATELŮ
S PRÁVNÍKEM. Mnoho let praxe a zkušeností.
Tel: 773 463 891.
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Vzpomínáme
„Odešla jsi, ale v našich
srdcích jsi stále.“
Dne 1. června vzpomeneme smutného desátého výročí úmrtí naší maminky, paní
Evy Kovářové. S úctou a láskou vzpomínají
dcera Eva a syn Jiří.
Kdo poznal Tě, ten měl Tě
rád. Uměl jsi pomoci, potěšit
i rozesmát. Takoví lidé by
neměli umírat.
Dne 4. června uplyne pro
nás smutný rok ode dne, kdy
náhle utichlo srdce našeho
milovaného manžela, tatínka, syna a brášky, pana Michala Zerzánka.
Děkujeme všem, kteří
vzpomenou společně s námi
Rodina Zerzánkova
Je smutno bez Tebe žít,
nemá kdo poradit, potěšit.
Díky za to, čím jsi pro nás
byl, za každý den, který jsi
pro nás žil.
Dne 17. června 2017 vzpomeneme 1. výročí, kdy nás
bez slůvka rozloučení opustil
náš milovaný syn Vladimír
Čapek. S láskou vzpomínají
rodiče a všichni ostatní
příbuzní.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Rodiče a sestry

Tenis
22. 4. meziokresní přebor dorostenců ve Svitavách. Pro nepřízeň počasí byl tento přebor přesunut do naší haly v Poličce. Mezi 16 hráči získal
Adam Jelínek 3. místo ve dvouhře a také 3. místo
ve čtyřhře. Zdenda Jílek vyhrál jeden zápas ve
dvouhře a Dan Fučík také bojoval, ale vyhrát se mu
nepodařilo.
29. 4. tento den byla zahájena nová sezóna soutěží družstev.
Starší žactvo, Chrudim B – Polička 5:4
Body: Toman Jirka, Vodák Matěj, Válková Simča,
Fučík Dan – Toman Jirka
Babytenis, Česká Třebová B – Polička 6:0
30. 4. Dorost, Holice – Polička 3:6
Body: Jílek Zdenda, Fučík Dan, Pečenková Adéla, Uhlířová Šárka, Jílek – Fučík, Pečenková – Uhlířová
Mladší žactvo, Dolní Dobrouč – Polička 1:8
Body: Zahradníček Důša, Šafář Sam, Chalupník
Martin, Kotvová Lucka, Uhlířová Verča, Zahradníček – Adamec Jáša, Šafář – Chalupník, Kotvová
– Uhlířová
Senioři, Polička – Svitavy 5:4
Body: Hrubý Zdeněk, Kotva Libor, Teplá Lída,
Pazlarová Alena, Teplá – Pazlarová
Minitenis A, Polička – Svitavy B 8:0, Polička –
Ústí nad Orlicí 8:0, Polička – Vysoké Mýto 8:0
Body: Chalupník Marťa 6, Švejda Filda 6, Zahradníčková Anežka 6, Baláš Marťa 6
Minitenis B, Polička – Svitavy A 0:8, Polička –
Česká Třebová B 8:0, Polička – Moravská Třebová
2:6
Body: Kössler Míša 3, Vodehnalová Štěpánka 3,
Halamka Renda 2, Grubhoffer Niki 2
6. 5. Starší žactvo, Polička – Choceň 7:2
Body: Fučík Dan, Vodák Matěj, Zahradníček
Duša, Válková Simča, Fučík – Jelínek Štěpán, Vodák – Zahradníček, Válková – Uhlířová Šárka

Blahopřejeme
Dne 14. 6. se dožívá 87 let
paní Jiřina Navrátilová. Přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Přejí
syn František s rodinou,
dcera Jiřina s rodinou, syn
Jiří s rodinou.
Dne 19. 6. se ve zdraví dožívá 80 let pan Bohumil Lopour.
Hodně zdraví, osobní spokojenosti a životního optimismu přeje
nejbližší rodina.
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Babytenis, Polička – Hlinsko 0:6
7. 5. Mladší žactvo, Polička – Ústí nad Orlicí 7:2
Body: Zahradníček Duša, Chalupník Martin,
Kotvová Lucka, Uhlířová Verča, Zahradníček –
Slezák Páťa, Sedlatý Honza – Chalupník, Kotvová –
Navrátilová Žanda
Minitenis A, Polička – Svitavy B 8:0, Polička –
Ústí nad Orlicí 7:1, Polička – Vysoké Mýto 8:0
Body: Chalupník Marťa 5, Švejda Filda 5, Zahradníčková Anežka 5, Baláš Martin 3, Vodehnalová Štěpánka 5
Minitenis B, Polička – Svitavy A 0:8, Polička –
Česká Třebová B 5:3, Polička – Moravská Třebová
1:7
Body: Halamka Renda 2, Kössler 3, Augustin
Lukášek 1
Senioři, Česká Třebová – Polička 5:4
Body: Hrubý Zdeněk, Češka Roman, Cik Jarmil,
Hrubý – Cik
14. 5. Oblastní přebor Východočeského kraje
mladších žákyň v Pardubicích. Pozici nasazené
jedničky se snažila hájit Simča Válková. Bohužel
tento turnaj se jí moc nepovedl a zůstala těsně před
branami pohárových pozic. Na přeboru ještě startovaly Verča Uhlířová a Žanda Navrátilová. Jejich
soupeřky však byly nad jejich síly.
14. 5. Turnaj starších žákyň v Chrudimi. Naší
jedinou zástupkyní byla Kačka Kotvová a patřila
mezi nejlepší na turnaji. Ve dvouhře získala 3. místo a ve čtyřhře získala nejlepší 1. místo.
14. 5. Oblastní přebor Východočeského kraje minitenistů ve Svitavách. Do bojů mezi 27 dětmi jsme
vyslali pět našich nadějí. Nejblíže k poháru měla
Anežka Zahradníčková, které chyběl jeden míček.
Marťa Chalupník obsadil 6. místo, Anežka 7. místo, Filda Švejda 10. místo, Štěpánka Vodehnalová
19. místo a Míša Kössler 25. místo.
-zj-

Fotbalové přípravky
Chrudim 16. 4.
Turnaj ml. přípravek
Další z turnajů soutěže jsme sehráli za velké nepřízně počasí v Chrudimi.
Organizaci turnaje nemá cenu hodnotit, ale na
klub takového jména je to ostuda (rozhodčí…).
V této fázi turnajů dostávají větší prostor hráči
mladšího ročníku, kteří by příští sezonu měli být
vůdčí silou týmu. K zápasům tedy jezdíme v hodně promíchaných sestavách, zkoušíme různé posty, dvojičky, zkrátka kdo si s kým nejlépe vyhoví,
a výsledná hra byla ke koukání.
Začátky zápasů na tomto turnaji byly trochu
rozhárané, nepřesné, ale jen do poločasové pauzy.
Po přestávkách hráči více ožili. Více pohybu (není
divu, v takové zimě), více střelby, bojovnosti a nasazení přineslo své ovoce. Samozřejmě jako v každém turnaji, a při takové rotaci hráčů se chybičky
i chyby najdou, ale na jejich vypilování budeme
pracovat.
Tým si zaslouží za předvedené výkony pochvalu. Naši věrní a tentokrát velmi prokřehlí fanoušci
zaslouží pochvalu ještě větší.
Výsledky:
Polička – L. Bohdaneč 10:0 Báča 2x, Pavlík V. 2x,
Konopásek 2x, Karlík, Trnka 3x
Polička – Holice 6:2 Konopásek, Báča, Husák,
Karlík, Pavlík V., Pavlík J.
Polička – Chrudim „B“ 12:4 Karlík 5x, Trnka 3x,
Husák, Pavlík V., Báča, Dospěl
Sestava: Jandera – Pavlík V., Pavlík J., Báča,
Husák – Dospěl, Trnka, Konopásek, Karlík
Trenéři: Karlík, Pavlík, Mlynář
Starší přípravka
Za velmi větrného počasí jsme odehráli další
kolo soutěže. Prvním soupeřem nám bylo mužstvo domácích, které po našem špatném vstupu
do utkání velmi rychle vedlo o dvě branky. Naši
borci se však probrali včas, přidali na otáčkách
a zápas dotáhli do vítězného konce. Ve druhém
utkání, proti L. Bohdaneč, jsme již začátek utkání nezaspali, předvedli jsme mnoho pěkných akcí
a s chutí si v něm zastříleli. I ve třetím utkání
proti Holicím jsme byli fotbalovějším týmem,
avšak zradila nás koncovka, a tak vítězství, vzhledem k šancím, které jsme měli, bylo velmi hubené. I pro tento turnaj jsme po domluvě s trenéry
mladší kategorie do našeho týmu zařadili jednoho
jejich hráče, který nám byl velkým přínosem, za
což mu patří velký dík.
Výsledky:
Chrudim – Polička 2:5 (Kučera 2x, Král V., Pavlíková, Olšán)
L. Bohdaneč – Polička 1:8 (Kučera, Pavlíková,
Král J. 2x, Otcovská, Dvořak, Jelínek 2x)
Holice – Polička 1:3 (Jelínek 2x, Král V.)
Sestava: Chalupník, Král J., Pavlíková, Vraspír,
Otcovská, Olšán, Jílek, Jelínek, Kučera, Dvořák,
Král V.
Trenéři: Král, Lajžner
23. 4. – Libchavy
Turnaj ml. přípravek
Jak jsme již zmínili, k dalšímu turnaji jsme odjížděli opět v protočené sestavě. Je jasné, že zápasy
nebudou takové jako na podzim. Soupeři kvalitně
potrénovali, na každém týmu je vidět velký posun,
a to co stačilo na podzim, teď stačit nebude. Naši
hráči se stále asi neprobrali ze zimního spánku,
i když zima byla velká a pro všechny stejná.
Zápasy jak přes kopírák. Rychlé vedení po pěkných akcích a následná křeč, kdy se nedaří vůbec
nic. To se stává. Ale soupeř nás přehrával v bojovnosti nasazení, touze zvítězit. Všechny tyto
vlastnosti, které nám byly chloubou v zápasech,
na podzim neexistují? Nebo je to v hlavách hráčů? Někdy to vypadá, že tým bojuje spíše sám se
sebou a ne se soupeři. Ano, takovéto zápasy bývají. Je potřeba rychle se oklepat. Poctivě pracovat
v tréninku, a najít zpět zdravé a dravé sebevědomí,

které nám na jaře tolik chybí. Mužstva se sama neporazí, a pokud nezačnou všichni poctivě pracovat
na tréninku, nemůžeme očekávat nějaké zlepšení
v dalších zápasech. To si musí každý uvědomit
sám. Vítězství je potřeba jít naproti.
Snad až v posledním turnajovém zápase mělo
mužstvo snahu se porvat o výsledek, ale to je na
tým, který na podzim sehrál krásná utkání, velmi
málo.
Výsledky:
Polička – Holice 5:7 (Král 2x, Šedajová 3x)
Polička – Chrudim „B“ 4:4 (Šedajová, Báča 2x,
Hájek)
Polička – Libchavy 3:4 (Král 2x, Báča)
Sestava: Paclík – Král, Šimek, Jandera, Hájek –
Báča, Trnka, Šedajová, Navrátil
Trenéři: Mlynář, Karlík, Pavlík
Poděkování všem našim fanouškům – díky.
První prohra fotbalové starší přípravky
K prvnímu zápasu turnaje v Libchavách jsme
nastoupili proti fotbalistům z Holic. Celý zápas
jsme předváděli pěkný fotbal plný krásných kombinací zakončených góly a mohli jsme se radovat
z výhry. Ani ve druhém zápase proti Chrudimi
naše hra neztratila na pohlednosti, avšak branka
soupeře pro nás v tomto zápase byla začarovaná
a i kdybychom se soupeřem hráli celý den, gól bychom mu zřejmě nedali. Dát gól se však podařilo
Chrudimským a tak se na tomto turnaji zrodila
naše první prohra sezony.
Ve třetím zápase proti domácím to po několika
nastřelených tyčkách z naší strany vypadalo, že
se nás smůla bude držet i tentokrát, ale nakonec
se nám ji podařilo prolomit a v tomto zápase zvítězit.
Holice – Polička 3:8 (Jelínek 4, Olšán, Kučera,
Dvořák, Jílek)
Chrudim – Polička 1:0
Libchavy – Polička 1:3 (Jelínek, Olšán, Kučera)
Sestava: Chalupník, Král, Libra, Otcovská,
Vraspír, Olšán, Jílek, Jelínek, Kučera, Šícha, Dvořák
Trenéři: Král, Lajžner
6. 5. Polička
Turnaj ml. přípravek
Na turnaji v domácím prostředí se tentokrát
dostalo na hráče převážně ročníku 2009, kteří by
měli táhnout tým příští rok. Ti starší nás budou
reprezentovat na posledním turnaji soutěže také
v domácím prostředí za dva týdny.
Do turnaje jsme vstoupili výhrou s Přelovicemi.
Utkání bylo celkem svižné. Náš tým se prezentoval především bojovností. Několik pohledných
akcí se také našlo a vítězství bylo zasloužené.
Bída. Tak by se dal nazvat první poločas s Chrudimí. Soupeř nás jasně přejel. V druhé půli jsme
přidali na důrazu, bojovnosti, častější střelbě
a nakonec jsme v závěru zápasu stihli vyrovnat.
Nejlepší poločas turnaje.
Proti favoritovi z Přelouče jsme neměli co ztratit. Kdybychom odehráli zápas stejně jako druhou
půli s Chrudimí, mohli jsme i slavit. Na kdyby se
ale nehraje. Přizpůsobili jsme se vlažné hře soupeře, který však naše individuální chyby dokázal
potrestat.
Celkově turnaj nedopadl špatně. Je na čem
stavět. Musíme však zapracovat na stále stejných
a dokola opakujících se chybách.
Výsledky:
Polička – Přelovice 6:3 (Dospěl, Pavlík J. 2x, Šedajová, Mužík, Navrátil)
Polička – Chrudim „B“ 4:4 (Mužík 2x, Šedajová,
Konopásek)
Polička – Přelouč 4:6 (Šedajová, Hájek 2x, Pavlík J.)
Sestava: Paclík, Navrátil – Hájek, Šimek, Husák, Pavlík J. – Šedajová, Mužík, Dospěl, Konopásek, Kastner, Laška
Trenéři: Pavlík, Karlík, Mlynář
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Poděkování všem skvělým fanouškům a rodičům s přípravou turnaje.
Starší přípravka
V sobotu 6. 5. naše malé fotbalové naděje měly
možnost ukázat domácímu publiku něco ze svého
fotbalového umění a dokázat, že všechny dosavadní výsledky probíhající sezony nejsou jenom
dílem náhody. Povedlo se jim to náramně. Nejen,
že vyhráli všechna tři utkání, ale ukázali všem,
po spoustě krásných akcích, že fotbal hrát umí.
Malý výpadek nastal pouze v druhém poločase
druhého utkání, kdy za stavu 6:1 naši borci měli
pocit, že se nemůže nic stát, ubrali na koncentraci,
a soupeři se díky tomu málem podařilo vyrovnat.
Chybami se člověk učí a naši malí fotbalisté si
už teď budou určitě pamatovat, že konec zápasu
neurčuje momentální výsledek, ale pan rozhodčí
závěrečným hvizdem.
Polička – Přelovice 4:2 (Jílek 2, Šícha, Olšán)
Polička – Chrudim 6:5 (Šícha 2, Libra, Pavlíková, Jílek, Olšán)
Polička – Přelouč 7:1 (Olšán 3, Jelínek, Krištof
2, Kučera)
Sestava: Chalupník, Libra, Pavlíková, Otcovská, Vraspír, Olšán, Jílek, Jelínek, Kučera, Šícha,
Mitáš, Krištof
Trenéři: Lajžner, Král
Libchavy 14. 5.
Turnaj mladší přípravky
Na další turnaj jsme zajížděli za krásného počasí do Libchav.
Hned ráno se nám omluvil brankář, tak jsme
odjížděli oslabeni. První zápas jsme zvládli poměrně klidně a soupeř nám nedělal větší problémy. V druhém zápase proti silné Přelouči jsme se
přetahovali o vedení celý zápas, ale soupeř nás
začal ke konci přehrávat hlavně důrazem a naši
borci se toho trošku zalekli a začali zaostávat. Během posledních dvou minut nám hráči Přelouče
ukázali, jak jednoduše se dávají góly – 3 střely – 3
góly. V posledním zápase už kluci ukázali, že fotbal hrát umí a krásnými kombinacemi a střelbou
jsme zápas zvládli, i když jsme si opět nechali dát
laciné góly a samozřejmě nám chyběl brankář.
Celkově se turnaj vydařil, ale vidíme stále stejné chyby u stejných hráčů a musíme na tom pracovat v tréninku.
Děkujeme za podporu fanouškům.
Výsledky:
Polička – Dolní Újezd 9:4
B: Karlík 3x, Laška 2x, Pavlík Vít 2x, Šedajová,
Trnka
Polička – Přelouč 4:7
B: Karlík 2x, Šedajová, Pavlík Jan
Polička – Libchavy 8:6
B: Karlík 2x, Trnka 2x, Báča 2x, Hájek, Král
Sestava: Král, Pavlík V., Pavlík J., Hájek, Karlík,
Báča, Šedajová, Trnka, Laška
Trenéři: Pavlík Jan, Mlynář Radek, Karlík Jan
Výhra v Libchavách
Za krásného slunného počasí jsme v neděli
14. 5. odehráli další turnaj fotbalových starších
přípravek. Po celou dobu turnaje jsme předváděli pěkný kombinační fotbal, ale jakmile jsme se
dostali k soupeřově brance, byli jsme bezradní.
Neproměňováním vyložených šancí jsme si komplikovali situaci a na výhru, která mohla pokaždé
proběhnout v klidném tempu, jsme se hrozně nadřeli. Nakonec jsme ve všech třech zápasech vždy
nějakou branku vstřelili a turnaj vyhráli.
D. Újezd – Polička 0:1 branky: Král
Přelouč – Polička 2:5 branky: Olšán 3, Libra,
Jílek
Libchavy – Polička 0:3 branky – Olšán, Jílek 2
Sestava: Chalupník, Král, Pavlíková, Otcovská,
Vraspír, Olšán, Jílek, Jelínek, Kučera, Libra, Šícha.
Trenéři: Král, Lajžner
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Rybářské závody
Promočená Jarní přívlač
V sobotu 22. dubna se v areálu Rybářského sdružení Vysočina Polička konal už tradiční závod Jarní
přívlač. Sjelo se na něj 287 rybářů z České a Slovenské republiky (rekordní účast). Aby bylo pro všechny místo, muselo se chytat na všech třech nádržích.
Letos svatý Petr, patron rybářů, poprvé poličským
pořadatelům ukázal svou zachmuřenou tvář – po
celou dobu pršelo. Nicméně rybáři opět prokázali, že

Poděkování
Běh kolem hradeb oslavil další narozeniny. A oslavil je tím nejlepším způsobem. Přímo druhou nejpočetnější účastí historie. Takže první poděkování
patří 364 běžcům. A příjemců díků mohlo být i víc,
kdyby rodiče šli dětem příkladem a nejen je přivedli na start. A ani by nemuseli soutěžit v kategorii
Rodinná družstva. Určitě by z jejich roční přípravy
měly radost zdravotní pojišťovny a děti by je za společné sportování měly ještě raději.
Předposlední dík dále patří pedagogům ZŠ Masarykovy Polička a řadě mladých i starších členů Atletiky Polička. Sváteční volný den věnovali technické
přípravě a následovně i zajištění vlastního závodu.
Děkuji vám.
A protože se závodilo nejen o čest a slávu, patří velké poděkování tradičním sponzorům závodu.
Finance opět poskytla firma CNC výroba Jan Šimůnek, Unie sportu a MEDESA Polička, pod jejímž
názvem se běžel hlavní závod dospělých. Motivační
finance k překonání traťových rekordů poskytl majitel firmy Osobní doprava Martin Tobiáš. Své výrobky či zboží poskytly firmy Elektro Kelvin Petr Krištof,
Zahradní sochy Petr Šimek, Drogerie Teta, Agricol,
Pneu servis Červený a Ravensburger.
Všem zainteresovaným děkuji. Rovněž tak paní
Tomanové za poskytnutí prostor pro výpočetní techniku.
Výsledky jsou již dlouho zveřejněné na stránkách
Iscarexu, hlavního garanta celého běžeckého Poháru Iscarex 2017. Na další výsledky „Hradeb“ se podíváme 1. 5. 2018.
Miloslav Červ

Jezdecký klub
Polička
Závodní sezonu jsme letos zahájili v květnu.
Drezurních závodů se účastnila Aneta Langrová
s koňmi Carerra a GupiRupi.
1. 5. jsme navštívili jezdecký areál Derby Bohuňovice. Klisna Carerra startovala v soutěžích
st. Z, kde získala 1. a 2. místo, GupiRupi v soutěžích stupně L 2. a 7. místo.
6. 5. jsme vyjeli do stáje Piafa ve Vyškově. Koníci
opět potvrdili formu. Carerra v úlohách st. Z vybojovala 1. a 2. místo. GupiRupi si polepšil a byl
dekorován jako 2. a 5.
Lucie
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nejsou žádné třasořitky – vzdalo to pouze 17 z přihlášených.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Klasická Jarní přívlač patří k našim nejstarším závodům. Letos je to tuším 17. ročník, který vstoupí do
historie, pokud jde o účast. Velmi nás těší zájem Slováků, kteří tvoří zhruba polovinu startovního pole.
Ukazuje se, že bez nich a bez rybářů z ČR bychom
takové závody ani nemohli pořádat. Trochu nás zlobí počasí, ale musíme si uvědomit, že je duben, známý svými rozmary. Důležité je, že ryby berou, takže
vládne všeobecná spokojenost. Není divu, protože
jsme k předchozímu zarybnění dosadili další obrovské množství ryb – 8 000 pstruhů duhových a sivenů, mezi nimi i kapitální, trofejní pstruhy o délce 50

totiž postupně zájem o kaprařské závody snižoval
všude, zato se tahákem staly závody v lovu dravců
na vláčku – pstruhy počínaje a candáty, štikami,
okouny aj. konče. Takže nyní s nostalgií vzpomínám
na naše kdysi pořádané 24 hodinové závody dvojic
v lovu kaprů, což byla obrovská zátěž pro pořadatele i závodníky. Tehdy to byly neskutečně atraktivní
akce, na které se sjížděli rybáři ze všech konců republiky, dokonce i ze zahraničí, kteří si vysloveně
užívali celonoční rybolov… Jenže tyto věci jsou už
dnes pasé. Za tu dobu se mnohé podstatně změnilo,
nadšení pro celonoční rybaření je už dávno pryč.
Takže mám-li v tuto chvíli, kolo před koncem, závod hodnotit, musím upřímně říci, že v kontextu
všech ‚událostí’ proběhl na vysoké úrovni, z čehož

až 70 cm a váze kolem 4 kg, což nás stálo skoro půl
miliónu korun.
Závod má pět padesátiminutových kol, v prvním
bylo uloveno 1 450 ryb, což je nebývale velmi dobrý
výsledek. Takže v tuto chvíli, krátce před koncem,
odhaduji, že to bude nejméně 4 500 ryb, mezi nimi
i zmínění velikáni. Raritou je, že na horní nádrži
(Pk 2) byl regulérním způsobem (za hubu) uloven
kapr 80 cm o váze 10 kg. Dotyčný jej zdolával celé
kolo, takže vlastně nemohl závodit. Proto na něj budeme pamatovat s nějakou cenou, neboť kapr se do
výsledků nezapočítává. Z celkového pohledu lze říci,
že závod splnil očekávání po rybářské i společenské
stránce, přestože bylo chladno a pršelo. Hlavní je, že
ryby braly.“
Celkové výsledky: 1. Rasťo Kuhajda, 2. Jaroslav
Martinů ml., 3. Braňo Pecník, 4. Radoslav Bělovič,
5. Petr Bačovský atd. První tři závodníci obdrželi
poháry a poukázky na zboží v hodnotách 5 000 Kč,
3 000 Kč a 2 000 Kč. Největší rybu (pstruh 67 cm)
ulovil, pohár a věcnou cenu převzal Dušan Patrončák. Díky sponzorům si závodníci (dle umístění) rozebrali přes 60 věcných cen.
Text a foto: L. Vrabec
Májový dvojboj, aneb… v párech
na kapry a pstruhy
V sobotu 6. května se v areálu Rybářského sdružení Vysočina Polička konal závod, známý z kalendáře akcí RS jako Májový dvojboj. Jde o soutěž dvojic,
které se mohou rozhodnout, kterou ze dvou vypsaných kategorií si zvolí – buď budou lovit kapry, nebo
pstruhy. (Pozn. autora: Mohou samozřejmě závodit
v obou kategoriích současně, ale toto tříštění sil se
prý hrubě neosvědčilo…).
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů nám k tomu
řekl: „Je to letos první kaprový závod, neboť všechny předchozí byly pstruhařské. To současně znamená, že dnešním dnem byla na nádrži číslo 1 otevřena pro zbytek roku hlavní kaprařská sezóna, což
samozřejmě přivítají nejen kapraři, ale i všichni
ostatní rybáři. Druhou soutěžní kategorií v tomto
závodě je lov pstruhů. Tentokrát jsme další nevysazovali, protože ze zarybňování předchozích závodů
jich v nádrži zůstalo skromným odhadem nejméně
8 000, což je číslo nebývalé. Pochopitelně tu zůstala
řada kousků trofejních, už několik jich bylo uloveno.
Máme obrovskou radost, že o letošní ročník závodu byl mnohem větší zájem. Loni se ho zúčastnilo
pouhých 48 dvojic, letos už 65. V posledních letech se
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máme obrovskou radost. To že ryby braly, a berou,
prokázal hned první poločas – za pouhé tři hodiny
bylo uloveno 2 100 pstruhů a 168 kaprů. Nejúspěšnější dvojice chytila 104 pstruhy, druhá 101. To jsou
obrovská čísla, která nepotřebují další komentář.
Zároveň potvrzují, že ty ryby tu opravdu jsou a nebylo třeba přidávat další. Navíc se nám vyvedlo
i počasí, bylo krásné teplé ráno, nefouká vítr. Teď
už je sice na spadnutí déšť, ale to nikoho nevyvádí
z míry. Já jsem přesvědčen, že nám to vydrží do konce závodu. Ale kdyby ne, nic se neděje. Je květen, a já
si myslím, že déšť ke květnu patří.“
(Poznámka autora: nemýlil se. Nepršelo. Ale já
dodávám, že v květnu nemá oschnout pastýřovi hůl
a chalanovi…).
Konečné výsledky: Největší rybu ulovila dvojice Borský – Chemišinec (kapr 72 cm). Kategorie
pstruh: 1. Vopršal – Horňas, 2. Netolický – Horký,
3. Čestulík – Klouda atd. Kategorie kapr: 1. Kyncl –
Hlásenský, 2. Šafář – Pravec, 3. Jílek – Šutera atd.
Text a foto: L. Vrabec

Na turnaji Dona Bosca každý gól pomáhá
Týden volna, jež mají pravidelně školáci během
března, se ani letos nemohl obejít bez tradičního florbalového turnaje Dona Bosca. Ve dnech
10.–11. března odstartoval v Lubné již 14. ročník.
Turnaj byl letos obohacen o zajímavou novinku.
Pořadatelé ve spolupráci s mezinárodní organizací
Unicef připravili projekt s názvem „Každý gól pomáhá“. Za každý vstřelený gól přidali sponzoři určitou částku do speciální kasičky. Své dary tu mohla
kromě hráčů přidat i široká veřejnost. Za dva dny
turnaje tento projekt získal 12 124 Kč, tato částka
bude věnována Unicefu.
V pátek si na hřišti zahrály týmy mladších a starších žáků, večer nastoupili ostřílení matadoři v kategorii veteráni. Na slavnostním zahájení zazněla
slova posilující sportovního ducha od salesiána Petra Zelinky ze Sebranic a odpoledne přišel hráče podpořit jeho spolubratr Petr Košák. V kategorii mladší
žáci proti sobě nastoupilo 10 týmů, nejsilnější z nich
byl FbC Skuteč. U starších žáků si zlatý kov vybojoval tým YBK Okapáři, kde si spolu zahráli hoši
z Lubné a Litomyšle. Při večerních zápasech veteránů o napětí nebylo nouze, zlatou medaili si odvezl
tým Hydra ze Svitav.

Druhá část florbalové štafety patřila výhradně kategorii muži. Od sobotního rána na lubenské palubce hrálo 12 týmů o první post. Plná hala fanoušků
zhlédla nespočet kvalitních a vyrovnaných soubojů.
Bronzovou medaili si odvezl tým Aquafield do Litomyšle. Poprvé v historii turnaje při finálovém zápase proti sobě nastoupily dva domácí lubenské týmy.
Vítězné žezlo si nakonec vybojoval tým pod názvem
Bílý balet.
Během celého turnaje bylo pro více než 300 účastníků připraveno kvalitní zázemí. Všechny zápasy
byly objektivně rozhodovány licencovanými rozhodčími a na doplnění sil si mohl dát každý hráč chutný
guláš či ke svačině domácí pomazánku s chlebem.
Turnaj Dona Bosca neboli tradiční zimní dvoudenní florbalová štace si za svou dlouholetou historii
získala mnoho podporovatelů a účastníků, kteří se
sem rádi vrací i ze vzdálenějších míst. Organizátoři
rok co rok přináší nové věci ke zpestření sportovního zážitku a my se můžeme těšit, co připraví na další
ročník.
Fotografie z turnaje naleznete na adrese
www.florbaldb.cz.
Tereza Košňarová

Hokejbalová
minipřípravka
Dne 7. 5. se konal 5. turnaj minipřípravek nazvaný Polabský pohár. Cesta našich malých Komeťáků směřovala už v brzkých hodinách směr
Pardubice – Polabiny. Celkem odehráli sedm zápasů, z kterých brali vždy výhru a plný počet bodů.
Skóre za celý turnaj 51:3 mluví za vše.

Naši hráči předváděli suprové výkony, takže si
fanoušci přišli na své. Jak říkáme – mělo to oči.
Atmosféra byla úžasná. Kluci se rvali o každý míček a Andrejka v brance opět nezklamala.
Co říci závěrem? Hráčům a trenérům – děkujeme.
rodiče

Úterní běhání
v Liboháji
V loňském roce se na startu Úterního běhání
po vlečce sešlo více než sedmdesát 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.
Dosud proběhly závody 11. 4. , 25. 4. , 10. 5. , 23. 5.
Další se budou konat 6. 6., 27. 6., 12. 9. a 26. 9.
Zúčastnit se mohou všechny věkové kategorie,
startovné je dobrovolné. Těšíme se na vaši účast.
Informace, výsledky: www.f-bikeklub.cz.
-tf-

Bezpečné branky
Více než trojnásobně vzrostly od roku 2013 krajské dotace na podporu sportu. Letos Pardubický
kraj věnuje do této oblasti téměř 50 milionů korun.
Podpora se týká jak velkých sportovních svazů,
tak malých tělocvičen a hřišť, mezinárodních akcí
i malých turnajů.
„K nejzajímavějším projektům patří Bezpečné
branky, kde spolupracujeme s Fotbalovou asociací České republiky. Přispíváme oddílům vždy
na jednu branku nové generace pro mládežnické
kategorie, která je vyrobena z lehkých materiálů
a vzhledem k předchozím úrazům dětí je tato konstrukce mnohonásobně bezpečnější,“ řekl radní
pro sport René Živný. Druhou branku si klub musí
pořídit z vlastních prostředků.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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MTB závody

Pingpongová sezona je za námi

MTB závody v Poličském Liboháji přilákaly téměř 200 bikerů.
Na začátku května se v Liboháji a v přilehlých
prostorách sjezdovky konaly 2 náročné MTB závody. V neděli 7. 5. bylo na programu již tradiční
Poličské cross-country zařazené jako úvodní podnik Poháru Českomoravské vrchoviny. Na start se
přihlásilo 50 mužů, 3 ženy a 5 účastníků v mládežnických kategoriích. Po odjetí 4 kol se z vítězství radoval Michal Vejda (Prestige cycling team).
Mezi ženami vyhrála Zuzka Šafářová startující za
pořádající oddíl CYKLO – SKI klub Polička.
Ihned v úterý 9. 5. se na stejné trati konal závod
zařazený do seriálu Bikové úterky. V kategoriích
mládeže startovalo 77 dětí, v hlavním závodě startovaly 3 ženy a 46 mužů. Vítězství na promoklé
trati získal Tomáš Stuna (BB Superior).
Více informací o nadcházejících akcích v okolí naleznete na našem FB (CYKLO – SKI klub
Polička) a našich internetových stránkách
(www.cyklo-ski-policka.cz).
cyklo-ski
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Oddíl stolního tenisu TJ Spartak Polička ukončil úspěšnou sezonu, i když vysněný postup v posledním zápase sezóny těsně utekl. „A“ družstvo
tak skončilo těsně na druhém místě a „B“ tým po
překvapivých výsledcích nakonec skončil v okresní soutěži na pěkném 5. místě.
Dne 22. 4. se uskutečnil v poličské sokolovně závěrečný oddílový turnaj. Turnaj se nesl v přátelské
náladě a po vyrovnaných bojích se na prvním místě umístil navrátilec z Borové Roman Češka.
Výsledky: 1. Roman Češka, 2. Jakub Trnka 3. Josef Baláš, Leoš Ševčík
Oddíl slaví úspěchy i v mládežnické kategorii,
kde musíme a také chceme velmi poděkovat panu
řediteli E. Střílkovi, který se výchově stolních tenistů dlouhodobě věnuje, a i díky jeho obětavosti Samuel Šafář postoupil v krajském přeboru ze
skupiny mezi 16 nejlepších. Tam však narazil na
zkušenější hráče a ukončil turnaj na krásném 9.16. místě.
8. 4. se hráči zúčastnili v Jimramově velmi dobře obsazeného turnaje a na 1. místě se po fantastic-
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kém výkonu umístil Leoš Ševčík. Poličský úspěch
byl umocněn 3. místem Jakuba Trnky.
Poličský tým se v průběhu sezony také zúčastnil
litomyšlské městské ligy. Naše družstvo ve složení: Baláš, Ševčík, Fendrych, Hartman, Uttendorfský v této soutěži týmu již druhý rok po sobě zvítězilo a převzalo putovní pohár.
Nelze nevzpomenout na to, že celá sezona se
nesla i v duchu vzpomínek, když nás vloni po sezoně 14. 5. opustil poličský dlouholetý hráč a veliký
kamarád Luboš Čípa.
-jb-

Vydařená veslařská zima
Pěl let gymnastiky a čtyři roky posilování měla
na svém kontě Jana Navrátilová (36). Potom následovala několikaletá přestávka od sportování, Jana
se věnovala mateřským povinnostem. Proměna postavy, a současně i touha návratu k pohybu, dovedla
Janu po letech zpět do posilovny. Bylo to správné
rozhodnutí, zatím 8 kg úbytku tělesné hmotnosti,
a po čtyřměsíční veslařské přípravě navýšení osobního rekordu ze 77 na želených 175 opakování, hovoří za vše. Jana Navrátilová docílila zlepšení z pěkného 20. místa až do TOP tenu na cenné 6. místo.
Svalová i pohybová paměť zapracovala a její tělo
i výkonnost zatím skvěle reagují, bývalá sportovkyně se dostává do obdivuhodné kondice.
Jednoznačnou dvojkou tohoto období, a to nejen
mezi ženami, ale i v rámci společného hodnocení
s muži na základě porovnání podle výkonnostních
stupňů, se stala paní učitelka Vislocká. Mgr. Silvia
Vislocká (28) je kondiční cvičenkou a běžkyní ze
slovenské kulturistické rodiny, ve které pravidelně trénuje velmi svalnatý tatínek i jeho všechny tři
děti. Silvia Vislocká také dosáhla po delší několika-

měsíční veslařské přípravě výrazného zlepšení a na
výšila svůj rekord z 68 na téměř železných 121 opakování a dosáhla tím výrazného posunu z 25. až do
TOP tenu na 10. místo! Poctivá, pravidelná, dlouhodobá příprava se vyplatila, 10. místo v konkurenci
80 žen je krásný výsledek.
Třetí v absolutním pořadí, a nejlepší borec tohoto období mezi muži, je fyzicky zdatný Libor Kolář
(45) z Kněževsi, který pravidelně trénuje cyklistiku,
fotbal, spinning a občas se vyřádí na veslařském
trenažéru. Libor Kolář navázal na svůj starší výkon
178, zlepšením až na kvalitních 353 opakování. To
mu zajistilo posun z 82. až na velmi pěkné 28. místo.
Druhým nejlepším mužem zimy 2017 se stal statný chasník, profesí řezník, Josef Vrbas (28) z Olešnice. Josef má slušnou sportovní dráhu v podobě
osmi let motokrosu, šesti let bojových sportů, jeho
doposud největší sportovní úspěch je 4. místo na
mistrovství Evropy v zápase grepling. Josef Vrbas
předvedl ve veslování obdivuhodný start 327 opakování, což pro něj znamená hned v úvodu parádní
33. místo v těžké konkurenci 321 mužů.
Třetím mužem zimy se stal člen sebeobrany Borová, Vladimír Totušek (24). Borec s fyziognomií
kanadského dřevorubce vlétl do soutěže podobným
startem jako Pepa Vrbas a zajistil si hned 36. místo
za krásných 313 opakování. Jeho další tři kolegové
ze sebeobrany Borová jen nevěřícně přihlíželi, kde
se v jejich kamarádovi bere tak velká vytrvalostní
síla. Zcela určitě vedle sebeobrany a pravidelného
posilování vděčí Vladimír za svoji nadstandardní
kondici i pravidelné každodenní práci v zemědělství od svých 12 let.
Mezi borce z Borové se vklínil mladý, štíhlý, leč
pevný, šlachovitý a vyrýsovaný, povoláním řezník
z Krásného, Luboš Tauber (22), který předvedl zlepšení ze 166 opakování a 94. místa na 231 opakování
a 56. místo. Zodpovědná tříměsíční veslařská příprava se Lubošovi vyplatila.
Dalším mladíkem, který se uměl vklínit mezi
členy sebeobrany Borová, je hokejista, hokejbalista
a motokrosový jezdec Matěj Skřipský (23). Matěj se
stal zvýšením svého výkonu z 62 na 210 opaková-

ní, a hlavně velikým postupem z 289. na 68. místo,
tedy zlepšením o 221 míst, skokanem celé soutěže
v rámci změny pořadí.
Pět let posilování, tři roky workoutu a jeden rok
sebeobrany má za sebou Libor Kučera (22) z Borové,
který předvedl pěkný start a zařadil se hned do elity
výkonem 205 opakování, což mu dalo 73. místo.
Naprosto stejně zabodoval další borec ze sebeo-

brany Borová, Vladislav Buber (32), výkonem 205
opakování. Vyznavač posilování, cyklistiky a bojových sportů, které pravidelně trénuje již sedmým
rokem, se zařadil vzhledem k vyšší tělesné hmotnosti na 75. místo veslařské soutěže.
Posledním členem sebeobrany Borová je Ondřej
Rompotl (25) se vstupním výkonem 174 opakování. Tento start dává Ondrovi v žebříčku prozatím
91. místo.
Dalším úspěšným sportovcem je teprve 17letý,
68 kg vážící mladík z Olešnice, Milan Fiala (17),
který je již 14 let motokrosovým jezdcem, v tomto
sportu je i účastníkem mistrovství světa. Dále Milan soutěží v populárním seriálu Spartan race, ve
kterém vybojoval mimo jiné 1. místo v GRAND
PRIX Maďarska. Je také vyznavačem bojových
sportů. Na jeho nízký věk i hmotnost měl Milan
pěkný veslařský start v podobě 172 opakování, což
mu zajistilo v žebříčku 93. místo.
Dalším vyznavačem bojových sportů a posilování je Martin Zapalač (33). Martin předvedl solidní
start 159 opakování, za které se prozatím usadil na
111. místě soutěže.
Cyklista Antonín Drahoš (48) se z úvodních 73
opakování dokázal po půlroční přípravě zlepšit
na 153 opakování, a tímto výkonem se posunul
z 263. místa na 129. místo žebříčku.
Další výsledky stručně:
Jakub Fiala – 61 opakování, Petra Kalinová – 56
opakování, Andrea Roušarová – 55 opakování, Iveta Soušková – 38 opakování a Martina Zapletalová
– 29 opakování.
Co dodat závěrem? Veslařská soutěž vznikla
téměř před šesti lety. Již více než dva roky nikdo
z mužů neohrozil dominantní postavení prvních
15 borců. Častý pohyb se děje v dolních, středních
i vyšších patrech tabulky, vše ovšem končí v nejlepším případě 16. místem. Prvních 15 míst, a počty
opakování kolem 500, jsou pro naprostou většinu
mužů pouze oblastní „sci-fi“.
Jiří Štěpánek, kondiční trenér

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

Volejbalové zprávy
Českotřebovský pražec potřetí
V posledním kole se v České Třebové představili
opět chlapci. Tentokrát se posunuli v pořadí až na
páté místo. Velkým překvapením bylo po třech turnajích vybojované třetí místo v celé sérii. Takže kluci
Matěj, Fanda a Ondra nakonec pohár přivezli.
Přípravka
Dvěma dalšími koly pokračovala tato soutěž dívek.
Náš A tým byl úspěšný na 50 %. Nejprve děvčata na
body pustila před sebe hráčky D. Újezdu, aby v zápětí také na body přeskočila soupeřky. Před posledním kolem trůní na prvním místě. V posledním kole
11. 6. to bude hop nebo trop. Jedině vítězství nám zaručí titul přebornic. O tento titul se popereme s Dolním Újezdem až v Pardubicích.
Chlapce prověřilo zatím pouze jedno jarní kolo.
Patří jim také pochvala, protože udrželi druhou výkonnostní skupinu, a to na třetím místě.
Barevný minivolejbal
Poslední festival nejmladších volejbalistů hostil
Lanškroun. Popularita toho sportu je bezkonkurenční. Během dvou dnů se v lanškrounské hale
vystřídalo cca 500 hráčů a hráček. Polička byla tentokráte úspěšná. V kategorii žlutých se na 2. místě
umístila Anežka Dvořáková a Martin Baláš (velice
zdatný náhradník na poslední chvíli) a na 3. místě se
umístila Bára Sodomková a Bára Šafářová.
Turnaj nejmladších
Tak máme za sebou další boje o medaile. Tentokrát bojovali žluťásci prvních tříd a začínající ze tříd
druhých. A medaile jsou doma. Krásné třetí místo
vybojovaly Eliška Machová a Kája Sílová a ještě
krásnější místo druhé vybojovaly Natálka Zelendová
a Štěpánka Klepárníková.

Turnaj žákyň – turnaj Jirky
Lóna v Olomouci
Jako náhradnice vstoupila naše děvčata do jednodenního turnaje. Devítka děvčat odjížděla plna
očekávání. Již dopoledne začala spanilá jízda za medailí. Družstvům Olympu Praha, polskému Zywiecu
a Olomouci jsme ukázaly, jak to u nás doslova válcujeme. Velkou euforii nenarušilo ani semifinále s polským Ciezynem a Bratislavou, které jsme byly sotva
do pasu. Že to není o výšce v této kategorii, se záhy
ukázalo. Jsme ve finále a moc si přejeme družstvo
Nového Veselí. Chceme mu oplatit porážku z mistrovství republiky. A také Veselí máme. Holky plné
radosti a bojovného ducha vlétly do zápasu famózně.
Bez větších problémů vedeme 1:0. Ale ukázalo se, že
nemáme plně vyrovnaný mančaft. Základní šestka
byla značně vycucána. 1:1. V tiebreaku už prohráváme 9:3, ale zase bojujeme, štěstí se pro nás zastavilo
na stavu 11:11. Ale co, stříbro má chuť zlata. Nejlepší hráčka Poličky byla vyhlášena Kačka Pešavová,
hrála velmi obětavě. Ještě vyšší ocenění si odvážela
Aneta Mlynářová, která se stala nejlepší nahrávačkou turnaje.
Muži
Krajská soutěž mužů vstoupila do své druhé poloviny. Poličtí volejbalisté hned v prvním duelu zůstali
na hřišti tu možnou nejdelší dobu. S Chocní bojovali
ve dvou pětisetových bitvách. Ve Slatiňanech v druhém kole to byla devítisetová bitva. V tabulce jsou
druzí se ztrátou 2 bodů na první Lanškroun.
-har-
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Plavecký bazén
1. čt
2. pá
3. so
4. ne
5. po
6. út
7. st

8. čt
9. pá
10. so
11. ne
12. po
13. út
14. st

15. čt
16. pá
17. so
18. ne
19. po
20. út
21. st
22. čt
23. pá
24. so
25. ne
26. po
27. út
28. st
29. čt
30. pá
1. 7. so
Sauna
1. čt
2. pá
3. so
4.–30. 6.

6.00-16.00; 18.00-20.00; 16.00-17.00
plavání pro těhotné; 17.00-18.00 kurz
pro dospělé
6.00-10.00; 12.00-19.00; 19.00-20.00 kondiční pl.
Rezervace; 14.00-20.00
Zavřeno
6.00-16.00; 18.00-20.00; 16.00-18.00
kurzy pro děti
6.00-16.00; 18.00-20.00; 16.00-18.00
kurzy pro děti
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
6.00-16.00; 18.00-20.00; 16.00-17.00
plavání pro těhotné; 17.00-18.00 kurz
pro dospělé
6.00-19.00; 19.00-20.00 - kondiční pl.
14.00-20.00
Zavřeno
6.00-16.00; 18.00-20.00; 16.00-18.00
kurzy pro děti
Z důvodu odstávky ČEZ elektrické
energie je bazén uzavřen 6.00-20.00
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
6.00-16.00; 18.00-20.00; 16.00-17.00
plavání pro těhotné; 17.00-18.00 kurz
pro dospělé
6.00-19.00; 19.00-20.00 - kondiční pl.
Rezervace; 14.00-20.00
6.00-19.00; Zavřeno
6.00-16.00; 18.00-20.00; 16.00-18.00
kurzy pro děti
6.00-16.00; 18.00-20.00; 16.00-18.00
kurzy pro děti
6.00-17.30; 17.30-19.00 - kondiční pl.;
19.00-20.00 aquafitness
6.00-16.00; 18.00-20.00; 16.00-17.00
plavání pro těhotné; 17.00-18.00 kurz
pro dospělé
6.00-19.00; 19.00-20.00 - kondiční pl.
14.00-20.00;
Zavřeno
6.00-20.00
6.00-20.00
6.00-17.30; 17.30-19.00 - kondiční pl.;
19.00-20.00 aquafitness
6.00-16.00; 17.00-20.00; 16.00-17.00
plavání pro těhotné
6.00-20.00
Zavřeno
16.00-20.00 ženy
16.00-20.00 muži
14.30-16.55 ženy;
17.00-20.00 společná
zavřeno

Veřejnost: Teplota vody v poličském bazénu je
každý provozní den 28 °C.
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.
Upozornění: V letních měsících (v době odstávky) proběhne zatraktivnění plaveckého

bazénu zbudováním vířivky a tobogánu. Předpokládané uzavření bazénu bude od 1. 7. do
14. 9. Předpokládané zahájení provozu bazénu
je od 15. září 2017. Kurzy plavání kojenců a batolat, ostatní kurzy budou pokračovat dle rozpisu
v září.
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
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.
Koupaliště
Koupaliště bude v červnu otevřeno od soboty
24. 6. do 30. 6. denně od 12.00 hod. do 18.00 hod.
Červenec a srpen: provoz koupaliště denně
10.00-19.00 hod. dle počasí.
Vstupné: děti do tří let zdarma, děti od 3 do
15 let 20 Kč, dospělí 40 Kč, ZTP a ZTP/P děti a jejich průvodci 10 Kč, ZTP a ZTP/P dospělí a jejich
průvodci 20 Kč. Po 17 hodině vstupné 50 %.
Půjčovné: rukávky/pár 5 Kč/hod., plavecký pás
5 Kč/hod., pálka na stolní tenis 2 ks a míček 1 ks
10 Kč/2hod., slunečník 1 ks 10 Kč/den, plážové
hřiště 100 Kč/2 hod.
Vstupné na koupaliště platí hráči i diváci plážového volejbalu, návštěvníci kiosku dle platného
ceníku. Vstupné a půjčovné jsou včetně DPH.
Přijímáme poukázky SODEXO a Rodinné pasy
(sleva 5 %)
Informace: Návštěvníci koupaliště si mohou
po dobu plavání své cennosti uložit do trezoru
v pokladně.
Kiosek na koupališti je otevřen vždy po dobu
provozní doby.
Provoz zimního stadionu
Inline plocha na zimním stadionu otevřena:
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.

3.–4. června – Údolím Bílé
Opavy. Dvoudenní autobusový
výlet do Jeseníků s noclehem na
Pradědu. Vedoucí akce Vilma
Červená.
Středa 7. června – Z Vendolí do
Svitav. Odjezd z Poličky v 7.30 hodin do Vendolí. Vycházka od zastávky Vendolí do Svitav. Ve Vendolí se zastavíme u Vendolské lípy a kolem
kostela sv. Ondřeje se do Svitav vydáme po nové cyklostezce. Ve Svitavách si nejdříve projdeme naučnou
stezku Vodárenským lesem a navštívíme Park patriotů a geopark. Návrat do Poličky vlakem. Trasa asi
10 km. Na vycházku zve Josef Brokl.
16.–18. června – Setkání cykloturistů na Vysočině. 22. ročník setkání cykloturistů na Kadově. Sraz
účastníků v pátek večer na Kadově. Ubytování ve
vlastních spacích pytlích a karimatce. Možnost též
příjezdu v sobotu do 8.00 hod. Trasy do 80 km. Akci
připravili Míla Štefka a Renata Hanyková.
Středa 21. června – Moravský kras. Na první letní den se vypravíme do Moravského krasu vlakem.
Sraz účastníků v 7.30 hod. na nádraží ČD v Poličce,
odjezd 7.30 hod do Blanska. Z Blanska pojedeme
Kasobusem na Skalní mlýn a odtud projdeme po naučné stezce kolem propasti Macocha zpět na Skalní
mlýn. Trasa do 12 km. Do Poličky se vrátíme vlakem
s příjezdem v 17.29 nebo 18.29 hod. Na vycházku zve
Jiří Andrle.
Středa 28. června – Přes Buchtův kopec. Linkovým autobusem ve 12.38 hod z aut. nádraží,
12.40 hod. Vrchlického ul. na zast. Březiny, U Valeských, a po žluté přes Podlesí na Buchtův kopec.
Odtud půjdeme po zelené do Krásného a přes Maděru do Telecího. Linkovým autobusem z Telecího se
vrátíme do Poličky. Trasa 12 km. Vycházku vede Jiří
Andrle.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.policka.
cz/kct. Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Kamenecké podání
Dne 24. 6. se bude konat na
antukových hřištích v areálu
Pod Lípou v Kamenci 18. ročník
amatérského volejbalového turnaje Kamenecké podání. Hrají
smíšená družstva (min. dvě
ženy – bez omezení, v týmu mohou být max. dva
registrovaní muži, kteří jsou na soupisce soutěže
dospělých v rámci Českého volejbalového svazu –
nejvýše do KP 2). Počet družstev je omezen na osm.
Přihlášky přijímáme do 14. 6. na e-mailové adrese
kameneckepodani@nastrankach.cz.
J. K. Dvořák, TJ Spartak Polička RS

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

