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10 LET VÝROČÍ DPS PENZION
Ve středu 28. 2. 2007 slavil DPS Penzion výročí
10 let od založení. Po celý den si mohli návštěvníci
prohlédnout výstavu prací klientů DPS, nebo videofilmy, které byly natočeny v průběhu let fungování
Penzionu.
Na oslavu byl pozván radní Pardubického kraje
Bc. Miloslav Macela zodpovědný za sociální péči,
starosta a místostarostka města Poličky, zástupci
svazku AZASS, zástupce T.E.S. s.r.o. aj. Na úvod
uvedl ředitel Penzionu několik stručných informací
o organizaci.
Provoz DPS byl zahájen v roce 1997, cena realizace výstavby činila 82 mil. Kč, z toho 60 mil. Kč
byla dotace. Nyní žije v Penzionu 97 obyvatel. DPS
poskytuje pečovatelské služby pro své obyvatele
i pro externí klienty. Organizuje volnočasové aktivity – taneční kroužek Berušky, pěvecký kroužek
Poupata, výtvarnou dílnu, univerzitu 3. věku, výuku anglického a německého jazyka, výuku základních znalostí práce s počítačem, odpolední besedování Kavárnička, cvičení jógy, výlety apod.
V rámci programu oslav vystoupili hosté - děti
z MŠ Hegerova a žáci ZUŠ B. Martinů v Poličce.

Dalšími účinkujícími byli klienti DPS, kteří jsou
členy tanečního souboru Berušky a pěveckého
souboru Poupata.
Pan starosta ocenil a poděkoval řediteli DPS
panu Brandejsovi za práci, kterou Penzion vykonává pro seniory a popřál všem obyvatelům mnoho
zdraví a sil do dalších let.
-pm-

vede a řídí ředitel Pavel Brandejs a vede jej velmi
dobře.
Růžový dům a růžové malé domečky jsou
novou stavbou, ale starší svými obyvateli. Na jedné straně je obtékán Bílým potokem, na druhé
straně lemován silnicí a doplněn zelení trávníků,
květinovými záhonky, atriem s besídkou. Stal se
jednou z dominant Poličky.
Žití zde splnilo očekávání jeho obyvatel, poskytlo služby zdravotnické, ale hlavně domov,
kde zařízení je přizpůsobeno kolektivu. Penzion
žije, dýchá, mluví, pláče, směje se – má svého
ducha. Ráno se probudí do slunka, deště, desítkami očí svých obyvatel, jejich nadějemi, smutkem,
radostmi. Máme svůj program, který umožňuje
i dalším obyvatelům Poličky navštívit nás a tak
propojit náš domov s životem města.
Obyvatelka penzionu
L. Širůčková

BLAHOPŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ
Jménem města Poličky gratulujeme k významnému životnímu jubileu panu Ing. Ladislavu Vrabcovi. Do dalších let přejeme zdraví,
štěstí, pohodu a mnoho osobních i pracovních
úspěchů a zároveň děkujeme za jeho dosavadní
práci.
Jaroslav Martinů, starosta
a JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.,
místostarostka
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MP - NOVÁ SLUŽBA
OBČANŮM
Chystáte se na dovolenou, dlouhodobou návštěvu
nebo pracovní cestu a bojíte se o svůj majetek? Obraťte se na strážníky Městské policie Polička. Zajistíme
kontrolu vašich domů, bytů, chat a garáží. Provedeme
vizuální kontrolu zajištění oken, dveří a zabezpečovacích prvků. V případě zjištění narušení ihned
vyrozumíme vámi určené kontaktní osoby a Policii
České republiky.
Bližší informace Vám poskytneme na služebně
Městské policie Polička nebo na telefonních číslech:
461 723 806 a 731 441 421.
Pavel Lahodný, velitel městské policie

OHLAŠOVNA POŽÁRU

VÝROČÍ PENZIONU
Vzpomínám 10letého výročí otevření penzionu za přítomnosti zástupců kraje, města Poličky,
penzionu. Stavba byla zařazena do vládního
programu budování sítě sociálních zařízení
– domů s pečovatelskou službou. Od začátku jej

Výběrové řízení na provozovatele IC
..........................
Martinů fest
..........................
Polička Jazz
..........................
Rockoupání
..........................
Výzva sportovní komise
..........................
Sport
..........................

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Mateřské školy Polička oznamují, že ve
smyslu § 34 odst. 2 školského zákona vyhlašují
zápis dětí do mateřské školy pro školní rok
2007/2008.
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání přijímají všechny mateřské školy
v Poličce v době od 1. března 2007 do konce
června 2007.

Od 1. dubna 2007 je zřízena OHLAŠOVNA POŽÁRU města Poličky ve vrátnici firmy PONAS s.r.o. v ulici
Starohradská č.p. 47. Zde mohou občané nahlásit požár nebo jinou mimořádnou událost, pokud nemají
možnost toto učinit telefonicky na číslo 150. Ohlašovna slouží také k vyhlášení poplachu místní jednotce
požární ochrany v mimořádných případech.
Oddělení KŘ

NOVINKY NA HRADBÁCH
MĚSTO POLIČKA, Palackého nám. 160, 572 11 Polička
na základě usnesení č. 111 Rady města Poličky ze dne 12. 3. 2007

VYHLAŠUJE SOUTĚŽ NA PROVOZOVÁNÍ INFORMAČNÍCH
SLUŽEB V POLIČCE DODAVATELSKOU FORMOU
Odpovědná osoba: Jaroslav Martinů, starosta města
Forma provozování:
Požadované činnosti budou vítězným uchazečem provozovány na základě smluvního vztahu s Městem Polička.
Předmět činnosti:
Předmětem této smlouvy jsou tyto obchodní záležitosti, práce a výkony:
• poskytování informací veřejnosti o kulturních a sportovních akcích, zajímavostech
a památkách v Poličce a okolí,
• informace o rekreačních možnostech, ubytování a stravování v Poličce a okolí,
rezervace ubytování,
• vedení registru zájmových sdružení a organizací v Poličce,
• přehled firem, služeb a podniků v Poličce,
• informace o vlakových a autobusových spojích,
• prodej brožur, knih a prezentačních tiskovin o Poličce a okolí,
• nákup a prodej zboží (mapy, pohlednice, filmy, telefonní karty, upomínkové předměty…),
• předprodej vstupenek na akce pořádaných městem, občanských sdružení,
• inzertní vývěska,
• propagace města a vydávání propagačních materiálů po dohodě s městem,
• poskytování informací z oblasti cestovního ruchu pro internetové stránky města,
• faxová služba, skenování fotografií a dokumentů, kopírování pro veřejnost,
• veřejná internetová stanice – 2 místa,
• vedení kartotéky tiskovin a prezentačních materiálů měst a turistických oblastí
ČR

V letošním roce dochází ke změně provozovatele průvodcovské služby na ochozu městských
hradeb. Průvodcovskou službu bude od 3. dubna
2007 zajišťovat Městské muzeum. Dojde tak ke sjednocení prohlídek poličských pamětihodností a zajímavostí (světnička Bohuslava Martinů, muzeum,
galerie a městské hradby) pod jednu organizaci.
Út - Ne 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 hod. Odchod s průvodcem od budovy
muzea, Tylova 114. Předem objednané výpravy mají
přednost, zajištění prohlídky na tel.: 461 725 769,
461 721 207.

3. NEJHEZČÍ POHLEDNICE ČR PRO
ROK 2007 JE Z POLIČKY
Na veletrhu cestovního ruchu Holiday World
2007 v Praze v únoru letošního roku proběhl jubilejní 10. ročník soutěže „O nejhezčí turistickou
pohlednici České republiky“. Soutěže se zúčastnilo
99 pohlednic.

Požadavky:
• schopnost zajištění provozování informačních služeb v cizích jazycích, minimálně
v angličtině a němčině
• uchazeč musí vlastnit živnostenské oprávnění umožňující provozování informačních služeb (viz. příloha)
• předložení návrhu na prostory, kde bude provozována činnost. Stávající prostory
nejsou podmínkou. K dispozici 29 m 2 + 14 m 2, lze pronajmout i méně.
K přihlášce uchazeč doloží:
• ověřenou kopii živnostenského oprávnění
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
• projekt k zajištění činnosti Informačního centra včetně ekonomické rozvahy a personálního obsazení
• návrh typu smluvního vztahu
Předpokládaný termín realizace nejpozději od 1. 7. 2007.
Příjem přihlášek:
Uchazeči zašlou své přihlášky včetně požadovaných materiálů nejpozději do
pátku 18. 5. 2007 na adresu: Město Polička, k rukám tajemníka Ing. Karla Ettla,
Palackého nám. 160, 572 01 Polička.
Uchazeči obálku označí následovně: „Výběrové řízení – provozování IC“
Příspěvek bude poskytnut v pravidelných měsíčních platbách do 10. dne příslušného měsíce. Financování těchto aktivit bude vůči městu zúčtovatelné 1 x za rok. Organizaci cestovního ruchu si zajišťuje město
prostřednictvím odborů města.
Kritéria hodnocení nejvýhodnější nabídky:
1) výše požadovaného příspěvku od města
2) způsob a finanční úhrada převzatých zásob
3) kvalita a reálnost předloženého projektu
4) aktivity nad rámec předmětu činnosti
5) provozní doba

24%
22%
23%
18%
13%

Další ujednání:
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného účastníka, případně soutěž zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo v případě nejasností požádat uchazeče o doplnění jeho návrhu.
Případné informace:

Ing. Karel Ettl, tajemník MěÚ
Tel. č.: 461 723 803
Ing. Karel Ettl, v.r.

O nejhezčích pohlednicích rozhodovala komise
odborných účastníků veletrhu. Polička se v této
soutěži umístila na skvělém třetím místě s pohlednicí „Polička“ složenou ze snímků Jaroslava Horáka
(viz foto).
Vítězem soutěže se stala pohlednice „Pozdrav
z dovolené v jižních Čechách“ z autorského ateliéru Tomáš Drábek a syn. Na rozdíl od předchozích
vítězů soutěže vítězná pohlednice nezobrazuje architektonickou památku ani přírodní útvar, ale pohodu, jakou při dovolené v jižních Čechách mohou
zažít návštěvníci. Na druhém místě se umístila pohlednice Českého Krumlova od Ing. Libora Sváčka.
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji prim. Provazníkovi, dr. Hrubé, dr. Strejčkové a sestřičkám a ošetřovatelům z LDN 1 za obětavou a laskavou péči o mého bratra pana Josefa
Teplého v době jeho těžké nemoci.
Také bych chtěla poděkovat všem, kteří se
zasloužili o fungující LDN v Poličce. Jsem ráda, že
jsem nemusela dojíždět do jiného města.
Jarmila Klímová
***
Za občany obce Lezník bych rád poděkoval
za obětavou práci všem členům hasičského sboru
a především panu Ladislavu Kučerovi a dalším, kteří se podílejí na zvelebování naší obce např. udržování hasičského hřiště a jeho okolí a pořádáním
mnoha krásných letních akcí, které jsou vždy velmi
zdařilé a vstupují do povědomí mnoha občanů také
z okolních obcí.
Tímto bych chtěl za všechny spokojené občany
poděkovat a popřát mnoho síly, zdraví a chuti do
nových akcí pro radost vlastní i občanů naší obce.
-jk-
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V LESÍCH ZÁVIŠE Z FALKENŠTEJNA
Říčka Křetínka, malebné údolí, Závišův hrad.
Poznal jsem je před bezmála dvaceti roky, ale ani
v nejmenším mě nenapadlo, že se později stanou
místem mého budoucího povolání.
Když jsem v roce 1997 začal pracovat jako
hajný u městských lesů Polička, byl mi přidělen
právě tento lesnický úsek. A protože jsem jako
obyčejný vesnický kluk odmalička miloval kopce,
lesy a staré hrady, přijal jsem tuto práci s velkým
nadšením.
S lesnickými mapami v kapsách a s napnutými svaly jsem začal postupně zdolávat příkré
stráně a údolí. Přicházely nové poznatky a zkušenosti.
Bohuňovské skály. Pokud půjdete proti proudu až k tomuto skalnímu útvaru, údolí kolem
říčky Křetínky bude široce rozevřené. Přilehlé
plochy jsou využívány převážně zemědělsky,
pouze vyšší partie svahů pokrývají lesní porosty.
Jakmile však projdete skalním profilem směrem
k obci Hutě, údolí rázem změní svou tvář. Typické jsou prudké svahy padající přímo do koryta
říčky, v mnohých místech jsou svahy zpestřené
vystupujícími hroty skal. Romantický kout pro
milovníky přírody, ale velmi tvrdý oříšek pro
lesního hospodáře.
Hranice lesního majetku. Pozorný návštěvník lesa či vášnivý houbař si možná povšimnul
zachovalých betonových patníčků s nápisem
MP (Město Polička). Z celého srdce děkuji našim předchůdcům za jejich umístění, neboť bez
těchto němých svědků minulosti bychom velice
těžko určovali hranice lesních majetků (pozn.:
roztříštěnost lesních porostů na lesnickém úseku
Svojanov je opravdu veliká, porosty zasahují do
katastrů obcí Študlov, Starý Svojanov, Předměstí,
Svojanov, Kněževes, Hamry, Rohozná, Stašov,
Radiměř a Hlásnice, Kaviny - Dolní Lhota). Pro
mnohé místo s nádherným údolím Bílého potoka
a starým hradiskem, pro mne první praktická
zkouška.
Zanedbané lesní porosty byly pokryty
množstvím starých vývratů, zlomů a souší. Pro
jejich zpracování a vyklizení bylo nejdříve nutné provést zpřístupnění daných porostů. Byly
obnoveny a rozšířeny stávající přibližovací linky,
v některých partiích lesa byly vybudovány linky
nové. Neupotřebytelná dřevní hmota se pouze
rozřezala a sházela na hromady, ostatní dříví se
přiblížilo na odvozní místa. Jenom v této lokalitě
se zpracovalo bezmála 400 m 3 staré hmoty.
Hrad Svojanov. Ve chvílích volna rád vyšlapu
několik desítek schodů na hradní hlásku, abych
se mohl kochat pohledem do okolí. Stabilní smíšené porosty jasanů, javorů a lip, střídané porosty
smrků, modřínů a borovic lákají k procházkám.
Přirozená obnova listnatých dřevin je v této
oblasti velmi vítaná, každá uvolněná plocha je
rychle obsazena vitálním jasanem a javorem.
Uvážlivými lesnickými postupy tak usilujeme
o zvyšování stability a druhové diverzity lesních
porostů. Zejména v této lokalitě se snažíme při
běžném hospodaření posilovat i rekreační funkci
lesa. Uklizené plochy po těžbách, udržované aleje a lesní cesty jsou samozřejmostí.
Městské lesy Polička, to však není pouze
lesnický úsek Svojanov. Celkově nyní obhospodařujeme 2158 ha lesních porostů (dále lesnické
úseky Borová, Telecí a Královec). Tyto tři úseky
spadají do katastrů obcí Borová, Jedlová, Lačnov,
Oldříš, Polička, Lezník, Modřec, Střítež, Pomezí,
Pustá Rybná, Sádek, Telecí a Vendolí. Ale o nich
snad někdy příště.
Závěrem si dovolím jednu radu. Pokud vám to
nebude dělat potíže vypněte o víkendu televizor
či monitor počítače a navštivte lesy Záviše z Falkenštejna. Brány máte otevřené.
Ing. Radek Krejčí,
vedoucí odboru lesního
hospodářství
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Ručičky lachtaní, co práce se bojí, leč tělíčko
alkoholu lačné, toť devatenáctiletý mladík z Poličky. Bláhové jsou představy jeho, že když kapsou
vítr se prohání, v Plusu vzít si zdarma může, co
regály skýtají. Žel bohu ostraha, jiného názoru byla
a s lahvičkou slivovičky žíznivce 16. 2. zadržela.
Po příjezdu strážníků, snědl si mladík, co si sám
navařil a blokovou pokutou byl odměněn…
Jakýsi milovník čarodějnického reje, či snad
vyznavač ohnivých plamenů, rukou svou nezbednou zápalkou škrt a strom v parku 21. 2.
odpoledne podpálil. Výkonem svým dlouho se
nekochal a před příjezdem hasičů od ohně pospíchal. Škoda, že o zážitky své podělit nechce se
a snad proto, že nesmělý je, totožnost svou, před
policií skrývá. Pravdou však zůstává, že čas jméno
jeho přivane a za svůj kousek husarský, po zásluze
oceněn bude…
Místo toho, aby hlavu svou, vědomostmi
z učebnic ve školní lavici oblažil, mozkové závity
alkoholem promazal 23. 2. šestnáctiletý mladík
z Poličky v herně na Palackého náměstí. Snad,
aby nezvlčel příliš, užíval rozkoší na dně sklenice
ukryté pod dohledem tetičky, kterou mu jistě vrstevníci závidět musí. Dýchánek skončil však předčasně - příchodem strážníků. Tetička, jež výchovu
moderně pojala a mladík s výkonem 1, 54 promile
alkoholu v dechu, na odboru sociální péče, teď
častými hosty budou…
V příjemném prostředí útulné hospůdky, jež
ke koloritu městečka patří, partička mladých lidí
23. 2. večer hezky se bavila. Všichni jedli, pili,
hodovali a skvěle se měli. Objednávkami nešetřil,
s výrazem světáka ve tváři, dvaadvacetiletý mladík
z Jedlové a jak personál poznat měl, že peněženka
jeho, z prázdnoty má depresi? A tak jediný, kdo se
až tak moc nebavil, byl majitel hospůdky, kterému
zůstala na stole účtenka za 1. 100 Kč. Mladému,
dnes již bývalému zaměstnanci bezpečnostní
agentury, zásady slušného chování, přestupková
komise, připomene ráda…
Před divadelním klubem hlouček mladých
lidí 23. 2. večer na zemi sedí a chladem se třese.
Galantně ustoupí, aby strážníci projeti mohli, když
v tom z hloučku šestnáctiletý mladík z Borové se
oddělí, pojednou naspěch má a k strážníkům zády
se otáčí. Záhada spěchu je vyřešena hbitě. Stačilo
jediné dýchnutí a jasné je, že mladík s 1,12 promile
alkoholu v dechu rodičům jistě večer zpříjemní…
Objektiv kamery častokrát odhalí, co oku
skryto být mělo a za co s odstupem času, viník
studem se rdí. Střevní chřipka nebo nedobrá večeře či snad přemíra alkoholu nedovolila 26. 2.
v noci devětadvacetiletému muži z Poličky v klidu
posedět na barové stoličce, přes tuhý odpor jej přinutila opustit hernu v centru města, vyjít na čerstvý vzduch a kochat se pohledem na noční oblohu.
Leč pohled na nebe byl pouze letmý a oči mnohem
více pozornosti věnovaly špičkám bot svého pána.
Souboj rozbouřeného žaludku s vůlí nezvracet byl
tuhý, ale krátký. Žaludek slavil vítězství a zbavil se
tíživého obsahu, který se rozprostřel u nohou poraženého. Vítězství žaludku vyprovokovalo k činu
i přeplněný močový měchýř a v zápětí již náměstí
zdobily louže dvě. Takový výkon opravdu nešlo
nevyřešit blokově…
V restauraci v centru města, podivné věci občas
se dějí. Úkaz bermudskému trojúhelníku, nebo
černé díře podoben, jisté hmotné předměty čas od
času pohltí. 28. 2. večer mobilní telefon devatenáctileté dívky z Poličky záhadně zmizel a tím nával
vzteku ve slečně vyvolal, která pak v domnění, že
dveře toalet jsou tím viníkem, nožkou svou spanilou elegantně je rozkopla. Pozdní bylo pak poznání, že dveře telefony nekradou. Škodu musela děva
uhradit i s blokovou pokutou…
Jak siamská dvojčata, dva chlapci z Poličky,
útěky z výchovných ústavů, život si zpestřují
a strážníkům o honičky služby obohacují. 2. 3.
víkend vlastně ještě ani nezačal, pro útěkáře svobody chtivé, v areálu nemocnice již skončil. Věrni

své pověsti, jen co modrý maják zahlédli, utíkali
svižně jako vždy. Špatný byl však jejich cesty směr
a nakonec zpátky v ústavu víkend strávili…
Nevelký vzrůstem, však velikán drzostí, je
šestadvacetiletý muž z obce Telecí. Přes zákaz
řízení, jenž soud mu právem uložil, k výkonu trestu vozem se 6. 3. dopravil, který pod nemocnicí
odstavil a strážníkům na očích ponechal. Vyčkali
strážníci, až do auta usedne a společně s policií
drzouna dopadli. Soud zřejmě ocení jeho touhu po
vestě reflexní a na dlouhý čas sblížit se s koštětem
a poličským náměstím jistě mu dopřeje…
Snad teplé počasí s vůní přicházejícího jara,
vyprovokovalo 9. 3. k dalšímu útěku jedno ze „siamských dvojčat“. Tentokrát spoléhal sám na sebe
a utekl sám, šibal jeden a do rodného městečka
pospíchal. Ale ani tentokrát si svobody moc neužil
a ve chvíli, kdy večer ujímá se vlády a noc je vskutku ještě mladá, jej zradil kamerový systém. Budiž
mu přičteno ke cti, že i tentokrát prověřil kondici
zasahujících policistů a došlo na běžecký závod…
Polička, městečko malebné, všude, kam si
kdo vzpomene, pěšky dojít může. A přec módou
je velikou, po noci v hernách a barech probdělé,
když jako družka nejlepší sklenička se osvědčí,
za volant usednout a do lože domácího k ulehnutí vozem pospíchat. 10. 3. v šest hodin ráno,
třiatřicetiletý muž z Poličky, se škodověnkou svojí
na Palackého náměstí, přímo do náručí strážníků
vpadl. Marné bylo přemlouvání, ba i prošení a cesta jeho na policii skončila. Jaké však pro strážníky
překvapení bylo, že kroky jeho z policejní stanice,
znovu přímo k autu vedly a z parkoviště za radnicí
opět odjet se pokoušel. Až modrý majáček a sirény zvuk ječivý, u hradeb Na Bídě řidiče, jehož
dech pivnici se podobá, zastavil a ten, vinu svou
kajícně přiznal. Za dvě jízdy, s opičkou na zádech,
pokuta, jejíž výše nad hodnotu vozu se přehoupne,
řidiče čeká a na špalky postavit škodověnku klidně může, neboť průkaz řidičský, odbor dopravy
ochotně mu do úschovy převezme. Zvláštní, že
postihu tolik se nebál, však sloupek v Jitřence,
hrůzu mu naháněl…
Pavel Lahodný,
velitel městské policie

NĚKTERÁ POZNÁNÍ
PŘICHÁZEJÍ POZDĚ
Souhrou náhod jsem se tuto zimu nachomýtla do
společnosti sestřiček z charitní ošetřovatelské služby.
Na delší dobu ve Farní charitě onemocněla pečovatelka a hledali za ni na pár měsíců záskok — nejlépe důchodkyni. Tím záskokem jsem se stala já.
Čtyři měsíce jsem se se sestrami denně potkávala v sesterně i u našich pacientů a poznala, jak
potřebou, namáhavou a smysluplnou práci dělají.
Při pečovatelské práci jsem pak často poslouchala
slova chvály pacientů i jejich blízkých. Byli vděčni
za jejich laskavost, trpělivost, pochopení a respekt
k nim možná ještě víc než za profesionálně odvedený zdravotnický úkon. Vážně nemocný, starý nebo
umírající člověk totiž potřebuje, aby byla respektována i jeho vůle a zachována jeho lidská důstojnost.
Všimla jsem si, že Želka, Jarka, Dana, Jana, Lída,
Marcela a Alena toto mají pevně vštípené. Pro ně
každý pacient je Pan, Paní a podle toho k němu
přistupují, o něm smýšlejí a k němu se chovají. A to
nejen před ním samým nebo před jeho příbuznými,
ale i mezi sebou navzájem a samy v sobě.
Moji rodiče umírali v nemocnici a ne vždy
jsem tam takové ovzduší cítila. Kdybych věděla, co
vím dnes, troufla bych si splnit jejich přání zemřít
doma. Už vím, že se sestřičkami z charity bychom
to zvládli.
Děkuji za naději a sílu, kterou sestry dávají všem,
kdo se rozhodli pomáhat svým blízkým doma.
Marie Sádovská

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 2. 2007
RM bere na vědomí informace zástupců firmy AP
INVESTING, s.r.o. Brno týkající se financování akce
„Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo uzavřené dne 20. 10. 2006 s firmou AP INVESTING, s.r.o. Brno, jejímž předmětem je zpracování
projektové dokumentace a žádosti o dotaci pro akci
„Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“.
RM bere na vědomí informace Ing. Ivo Janečka,
šéfredaktora periodického tisku Jitřenka, týkající se
koncepce a rozvoje Jitřenky.
RM ruší soutěž na provozování informačních služeb v Poličce dodavatelskou formou schválenou RM
usnesením č. 435 ze dne 11. 12. 2006.
RM doporučuje ZM schválit změny termínů zasedání Zastupitelstva města Poličky následovně:
• původně schválený termín 17. 5. 2007 se přesouvá
na den 24. 5. 2007,
• původně schválený termín 13. 9. 2007 se přesouvá
na den 27. 9. 2007.
RM souhlasí se změnou účelu finančního příspěvku poskytnutého Divadelnímu spolku Tyl v roce 2006
dle důvodové zprávy.
RM jmenuje předsedou zahraniční komise Mgr. Jana Matouše.
RM bere na vědomí zprávu hodnotící komise
o posouzení a hodnocení nabídek podaných k veřejné
zakázce na služby s názvem „Územní plán města Poličky“. RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno. RM
ukládá starostovi města oznámit do 5 pracovních dnů
uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky.
RM souhlasí se zřízením Rady obcí pro udržitelný rozvoj území podle § 9 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon).
RM doporučuje ZM vyslovit souhlas se zřízením
Rady obcí pro udržitelný rozvoj území podle § 9 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řád (stavební zákon).
RM pověřuje starostu města zřízením Rady obcí
pro udržitelný rozvoj území podle § 9 zákona č. 183/
2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).
RM navrhuje jako určeného zastupitele podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) na celé volební období pana
Ing. Martina Kozáčka.
RM schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 38/2001/
0 o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu uzavřené mezi Městem
Polička a LIKO Svitavy, a.s. Svitavy dne 21. 2. 2002.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo ze dne 20. 7. 2006, jejímž předmětem je realizace zakázky „Polička – protipovodňová opatření
pro povodí Bílého potoka, projektová dokumentace“
s firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
RM schvaluje uzavření změny Dohody o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností mezi Městem
Polička a firmou EKOLAMP, s.r.o., Praha 10 – Strašnice,
uzavřené dne 13. 6. 2006.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Polička
a společnost ASEKOL, s.r.o., Praha 4 – Libuš.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené
dne 13. 6. 2006 mezi Městem Polička a firmou ELEKTROWIN a.s., Praha 4.
- přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 3. 2007
RM bere na vědomí informace paní Aleny Báčové,

ředitelky Tylova domu Polička, týkajících se negativního hospodaření příspěvkové organizace Tylův dům.
RM schvaluje doplatek na odměnu za rok 2006
paní Aleně Báčové, ředitelce příspěvkové organizace
Tylův dům Polička, ve výši dle důvodové zprávy.
RM souhlasí s vypsáním II. kola soutěže na provozování informačních služeb v Poličce dodavatelskou
formou dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 260207 s INRECO s.r.o., Hradec Králové na vypracování stavebně
statického posudku a projektu provizorního zajištění
havárie líce hradebního zdiva úseku SO18 za domem
Komenského č.p. 14 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 280207 s INRECO
s.r.o., Hradec Králové na vypracování ověřovací studie změny využití části prostor objektů č.p. 112 – 114
pro potřeby Městské knihovny Polička dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje doplatek na odměny za rok 2006
ředitelům příspěvkových organizací panu Pavlu
Brandejsovi, řediteli DPS Penzion a Mgr. Vítu Češkovi,
řediteli Domova důchodců v Poličce ve výši dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí využití termínovaného vkladu
České spořitelny, a.s. Měnový prémiový vklad 100 EUR
dle důvodové zprávy.
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti v Poličce dle důvodové zprávy.
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci Zhotovení projektové
dokumentace přístavby depozitáře k domu č.p. 112 na
dvoře muzea a zhotovení projektové dokumentace
řešení muzejní zahrady na dvoře muzea v Poličce dle
důvodové zprávy.
RM souhlasí s časovým harmonogramem a postupem příprav dokončení projektu Městského muzea
a Památníku B. Martinů pro žádost o dotaci z ROP
NUTS II. Severovýchod.
RM ruší své usnesení číslo 346 ze dne 23. 10. 2006,
kterým schválila smlouvu o dílo se společností T.E.S.,
s.r.o., Polička zaměřenou na údržbu, servis a kontrolu
skateparku.
RM schvaluje doplnění provozního řádu skateparku o jeho uzavření v době od listopadu do března
běžného roku a o provozní dobu v dalších měsících
roku dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o dílo se společností T.E.S.
s.r.o., Polička zaměřenou na údržbu, servis a kontrolu
skateparku v areálu ZŠ Na Lukách Polička na období
od března do listopadu 2007 dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č.
185/3 o výměře 2780 m2 v k.ú. Předměstí. Kupní cena
činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Prodej bytů v majetku
Města Poličky“ ve složení dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí výstup z jednání dne 7. 3. 2007
týkající se řešení dopravní situace v centru města.
RM bere na vědomí požadavek na mzdové prostředky na rok 2007 Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „KAMÍNEK“ Polička a zároveň ukládá OSVZ
předložit Výroční zprávy za rok 2006 výše uvedeného
sdružení a dále Dětského informačního centra Polička
na příští schůzi rady města.
RM bere na vědomí Návrh provozu veřejných WC
s finančním limitem a zároveň uděluje mandát vedení
města k dalšímu jednání se spol. T.E.S. s.r.o., Polička
týkajícího se shora uvedeného návrhu.
RM bere na vědomí zmapování vlastnictví městských hradeb dle úkolu z RM ze dne 12. 2. 2007.
RM jmenuje předsedou kulturní komise MUDr. Jiřího Tomana.
Kompletní usnesení RM je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty MěÚ.

PROČ BYCHOM SE VŠICHNI MĚLI
ZAJÍMAT O SOCIÁLNÍ SLUŽBY?
Každý z nás se může ocitnout ve složité životní situaci, kdy bude potřebovat pro sebe nebo někoho blízkého pomoc v podobě některého typu
sociální služby.
Abychom si mohli být jisti, že ve chvíli potřeby
nalezneme odbornou a efektivní pomoc, chceme
vybudovat v našem kraji síť kvalitně fungujících
a cenově dostupných sociálních služeb. Je důležité podporovat takové projekty a programy, které
odpovídají skutečným potřebám obyvatel v naší
oblasti. Proto je nutné, aby veřejnost dostala slovo
a byla slyšena. Kvalitní síť sociálních služeb vytvoříme jedině spoluprací všech stran – těch, co
služby financují, těch, co služby poskytují a těch,
co služby využívají nebo v budoucnu budou. Tato
spolupráce je možná při KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ sociálních služeb v obcích a regionech. Záleží jen na vás, zda se do tohoto procesu zapojíte.
Možná je přímá účast na pracovních skupinách,
nebo i jen vyplnění dotazníku či účast na veřejném setkání.
Co vlastně jsou sociální služby?
Sociální služby pomáhají řešit občanům různé
obtížné životní situace. Podporují začleňování do
společnosti, chrání před sociálním vyloučením,
pomáhají hájit práva a zájmy uživatelů služby
a umožňují zapojení uživatelů do běžného života.
Tyto služby mají především umožnit svým uživatelům rozvíjet nebo zachovat soběstačnost a zůstat
v domácím prostředí (pečovatelská služba, poradny, osobní asistence, služby zaměstnanosti….).
Pokud péči nelze zajistit v domácím prostředí,
nastupuje pomoc formou sociálních a případně
i zdravotních služeb v různých zařízeních (např.
v domovech pro zdravotně postižené - dříve ústavy sociální péče, domovech pro seniory atd.).
Sociální služby jsou služby veřejné. Proto se
zajímejte o sociální služby, sdělujte, co by vám
pomohlo, co by zkvalitnilo váš život nebo život
vašich blízkých. Jistě se nám postupně, drobnými
krůčky podaří vytvořit široký výběr dostupných
a kvalitních služeb.
Co děláš pro sebe, děláš pro druhé
Co děláš pro druhé, děláš pro sebe
Čínské přísloví
Pardubickému kraji se podařilo získat finanční
prostředky na projekt s názvem ,,Systém podpory
plánování sociálních služeb na úrovni obcí v Pardubickém kraji“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
ČR. Cílem projektu je podpořit obce v procesu
plánování sociálních služeb. Cíle bude dosaženo realizací vzdělávacích aktivit, které podpoří
kompetence komunitních plánovačů a zájemců
o komunitní plánování na úrovni obcí. Zájemci
podrobnější informace o komunitním plánování
získají na sociálních odborech městských úřadů,
internetu nebo na Krajském úřadě Pardubického
kraje (sociální odbor).

OZNÁMENÍ SOS
SVITAVY
Sdružení obrany spotřebitele Svitavy Nerudova 2 oznamuje změnu adresy informační
poradny od 1. dubna 2007 na adresu Svitavy,
Lanškrounská 2a (vchod vedle katastrálního
úřadu), druhé poschodí, kanc. č. 202. Telefon
stále 461 530 173. Úřední hodiny zůstávají beze
změny Po 10-12 hod., St 14-16 hod.
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TYLŮV DŮM POLIČKA

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička

neděle
1. dubna

prostory Tylova domu od 13 do 18 hod.
VELIKONOČNÍ INSPIRACE 2007
S blížícími se Velikonocemi Vám nabízíme
na nedělní odpoledne návštěvu této prodejní akce. Načerpáte zde nápady na velikonoční výzdobu, popřípadě si zakoupíte
výrobky již hotové.
Z vystavovaných předmětů půjde především o velikonoční vazby, kraslice, různá
prostírání a ubrusy s velikonoční tematikou apod.
Vstupné dobrovolné

čtvrtek
12. dubna

malý sál Tylova domu v 17 hod.
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

pondělí
16. dubna

velký sál Tylova domu v 8:15 a 10:15 hod.
NEBOJTE SE STRAŠIDEL
Vaši Jů a Hele k vám přivezou písničky,
soutěže, pohádky, Harryho Šoumena
a Loutkohereckou skupinu ČT. Spolu s nimi se setkáme se strašidly z „Pohádkové
půdy”, v představení plném loutkových
výstupů, soutěží, písniček a her.
Zábavný pořad s ukázkami „jak se dělá
černé divadlo“ je určen dětem z MŠ,
1. stupně ZŠ.
Vstupné: 40,- Kč

pátek
20. dubna

velký sál Tylova domu od 20 hod.
POLIČKA JAZZ FESTIVAL
Facing West Trio (CZ/SWE)
Aga Zaryan featuring David Dorůžka
(PL/CZ)
Jiří Stivín & Co Jazz Systém (CZ)
Vstupné:
stání 160,- Kč (předprodej 130,- Kč)
sezení 200,- Kč (předprodej 170,- Kč

sobota
21. dubna

velký sál Tylova domu od 19 hod.
POLIČKA JAZZ FESTIVAL
Anna Mlinariková Band – Jazzové housle (CZ)
Kryštof Marek & www.bend.cz featuring
Tony Lakatos (CZ/D)
Elena Suchánková & Jocose Jazz (CZ)
Jazz Efterrätt (CZ)
Vstupné:
stání 160,- Kč (předprodej 130,- Kč)
sezení 200,- Kč (předprodej 170,- Kč

úterý
24. dubna

malý sál Tylova domu v 19 hod.
ADAMUSOVO TRIO
Koncert KRUHU PŘÁTEL HUDBY
Účinkují: Jan Adamus - hoboj, anglický
roh, Jitka Adamusová - housle, Květa
Novotná – klavír. Koncert se uskuteční za
finanční podpory Hudební nadace OSA
a Nadace Českého hudebního fondu
vstupné: 60,- Kč
(pro studenty a seniory 40,- Kč)

čtvrtek
26. dubna

velký sál Tylova domu v 19 hod.
Leonard Gershe: MOTÝLI
„Co je víc? Milovat, nebo být volný jako
motýl?“ Love story plná humoru a nečekaných poznání.
Účinkují: Valérie Zawadská, Vojta Kotek,
Klára Jandová alt. Jana Stryková a Richard
Trsťan.
Uvedeno v abonentním cyklu JARO 2007
Vstupné: 190, 170, 150, 60,- Kč

sobota
28. dubna

velký sál Tylova domu od 14 do 18 hod.
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
K tanci i poslechu tentokrát zahraje litomyšlská dechová hudba BEKRAS.
Vstupné: 40,- Kč

Duben 2007
KINO POLIČKA
úterý
3. dubna

středa
4. dubna

čtvrtek
5. dubna

úterý
10. dubna

pátek
13. dubna

velký sál Tylova domu v 19:00 hodin
HANNIBAL - ZROZENÍ
Druhá světová válka – pokusy o nezávislost východní Evropy podlehly prudkým
útokům sovětské nadvlády. V Litvě jednoho kluka připravila válka o oba rodiče
a sestru. Děsy, které vytrpěl, potlačuje.
Uvězněn v sovětském sirotčinci se vzpírá
proti nelítostnému zacházení a bouří se
proti krutým pravidlům onoho místa…
ON však není obyčejným klukem. ON je
mladý HANNIBAL LECTER.
Thriller, USA, 2007, 120 min., české titulky, do 15 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč
velký sál Tylova domu v 9:00 hodin
SUPER SIZE ME
Proč jsme tak tlustí? Stačí dvě slova: rychlé občerstvení. Co by se stalo, kdybyste
nepozřeli nic jiného než stravu z rychlých
občerstvení po dobu celého měsíce? Filmař Morgan Spurlock takovou stravu vyzkoušel a bylo to to nejriskantnější v jeho
životě.
Představení pro střední školy a učiliště
USA, 2004, 100 min., české titulky, přístupnost 12 let
Vstupné: 40,- Kč

pondělí
16. dubna

úterý
17. dubna

pondělí
23. dubna

velký sál Tylova domu v 19:00 hodin
KVASKA
První český film ze zákulisí muzikálu. Od
režisérky muzikálových hitů Krysař a Tajemství. S původní hudbou Daniela Landy. Hrají: Filip Tomsa, Lucie Vondráčková,
Daniel Landa, JIří Korn, Roman Pomajbo
a další. Drama, komedie, hudební, ČR,
2007, 106 min., přístupno od 12 let
Vstupné: 60,- Kč
velký sál Tylova domu v 17:00 hodin
MAHARAL – TAJEMSTVÍ TALISMANU
Do kin nám vstupuje po dlouhé pauze
český celovečerní film pro celou rodinu.
Maharal – Tajemství talismanu je českým
dobrodružným filmem rodinného typu.
Hrají: Bára Seidlová, Bořivoj Navrátil, Maroš Kramár, Matěj Hádek, Miroslav Táborský, Josef Somr, Libuše Havelková, Matyáš
Valenta, Adriana Neubauerová
Dobrodružný rodinný, ČR, 2007, 107 min.,
mládeži přístupný
Vstupné: 60,- Kč
velký sál Tylova domu v 8:15 hodin
KUPEC BENÁTSKÝ
Skandální drama se odehrává v Benátkách
16. století, kdy perzekuce Židů nabírala
na plné obrátky. Al Pacino, Jeremy Irons,
Joseph Fiennes a Lynn Collins v adaptaci
slavné hry Williama Shakespeara.
Drama, komedie, USA, Itálie, Lucembursko, VB, 2004, české titulky, 138 min., do
12 let nevhodný
Vstupné: 35,- Kč

pátek
27. dubna

velký sál Tylova domu v 19:00 hodin
GOYOVY PŘÍZRAKY
České publikum se konečně dočkalo
nového filmu režiséra Miloše Formana,
držitele dvou Oscarů a třech Zlatých glóbů. Příběh se odehrává v roce 1792, kdy
Goya nastoupil na španělský královský
dvůr jako dvorní malíř.
Drama, USA, 2007, 106 min. , české titulky, mládeži nepřístupný do 15 let
Vstupné: 70 ,- Kč
velký sál Tylova domu v 19:00 hodin
APOCALYPTO
Velkolepý projekt Mela Gibsona vypráví
o starobylé říši Mayů a jejím zániku. Původ této kultury, její moudrý život a náhlá
destrukce, je dosud opředena mnohými
tajemstvími. Jde o vůbec první filmové
zpracování této neobjasněné záhady.
Dobrodružné drama, USA, 2006, 128
min., české titulky, do 15 let nevhodný
Vstupné: 70,- Kč
velký sál Tylova domu v 19:00 hodin
VRATNÉ LAHVE
Do kin vstupuje napjatě očekávaná komedie úspěšného tvůrčího tandemu Jan
a Zdeněk Svěrákovi. Hrdinou Vratných
lahví je bývalý učitel Josef Tkaloun.
Definitivně se rozhodl opustit žáky,
ale rozhodně se nehodlá smířit s pozicí důchodce, trávícího čas na lavičce
v parku. Tkaloun je plný aktivity, nápadů
i chlapských tužeb a nemíní zestárnout
v nečinnosti. Navzdory nesouhlasu ženy
Elišky, která se sarkastickým nadhledem
komentuje všechny aktivity svého muže,
Tkaloun přijímá brigádnické místo ve
výkupu lahví menšího supermarketu.
Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová,
Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček, Pavel
Landovský,Jan Budař, Nela Boudová,
Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský, Robin
Soudek, Martin Pechlát, Božidara Turzonovová.
Režie: Jan Svěrák
Komedie, ČR, 103 min, mládeži přístupno
Vstupné: 75,- Kč
velký sál Tylova domu v 17:00 hodin
ROBINSONOVI
Příběh nejnovějšího animovaného filmu
z produkce studia Walt Disney se točí
okolo Lewise – geniálního kluka se
zálibou v šikovných technických vychytávkách a obrovskou touhou najít rodinu,
kterou nikdy neměl možnost poznat. Jeho
nezdolné hledání jej jednoho dne zavede
na místo, které by si nedokázal představit
ani v nejdivočejších snech – do budoucnosti, kde už termín „nemožné“ dávno
zmizel ze slovníku.
Animovaný rodinný, 109 min, český dabing, mládeži přístupný
Vstupné: 65,- Kč
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ZÁJMOVÉ KROUŽKY V TD
Pískání pro zdraví
Určeno pro děti předškolního a školního věku,
úplné začátečníky i pokročilé. Flétna je pro děti
prvním nejjednodušším hudebním nástrojem, který
pozitivně působí na zdraví dýchacího ústrojí, motoriku prstů a především děti spřátelí s hudbou. Již za
pár hodin budou děti hrát první písničky. Postupně
pokročí k hudební nauce a větším skladbám. Našim
cílem je přirozená radost z muziky a pískání pro
zdraví.
Hudebníček
Tento kroužek je určen hlavně pro děti prvního
stupně základní školy. Má dětem ukázat a přiblížit
základy hry na zobcovou flétnu, kytaru, klávesy, bicí
nástroje a okrajově hudební teorii. Poslech a povídání
si o hudbě moderní i klasické. Snahou bude prohloubit vztah dítěte k hudbě.
Informace a přihlášky: do 10. 9. 2007 kancelář Tylova domu, Vrchlického 53, Polička - tel. 461 725 204.
Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin, úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.30 hodin.

PŘIPRAVUJEME 10. MARTINŮ
FEST 2007 – POLIČKA
Neděle

Středa

Pátek

Neděle
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13. 5. 2007
Pouliční divadlo na chůdách
16:45 hod. Pietní akt u hrobu B.M.
Tylův dům 17:20 hod.
Vernisáž obrazů – akad. mal. Bohumil
Žemlička
Velký sál, 18:00 hod.
Otakar Brousek - recitace
Ensemble Martinů
W.A.Mozart - Sonáta F dur
Antonín Dvořák - Slovanský tanec č. 10
W.A.Mozart - Turecký pochod ze sonáty
A dur
Bohuslav Martinů - Sonáta pro housle,
flétnu a klavír H 287
Evžen Zámečník - Quartett
Jiří Matys - Odcházení pro flétnu, housle,
violoncello a klavír
16. 5. 2007
Kvarteto Apollon
Tylův dům
Ludwig van Beethoven - Smyčcový kvartet
f moll op. 95
Malý sál, 19:00 hod Juraj Filas - Rhapsody
in Dark Blue
Bohuslav Martinů - Smyčcový kvartet č. 1
Velký sál, 10:00 hod. (v dopoledních hodinách koncert pro školy)
18. 5. 2007
OZVĚNY PRAŽSKÉHO JARA( vítěz
Pražského jara 06 )
Tylův dům
Tomáš Jamník – violoncello
Malý sál,19:00 hod. Ivo Kahánek - klavír
Johann Sebastian Bach - Suita č. 2 d moll
pro sólové violoncello
Girolamo Frescobaldi - Toccata pro violoncello a klavír
Robert Schumann - Fantazijní kusy op. 73
Claudie Debussy - Sonáta pro violoncello
a klavír d moll
Bohuslav Martinů - Sonáta pro violoncello
a klavír
20. 5. 2007
Moravská fiharmonie Olomouc
Kostel sv. Jakuba, sbor: Akademický sbor
Žerotín Olomouc
17:00 hod. sbormistr: Pavel Koňárek
dir.: David Curtis (Anglie)
Bohuslav Martinů - Písně o Marii
Josef Suk - Meditace na Svatováclavský
chorál
Antonín Dvořák - Te Deum Laudamus

ZUŠ B. M. POLIČKA CHVÁLÍ, INFORMUJE, ZVE
Rok 2007 je pro žáky i učitele prozatím rokem
2-3 domácích prací, pokud možno různých technik
více než úspěšným. Žákyně Adéla Tomanová, která
volného projevu (ne vymalované šablony); literárje ze třídy p. uč. Mgr. Petra Mazala, byla po úspěš- ně-dramatický obor – řečové předpoklady, kreaně vykonané talentové zkoušce přijata ke studiu na
tivita, pohybové schopnosti. Rodiče, jejichž děti
konzervatoři v Pardubicích. Také Metoděj Dvořák, navštěvují 1. třídu ZŠ a mají zájem o studium v huze třídy p. uč. Miroslava Jindry, zvládl talentovou
debním oboru upozorňujeme na to, že jejich děti se
zkoušku a byl přijat na konzervatoř do Brna. Adéla
účastní hromadného průzkumu hudebnosti se svou
bude studovat hru na flétnu, Metoděj hru na tubu. třídou a o případném přijetí do přípravného ročOběma žákům, učitelům a v neposlední řadě i ro- níku budou informováni písemně. Další podrobné
dičům blahopřejeme a doufáme, že nadějné mu- informace se dozvíte na tel. č.: 461 725 655, nebo na
zikanty budeme i v budoucnu vídat na poličských
www.zusbmpolicka.cz, případně na informačních
pódiích. V březnu proběhla krajská kola soutěže
panelech přímo v budově školy.
ZUŠ v komorní hře a z naší školy byly oceněné
Dovolte mi připojit ještě několik pozvánek na
oba soutěžící soubory. Flétnové kvarteto ve složení
akce pořádané školou. Ve Velkém sále Tylova domu
Š. Zbytovský, M. Uhlířová, A. Kubíková a A. Kozá- v Poličce se uskuteční 17. dubna 2007 od 17,00 hod.
ková získalo pěkné druhé místo (vyučující p. uč. premiéra mimořádného projektu tanečního oboru.
Mgr. Petr Mazal) a flétnové kvarteto starších žákyň
Jedná se o představení na hudbu J. Pavlici a texty
získalo první místo s postupem do ústředního kola
J. Skácela – O slunovratu a po dlouhé době také
(připravovala p. uč. Ludmila Mazalová). Úspěšné
taneční zpracování Otvírání studánek B. Martinů
kvarteto tvoří žákyně A. Tomanová, E. Machová, a M. Bureše. Představení připravily obě vyučující
N. Erbesová a D. Jurášová a nám nezbývá než jim
tanečního oboru a bude jistě i pro pravidelné
popřát hodně štěstí a úspěchů také ve vrcholném
návštěvníky našich akcí příjemným překvapekole soutěže.
ním. V poličském Divadelním klubu představí
Někteří žáci nás postupně opouštějí a jiní zase
27. a 28. dubna 2007 výsledky své práce literárněmají o studium zájem. Těm, nebo jejich rodičům, je -dramatický obor a pěvecký sbor Pomněnky.
určena následující informace o přijímacím řízení.
Ve spolupráci se Společností Bohuslava Martinů
Přijímací řízení pro školní rok 2007/2008 proběh- Polička připravujeme dva zájezdy, na které se mone na ZUŠ B. M. Polička v termínu od 10. do 25. hou zájemci přihlásit už nyní na tel.č.: 461 725 655
dubna 2007. Přijímáni budou na základě úspěšně
(p. Pechancová). Jedná se o zájezd na Otvírání
vykonané talentové zkoušky žáci do hudebního, ta- studánek do Vlčkova, který se bude konat 26. 5.
nečního, výtvarného a literárně-dramatického obo- 2007 a zájezd na Smetanovu Litomyšl (B. Martinů
ru. Požadavky ke zkouškám pro jednotlivé obory – Kytice) 16. 6. 2007.
jsou následující: hudební obor – zpěv jednoduché
Renata Pechancová,
písně, rytmické a intonační předpoklady, sluchové
ředitelka školy
schopnosti; taneční obor – rytmické cítění, taneční průprava (chůze, poskočný krok, cval stranou
v rytmu apod.), taneční dispozice (ke zkoušce je
potřeba cvičební úbor); výtvarný obor – posouzení

VESELÁ POMLÁZKA V SÍNI
ŘEMESEL

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO
CHOVÁNÍ
Základní kurz tance a společenského chování bude probíhat od 14. 9. 2007 vždy v pátek od
19:00 hodin ve velkém sále Tylova domu v Poličce. Kurzovné činí 1 400,- Kč za jednotlivce
(včetně prodloužených lekcí, rautu a společné
fotografie). Přihlášky za taneční pár budou mít
přednost.
Postup při zájmu o tyto taneční:
1. Vyplnit přihlášku, kterou si můžete vyzvednout v kanceláři Tylova domu v Poličce,
nebo v Informačním centru Polička. Do přihlášky je nutné uvést: jméno, příjmení, rok narození,
kontaktní adresu a telefon.
2. Podání přihlášky a úhrada kurzovného: kancelář Tylova domu od 21. května do
28. června 2007
Ve dnech: pondělí a středa od 8:00 do 17:00
hodin, úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin
Při zaplacení kurzovného dostanete průkazku s daty jednotlivých lekcí, která Vás bude
opravňovat ke vstupu do tanečních.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Tylův dům v Poličce Vás zve na výstavu obrazů
Ivy Kaláškové-Sionové, která nese název „Z jiných
světů“. Výstava je přístupna veřejnosti do 2. května
2007 v Sálku B. Martinů v Tylově domě v Poličce
(pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, úterý a čtvrtek
8:00 - 15:30 hodin a během konání jednotlivých akcí
v Tylově domě.)

Pro celý týden od 2. do 7. dubna vyhlašuji soutěž o NEJNEOBYČEJNĚJŠÍ zdobené vajíčko (tedy ne
o nejkrásnější). V sobotu v 15 hodin budou vyhlášeni vítězové a odměněni drobnými dárky.
Můžete si k nám také přijít i s dětmi zhotovit
kraslice vrtanou technikou a malováním voskem,
namalovat si perníčky (ovečky, beránky, zajíce
prasátka, a další). Zároveň si můžete prohlédnout
výstavku kraslic zdobených dalšími technikami
a stálou expozici dalších výrobků.
V sobotu 7. dubna od 10 hod. si přijďte užít
VESELOU POMLÁZKU s malováním perníčků, pletením pomlázky, zdobením vajíček. Můžete se zúčastnit soutěže, pro kterou potřebujete jen šikovné
ručičky a dobrou představivost – budete kolektivně
pracovat na obřím vajíčku.
K vidění budou i další řemesla jako řezbáři,
výroba šperků z drátků a korálků, keramika a další.
Informace na tel. č. 461 722 084, 732 432 708.

Módní přehlídka
MÓDNÍ FANTAZIE 2007
salonu Atol
Jany Štursové
Divadelní klub v Poličce, 29. 4. 2007 v 15 h
Inspirace pro nadcházející jarní a letní sezonu - móda, účesy, líčení.
Ukázky trendových účesů - Kadeřnický salon
Jára - Jaroslava Vraspírová a trendového líčení vizážistka firmy Mary Kay Jarmila Krnáčová.
Módní přehlídku uvádí vicemiss XXL 2007
Vendulka Lorencová.
Vstupné 70 Kč, děti do 15 let zdarma.

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz

PÁTEK 6. 4. - od 20:00 JAZZOVÝ VEČER
Limbo (CZ)
Pavel Hrubý – saxofony, Miloš Dvořáček – bicí,
Taras Vološčuk – kontrabas, František Kučera
- trubka
Vtipné, hravé a profesionálně hodně vysoko posazené improvizace všech čtyř členů se navzájem
proplétají. Neohraničená hudba tohoto nespoutaného kvarteta nás klidně přenese z havanského
předměstí do Hurvínkova pokojíčku, newyorkského Village Vanguard, nebo do starých uliček
Jeruzaléma. Souhra a profesionalita potěší nejen
příznivce jazzu.
Skupina vydala svou první desku s názvem Limbo na přelomu r. 2005 a 2006 a pokřtila ji na jaře
06 v pražském klubu Akord. Během tohoto roku,
kromě klubových koncertů v Čechách, zahráli
také v Berlíně a na prestižním festivalu Garana
v Rumunsku, dále na Jazz na ulici – Plzeň, Babím
létě v Bohnicích a na Jazz Goe’s to Town v Hradci
Králové...
Vstupné: 110 Kč/80 KčS
SOBOTA 7. 4. - od 21:00 HUDEBNÍ VEČÍREK
NONSENCE (crossover) – kapela, která již v klubu
mile překvapila www.nonsense.cz
FOURTH FACE (hardcore) – posledním úspěchem této formace byla nominace na hudební
ceny Óčka. www.4thface.com
PROJEKT PARABELUM – poličskou scénou protřelá hc formace více na www. projekt-parabelum.cz
Vstupné: 100 Kč/80 KčS
PÁTEK 13. 4. - od 20:00 VLADIMÍR MIŠÍK „60“
Vladimír Mišík & ETC
hosté: Jaroslav “Olin“ Nejezchleba, Vlastimil Třešňák, Vladimír Merta, Pavel Bohatý
Vstupné:
předprodej 200 Kč
na místě 250 Kč
PŘEDPRODEJ V DIVADELNÍM KLUBU A IC POLIČKA

SOBOTA 14. 4. – od 21:00 PUNKOVÝ VEČÍREK
NVÚ – punková legenda hrající od r.1987 v nezměněné sestavě více na www.nvu.cz
HOUBA – punkrock z Ústí nad Labem www.houba.info
KULTURNÍ ZŘIZENOST – veselý punk z Třemošnice www.anicka182.wz.cz/kultzrizenost.html
Vstupné: 80 Kč
SOBOTA 28. 4. – od 21:00 PUNKOVÝ VEČÍREK
Půlnoční svoz popela - (Kutná Hora) - více na
http://mujweb.cz/www/pulnocnisvozpopela/
Vodopumpamasomlejn - (punk Sázava)
http://mujweb.cz/www/vodopumpamasomlejn/
SPOTS (anarchopunk) - www.spots.cz
Vstupné: 80 Kč
NEDĚLE 29. 4. – od 15:00
Módní přehlídka MÓDNÍ FANTAZIE 2007
salonu Atol Jany Štursové
Vstupné 70 Kč, děti do 15 let zdarma.

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 5. 4. – od 20:00
NEDĚLE 8. 4. – od 18:00
ŠKOLA
Dokument, Detektivní, ČR, Polička 2007, 60 min
Režie: P. Erbes
Hrají: E. Střílek, R. Zeman, Z.S todola, P. Nožka
a další
Obsah/Info:
ZŠ Na Lukách, Divadelní klub a Joe Azbest production uvádějí tento film u příležitosti 20. výročí
založení školy. (oficiální text distributora)
ČTVRTEK 12. 4. – od 20:00
Já, truchlivý bůh
Drama Československo, 1969, 82 min
Režie: Antonín Kachlík
Hrají: Miloš Kopecký, Pavel Landovský,
Jiřina Jirásková

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC VYRÁŽÍ NA TURNÉ
K 60. NAROZENINÁM
8. března oslaví legenda
českého
rocku
Vladimír
Mišík své 60. narozeniny
– oslavy výročí proběhnou na
speciálním turné a 13. 4. zavítá i do Divadelního klubu
v Poličce
Vladimír Mišík je jednou
z nejvýraznějších osobností
české populární hudby již
od 60. let 20. století. Svou
tvorbou ovlivnil celou řadu
umělců ať už z hudebního,
výtvarného či literárního
prostředí. 8. března 2007
oslaví 60. narozeniny – oslavy neproběhnou na jednom
monstrózním koncertu, ale
na poctivém turné čítajícím
přes 20 koncertů. Turné je
nazváno jednoduše VLADIMÍR MIŠÍK „60“.
Na koncertech bude Vladimír Mišík doprovázen svojí kapelou ETC…, která již několik let
vystupuje v ustálené sestavě: Jan Hrubý – housle,
Jiří Veselý – basa, harmonika, Jiří „Zelí“ Zelenka –
bicí, zpěv, Pavel Skála – kytary, zpěv, Jan „Kulich“

Pokorný – kytara. Oslavenci
na turné přijede popřát i celá
řada hostů – na koncertech
se
prostřídají
muzikanti
a zpěváci: bývalý dlouholetý
člen kapely Jaroslav „Olin“
Nejezchleba,
souputníci
a písničkáři Vlasta Třešňák,
Vladimír Merta, na některých
koncertech i hudební kolega
Radim Hladík i s kapelou
Blue Effect.
Turné
završí
koncert
6. června v pražském divadle
Archa. Koncert, kde sestava
hostí bude rozšířena o další
zajímavá jména (Marek Eben,
Petr Skoumal…) bude zaznamenán pro účely DVD.
Vladimír Mišík oslavil
před 2 lety s kapelou ETC 30
let. Muzikanti pod značkou
ETC však začali vystupovat
v roce 1974. Vladimír Mišík
s kapelou ETC přes mnohé personální změny
a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes. Do roku 2004 vydal Vladimír Mišík & ETC… 10 řadových alb a několik dalších
kompilací.

Obsah/Info:
V komorním, melancholickém a jemně ironickém příběhu se uplatňuje Kunderův častý motiv
lsti, která se obrací proti svému iniciátorovi. Tu
proti bonvivánovi panovi Adolfovi, který se chce
pomstít naivní konzervatoristce za to, že se nenechala svést. Tuto epizodu svého života vypráví
s mírným odstupem a nadhledem. Dominantní
složkou je herecký výkon Kopeckého a také
Landovského jako dělníka Apoštolka, hlavního
aktéra tragikomického žertu. (oficiální text distributora)
ČTVRTEK 19. 4. – od 20:00
Šíleně smutná princezna
Komedie / Muzikál / Romantický / Rodinný
Československo, 1968, 68 min
Režie: Bořivoj Zeman
Hrají: Václav Neckář, Helena Vondráčková, Darek Vostřel, Josef Kemr
Obsah/Info:
Hudební pohádka Šíleně smutná princezna je určena především malým - ovšem ne těm nejmenším divákům. Vypráví příběh prince a princezny
ze sousedních spřátelených zemí, kteří mají uzavřít sňatek, o čemž rozhodli jejich moudří otcové
se svými rádci. Královské děti však o svém osudu
chtějí rozhodnout samy a samy si také touží vybrat životního partnera, který se bude líbit jim,
a ne takového, kterého určí státní důvody... (oficiální text distributora)
ČTVRTEK 26. 4. – od 20:00
Čarodějův učeň
Animovaný / Fantasy / Horor / Thriller
Československo / Západní Německo, 1977,
73 min
Režie: Karel Zeman
Hrají: Luděk Munzar, Jaroslav Moučka
Obsah/Info:
Kouzelný příběh o Krabatovi, pocházející původně z Indie a objevující se později v různých
obměnách souboje čarodějova učně a mistra
v mnoha zemích světa, je příběhem chlapce, který se na prahu dospělosti přiblížil temným silám
a je jimi fascinován, dokud nepozná, že jej mohou zahubit. Převyprávění lužickosrbské legendy
o Krabatovi (Krawatovi, Chorvatovi) z přelomu
17. a 18. století ze slezské Horní Lužice, již nám
svým nenapodobitelným způsobem předkládá
mistr českého filmu Karel Zeman na motivy
knihy liberečáka Otfrieda Preusslera. Čarodějův
učeň je o silách srdce, jež nelze změnit a jež
ovládají naše city a jednání a mohou být zdrojem
nenávisti i lásky, zloby, závisti či radosti.
Cena za každé představení 30 Kč
KVĚTEN – JUNGLE NIGHT – JAZZOVÝ VEČER
– DIVADLO – POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ…

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA
Základní organizace Českého svazu chovatelů v Poličce si vás dovoluje pozvat na Jarní
výstavu králíků, drůbeže a holubů ve dnech
5. - 6. května 2007 do chovatelského areálu v Poličce pod pivovarem.
Dále zde bude vystavena expozice králíků
Českého strakáče S klubu v Praze. Výstava bude
otevřena pro veřejnost v sobotu od 10 do 18
hod a v neděli od 8 do 15 hod. Možnost nákupu
chovného materiálu.

8

PROGRAM KNIHOVNY
DUBEN - JEŠTĚ TAM S TOU KNÍŽKOU BUDEM
Zveme vás na výstavu
Dvě barvy stačí
Černobílé fotografie paní Olgy Stráníkové vás
přesvědčí, že i skrze černou a bílou je možné vidět
svět barevně.
středa 4. dubna od 19:00 hodin
Historický klub - Islám
Islám, tolik diskutovaný, kontroverzní, milovaný
i zatracovaný, je tématem první z cyklu přednášek
věnovaných velkým světovým náboženstvím. S historií, současností a možnou budoucností Islámu vás
seznámí ThDr. Martin Chadima Th. - univerzita
Hradec Králové.
čtvrtek 12. dubna od 19:00
Cestovatelský večírek – Argentina
Zveme vás na výlet do země tanga, Evity, fotbalových hvězd, hrdých obyvatel a nespoutané přírody.
Vaším průvodcem bude Svatopluk Čech – mistr
cestovatelský.
pondělí 16. dubna od 19:00
Kamenný věk a současnost Afriky
Afrikou zmítají problémy různého druhu. Přes
množství projektů vyspělých zemí se situace dlouhodobě nemění…proč? Na přednášku s promítáním,
která více otázek položí než zodpoví, vás zve Tomáš
Ondrůšek.
středa 18. dubna od 19:00
Agenda pro 21. století
přednáška v rámci pravidelného cyklu „Kapka 21
– kapka přírody pro každého“
Co je obsahem a smyslem dokumentu OSN
„Agenda pro 21. století“, jakou souvislost s ním má
A21 Polička, jak může ovlivnit život každého občana
přednáší ing. Eva Janečková, ing. Ivo Janeček
středa 25. dubna od 19:00
Fondy EU 2007-2013 – výzva nebo mýtus?
V období 2007-2013 může Česká republika využívat až 774 miliard korun z fondů EU. S možnostmi
jejich využití pro podnikatele, obce, neziskové organizace či školy vás ve své přednášce seznámí ing. Jiří
Krátký – PRR Pardubice.
úterý 1. května od 19:00 – v parku „u Bohouše“
Soumrak s Máchou
„Je pozdní večer, první máj…“ a pro literární milce
i náhodné kolemjdoucí čtou Máj K. H. Máchy Vaši
známí i neznámí. Při poetické vycházce hrají Bluesoví ostří hoši a „hrdliččin zve ku lásce hlas…“
+
Každou středu od 16:00
Klub deskových her
+
Galerie jednoho obrazu
Výstava Jindřicha Pevného v dolní čítárně, rozložená ne v prostoru, ale v čase.

Půjčovní doba Městské knihovny Polička
Oddělené pro dospělé a mládež:
Pondělí:
8:00 – 17:00
Úterý:
zavřeno
Středa:
13:30 – 17:00
Čtvrtek:
8:00 - 17:00
Pátek:
8:00 – 16:00
Sobota:
9:00 – 11:00
Oddělení pro děti:
Pondělí:
13:30 – 17:00
Středa:
13:30 – 16:00
Čtvrtek:
13:30 – 17:00
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NOVÉ KNIHY
BELETRIE
Není rozkošná? (Phillipsová, Susan
Elizabeth)
Francis se vrací po třech nevydařených manželstvích a bez koruny v kapse do rodného městečka, aby převzala
dědictví – vzácný obraz.
Souboj šamanů (Gabelhouse, Gary)
Úspěšný antropolog Gabe se vrhá do četných
dobrodružství a nezdráhá se vymýšlet stále nové
a ještě riskantnější výpravy.
Ve stínu koruny (Plandy, Jean)
Dcera Jindřicha VIII. princezna Marie se stala
královnou Anglie, prosazovala katolickou církev
a vysloužila si přezdívku „Krvavá Marie“.
Templářské dědictví (Berry, Steve)
Stránky deníku obsahují šifrovaný návod
k odhalení dávného tajemství, které po staletí
nedává spát badatelům ani hledačům templářského pokladu.
Schůzka se smrtí (Christie, Agatha)
Dospělé děti měly tisíce a jeden důvod přát si
matčinu smrt.
Tasmánští tygři (Simonay, Bernard)
Román ze vzdálené země opředené legendami. Mladá Francouzka s dcerou hledá rodinu svého zemřelého manžela, australského důstojníka,
za něhož se provdala během války.
Královna havranů (Bauerová, Anna)
Marcus Aurelius udělá vše, aby ochránil svou
vytouženou lásku, když ji ohrožují úklady a závislost přímo v jeho rodině.
Ještěrčí ocásky (Marsé, Juan)
Hluboký, smutný, mistrovsky napsaný příběh
zachycující intimní prožitky a traumatické životní
situace.
Můj bláznivý Valentýn (MacCombieová, Karen)
Romantický, dojímavý, báječný příběh.
NAUČNÁ LITERATURA
Litomyšl (Skřivánek, Milan)
Připomínka zaniklé tváře měst i celých regionů se zřetelem na jejich historický či umělecký
význam.
My se máme, my si vyhovíme (Plzák, Miroslav)
Průvodce ve spolehlivém labyrintu milostných
vztahů.
13. komnata: i slavní mohou být zranitelní
Třináct příběhů, kdy do života zasáhl osud,
ať už v podobě zákeřné nemoci, ztráty blízkých,
boje s vlastní závislostí či třeba odlišnou sexuální
orientací.
Natascha Kampusch: dívka ze sklepa (Hall, Allan)
Dne 23. srpna 2006 se podařilo Natasche
uprchnout z podzemní kobky, kde strávila víc
než 8 let.

Keramika bez hrnčířského kruhu:
Od A do Z
Dekorativní i praktické výrobky
z hlíny.
Jóga pro zeštíhlení (Hawe, Celia)
Efektivní čtyřtýdenní program pro
snížení váhy, určeny pro tělo, mysl
i ducha.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
Myšák Eda jede k babičce a dědovi (Casalis,
Anna)
V této knize můžete řešit s myšáčkem Edou
zábavné úkoly.
Eliška a statečný princ (Kimpton, Diana)
Napínavé dobrodružství s Eliškou a poníky
pokračuje.
Martine, vrať se (Svobodová, Eva)
Po stopách záhadného zmizení Martina se
vydává jeho kamarádka Katka.
Duch z opuštěného domu (Stine, R.L.)
Hororový příběh vás seznámí s tajemným
klukem, který se objevuje a zase mizí jako nějaký duch.
Podvod na Růžové hoře (Müllerová, Karin)
Trojice mladých detektivů řeší svůj další
případ.
Zlobivá Amélie (Blyton, Enid)
Pohádkový příběh o zlobivé hadrové panence
Amélii.
Únos dračího rytíře (Brezina, Thomas)
Další díl dobrodružného příběhu.
Růže a meč (Uderzo, Albert)
Další pokračování příběhů Asterixe a Obelixe.
Čaroplutí (Molloy, Michael)
Druhá kniha pohádkové fantasy o věčném
zápasu dobra a zla.
Písničky z pohádek a dětských filmů
Čtvrtý díl oblíbeného zpěvníku.
Dobrodružství Poldy a Oldy (Chvojka, Petr)
Napínavé příběhy skřítka Poldy a jeho kamaráda Oldy.
Tropické plody (Nowak, Bernd)
Obsáhlý kapesní atlas pro milovníky přírody.
Výbušné sopky (Galeriová, Anita)
Další kniha děsivého zeměpisu tentokrát
o sopkách.
Povídání a hry s českými příslovími (Kukal, Petr)
V knize najdete 50 českých přísloví a zajímavé
náměty pro práci s dětmi.
Gladiátoři (Julkelmann, Marcus)
Napínavá výprava do historie, kde zápasy
gladiátorů v aréně znamenaly boj na život a na
smrt.
Více informací o nových knihách najdete na
internetové adrese www. knihovna. policka.org.

POLIČSKÝ SKŘIVAN 2007
V měsíci únoru a březnu se v Divadelním klubu uskutečnil třetí ročník vyhledávací hudební
soutěže Poličský skřivan.
Cílem soutěže je umožnit amatérským hudebním tělesům v pardubickém kraji interpretaci
své tvorby, konfrontaci s ostatními kapelami,
odbornou porotou a diváky (posluchači). Nejlépe hodnocené kapely mají možnost zahrát si na
festivalu Poličské rockoupání, který se uskuteční
25. a 26. 5. 2007 v areálu poličského koupaliště.
Do letošního dvoukolového ročníku, bylo
přihlášeno 24 hudebních těles.
Ve dvou dnech tak měli návštěvníci možnost
vidět a slyšet spoustu překvapivě propracované
muziky. Celkově soutěž přilákala do DK přes
700 návštěvníku což vytvořilo výborné prostředí
pro potencionální „Poličské skřivany“. Odborná
porota, která byla nucena vyslechnout bezmála

900 minut rozličný hudebních žánrů, nakonec
rozhodla takto:
1) RACHOT STROJŮ - Polička
2) EYE FOR AN EYE - Holice
3) NASAĎTE SKI - Polička
4) ISH FINGERS - Choceň
Všechny tyto kapely bude možné slyšet na Poličském rockoupání.
Letošní třetí ročník Poličského skřivana proběhl
na jedničku a jen potvrdil velký hudební potenciál,
který leží v našem kraji. Doufám, že další ročníky
budou minimálně stejně úspěšné a budou nadále
napomáhat v rozvoji jak hudebním tak kulturním.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem účinkujícím, divákům, porotě a Jakubu Kleinbauerovi.
Lukáš Zrůst

nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička,
tel. 461 725 352, mobil: 736 664 229,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz, vám nabízí:
KLUB ZDRAVÍ - téma: „Vlasy – koruna krásy“
Termín:
středa 4. dubna v 18:00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
vstup volný
Informace: Hana Ščigelová, mob.: 606 657 228
VELIKONOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ
- pro žáky a žákyně 1. – 9. tříd
Termín:
čtvrtek 5. dubna – velikonoční prázdniny
Čas:
od 8:00 do 15:00 hod.
Místo:
jídelna ZŠ Na Lukách Polička
Cena:
30 Kč
Informace: Mgr. Petr Chmel, David Schaffer
Prostorové Japonské origami - Velikonoční vejce
- dílna pro děti
Termín:
pátek 6. dubna - velikonoční prázdniny
Čas:
od 9:00 do 13:00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
60 Kč, s členskou kartou 50 Kč
Přihlášky: do 3. dubna – počet účastníků je omezen
Lektor:
Zdeňka Pechancová
Informace: Mgr. Petr Chmel
PLETEME VELIKONOČNÍ POMLÁZKU
- dílna pro děti, mládež i dospělé
Termín:
pátek 6. dubna – velikonoční prázdniny
Čas:
13:00 – 14:00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
20 Kč, s členskou kartou 15 Kč
Přihlášky: do 3. dubna
Lektor:
Zdeněk a Lucie Škachovi
Informace: Zdeňka Novotná
DAR ZDRAVÍ – povídání věnované léčení lidí
- PŘEDNÁŠÍ ING.MIROSLAV HRABICA
- přednáška, odpovědi na dotazy, nabídka
knih, autogramiáda
Termín:
středa 11. dubna v 17:30 hod.
Místo:
sál SVČ Mozaika Polička
Cena:
60 Kč
Lektor:
Ing. Miroslav Hrabica
Informace: Marie Hrstková
BESEDA S MUDr. RADIMEM UZLEM - akce uzavřena
Termín:
středa 11. dubna
Místo:
Gymnázium Polička
Informace: Mgr. Petr Chmel
OUTDOOROVÉ SUDOKU
- soutěž dvoučlenných týmů, aneb co nemáte v hlavě, máte v nohách
Termín:
pátek 13. dubna ve 14:00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Přihlášky: do 10. 4.
S sebou: tužka a papír
Informace: Mgr. Petr Chmel
III. JARNÍ POLIČSKÝ MASTER CLASS v AEROBIKU
- ve spolupráci se ZŠ Masarykova Polička
Termín:
sobota 14. 4. od 9:00 do 14:00 hod. (prezentace v 8:30 hod.)
Místo:
nová hala ZŠ Masarykova – vchod zezadu
školy
Kategorie: 1. 6 – 9 let, 2. 10 – 12 let, 3. 13 – 15 let,
4. ostatní
Prezentace stolní digitální váhy s výpočtem
nutričních hodnot v 11.00 hodin.
Přihlášky: nejpozději do 9. 4. v SVČ Mozaika
Sponzor : Dr. Hansen, Opávia
Informace: Zdeňka Novotná, 736 752 624
MISTIČKA Z PEDIGU - dílna pro děti
Termín:
středa 18. dubna ve 14:00 – 16:30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
45 Kč, s členskou kartou 40 Kč
Lektorka: Zdeňka Novotná
Informace: Zdeňka Novotná, 736 752 624

FOTOSOUTĚŽ KE DNI ZEMĚ
- soutěž o fotografii nejkrásnější popelnice
- fotografie odevzdávejte na SVČ Mozaika Polička, kde
budou také vystaveny a nejúspěšnější autor
bude ohodnocen věčnými cenami
- fotografie o rozměrech 9 x 13 cm nebo 10 x 15 cm
- termín odevzdání fotografií je do 20. dubna
- bližší informace podá Petr Chmel
KERAMICKÁ DÍLNA - pro studenty a dospělé
Téma:
Sova + výrobek s pedigem
Termín:
16. 4., 23. 4., 30. 4.
Čas:
vždy 17:15 – 19:15 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
220 Kč, s členskou kartou 200 Kč
Lektorka: Radka Sobolová
Informace: Zdeňka Novotná, 736 752 624
CYKLUS ZÁŽITKOVÝCH MINISEMINÁŘU
„BUĎ SOBĚ PŘÍTELEM“
Třetí: PODLE NOSA POZNÁŠ KOSA
- o tom, co na nás prozrazují tvary tváře a jak
se v našich gestech projevují viry a bakterie,
které, bydlí v našem těle
Termín:
středa 25. dubna v 17:00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
120 Kč, nebo 2 zbývající části 200 Kč
Lektorka: Jitka Studénková
Informace: Jitka Studénková – mob.: 776 197 526
Poslední seminář bude následovat v červnu.
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
- dílna pro dospělé a studenty
Termín:
pátek 27. dubna od 17:30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
200 Kč, s členskou kartou 180 Kč
Přihlášky: do 24. 4. – počet účastníků je omezen
Lektor:
MUDr. Hana Vltavská
Informace: Mgr. Petr Chmel
BOWLINGOVÝ TURNAJ - turnaj pro II. stupeň ZŠ a SŠ
Termín:
úterý 1. května
Čas:
9:00 – 13:00 hod.
Místo:
Bowling bar Polička
Přihlášky: do 27. 4. – počet účastníků je omezen
S sebou: obuv se světlou podrážkou
Informace: Mgr. Petr Chmel
Doprovodný program
VÝSADEK V CIVILIZACI
- závod dvoučlenných týmů v orientaci a pohybu s omezenými možnostmi
- na závod je určeno maximálně 24 hodin
Termín:
pondělí 7. května - start v 17 – 21 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Startovné: 300 Kč / tým
Přihlášky: do 3. 5. - počet účastníků je omezen
S sebou: povolenou výbavu a bližší informace dostanete při přihlášení
Informace: Mgr. Petr Chmel
ORLICKÉ HORY - turistický zájezd pro dospělé
Termín:
2.- 6. 7.
Ubytování: turistický areál Bedřichova chata Luna
Cena:
2.500 Kč
Stravování: polopenze
Informace: Milan Matouš, tel.: 461 722 193
V KVĚTNU PŘIPRAVUJEME:

Víkendový seminář SHIATSU – „pro doma a pro
každého“ • Petanquový turnaj družstev • Běh dvojic
11. 5. • Den dětí 27. 5. • Poličský skřivan – pěvecká
soutěž škol • Čas pro neobyčejné zážitky 2. 6.
Hledáme nové vedoucí zájmových kroužků pro
školní rok – 2008.
Přijďte si zahrát stolní fotbal a nové PC hry.
Zdarma přístup na internet.

SVČ MOZAIKA - VYHODNOCENÍ
ANKETY PRO VEŘEJNOST
V lednu tohoto roku byla v Jitřence zveřejněna
anketa pro veřejnost, kterou pořádalo SVČ Mozaika
Polička. Týkala se využití volného času našich spoluobčanů. Jejím cílem bylo zjistit, jaké aktivity v Poličce
chybí a kterým by se chtěli „poličští“ věnovat. Odpovědi nám pomohou při sestavování další nabídky
pro dospělé i pro děti. Z odevzdaných 40 dotazníků
vyplynuly tyto závěry:
O nabídkách volnočasových aktivit se dozvídáte
nejčastěji z internetu, potom z Jitřenky, z letáků na
plakátovacích plochách a z letáčků v centru města.
Při výběru se rozhodujete podle toho, kdy máte čas,
podle vašich zájmů a podle ceny. Pro své aktivity
upřednostňujete všední dny před víkendy. Ve volném
čase se věnujete nejvíce sportu. Kroužky a kurzy
navštěvujete nejvíce v SVČ Mozaika, děti potom ve
školách a v umělecké škole.
Věková skladba respondentů se pohybovala od 7
do 63 let, odpovídaly z 87% ženy. 70% odpovídajících
je z Poličky, ostatní z okolních vesnic.
Všem, kteří si udělali na náš dotazník čas, děkujeme. Mrzí nás však, že vzhledem k tomu, že se
dotazníky dostaly s Jitřenkou do každé poličské domácnosti, bylo jich vráceno jen 40. Odpovědi z většího počtu dotazníků mohly být přínosnější jak pro nás,
tak i v konečném důsledku pro vás.
Jak jsme slíbili, byli vylosováni 3 výherci, kteří
obdrželi tričko s logem Mozaiky a zdarma vstup na
některou naši akci. A kdo byl šťastný výherce? Michaela Krejčí - Polička, Denisa Nespěšná – Polička, Jana
Klímová – Pomezí. Výhercům gratulujeme a těšíme se
další spolupráci s vámi.
Za SVČ Mozaika Polička – Marie Hrstková

POZVÁNKA DO NOVÉHO
KOUTKU ŽIVÉ EXOTIKY
Středisko volného času Mozaika Polička a Ekocentrum Oáza zve děti i dospělé po delší přestávce do
nově upraveného Koutku živé exotiky.
Kromě expozice terarijních živočichů je pro návštěvníky k dispozici i koutek vybavený počítačem
s možností si prohlédnout stovky fotografií terarijních
a exotických zvířat, zahrát si hry s přírodovědnou tématikou nebo si zjistit svoje znalosti v různých počítačových přírodovědných testech. Pro doplnění výuky
přírodovědy jsou pro děti od 9 do 12 let k dispozici
multimediální výukové programy „Přírodověda hrou“.
Připraveny jsou materiály pro přípravu dětí, které se
účastní přírodovědných poznávacích soutěží jako je
Poznávání přírodnin, rostlin a živočichů. Zájemci
o chov domácích mazlíčků a terarijních zvířat mohou
v KŽE získat informace o chovu, o zařízení terárií,
včetně stručných písemných návodů k chovu těchto
živočichů. Veškeré služby jsou zdarma. Vstupné do
Koutku živé exotiky se neplatí, je však možné přispět
na provoz dobrovolným příspěvkem.
Věřím, že i po delší době, kdy byl Koutek živé
exotiky pro veřejnost z důvodů rekonstrukce uzavřen,
si najde své příznivce a stane se „oázou“ pro všechny,
kteří mají rádi zvířátka, přírodu a chtějí se o této problematice ještě něco zajímavého dozvědět.
Koutek živé exotiky je otevřen pouze za přítomnosti zodpovědného pracovníka. Kolektivy je nutné
předem včas objednat.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Richard Brabec, odd. soutěží, VP a ekologie

TRIČKA S LOGEM „SVČ MOZAIKA POLIČKA“
dovolujeme si vám nabídnout trička s logem Mozaiky
v těchto barvách a velikostech:
barva: oranžová a šedá
velikosti a cena: XXS – 82,- Kč,
XS, S L, XL, XXL – 103, 50 Kč
Trička si můžete zakoupit v SVČ Mozaika Polička
každý den od 8.00 do 16,30 hod.
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TEPRVE VELIKONOCE DÁVAJÍ SMYSL VÁNOCŮM

PROGRAM NA DUBEN
1. 2. – 15. 4.
DOBA MĚST A HRADŮ, HUSITSKÉ VÁLKY
- dotyková výstava o středověku
- malé výstavní sálky, Tylova 112
14. 4. – 28. 10.
ŽIVOT A DÍLO BOHUSLAVA MARTINŮ
- vernisáž v sobotu 14.4. ve 14 hod.
- na vernisáži vystoupí žáci ZUŠ Bohuslava Martinů
- vestibul muzea, Tylova 114
sobota 21. 4.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MUZEA
- prohlídka nově zrekonstruované muzejní budovy
- 14.00 – 16.00 hod., vstup z Šaffovy ulice

O HRAČKÁCH, HRÁCH A HRANÍ
Městské muzeum a galerie Polička připravuje
od 3. května do 25. srpna 2007 výstavu O hračkách,
hrách a hraní. Na výstavě budou představeny hračky z muzejních sbírek, protože se však z velké části
jedná o hračky dřevěné, chtěli bychom výstavu doplnit také jinými druhy hraček. Proto jsme se rozhodli oslovit širokou veřejnost a přizvat spoluobčany k organizaci výstavy. Máte-li doma staré hračky
(nejmladší 80. léta 20. století) - medvídky, panenky,
kočárky, kolébky, kuchyňky, nádobíčka, plechové
či hadrové hračky, společenské hry, stavebnice,
kostky, dětské hudební nástroje apod., nabídněte
je k vystavení. Zapůjčené předměty budou uloženy ve vitrínách, bude zajištěna jejich bezpečnost,
ochrana a optimální teplota i vlhkost. Po skončení
akce budou navráceny majiteli.
Pokud jste ochotni zapůjčit své dětské poklady
na výstavu „O hračkách, hrách a hraní“ a potěšit
jimi nejen děti, ale i starší generace, zavolejte,
napište nebo se zastavte nejpozději do 15. dubna
v Městském muzeu a galerii Polička, Tylova 114,
572 01, tel.: 461 725 769, muzeum@muzeum.policka.org., kontaktní osoba Mgr. Martin Zdražil.
Otevírací doba: Út – Ne 9.00 – 12.00,
12.30 – 16.00 hod.
Na spolupráci se těší Městské muzeum a galerie
Polička.

ZÁPIS DO MŠ LUČNÍ
Milé maminky, v měsících březnu až červnu
probíhá na naší mateřské škole zápis pro školní rok
2007/2008. Po celou dobu zápisu máte možnost využít
tzv. návštěvní dopoledne a můžete navštěvovat s Vaším
malým předškoláčkem naši mateřskou školu
Kdy?: Vždy ve čtvrtek od 10.00 do 11.00 hod. na pavilonu „C“. Začínáme 8. 3. 2007 a končíme 14. 6. 2007
Co Vás čeká? Přijďte. Uvidíte, vyzkoušíte, posoudíte, zjistíte
Kde nás najdete? Na ulici Luční, v blízkosti
ZŠ Na Lukách (tel. 461 542 905)
Těší se na Vás všechny děti a učitelky z Mateřské
školy Luční Polička.
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Jsem z kraje lidových betlemářů a tak není
konce už v dávných předkřesťanských dobách, to
divu, že jsem odjakživa miloval figurky táhnoucí se
v mnoha kulturách celého světa (v Asii, Africe, dokašírovanou krajinou k jesličkám. Psal jsem o nich
konce i v předkolumbovské Americe) bývaly symboly
do novin i v padesátých letech, kdy zdaleka nebyly
ŽIVOTA. V tomto smyslu původně uplatnilo náš tvar
módou. Mých článků si tenkrát povšiml spisovatel
kříže i křesťanství. Pak před ním začalo zobrazovat
František Langer a vzbudily jeho zájem. Jejich připo- stojící postavu s rozpřaženýma rukama. Byl to Vítěz
menutí jsem nevynechal
nad smrtí, Pantokrator.
ani ve studii o sochařích
Ten, kdo přemohl smrt.
a řezbářích v pardubickém
Obraz naděje, příslib
sborníku Poličsko z r.1958.
radosti. A objevila-li se
Obcházel jsem poličské
později v jeho zobrazení
betlemářské rodiny a pona hlavě trnová koruna,
řizoval stovky barevných
byla to svým způsobem
diapositivů, jež jsem pak
koruna Krále. I kříže nad
promítal za svých předhroby chtěly utěšit: vypránášek po republice. Něvějí o věčnosti bez hranic.
které z těch betlemů dnes
Kůly a kříže, na nichž se
snad už ani neexistují. Po
popravovalo,
vypadaly
dohodě s P. Horníkem
pravděpodobně podstatně
jsem podněcoval zájem
jinak. Tenhle vypráví o němladičkého člena jedné
čem jiném. Hans Küng
z místních betlemářských
mluví a velikonočním
František Bílek: Ukřižovaný, 1934
rodin, Bohumíra Andrle,
jásotu jako o „nepochoaby v tradici pokračoval: v jeho osobě to dodnes nese
pitelné a obsáhlé poslední i první skutečnosti“. K praovoce. V Praze jsem zorganizoval dvě velké exposice
staré tradici se vrací třeba známý krucifix Františka
Třebechovického betlemu: jednu v Bruselském pa- Bílka v katedrále sv. Víta na Pražském hradě: živý
vilonu na Výstavišti a druhou - po osobní dohodě
Kristus tam má hlavu vztyčenu a jsou-li jeho ruce
s p. presidentem Svobodou - přímo na Pražském hra- přibity, pak spíše proto, aby se nevznesly k obloze.
dě v Plečnikově síni. Dodnes v duchu vidím ty dlouhé
Už tím, že v plnosti přijal lidský úděl, vyhrál nad
fronty zájemců na hradním nádvoří.
pokořujícím faktem zániku. Vstoupil do života, který
Poličští betlemáři, vědomi si Ježíšova královského
nemůže skončit. Existenci utrpení, úzkosti a smrti
původu, umisťovali často jesle do zřícenin Davidova
vyřešil i podle atheistického myslitele Alberta Camuse
paláce. Ale já se přiznám, že jsem především miloval
právě tím, že je bezvýhradně vzal na sebe. Také jiný
ty, které vyprávěly o bídě chlapcova zrození a tedy
atheista, Roger Garaudy, stanul v úžasu nad tímto
o krušné realitě jeho údělu i nesčíslného množství
velikým osvobozením lidských myslí, které pochopil
jemu podobných dětí na celém světě. Velice mne za- jako „vítězství nad všemi hranicemi, i nad tou hranicí
ujal romský betlem v Praze na Smíchově, kde zástupy
poslední, jíž je smrt“.
žebráků a bezdomovců přicházely uctít malé svaté
Poselství o velikonočním Vzkříšení na prahu
cikáně. A vůbec nejraději jsem měl betlemy, které
jara tak může hovořit ke všem, k věřícím a v určitém
pamatovaly na vyústění božského příběhu: vždyť
smyslu i k těm, kteří sami sebe pokládají za nevěřící.
bez něho by sama selanka narození nebyla nic víc
V románě „Krev chudého“ napsal Léon Bloy, že do
než sentimentální kýč k lacinému dojímání. V řadě
Ráje se nevstupuje zítra ani pozítří, ba ani za sto let.
betlemů bývá zároveň připomenuta i Ježíšova přímá „Vstupuje se tam dnes, jsme-li chudí a křižováni.“
účast na neustále se opakujícím utrpení lidstva, nespravedlivý soud, cesta s křížem na ramenou, přibití
PhDr. O. A. KUKLA
na dřevo kříže a konečná oslava právě jen skrze tuto
trýzeň a tuto smrt. Takový je třeba zrovna ten Třebechovický betlem, jemuž nechybí dokonce ani všechna
jednotlivá zastavení Křížové cesty.
Ano, to jsou VELIKONOCE: teprve v nich je
smysl a koruna všeho, nad čím jsme se ještě nedávno
v závěru minulého roku tolik dojímali. Život na této
Rok uplynul a Evangelický sbor v Poličce spolu
planetě, ať chceme nebo nechceme, neuzavírá idyla. se sdružením YMCA opět nabízí šanci pro Vaše děti
Při všech krásách a okouzleních nakonec všechno
strávit pět prázdninových dopolední s Američany při
opouštíme. A kromě toho je zde stále přítomné utrpe- společných hrách a zábavě.
ní, je tu bolest, pořád se vrací nevykořenitelná nespraNa návštěvu do Poličky zavítají v červenci již
vedlnost, tisíce umírají o hladu, ve špíně a chudobě. poněkolikáté naši přátelé z USA – Ponca City, jednak
Dostojevskij pochopil, že ani sám v sobě nenalezne
za účelem poznání naší krásné Vysočiny a pak také
klid, dokud budou lidé trpět. Věděl ovšem, že ten, je- proto, aby si naše děti mohly vylepšit své znalosti anhož příběh v Betlemě započal a na Kalvárii se završil, gličtiny pod vedením Američanů s pomocí poličských
nepřestává trpět s nimi. Smrt, která jednou navštíví
dobrovolníků.
každého z nás, má tisíce podob. Před skutečností
Příměstský tábor s angličtinou pro děti od 7 do
nelze unikat a jakkoli radostnou pomlázkou ji nelze 16 let se bude konat od pondělí 23. 7. 2007 do pátku
zaplašit. Sychravé předjarní počasí je k takovému za- 27. 7. 2007. Dopolední program pro děti bude začínat
mýšlení vskutku odpovídající kulisou.
vždy v 9 hodin a končit po obědě ve 13:45 hodin.
Sám sobě i Vám všem dám jednu užitečnou radu. Dětem se budou věnovat v prostorách evangelického
Až se poveselíme pomlázkou, až za jásotu a výskotu
kostela naši hosté z USA. V programu nebude chybět
vyšloháme co nejvíce hezkých děvčat, až si domů
zábava, hry, soutěže, písničky, tvořivá činnost a spornanosíme plnou náruč vajíček (některá z nich budou
tovní aktivity.
pestře omalovaná a radost bude na ně pohledět), zaCena tábora: První dítě 700,- Kč, druhý sourozejděme si třeba odpoledne na nejbližší hřbitov, třeba
nec 500,- Kč, každý další sourozenec 300,- Kč (ceny
ke svatému Michalu. Vzpomeňme, že ti všichni, kteří
dotuje YMCA Polička). Přihlášky pro děti, které se
nás předešli, zažili před posledním vydechnutím více
chtějí tohoto tábora zúčastnit, jsou k dispozici v Infornebo méně nějaká utrpení a úzkosti. Své starosti
mačním centru v Poličce do 20. 5. 2007.
a osobní kříže, jichž určitě nebylo málo, si odnesli
Příměstský tábor se v předcházejících třech letech
s sebou.
dobře osvědčil, děti byly spokojené a co je podstatné
Existuje nějaká útěcha? Jakási naděj? Jakýsi smysl? – volný čas dětí o prázdninách byl využit nejen pro
Na hřbitově u svatého Michala je nespočetný les křížů
množství zábavy, ale i pro rozšíření jazykové zdatnosnad jednotlivými hroby. Pozorně se na ně zahleďme:
ti, v této době tolik potřebné.
kříže nejsou a zejména v minulosti nebyly symboly
Nepromarněte proto tuto příležitost.
smrti. Aspoň ne kříže tohoto tvaru. Odjakživa, doPavel Vojtíšek

TÝDEN S AMERIČANY
POČTVRTÉ

KLUB ZDRAVÍ VÁS ZVE NA DUBNOVOU PŘEDNÁŠKU
Dávno již nežijeme jako za časů ušatých čepic
se změnou kvality a někdy i přirozeného odstínu až
a čepičářů, o nichž psal klasik Vladislav Vančura, do zklidnění před nástupem barevně se proměňujícíkdy zimy bývaly takové, že nošení pokrývek hlavy
ho podzimu i s jeho padáním listí… A nakonec vše
bylo nutností. Letošní zima možná některé z nás ani
přikryje bílá zima…
nepřiměla, aby nějaký apartní klobouček či kulicha
Ano, uhodli jste správně, zveme vás na přednášku
nasadili. Byla to chyba?
„Vlasy – koruna krásy,“ v níž se vám pokusíme přinést
Můj tatínek býval v mládí muzikantem, hrával na
více světla při pohledu na tuto ozdobu, která není jen
vesnických tancovačkách na klarinet a saxofon a znal
pouhopouhým znakem marnivosti žen a mužů či dětí.
neuvěřitelné množství písniček, které pak zpívával, O důležitosti správné péče o vlasy zvenčí i zevnitř
když doma něco dělal, aby mu šla práce od ruky (na
si přijďte vyslechnout pár dobře míněných rad dne
rozdíl od mé maminky, která zpívala, když ji tatínek
4. dubna 2007 (tímto se kajícně omlouvám těm, ktenaštval, nehádala se, ale hlasitým zpěvem protesto- rým se při minulém setkání dostalo jiné informace)
vala proti křivdě). Jedna z písniček, kterou zpívával, od 18,00 hodin v horní místnosti v budově Mozaiky
měla slova „páni kluci, to bývaly časy, když měli jsme
(dříve DDM). Na našich přednáškách se nejen něco
jak hřebíky vlasy…“ Ono to tak opravdu je, když je člo- nového dozvíte, ale také se zasmějete a uvolníte při
věk mladý, má problém se svojí kšticí, pačesy, „hárem“ neformálním rozhovoru nad tématickou ochutnáv– jak chcete – a někdy by nejraději chodil neviděn, kou, která následuje po přednášce.
když jeho přirozená pokrývka hlavy nesplňuje jeho
Těším se na vás a do měsíce dubna přeji všem,
představy ovlivněné diktátem módy. Ona i on prosto- abyste nacházeli co nejvíce krásy nejen kolem sebe
jí celé hodiny před zrcadlem v koupelně bráníce tak
a na sobě, ale hlavně z nitra svých srdcí dokázali
jejímu regulérnímu využívání i ostatními členy rodiny
vynášet na světlo ty nejkrásnější poklady – a svět jimi
a zoufale se pokoušejí vykouzlit za pomoci vlasové
bude zkrášlen, a nejen tím, že kouzelné jaro znovu
kosmetiky na své hlavě něco, čím by mohli napomoci
vytáhlo svoji svěží paletu. Nervěte si vlasy zoufalstvím,
svému začlenění do davu stejně vyhlížejících nebo
když se vám něco nezdaří, netahejte děti za pačesy,
naopak šokovali své okolí počínaje rodiči coby módní
když zlobením vyžadují vaši pozornost, ale každý den
novátoři. A ony ty vlasy tolik vzdorují. Ale přejde pár
někoho pohlaďte po vlasech a nechte se na oplátku
let a náhle jsou vlasy přátelské, a pak se zase časem
pohladit také, je to jeden z nejpříjemnějších doteků.
něco změní, někdy nenapravitelně, zvláště u mužů… Nemáte-li nikoho, kdo by vás hladil, hlaďte se alespoň
Jakoby se na naší hlavě v průběhu života odehrávala
sami nebo se nechte hladit vánkem (rozcuchání je povšechna čtyři roční období pěkně za sebou: nejdříve
řád „in“) a slunečními paprsky. A buďte zdrávi!
něžné jaro dětských vlásků, pak bouřlivý nástup léta
Hanka Ščigelová, Klub uzdraví Polička

Z ČINNOSTI DPS PENZION – ÚNOR
6. 2. Šikovné ručičky – obyvatelé DPS Penzion – Alpské vyhlídky. Filmy pana Ing. Kleina mají vždy
si vyzkoušeli malování na sklo a drátování. Prázdné
velký úspěch. Představí seniorům krásná místa, která
lahve se pod jejich rukama měnily v krásná výtvarná
sám navštívil a vše doplní zajímavým výkladem.
díla, která teď zdobí společenskou místnost v Penzi28. 2. U příležitosti oslav 10. výročí otevření
onu.
Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ se konal
7. 2. Hrátky s pamětí – senioři se přesvědčili
Den otevřených dveří. Po celý den si mohli návštěvnío tom, že „duševní tělocvik“ není jen zajímavý, ale
ci prohlédnout prostory Penzionu s ukázkami trávení
i zábavný. Na odpoledne plné her se slovy, hádanek, volného času – cvičení na židlích, jóga, práce s kerakvízů se vždy velmi těší.
mickou hlínou, výstavu prací obyvatelů DPS a video14. 2. Na hudební odpoledne s jednou z nejkrás- filmy z akcí pořádaných Penzionem. Na oslavu byl
nějších oper od Antonína Dvořáka se senioři moc těši- pozván radní Pardubického kraje Bc. Miloslav Macela,
li. Příběh Rusalky v den sv. Valentýna velmi zaujal.
starosta a místostarostka Poličky, zástupci svazku
15. 2. Při zpěvu pěveckého souboru Poupata
AZASS, vedoucí sociálního odboru a další význama muziky pana Hladíka proběhlo v jídelně Penzionu
ní hosté. V rámci kulturního programu vystoupily
narozeninové zpívání.
děti z MŠ Hegerova a žáci ZUŠ B. Martinův Poličce.
21. 2. Cestovatelské odpoledne – DPS Penzion
Program doplnili také senioři se svým tanečním sounavštívil pan Ing. Klein a představil nám svůj film
borem Berušky a pěvecký soubor Poupata. V jídelně
Penzionu byla zahájena výstava fotografií s názvem
–Život v Penzionu. Autorkou fotografií je paní Margita
Pokorná, obyvatelka DPS Penzion.

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
V minulých dnech uplnulo
osmnáct let, co nás navždy
opustila naše milovaná, laskavá a obětavá manželka,
maminka a babička paní IRENA VRABCOVÁ. Nikdy na ni
nezapomeneme, protože stále
žije v našich srdcích.
Manžel Ladislav a dcery Vlaďka a Ivana

Všechna písemná i ústní blahopřání od
přátel a známých k mým osmdesátinám mne
moc potěšila a všem patří můj vřelý dík.
MVDr. Miroslav Šuk

DiC POLIČKA INFORMUJE
BOB S BOBKEM přijdou dětem vyprávět
o svých dobrodružstvích ve čtvrtek 12. dubna
v 10 hodin dopoledne. V ostatních dnech si
budeme hrát, kreslit, zpívat, tancovat a učit se
básničky.
Dekorace z květináčů si můžete u nás
vyrobit v dubnu. Pokud radši pracujete doma,
naše asistentky Vám poskytnou návod jak na to.
Příklady dekorací jsou k vidění ve vitríně před
Domečkem.
Inzerci s nabídkou dětského oblečení, sportovních potřeb, kočárků najdete ve stejné vitríně.
Angličtina pro maminky je pravidelně ve
čtvrtek.
Klub seniorů bude v pátek 20. 4. 2007 od 15
hodin. Půjdeme se projít do Liboháje.
Děkujeme všem, kteří darovali dětské oblečení a sportovní potřeby pro humanitární účely.
Budou předány do azylového domu a sociálně
slabým rodinám.
Domeček najdete v přízemí obchodního
domu Ponas (naproti Poličské pekárně), Tyršova ulice 161, Polička. Otevřeno je v pracovních dnech od 8 do 16:30 hod.
Informace o našem sdružení jsou na
www.dicpolicka.com a ve vitrínách před Domečkem.

SETKÁNÍ ESPERANTISTŮ
V POLIČCE SE VYDAŘILO

V sobotu 10. března se sjela do Poličky padesátka esperantistů ze 17 míst naší republiky. Z nádraží
jsme se vydali do Tylova domu, kde nás uvítala paní
ředitelka Marie Báčová a seznámila nás s historií
a využitím domu. V září letošního roku se zde bude
konat celostátní konference Českého esperantského
svazu. Prohlédli jsme si všechny sály včetně zákulisí
a zázemí pro herce. Tylův dům se všem velice líbil.
Poté jsem se prošli do parku a vyfotili se u sochy
B. Martinů. Odpolední program probíhal v restauraci
„U Mrštíků“. Zástupci jednotlivých klubů nás seznamovali s jejich činností a zvali na další akce, kterých je
opravdu mnoho. Zájemci mohou vybírat z jednodenních setkání, ale i z týdenních pobytů. Marie Jílková,
dcera místních esperantistů, nám promítala fotografie
ze svého studijního pobytu v USA, zvláště pak z New
Yorku, Washingtonu a Pittsburgu. Nejvíce nás překvapilo, že známé hokejové mužstvo Pittsburg je u nás
více populární než ve svém působišti. To je dáno tím,
že místní obyvatelé dávají přednost americkému fotbalu a baseballu před hokejem. Libuše Dvořáková

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST

POZVÁNKA DPS PENZION

Oblast Litomyšl - Polička

3. 4. Vejcohrátky v 9:30 hod. společenská
místnost. Zábavné hry s dětmi z MŠ Pomezí.
4. 4. Velikonoční besídka – s kulturním programem navštíví Penzion děti z MŠ Rozmarýnek
a žáci Speciální školy v Poličce. Začátek ve 14:00
hod. v jídelně Penzionu.
10. 4. Šikovné ručičky ve 13:30 hod. v jídelně
Penzionu budeme vyrábět veselé květináče.
11. 4. Video ve 14:00 hod. ve společenské místnosti - film Korsika od pana Ing. Kleina.
18. 4. Maškarní bál se spoustou her a muziky
začíná ve 14:00 hod. v jídelně Penzionu.
24. 4. Odemykání atria speciálním klíčem
proběhne od 14:00 hod. v atriu Penzionu. Bude se
také opékat uzenina.
26. 4. Narozeninové zpívání – jídelna Penzionu ve 14:00 hod. zazpívá pěvecký soubor Poupata
a zahraje pan Hladík.

7. - 8. 4.

MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 614 727
9. 4.
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
14. - 15. 4. MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
21. - 22. 4. MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
28. - 29. 4. MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
1. 5.
MUDr. Procházka Pavel, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
5. - 6. 5.
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
MUDr. Kašparová, praktická zubní lékařka,
oznamuje, že od května 2007 platí pro kontakt s její
ordinací pouze toto telefonní číslo: 775 724 524.
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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POLIČKA JAZZ FESTIVAL 2007 - PROGRAM
Pátek 20. 4. 2007, Tylův dům od 20.00 h
FACING WEST TRIO (CZ/SWE) http://jarnemec.com/fw3
Rudy Horvat – kytara, kytarový syntezátor, Ulf Gjerdingen – basová kytara, kontrabas, Tomáš Mohr – bicí nástroje, percussion
Facing West Trio z Ostravy má pověst výborné kapely, která zcela přirozeným způsobem spojuje hráčskou virtuozitu s obrovským přívalem energie. Tato mezinárodní kapela
hraje převážně jazz a fusion. Moderní a alternativní jazz se prolíná s prvky rocku i latinskoamerické hudby a více než třetina repertoáru je akustická. Skupina natočila 2 CD a má za
sebou mnoho úspěšných koncertů v jazzových klubech i na velkých festivalech. V Poličce je známá z Jazzových večerů v Divadelním klubu.
AGA ZARYAN featuring DAVID DORŮŽKA (PL/CZ) http://www.zaryan.com/
Aga Zaryan – zpěv, David Dorůžka – kytara, Michal Tokaj – piano, Michal Baranski – kontrabas, Lukasz Zyta – bicí
Zpěvačka Agnieszka Skrzypek (Aga Zaryan) reprezentuje vrchol polského jazzového vokálu. Po hudebních studiích v Polsku (1998) působila v USA, kde spolupracovala s řadou
významných jazzových hudebníků. Od roku 2000 spolupracuje s M. Tokajem, o dva roky později vychází její debutové album My Lullaby (Jazzové album roku). Vystupuje v klubech a na festivalech v Polsku, Velké Británii, USA, Izraeli i v Česku. Dvakrát byla vyhlášena nejlepší jazzovou polskou zpěvačkou.
David Dorůžka (1980) je mimořádně talentovaný kytarista, který již ve čtrnácti hrál s předními jazzovými hudebníky (cena Talent roku 1995). V letech 1999 až 2002 studoval
Berklee College of Music v USA, kde získal plné stipendium a řadu významných ocenění (Jimi Hendrix Award). V New Yorku natočil CD Hidden Paths (Album roku 2004). Hrál na
významných festivalech v USA, Kanadě, v mnoha evropských zemích a spolupracuje s řadou špičkových hudebníků.
JIŘÍ STIVÍN & CO JAZZ SYSTEM (CZ) http://jiri.stivin.cz/
Jiří Stivín - flétny, saxofon, Jaroslav Šindler – kytara, Zdeněk Tichota – basa, Michal Hejna – bicí
Jiří Stivín je tři desítky let významnou osobností české hudební scény. Studoval na Royal Academy of Music a na pražské AMU. Nahrál více
než 40 desek, je známý svým účinkováním např. v Jazz Q, SHQ K. Velebného, v JOČRu, bigbandu V. Zahradníka, v Tandemu Stivín & Dašek
nebo Pražském bigbandu M. Svobody. Vedle jazzu Stivín interpretuje hudbu středověku, renesance a baroka. Věnuje se komponování a improvizované hudbě, jako sólista koncertuje s renomovanými hudebními tělesy, řídí vlastní soubory Collegium Quodlibet a Jiří Stivín & Co
Jazz System. Je členem European Jazz Ensemble. Je autorem mnoha skladeb pro různé formace, scénické a filmové hudby. V roce 1997 byl
již podruhé nominován na cenu Český lev a získal Českou výroční hudební cenu v kategorii jazz.

Sobota 21. 4. 2007, Tylův dům od 19.00 h
ANNA MLINARIKOVÁ BAND - Jazzové housle (CZ) http://www.annamlinarikova.com
Anna Mlinariková – housle, soprán saxofon, Vladimír Strnad – piano, Jan Greifoner – kontrabas,
Miloš Kejř – bicí
Jazzová houslistka Anna Mlinariková (1980) studovala v letech 2003-2004 v USA na prestižní Berklee College of Music v Bostonu, kde získala talentové
stipendium a byla zařazena na děkanský seznam nejlepších studentů. Doma absolvovala Konzervatoř Jaroslava Ježka a od dubna 2005 vystupuje s kapelou
Anna Mlinariková Band. Repertoár tvoří vlastní tvorba Anny Mlinarikové a jazzová aranžmá houslových skladeb a filmové hudby. Své koncerty zpestřuje
improvizacemi na soprán saxofon. Jako sólistka vystupuje s řadou větších či menších jazzových kapel.
KRYŠTOF MAREK & WWW.BEND.CZ featuring TONY LAKATOS (CZ/D)
http://www.bend.cz/ http://www.tonylakatos.com/ http://www.krystofmarek.com/
Kryštof Marek - piano, dirigent, Tony Lakatos – saxofon
trubky - Václav Týfa, Milan Šoltész, Stanislav Zeman, František Kučera
trombony - Svatopluk Košvanec, Přemysl Tomšíček, Jan Vimr, Petr Fríd
saxofony - Martin Plachý, Petr Vinklář, Milan Krajíc, Pavel Hrubý, Pavel Pivarči
kytara - Jan Šobr, baskytara - Jan Jakubec, bicí - Ivan Audes
www.bend.cz je nový, moderní bigband, který má ve svém středu mnoho jazzových hráčů zvučných jmen. Jedním ze zakladatelů
a vedoucím souboru je pianista, skladatel, aranžér a dirigent Kryštof Marek (1967). V jeho osobě se spojují různé žánry, spolupracuje na
mnoha divadelních a muzikálových projektech a je aktivní na poli jazzové, popové i tzv. klasické hudby. Mimo jiné dirigoval známé muzikály, účinkoval či účinkuje v Kontrabandu M. Svobody, Rádio bigbandu, Karel Gott Bandu, Agon orchestru, Josef Vejvoda Triu a spolupracuje s dalšími významnými orchestry,
instrumentalisty a zpěváky.
Tony Lakatos (1958) je jedním z nejvýznamnějších evropských jazzových saxofonistů. Pochází z Maďarska, ale od roku 1981 žije v Německu. Nahrál přes 150 CD, buď jako lídr
nebo jako sólista. Doprovázeli jej nejvýznamnější jazzoví hudebníci, vystupoval v Japonsku, Indii, USA, Africe a po celé Evropě. Kryštof Marek ho přizval ke spolupráci na CD
Angels‘ Crying in My Head, které vyšlo v roce 2006 a společně tento projekt přijíždí představit na jazzový festival do Poličky.
ELENA SUCHÁNKOVÁ & JOCOSE JAZZ (CZ) http://www.iam.cz/art/viewtopic.php?t=26
Elena Suchánková – zpěv, Miroslav Linka – kytara, Radek Krampl – vibrafon,
Petr Dvorský – kontrabas, Branko Križek – bicí
Elena Suchánková patří nepochybně k naší pěvecké jazzové špičce. Má zkušenosti s účinkováním v různých dixielandech, v orchestru Causa Bibendi, spolupracovala s Big
Bandem Českého rozhlasu. V roce 1996 založila s kytaristou M. Linkou kapelu Jocosse Jazz. Je absolventkou Konzervatoře J. Ježka a Berklee College of Music v Bostonu. Elena
pravidelně zpívá v londýnských klubech a vystupuje na jazzových festivalech v zahraničí. Její sólové album You Go To My Head vyšlo v USA a čtyři týdny se drželo v Top 50 amerických jazzových rádii. Elena je jazzovým příznivcům v Poličce dobře známá ze svých dřívějších vystoupení.
JAZZ EFTERRÄTT (CZ) http://www.jazzef.com
Lukáš Chejn – kytara, Martin Plachý – altsaxofon, Jan Veverka – trombon, Petr Beneš – klávesy, Tomáš Uhlík – baskytara, Lukáš Doksanský – bicí
Jazz Efterrätt jsou mladí absolventi pražských konzervatoří, kteří společně hrají od roku 1998. V umělecké sféře pracují jako muzikanti,
aranžéři a skladatelé jazzové a populární hudby. Skupina ve své tvorbě nadžánrově spojuje mnoho hudebních stylů a je pro ni typický ostrý
kontrast funkově pulzující rytmiky, melodických linek a jazzových sól. Žánrově je skupina vnímána na pomezí jazzu, funky a soulu, sami hudebníci si však rádi zahrají i latinskoamerickou hudbu, swing či dixieland. Úzce spolupracují s Českým národním symfonickým orchestrem
a s mnohými popovými i jazzovými hudebními hvězdami.

Výstava fotografií: Jazz v Poličce (20. 4. - 21. 4. 2007 Tylův dům; 23. 4. - 31. 5. 2007 Divadelní klub)
Fotografie Jaroslava Mareše a Petra Kleina z let 2004 - 2007 zachycují atmosféru Jazzových festivalů a Jazzových večerů. Na fotografiích nechybí mnoho skutečných hudebních
osobností, které Poličku navštívily.
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O JAZZOVÉM VEČERU A NEJEN O NĚM
Když před sedmi lety přijela Jana Koubková, se
skupinou Guru Band na 7. jazzový večer, hýřil její
koncert mnoha zvukovými elektronickými efekty
- ostatně patřilo to tehdy k věci a k výbavě každé
kapely.
Teď jsme přišli do zaplněného sálu Divadelního
klubu a už předem bylo cítit, že si posluchači chtějí
užít pěkný večer s pěknou hudbou a taky v pěkné
náladě. Jestli něco Jana Kobková beze zbytku umí, tak
navodit ten správný vztah s posluchačem – tedy to, co
k této hudbě patří. Nedělá to každá kapela a někdy
mívám pocit, jakoby hráči posílali nám posluchačům
křehké kusy umění, se kterým se musí podle toho
zacházet. V padesátých letech se chodilo tancovat
do Pasáže na Lidické třídě v Brně na odpolední čaje
a nehrál nám nikdo jiný než Gustav Brom. Když jsem
pak byl v Praze, v kavárně Alfa hrál Karel Krautgartner nebo Sláva Kunst. V Astře u Štěrbů zase hrál Lad.
Bezubka, na Žofíně Vlasta Kloc a v časech ještě před
tím hrál v kavárně Fénix či Lloyd na Václaváku sám
veliký Karel Vlach. Kapely měly v repertoáru jak populární skladby, tak čistě jazzové, ale tehdy se to moc
neškatulkovalo. Stejné to bylo i na západě od nás. Co
se tam dělo, to jsme mohli posoudit z denního poslechu relace poslouchané celým světem. Nepřeháním.
Hlas Ameriky vysílal do Evropy přes retranslační
stanici v Africe z Tangeru program Music USA. Jejím
nepřekonatelným spíkrem byl od roku 1954 Willis
Conover. Bylo to tehdy málem jediné pojítko s aktuální americkou jazzovou scénou v době železné
opony. A přece tam byla výjimka. Z relace Music USA
se ozvala originální nahrávka K. Vlacha Nelly Grey,
kterou zpíval Rudolf Cortézs. Stejného ocenění došla
i skladba D. Ellingtona, kterou aranžoval pro K. Vlacha Alexej Frýd (Freed) a kterou pochválil i sám autor.
V polovině padesátých let se už ale jazz taky stěhoval
do poslechových síní a jeho lidovost se tím pádem
začala vytrácet.

Jak už jsem napsal, nálada byla výborná. Jana
Koubková nám zpříjemnělým hlasem, ke kterému
v posledních letech dospěla, zazpívala takový průřez
jazzového repertoáru, do kterého už dlouho patří
i bossa nova, při níž si také užila jako hráčka s chřestítkem. Řekl bych, že dvě polohy zpěvu J. K. se dají
dost dobře odlišit. V melodických skladbách je stoprocentní, při skatovém frázování má obvyklé nepatrné odstíny od přesné intonace a tím vyvolává u posluchačů určité napětí, což svým způsobem koření
její výkon. Jana Koubková je zpěvačka bez hvězdných
manýrů a stejně tak skupina Vojtěcha Eckerta, kterou

my však tak nazvat můžeme. Výborní V. Eckert – piano, J. Greifoner – kontrabas, R. Vícha – bicí.
Když J. K. zazpívala skladbu L. Armstronga Nemohu dát víc než svou lásku, musel jsem vzpomenout na
jeho vystoupení v pražské Lucerně v roce šedesátém
pátém. Tehdy jsme měli pocit, že Praha je hlavním
městem jazzu. Naštěstí existuje z tohoto koncertu nahrávka a já mohu čtenářům ukázat program z tohoto
nezapomenutelného večera. To už byla doba, kdy zásluhou skladeb J. Suchého a J. Šlitra se začal opět poslouchat náš rozhlas a kdy se na něm hrála moderní
muzika i západní provenience. Mimochodem, koncert
uváděl J. Suchý a po něm navštívila Armstrongova
kapela Semafor, kde s uznáním vyslechli část semaforského repertoáru. J. Koubková zpívala skladbu
D. Ellingtona Take the ´A´ Train (něco jako Jeď ´A´
vlakem), a já si znovu jsem si připomněl, že to byla
čtyřicet let dennodenní znělka Music USA. A aby toho
vzpomínání nebylo málo, když zpívala Gerschwinovu
ukolébavku Summertime, vzpomněl jsem na koncert
Elly Fitzgeraldové v šedesátém devátém v Lucerně.
To, že uznala pražské publikum stejně jako předtím
Armstrong za nejlepší na světě, byl pro ni stejný zážitek, jako dusno a horko, při němž z této dámy doslova
a do písmene tekly proudy potu. Nikdy a nikde nic
podobného nezažila. Tehdy nabídla Evě Olmerové
spolupráci, věc vlastně nevídanou. Škoda, že E. Olmerová odmítla. Možná – při přísných profesionálních
kriteriích, jaké v americkém showbussinesu tehdy
panovaly, by naše zpěvačka byla uchráněna těm nástrahám, které ji nakonec udolaly. I Jana Koubková
prohlásila E. Olmerovou za svůj nedostižný vzor.
A to už koncert v pohodě doplul do konce a já
ho beru jako předběžnou pozvánku na 11. jazzový
festival v druhé polovině dubna. Už podle anoncovaných jmen můžu říci, že dramaturgie měla při výběru
šťastnou ruku a že se můžeme těšit.
Text a reprofoto A. Klein

14

BLÍŽÍ SE JAZZOVÝ FESTIVAL

PODĚKOVÁNÍ ZA JAZZ
Jsem studentkou poličského gymnázia a ráda
bych napsala několik řádků na téma „Jazzové večery v Divadelním klubu“.
Tato jazzová setkání se konají každý měsíc v Divadelním klubu v Poličce. Jsou pořádána pracovníky klubu, přičemž dramaturgii zajišťuje MUDr. Jiří
Toman. Díky němu je studentům poličského gymnázia poskytováno 10 volných vstupenek, což oceňujeme, protože jak je známo - „studenti mají jednu
kapsu prázdnou a druhou vysypanou“. Je to také
příležitost pro ty, kdo o tomto žánru mnoho nevědí,
jak si k němu mohou najít cestu. Jsem celkem pravidelnou návštěvnicí těchto jazzových setkání a také
z ohlasů ostatních mohu říci, že jazzové klubové
večery jsou více než příjemné.
Protože jazz patří k mým oblíbeným hudebním
stylům a v Poličce jsou tato setkání jednou z mála
jazzových akcí, které se pořádají v průběhu roku,
jsem velice ráda, že tady tato možnost je a přála
bych pořadatelům, aby v této činnosti vytrvali myslím si, že by tato setkání chyběla hodně lidem.
Za studenty gymnázia Ivona Králíčková

DEN ZEMĚ 2007
20. 4. 2007 pod Tylovým domem bude slavnostně otevřena naučná stezka s doprovodným
programem u příležitosti Dne Země 2007.
Naučná stezka je rozsáhlý projekt A21 Polička,
na spolupráci se podílí i ČSOP Polička a řada dalších jednotlivců či organizací – např. p. Andrle ze
Sdružení přátel Pardubického kraje, Ing. Ehrenberger z poličské soukromé hvězdárny a další. Grafické
zpracování provádí známá grafička Miluše Řehůřková. Naším úmyslem bylo vytvořit přitažlivé, zcela
originální informační tabule s nezapomenutelným
účinkem a brzy je budete moci posoudit sami.
Naučná stezka povede od Tylova domu přes
Královskou alej, Liboháj, Šibeniční vrch, dále kolem
„salaše“, „přehrad“ a meandrů Jánského potoka zpět
do Poličky. Na trase dlouhé celkem cca 10 km bude
informovat o historii i současnosti představovaných
míst celkem 15 hlavních velkých tabulí. Do budoucna jsou plánovány i některé další doprovodné prvky,
brožurka, pracovní listy pro školy apod.
Na tento projekt získalo občanské sdružení A21
Polička dva granty Pardubického kraje (102 000,-Kč),
jeden od Města Poličky (3 000,-Kč) a nyní žádáme
město o další peníze na dohotovení. Celá naučná
stezka je budována za cenu nákladů, bez finančních
odměn pro realizátory.
René Habrman – A21 Polička

Před zahájením tradičního jazzového festivalu
jsme položili několik otázek jednomu z jeho pořadatelů a neúnavných organizátorů jazzového života
v Poličce a zároveň poličskému radnímu MUDr. Jiřímu Tomanovi.
Festival zahajuje již druhou desítku, že?
Ano, tradičně v dubnu proběhne už 11. ročník
festivalu Polička Jazz. Pořadatelem je opět Tylův
dům a Divadelní spolek Tyl. Z kapacitních důvodů
jsme ustoupili od využití sálu Divadelního klubu,
takže, stejně jako vloni, budou oba večery ve velkém sále Tylova domu.
Nachystali jsme ale pár novinek.
Čím se liší letošní ročník od těch předešlých?
Na první pohled patrnou změnou je nová grafická úprava a barevné provedení plakátů a programů
festivalu. Návrh vypracoval Ing. Mareš, který se
stará i o jazzové stránky (www.policka.cz/jazz).
Naším záměrem bylo plakáty oživit a zaujmout
případné návštěvníky festivalu. Věřím, že se nám
to podařilo.
V letošním roce se na dramaturgii festivalu poprvé nepodílí Poličákům dobře známý slovenský
jazzman Peter Lipa. Zkusili jsme využít naše zkušenosti a kontakty z pořádání Jazzových setkání
a připravili jsme program festivalu vlastními silami.
Festival se letos rozšíří i mimo Tylův dům?
Součástí festivalu budou nově dvě doprovodné
akce.
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Na co byste na závěr našeho rozhovoru pozval
čtenáře Jitřenky?
Myslím, že program celého festivalu je zajímavý
a každý si může najít to své. Osobně se těším na
Agnieszku Skrzypek (Aga Zaryan) a Davida Dorůžku. Aga má velmi zajímavý hlas a David Dorůžka
je fenomenální kytarista. Jistě bude zajímavé slyšet
je živě.
V sobotu jsem zvědav na www.bend.cz Kryštofa Marka a saxofonistu Tonyho Laktose.
Ale za poslech bude stát vše.
Rád bych na festival pozval všechny příznivce
dobré hudby. Jazz má totiž mnoho podob a není
třeba se ho bát. Je třeba si jen vybrat, co se mi
líbí, a poslouchat. Není lepší příležitost než festival
s živou hudbou.

NÁVŠTĚVA ZE VZDÁLENÝCH GALAXIÍ
22. března se uskutečnil dopolední program pro školy a školky v rámci Světového
dne vody. Planetu Zemi v Divadelním klubu
v Poličce navštívilo celkem 277 mladých mimozemšťanů s 23 členy doprovodného pe-

dagogického týmu. Přiletěli z několika více
či méně vzdálených galaxií – jen namátkou
z planety Palačinka, Voda, Mars, Hubabu…
Dozvěděli jsme se, co na různých planetách
pijí, také jsme obdrželi dárky – mnoho obrázků a popisů jejich planet, věcné dárky
např. palačinky (opravdové!!, byli moc dobré). Někteří mimozemšťané přišli ve svém národním oděvu.
Na oplátku jsme je seznámili s vodou u nás na Zemi
– kde se vyskytuje, co v ní žije, že je potřeba ji chránit,
jaké pokusy s ní můžeme dělat, jaké vytváří mraky,
že ji lze použít i při hudebních koncertech a hlavně
že je důležité vědět, jakou tekutinu můžeme pít
– nejlepší je čistá voda. Každý účastník se sám mohl
zapojit do připravených aktivit. Také se promítal
dokumentární film o štice a sada ekologických krátkých filmů o ochraně a šetření s vodou. Zaujal také
velký pokus s coca-colou light.
Za Ekocentrum Skřítek bych chtěla poděkovat
všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali program
připravit a realizovat.

Na duben jsme pro vás připravili další přednášku
z pravidelného cyklu „Kapka 21 – kapka přírody pro
každého“ - Agenda pro 21. století, kde se dozvíte
Co je obsahem a smyslem dokumentu OSN
v národním kole ZUŠ a nyní ho přijali na kon- „Agenda pro 21. století“
zervatoř.
• jakou souvislost s ním má A21 Polička
Kdyby zůstala hudební výchova syna po• jak může ovlivnit život každého občana
nechána na současném „základním“ školském
Přednášet bude ing. Eva Janečková, ing. Ivo
systému, věřím, že by výpověď známky byla
Janeček ve středu 18. 4. 2007 v 18.00 hod. v čítárně
přesná. Naštěstí mu vstoupil do cesty vnímavější
Městské knihovny v Poličce.
„vychovatel“: Základní umělecká škola B. Martinů,
přesněji pan učitel Jindra. Za sedm let v naší
Stále je pro vás otevřena ekologická poradna
nehudební rodině dokázal vychovat muzikanta. každý čtvrtek 10 – 12 a 13 – 15 hod. v Tyršově ulici
Když viděl, že jeho práce nese ovoce, věnoval
č. 161 v Poličce v 1. patře, případné dotazy také na
hodně ze svého času, aby syna dobře připravil
tel.: 731 563 819 nebo 776 305 985 či na e-mailu:
na talentové zkoušky. A ve svém úsilí nebyl sám. ekocentrumskritek@seznam.cz.
Velmi mu pomáhala i paní učitelka Komárková
(klavírní doprovody) a paní učitelka GrubhoffePrůběžně si školy a školky i jiné skupiny mohou
rová (výuka teorie a intonace). Děkujeme.
objednávat z naší nabídky vzdělávacích programů.
A děkujeme i ZUŠ, že pravidelně každoročně
Nově nabídka rozšířena o venkovní aktivity. Více
zve prvňáčky k prověření hudebnosti a sama se
informací na výše uvedených kontaktech.
jim nabízí. Nebýt toho, byl by dnes z našeho kluka třeba jen ten slabý „dvojkař“.
Za Ekocentrum Skřítek
manželé Dvořákovi
ing. Eva Janečková

PODĚKOVÁNÍ ZUŠ
Vždycky jsme se domnívali, že výchova má
vychovávat, tedy vytvářet vztah, postoj, základní
orientaci. Proto jsou některé školní předměty, zejména ty, kde před úsilím mají přednost vrozené
dispozice žáka, nazývány výchovami: hudební,
tělesná, výtvarná výchova… A získá-li žák dobrý
vztah, postoj a orientaci, jsou pedagogické cíle
vrchovatě splněny, byť jinak má školák „hudební
hluch“, je baculatý nešika a nikdy netrefí odstín
modré.
Náš syn podle této teze není nic moc. Například z hudební výchovy dostával na vysvědčení
na II. stupni skoro pravidelně za 2. Jeho známka
pro nás vypovídá: vztah k hudbě chladný, postoj
vratký a orientace slabá; protože přiznejme si,
trojku ve výchovách dostávají převážně sabotéři.
A jaká je skutečnost? Náš dvojkař je aktivní
hudebník. Vystupuje už ve čtyřech hudebních
tělesech, první muzikantskou soutěž vyhrál
v páté třídě, vloni obsadil ve hře na tubu 2. místo

Dopolední koncert J. Stivína v Divadelním klubu pro studenty gymnázia a výstava fotografií Jazz
v Poličce.
J. Stivín v Poličce na festivalu ještě nehrál. Podařilo se nám ho získat na páteční večer, kdy vystoupí
se svou skupinou CO Jazz Systém.
Výstava fotografií bude instalována v přísálí
Tylova domu a nabídne snímky Jaroslava Mareše
a Petra Kleina z festivalů a jazzových večerů, které
pravidelně probíhají v Divadelním klubu. Po skončení festivalu se výstava přesune do Divadelního
klubu.

DROGY V NAŠEM ŽIVOTĚ
Ve dnech probíhal v Poličce projekt „DROGY V
NAŠEM ŽIVOTĚ“ realizovaný Střediskem volného
času MOZAIKA ve spolupráci s Městským muzeem
a galerií Polička. V rámci projektu se uskutečnila
výstava, filmové projekce a řada přednášek pro žáky,
studenty a ostatní zájemce.
Beseda s tiskovou mluvčí PČR
Rozhovor s organizátorem projektu, Mgr. Petrem
Chmelem
1. Z jakého důvodu vás napadlo uspořádat tuto
akci?
Tato akce vznikla po několika rozhovorech
s Alešem Horníčkem (strážník Městské policie Polička – pozn. red.) a Erichem Stündlem (preventista
MěÚ Svitavy – pozn. red.), a taky proto, že mám
blíž k prevenci než následné terapii. Slovo dalo
slovo, pár činů a akce byla na světě…
2. Máte vy sám zkušenost s drogami?
Jen s legálními.
3. Co si myslíte o dostupnosti drog v Poličce?
Sám s tím nemám zkušenost, ale po několika
rozhovorech v posledním měsíci věřím tomu, že
drogy jsou v Poličce dostupné.
4. Podle jakého klíče jste vybíral jednotlivé součásti
projektu a přednášející?
O součástech projektu bylo jasno poměrně brzy,
důležitost skladby mi pomohl uvědomit si právě Erich
a díky němu jsem získal první kontakt na preventisty.
Potom jsem se už jen zajímal o kvalitu jejich práce
a ochotu spolupracovat .
5. O akci věděly školy i ostatní veřejnost. Jaký byl
zájem z jejich strany?
Školy projevily zájem při prvním oslovení. S veřejností to bylo jiné, tam jsme naráželi na nezájem
a místy nedůvěru.

6. Máte už zpětné ohlasy – jaké jsou?
První už mám od lektorů a několika škol a jsou
velmi pozitivní.
7. V čem měla, podle vašeho osobního názoru,
akce největší význam?
Ve zvýšení povědomí o závislosti a o návykových
látkách.
ROZHOVOR S Dr. Martou Najbertovou
ROMAN (setkání s „vyléčeným“ narkomanem)
Ve středu nám bylo oznámeno, že v pátek půjdeme místo třech vyučovacích hodin do muzea
a později do SVČ Mozaika na „nějaké“ drogy ve
městě. Většina z nás se těšila, jak se ulejeme a bylo nám v celku jedno z jakého důvodu, a kam to
vlastně jdeme, hlavně že se nebudeme muset učit.
Nejdřív jsme šli do muzea , kde jsme se dívali na fotografie a později na film. Potom jsme se přemístili
do SVČ Mozaika, kde nás uvítali pan Chmel z Mozaiky a dva muži ve středním věku, o kterých jsem
nevěděla, co si myslet.
Jeden ze dvou mužů se nás ujal, představil se
nám jako Roman a začal nám vyprávět o svém
životě a své rodině, což bylo velmi příjemné, protože mluvil o svém soukromí otevřeně před námi
a vzbudil tím u nás důvěru. Věci, o kterých nám
Roman vyprávěl, u nás budily velký zájem, ale také
nás trošku děsily. Z ničeho nic jsme slyšeli krutou
realitu, před kterou jsme se snažili „utíkat“. Dozvědět se během pár minut několik životních příběhů,
které nekončí zrovna happy endem nám trošku
vzalo dech.
Celá naše třída, která se této besedy zúčastnila,
byla nadšená a myslím, že by se nenašel člověk,
který by se nudil.
-RaZ-

PROGRAM EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH FONDŮ V POLIČCE
2. 1. 2007 byl zahájen vzdělávací program pro
zaměstnance firem a organizací v Poličce a okolí
s názvem „Zvýšení profesní kvalifikace interních
lektorů a konzultantů“, který byl schválen Pardubickým krajem a je organizován a financován
Evropským sociálním fondem.
Celý program zajišťuje vzdělávací společnost
ProStar s.r.o. se sídlem v Poličce v koordinaci
s Pardubickým krajem.
Projekt je určen pro vybrané pracovníky firem
a organizací. Cílem projektu je jejich rozvoj v oblasti dalšího profesního vzdělávání. Výuka probíhá
ve dvou programech.
A) Program rozvoje profesních dovedností interního lektora, který je rozdělen na pět modulů.
• Modul - Rychlé učení,
• Modul – Prezentační dovednosti,
• Modul – Motivace,
• Modul – Pracovní právo
• Modul – Image firmy a image osobnosti
Hlavními body v tomto programu jsou: Zvyšování a osvojení si dovedností v oblasti rozvoje
schopností rychle a efektivně se učit, v oblasti,
prezentačních a komunikačních dovedností, motivace a pracovního práva. V praktické časti účastníci projektu získají potřebnou kvalifikaci, jak tyto
dovednosti co nejefektivněji přenášet do svých
firem a organizací.
B) Program adaptace. Připravený konzultant
bude schopen řešit oblast adaptace nově nastupujícího pracovníka.
Přínosem pro zaměstnavatele bude jejich kvalifikace konzultanta, interního lektora a v programu
adaptace. Tito konzultanti a lektoři budou schopni
ve svých podnicích a organizacích zajišťovat další
vzdělávání zaměstnanců a účastnic se podle potřeby procesu adaptace nových pracovníků. Nabyté
vědomosti a dovednosti využijí také ve své individuální práci i v osobním životě.

Projekt dále slouží ke zvyšování firemní kultury
a image firmy na veřejnosti. Program vychází z potřeb podniku a organizací, orgánu státní správy
a samosprávy, s kterými tato problematika byla
konzultována.
Efektivním přínosem pro organizaci bude komplexní příprava vybraného pracovníka (nebo několika pracovníků) v rámci tohoto projektu, která
tuto úroveň a využití výrazně zvýší.
Projekt navazuje a je v souladu s principy rozvoje vzdělávání stanovené pro 15 členských zemí
Evropské unie, které jsou plně zohledněny již
v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílé knize), přijatém vládou
v únoru 2001. Projekt Rozvoje dalšího profesního
vzdělávání je plně hrazen z Evropských sociálních
fondů.
V únoru byla záhajena výuka s 20 účastníky
z organizací MÚ Polička, MÚ Bystré, OU Sebranice,
Muzeum Polička, Tylův dům, Ekocentrum Skřítek,
Duha Vysočina, Medesa s.r.o., Aquateam s.r.o.,
Juzo s.r.o., DPS – Penzion Polička, ZŠ Bystré a ZŠ
Telecí. Tito účastníci jsou vzdělávání v několika
skupinách.
V současné době je ještě možné se do tohoto
programu přihlásit. Přihlášky zašlete na adresu
e-mail: info@prostar-sro.cz . Lze přihlásit i více
účastníků za jednu organici. Výuka probíhá vždy
1 x za měsíc od 8.00 – 16:15 hod v přednáškové
místnosti vzdělávací spol. Prostar, Družstevní 970
v Poličce (v domě s pečovatelskou službou vedle
hotelu Opus.)
Pro účastníky jsou ve výukový den připraveny
v devíti hodinách přednášky a tréninky z jednoho
nebo více modulů. Frekventanti absolvují 12 – 15
výukových dnů během 15 měsíců. Program končí
v dubnu 2008. Účastníci získají po absolvování
vzdělávacího programu osvědčení o kvalifikaci
interního lektora.

ROCKOUPÁNÍ 2007
DRAMATURGIE
I. SCÉNA
Pátek 25. 5.
16:00 - 16:40
Eye For An Eye
17:00 - 17:40
D.a.r. Vs Karolína Pavlíková
18:00 - 18:40
Plastic People
19:00 - 19:40
Sto Zvířat
20:00 - 20:40 Priessnitz
21:00 - 21:40
The Switch
22:10 - 23:10
Dog Eat Dog (USA)
23:30 - 00:30
E!e
00:50 - 01:50
Metalica Revival
02:10 - 02:50
Walda Gang
Sobota 26. 5.
11:00 - (Divadelní klub) :
Divadelní soubor 100ka Olešnice uvede hru
Bedna s rumem
12:00 - 12:40
Petr Nikl A Lakomé Barky
13:00 - 13:40
Senderovci (SK)
14:00 - 14:40
Ivan Hlas
15:00 - 15:40
Znouzectnost
16:00 - 16:40
Děda Mládek Illegal Band
17:00 - 17:40
Nil
18:00 - 18:40
Airfare (USA)
19:00 - 19:40
Post It
20:20 - 21:20
Tata Bojs
21:40 - 22:40
Vítkovo Kvarteto
23:00 - 23:40
Rachot Strojů
00:00 - 01:00 Hyperion
01:20 - 02:20
Kloaka
II. SCÉNA
Pátek 25. 5. od
15:40-16:20
16:40-17:20
17:40-18:20
18:40-19:20
19:40-20:20
20:40-21:20
21:40-22:40
23:00-00:00
00:20-01:20
01:20-02:20
Sobota 26. 5. od
12:40-13:20
13:40-14:20
14:40-15:20
15:40-16:20
16:40-17:20
17:40-18:20
18:40-19:20
19:40-20:20
20:40-21:40
22:00-23:00
.23:20-00:20
00:40-01:40
02:00-…

Domobrana
Jericho
jesus om
Insania
Endless
Sylvie Krobová
Die Motorest band
Los Perdidos
Výsměch?
Nuck Chorris Gang
selFbrush
Lajky
Fish Fingers
Nasaďte sky
Jiří Smrž
Láďovi hoši
Hadry z Těla
Paní Antonie a černý zmije
Našrot
The Prostitutes
X-Core
NVU
Sepultura r.

Veškeré další informace naleznete na
www.rockoupani.cz
Ceny vstupenek: předprodej 390 Kč, na místě
450 Kč, na místě v sobotu 290 Kč
Předprodej od 10. dubna: IC Polička, Divadelní
klub, Knihkupectví Dolejš, www.ticketstream.cz

UZNÁNÍ HOKEJISTŮM
Hokejové družstvo přípravky vyhrálo krajskou
soutěž a stalo se přeborníkem Pardubického kraje
v hokeji. Úspěch družstva se o to více znásobil, když
za sebou nechalo hokejové město Pardubice.
Město Polička tento úspěch vysoce hodnotí a děkuje za tento výkon nejen hráčům, ale i trenérům
Vladimíru Erbesovi, Milošovi Grubhofferovi, Luboši
Vaňákovi a Zdeňku Poulovi. Velký dík také patří rodičům, kteří své děti podporují ve sportu a zdravém
stylu života.
-pm-
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
ČMSS nabízí uplatnění ženám, a to i matkám
s malými dětmi. Umožníme pracovat dle vašich časových možností. Přínosem pro Vás bude práce v příjemném kolektivu, seberealizace, vzdělávání, příprava na
budoucí kariérový postup a motivující příjem.
Stručný životopis posílejte na rene.habrman@cmss-oz.cz nebo do naší kanceláře Eimova 291, Polička René
Habrman - obchodní ředitel, tel. 777 103 994.
***
ČMSS z důvodu rozšíření produktové nabídky vypisuje výběrové řízení pro práci finančního poradce.
Využijte možnost seberealizace, rychlého kariérového
růstu a nadprůměrného finančního příjmu. Pozice finančního poradce vyžaduje vysoké pracovní nasazení.
Stručný životopis posílejte na rene.habrman@cmss-oz.cz nebo do naší kanceláře Eimova 291, Polička René
Habrman - obchodní ředitel, tel. 777 103 994.
***
Na autoveterána AERO 50 koupím motor i jeho
části (klika, setrvák, spojka), dynamo, startér, i jiné náhradní díly a součástky. Tel.: 603 219 416.
***
Prodám stavební parcely v obci Oldřiš. Přes
pozemky vedou inženýrské sítě – voda, plyn, elektřina.
Pozemky blízko hlavní komunikace, dobrá dostupnost.
***
Mladá rodina koupí stavební pozemek pro stavbu
rodinného domu v Poličce. Prosím volejte 604 606 257.
Za nabídky předem děkujeme.
***
Mám zájem o pronájem garáže v Poličce. Nabídku volejte na 731 506 249.
***
Letos zjara přijmu brigádníka na pomocné natěračské a klempířské práce. Do budoucna možnost
dlouhodobé spolupráce. Tel. 731 506 249.

MALÁ MINCE = VELKÁ VĚC
Humanitární organizace ADRA pořádá v polovině
dubna celorepublikovou sbírku na podporu svých
projektů. Konkrétně 17. a 18. dubna 2007 budou
občané v ulicích našeho města i v ulicích více jak sta
českých měst potkávat dobrovolníky ADRA. Sbírka ve
prospěch ADRA je pojmenována „Pomáhat může každý“. Každý dárce, který v období Velikonoc podpoří
uvedené projekty minimální částkou 30 Kč, obdrží
praktický dárek. V dalších měsících bude tato sbírka
pokračovat formou informační kampaně prostřednictvím médií až do konce tohoto roku.
Částka třiceti korun není náhodná. Je symbolem
jednotlivých dnů v měsíci. „I oněch symbolických třicet korun za měsíc je víc, než denní mzda v některých
chudých částech světa,“ dodal Vítězslav Vurst. Toto
motto je rovněž inspirací pro příspěvky prostřednictvím SMS ve tvaru DMS ADRA na číslo 87777. Číslo
účtu této veřejné sbírky „Pomáhat může každý“ je
211 211 211/0300, v.s. 211.
Veřejnost bude o výsledku sbírky, jejím použití
a obecně o projektech ADRA informována prostřednictvím médií a na stránkách www.adra.cz.
ADRA ČR působí v České republice od roku 1992.
Pomáhá lidem v nouzi v zahraničí i u nás. Pracovníci
humanitární organizace ADRA si velmi váží všech
drobných přispěvatelů a podporovatelů její práce
a jsou si vědomi, že bez jejich praktických projevů
důvěry by těžko mohli pomoci uskutečnit mnohé
projekty.

NÁLEZ KOLA
Dne 28. 2. bylo u plaveckého bazénu nalezeno horské jízdní kolo zn. AUTHOR modré barvy. Majitel(ka) si
může jízdní kolo vyzvednout na služebně MP Polička.
Pavel Lahodný, velitel městské policie
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ŽIVOT V EVANGELICKÉM SBORU V POLIČCE
Chocolat (Čokoláda)
film v angličtině s anglickými titulky
11. dubna v 19:30
Tento film se odehrává ve francouzské vesnici
kolem roku 1960.
Nově příchozí Vianne Rocherová(Juliette Binoche) a její dcera naruší chod vesnice, když otevřou obchod s čokoládou. Ve vedlejši rolích hrají
Judi Dench a Jonny Depp.
Velikonoce ve sboru (6. a 8. dubna):
Zveme k velikonočním bohoslužbám na Velký
pátek v 17 hodin a na Velikonoční neděli v 8:30.

Večer aprílových bláznů
14. dubna v 18:00 hodin.
Zveme vás k večeru aprílové zábavy v Evangelickém kostele. Dvě hodinky programu veselého
i vážného – scénky, hudba, zpěv, humor. Zkrátka
večer aprílových bláznů.
Rodinné bohoslužby
Zveme do evangelického kostela k neformálním
bohoslužbám pro všechny generace: 1. dubna v 8:30.
Pro dotazy a další informace:
Kati Salmons: katisalmons@gmail.com

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Přes více než problematický průběh letošní zimy
se podařilo kabinetu tělesné výchovy zabezpečit lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku, který byl
tradičně organizován na dvě etapy. Za maximálního
pochopení lyžařského oddílu TJ Spartaku Polička
proběhl kurz pro všechny žáky bez rozdílu lyžařských
dovedností na místní sjezdovce s cílem, aby každý žák
zvládl jízdu na vleku a osvojil si základy lyžování. Na
tento kurz navazoval pro zájemce tradiční kurz na
horách, který se uskutečnil stejně jako vloni v Bartošovicích. Zmíněný stav této zimy a cena zájezdu
způsobily menší zájem mezi žáky i rodiči. Ti co odjeli,
snad nelitovali.
V přístavbě nové tělocvičny se podařilo úspěšně
zprovoznit moderní učebnu informatiky s pracovními

místy pro 30 žáků. Každé místo je vybaveno moder- cení a diplomy z úspěšné reprezentace v okresních či
ním počítačem s 64-bitovým procesorem a 17“ LCD
vyšších kolech soutěží.
monitorem. Učebna je napojena na internet a v poÚnor s březnem se vyznačují největším počtem
čítačích jsou nainstalovány moderní interaktivní vý- soutěží různého zaměření pro žáky 1. i 2. stupně.
ukové programy. Prostředky na vybavení se podařilo
Vedle sportovních jsou zde soutěže vědomostní
vedení školy získat z projektu Státní informační politi- i dovednostní. Snad ve všech soutěžích se naši žáci
ky ve vzdělávání (zkráceně SIPZ) a část dofinancovalo
úspěšně prezentovali. Například ve výtvarné soutěži
město Polička.
„Evropa ve škole“ v Pardubickém kraji ve 3. kategorii
Do konce února byl stanoven termín pro ode- patřila prvá dvě místa našim žákům. Zvítězila Lenka
vzdání přihlášek na střední školy. Tato povinnost platí
Voráčová před dvojicí Jakub Doležal a Jakub Klíč.
krom žáků devátých tříd i pro žáky končící devítiletou
Další výsledky lze nalézt na internetových stránkách
povinnou školní docházku v nižších ročnících a žáky
školy www.zsmasarykova.unet.cz. Snahou vedení
5. tříd, kteří chtějí studovat víceletá gymnázia. Tra- školy je zvyšování počtu dětí zapojených aktivně do
dičně převažuje zájem o poličské střední školy. Žáci
školních kol, což někdy naráží i na nezájem učitelů.
přikládali k přihlášce problematická výstupní hodnoZa pozornost jistě stojí sběrová akce žáků prvního
stupně, kteří i za pomoci svých nejbližších trpělivě
a pilně sbírali papír jako včeličky, výsledkem bylo
několik nákladních aut potřebné druhotné suroviny.
Část utržených finančních prostředků využijí děti pro
vylepšení prostředí své třídy.
Finišují práce na dokončení školního vzdělávacízávislá na aktuální poptávce ze stran odběratelů, ho programu, určený tým nyní řeší především oblast
vyrábíme kulatinu v celých délkách i v krátkých
hodnocení a klasifikace, který by měl být srozumitelsortimentech.
ný a jasný pro učitele, žáky i jejich zákonné zástupce.
Kalamitu v současné době zpracovává několik
V důsledku by to mělo vést ke stejnému hodnocení
pracovních čet na jednotlivých úsecích. Je to práce
či klasifikaci za stejný výkon v různých předmětech
značně namáhavá a nebezpečná, vyžaduje dobrou
u různých vyučujících.
organizaci a dohled ze strany lesnického personálu.
Již po tři roky škola snižuje počet pedagogických
Obrovské hromady popadaných stromů (tzv. kalamit- pracovníků, který odráží klesající počet dětí a ekoní boudy) je nutno nejdříve roztahat traktory a na bez- nomický tlak na zvyšování počtu žáků ve třídách.
pečných místech dále zpracovat. Odřezané pařezové
I v přípravě nového školního roku stojí před vedením
koláče se pomocí traktorů převracejí na původní mís- školy nelehký úkol snížení o další dva pracovníky.
to (z důvodu bezpečnosti na pracovišti a následnému
V období oslav 415. výročí narození učitele národů
zalesňování ploch).
J. A. Komenského to není právě důvod k oslavám. Náš
Pokud nedojde v jarních měsících k dalším zvra- stát mohl využít přirozeného snížení počtu žáků ve
tům v počasí, budeme se snažit zlikvidovat kalamitní
třídách k lepší pedagogické práci, kterou bezesporu
hmotu do poloviny letošního roku. V pozdější době
naši žáci obecně potřebují (viz reportáže sdělovacích
hrozí v takto rozvrácených porostech nebezpečí pře- prostředků o násilí, o šikaně, o užívání návykových
množení podkorního hmyzu (lýkožrout smrkový).
látek...), ale převážilo hledisko ekonomické nad pedaUž nyní bych však rád poděkoval všem , kteří se
gogickým a psychologickým.
J. Kacálek
na likvidaci letošní kalamity aktivně podílejí.

MĚSTSKÉ LESY A ORKÁN KYRILL
Psal se 18. leden 2007. Již během dne meteorologové upozorňovali na blížící se větrnou vichřici.
V noci vítr dosáhl maxima a vykonal dílo zkázy. Jen
v městských lesích padlo za oběť tomuto živlu asi
8000 m3 dřevní hmoty (tj. asi 62 % celkové plánované
roční těžby).
Nejvíce byly postiženy lesní porosty v k. ú. Oldříš,
Borová a Telecí. Svojanovský úsek byl poškozen minimálně.
Negativním faktorem kalamity však nebyl pouze
silný vítr. Lesní porosty v k. ú. Oldříš leží v silně podmáčené lokalitě (okolí retenční nádrže „Královec“).
Pro smrk je zde typický plošný a velice mělký kořenový systém, stěny porostů byly již z předchozích let
narušeny kalamitními těžbami. Nevýhodou je bohužel i absence listnatých dřevin, které by díky lepšímu
ukotvení v půdě mohly zpevňovat stávající porosty.
Větrnou kalamitu jsme začali zpracovávat od
konce ledna. Využíváme motomanuelní technologie
(těžař, lesnický traktor, popř. kůň), v místech, kde je
silné zamokření bude pravděpodobně nutné použít
lanovkové systémy. Sortimentace dřevní hmoty je

Ing. Radek Krejčí , ved. odboru LH

ÚSPĚŠNÁ PLAVKYNĚ V AULE GYMNÁZIA
Pondělí. Ani to dnešní s datem 29. 1. 2007 není
pro většinu lidí nijak výjimečné. Brzké vstávání
a nástup do pracovního nebo vzdělávacího ,,procesu“, s tím se ráno setká snad každý. To, aby se člověk odhodlal shodit ze sebe přikrývku a vůbec si
připustil, že do večera zbývá ještě 12 a do víkendu
dokonce 120 hodin, chce opravdu silnou vůli!
Avšak pro některé studenty gymnázia je toto
utrpení kompenzováno tím, že se po obědě zúčastní besedy. Radost, že přijede nejúspěšnější česká
plavkyně Yvetta Hlaváčová, stoupá při vědomí, že
se vyhneme celým dvěma vyučovacím hodinám.
Kolem půl dvanácté se začala plnit aula natěšenými studenty a zvědavými učiteli. Každý se snažil
získat pro sebe co nejlepší místo, aby Yvettu viděl,
což se ukázalo jako naprosto zbytečné plýtvání
energií, protože více než 190 cm vysokou plavkyni
byste na vyvýšeném podiu nepřehlédli ani mezi
hokejovým týmem.
Beseda začala. Nejprve jsme zhlédli dokument
o tom, jak plavala přes kanál La Manche a po filmu přišla řada na otázky z řad studentů a učitelů.
Yvetta velice ochotně popisovala svoje pocity i problémy, které měla při přeplavbě kanálu, vyprávěla
o tom, jak se k tomuto sportu dostala a jak dlouho
jej provozuje. Velký obdiv si získala po tom, co
p. uč. Škavrada nejméně pět minut vyjmenovával
všechny její úspěchy.
S odpovědí na otázku, jak probíhá její trénink,
začala: ,,Tak 10 km se rozplavávám…“ V tu chvíli
ji s otevřenou pusou a údivem v očích sledovala
snad celá aula. Například mně se honilo v hlavě, že

pokus uplavat 10 km by byl asi poslední věcí, kterou bych v životě udělala, protože mě by zaručeně
zabilo uplavání pouhé poloviny.
Údiv a obdiv vystřídala taková menší závist, jelikož nám Yvetta sdělila, že se před 14 dny vrátila
z „dovolené“ v Egyptě. No asi si dokážete představit, co udělá se studentem připravujícím se na
pololetní vysvědčení vidina dovolené někde mezi
pyramidami.
Potom nám prozradila, že by se chtěla pokusit
o přeplavání La Manche ještě jednou. Po více než
hodině příjemného povídání studenti i p. Petříčková vyčerpali všechny dotazy, a tak se s námi k našemu smutku Yvetta rozloučila.
Povídání s naší nejlepší plavkyní bylo velmi
zajímavé. Obyčejný člověk, který se sám přemůže
maximálně dvakrát do týdne a jde si zasportovat, se
dostal alespoň z části pod kůži vrcholovému sportu.
Yvetta vynakládá pro nás naprosto nepochopitelné
úsilí. Někdo si může myslet, že to dělá jenom proto, aby se o ní psalo v novinách a v časopisech. Já
však ze svého osobního pohledu mohu říci, že na
mě působila opačným dojmem – jako sympatická
plavkyně, která to má v hlavě srovnané a její největší metou není být slavná a bohatá. Připadalo mi, že
více než vítězství ji těší dobře odvedená práce, za
kterou stojí hodiny a hodiny poctivého trénování.
Sebepřemáhání, výdrž a vůle je pro nás nesrovnatelná s čímkoli. Ani ranní vstávání a vůle čelit devíti
hodinám učení vedle toho všeho není uměním…
Lenka Stříteská, Kristýna Ulrichová,
sexta Gymnázium Polička

VÝZVA SPORTOVNÍ KOMISE
Sportovní komise vytváří nový seznam sdružení
zaměřených na pohybové a sportovní využití volného
času, působících ve městě Polička. S těmito informacemi bude následně pracovat a budou základním materiálem pro budoucí koncepci. V Informačním centru
najdete formulář, který je nutno řádně vyplnit, taktéž
je na vyžádání připraven v elektronické podobě u koordinátora sportovní komise Petra Chmela, kontaktní
adresa je níže uvedena. Předání těchto informací je
v zájmu každého spolku či oddílu. Informace prosím
předávejte nejlépe v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu nebo fyzicky v Informačním centru
a to do konce dubna.
Děkujeme za vzájemnou spolupráci.
Kontaktní adresa:
Petr Chmel, mob.: 608 345 218
e-mail: chmel@mozaika-policka.cz

Dne 21. 4. se uskuteční v sokolovně v Poličce nultý ročník volejbalového turnaje smíšených dvojic Poličský dabl. Přihlášky přijímáme
do 13. 4. na e-mailu policskydabl@nastrankach.cz. Počet družstev je omezen na deset.
Více informací naleznete na www stránkách
policskydabl.nastrankach.cz.
Za ASPV - Volejbal
J. K. Dvořák
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TENIS
3. 2. Minitenis ve Vys. Mýtě pro děti ve věku
6 a 7 let. Z našich začínajících nadějí se zúčastnil
Zdenda Jílek a obsadil 3 místo, dále Adam Jelínek
ten byl na 4. místě a Bára Quittová, která skončila na
6. místě. Turnaj se dětem líbil a už se těší na další.
24. 2. Turnaje staršího žactva pořádaného u nás
v Poličce se zúčastnilo 20 chlapců a stejný počet
děvčat. Z našich hráčů hráli Michal Kadidlo, Martin
Cecha, Verča Pazlarová a sourozenci Vytlačilovi.
V silné konkurenci se nepodařilo nikomu z nich
zvítězit. Ale to nevadí.
3. 3. Turnaj dorostu opět u nás za účasti 38
hráčů. Pro naše hráče to byl turnaj pouze na sbírání
zkušeností, ale svá utkání zvládli docela dobře jak
Michal Kadidlo, tak Alena Pazlarová i Terča Musilová. V tento den se také konal turnaj dětí v České
Třebové, kde hrál z našich pouze Dominik Mikulčák. V konkurenci devíti hráčů obsadil 4. místo.
10. 3. jsme pořádali další turnaj pro neregistrované Malý Open ve čtyřhře mužů. V konkurenci 13
ti dvojic obsadili domácí hráči Mirek Krištof a Zdeněk Jílek 2. místo, Lukáš Kadidlo a Radek Chadima,
Láďa Scheib a Zdeněk Hrubý 5-8. místo, Jirka Pikula
a Honza Kocanda 9. místo a Leoš Bulva a Vláďa Vltavský 13. místo.
17. 3. turnaj mladšího žactva v Poličce za účasti
39 hráčů. Pro naše hráče velice úspěšný víkend.
Filip Slaný sehrál velice vyrovnané utkání s Martinem Cechou a pořádně ho potrápil. Martin spolu
s Radkem Vytlačilem obsadili ve čtyřhře 3. místo,
ale určitě měli na finále, jen kdyby byli na kurtu
trošku živější. Tradiční smůlu na los měla Terča
Musilová, která si vylosovala Terču Vytlačilovou,
která skončila ve dvouhře na pěkném 3. místě. Do
dvouhry zasáhla také Lucka Jílková, která se radovala z první výhry mezi mladšími a v boji o 3. místo
nestačila na vítězku celého turnaje. Ve čtyřhře
se nepovedlo Lucce ani Terče Musilové se svými
partnerkami zvítězit, ale Terča Vytlačilová spolu
s Leonou Zuzákovou z Brna obsadila po krásném
a dramatickém finále 1. místo.
18. 3. Turnaj v minitenisu v Brně za účasti 21
dětí. Z našich nejmenších tenistů hráli a zkušenosti
sbírali Zdenda Jílek, obsadil 9. místo, a Adam Jelínek - obsadil 14. místo.
Všem našim hráčům gratulujeme a čekáme na
další pěkná umístění.
Za TO Zdeněk Jílek

POLIČKA NA 1. MÍSTĚ
3. 3. se poličská volejbalová přípravka zúčastnila
turnaje v Č. Třebové. Aneta Klusoňová, Bára Slezáková, Jitka Hloušová Kamila Bubnová , Verča Pazlarová a Petr Harašta dokázali tento turnaj vyhrát.
Za celý den nepoznali hořkost porážky, a tak zcela
zaslouženě převzali ceny pro vítěze. Systém trošku
zaskočil zúčastněná družstva, ale Polička s herními
změnami vyrovnala nejlépe.Porazili jsme soupeřky
z M. Třebové, Č. Třebové, Rychnova a Lanškrouna
A, B. Na turnaji startovalo 10 družstev.

V popředí nejlepší hráčka turnaje
Jitka Hloušková
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VYDAŘENÝ SPINNINGOVÝ MARATÓN
To, že je spinning stále více oblíbeným sportem
mezi poličskými občany, dokládá už osmý spinningový maratón konaný v sobotu 10. března ve
Spinning centru – Jan Faltýnek. Zúčastnilo se ho
20 spinerů a spinerek. Tentokrát překvapila i poměrně silná účast mužů, kteří spíš dávají důraz na
jízdu na kole po silnici nebo v terénu. Jsme rádi, že
mnoho našich klientů dospělo k tomu, že spinning

má něco do sebe. Mnoho našich klientek je díky
pravidelnému spinningu (2–4 týdně) v tak dobré
kondici, že se jistě mohou porovnávat s víkendovými cyklisty.
Maratón trval 2,5 hod. a už od samého začátku
bylo nasazeno velmi ostré tempo, ve kterém se
nešetřilo zátěží. Během maratónu bylo podáváno
občerstvení a samozřejmě jsme dbali i na pravidelný přísun tekutin. Nálada byla výborná a všichni
celý maratón díky dobré kondici zvládli. Děkujeme
spinning centru v Hlinsku za zapůjčení 10 spinningových kol a s našimi příznivci se těšíme na další
podobně vydařené maratóny.

SPINNING
Jan Faltýnek

Tel. 774 11 33 66
www.spinfaltynek.cz

ATLETICKÉ NOVINKY
10. března se sešli členové oddílu Atletiky Polička
na valné hromadě k zhodnocení uplynulé sezony
a stanovení cílů pro rok 2007. Do nové atletické sezóny vstoupí nejmladší žástvo pod vedení M. Schauerové, mladší a starší žáci pod vedením M. Červa,
junioři pod vedením J. Kacálka a muži pod vedením
P. Macha se snahou navázat na 7. prvních míst, na
6. druhých, na 10. třetích v KP v individuálních
soutěžích, na 1. místo v soutěži mužů, na 2. místo
v soutěži nejmladších žákyní a na 3. místa mladších
žákyní a juniorů v KP družstev. V MR pět umístění
v první desítce je za daných podmínek mimořádným
výsledkem.
Součástí je tradičně vyhlášení atleta uplynulého
roku, kterým se po zásluze stala Zuzka Vlčková, cenu
převzala Zuzka již s předstihem, neboť v den konání
valné hromady byla na soustředění šampiónů v teplém Španělsku.
Vyvrcholením byla projekce videofilmu, který
s pražskými žáky připravil Martin Cvrček ze záběrů
natočených v průběhů bojů družstva mužů v KP
a kvalifikace o II. ligu. Záběry vhodně upravili
a skvěle podbarvili hudbou. Každý z přítomných převzal od Martina DVD s tímto mimořádným autorským
počinem. Kdyby tento film zhlédla Česká filmová

TURISTÉ V DUBNU

akademie, tak Jiří Menzel vyšel při udílení Českých
lvů naprázdno.
První závody naznačují, že i nová sezóna může
být pro poličské atlety velmi úspěšná.
Přehled výsledků :
10. 3. – 16. ročník Choceňského krosu : ml. žákyně 1 100 m 2. místo Terezka Vytlačilová 6:34; st. žáci
2 050 m 6. Petr Mohelník 11:52; dorostenci 3 900 m
1. Tomáš Večeře 13:51; jun. 7 800 m 6. Karel Sejkora
29:39; muži A 7 800 m 11. Pepa Šutera 29:31, 22. Petr
Krištof 35:51; muži C 7 800 m 3. Mirek Štyndl
17. 3. – Mistrovství ČR v přespolním běhu Frýdek
Místek : žáci 3 000 m 20. místo Petr Mohelník 12:20;
dor. 4 000 m 6. Tomáš Večeře 14:37 (28 s od medaile);
juniorky 4 000m 9. Lenka Schauerová; junioři 6 000 m
19. Karel Sejkora 23:19
13. 2. – 4. ročník Běhu okolo Trutnova : st. žáci
2 750 m 4. Petr Mohelník 10:17, 7. Tomáš Kosek 10:48;
dor. 3 300 m 1. Tomáš Večeře 10:58; muži A 10 000 m
6. Jiří Myška, 16. Pepa Šutera 38:48, 20. Petr Krištof
43:18
Příznivce sportu a zdravého pohybu zveme na
další ročník Běhu kolem poličských hradeb a Velké
ceny Medesy tradičně 1. května v městském parku.
Běžet může každý od dvou do sta let!!
- JarKa -

AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA

Pondělí 9. dubna - Velikonoční vycházV uplynulém měsíci byly odehrány následující
ka.Tradiční pondělní velikonoční vycházka do
zápasy s výsledky:
okolí.
8. 3. ASPV - A mrzaci 0:2; ASPV - Bukvičky
Vedoucí akce: J. Lajžnerová
0:2; M6PV - Bukvičky 0:2
Sobota 14. dubna - Vandr skrz Maló Hanó.
15. 3. Uzený sardinky - Bystré 2:0; Uzený sarJubilejní 40. ročník oblíbeného pochodu, který
dinky - Pajdáci 2:0; A mrzaci - Pajdáci 2:0
pořádá odbor KČT TJ Slovan Mor. Třebová na
22. 3.
ASPV - THT 2:0; M6PV - THT 0:2; M6PV
trasách 12 – 35 km. Dopravu zajišťujeme osob- - Bystré 0:2
ními auty.
Rozpis zápasů na tento měsíc:
Vedoucí akce: Vlad. Uhlíř
5. 4. Uzený sardinky - THT, ASPV - M6PV,
Sobota 21. dubna – Trpín 2007. Okolo Vírské
A mrzaci - Bystré
přehrady přes Vítochov, Karasín, Vír do Trpína.
12. 4. ASPV - Bukvičky, M6PV - Bukvičky,
Vedoucí akce: Pavel Leinveber
A mrzaci - Pajdáci
Úterý 1. května – Cyklovýlet. První kratší
19. 4. M6PV - Pajdáci, M6PV - Uzený sardinky
letošní cyklovýlet do okolí Poličky.
26. 4. ASPV - M6PV, M6PV - Uzený sardinky
Bližší údaje o našich akcích najdete v infor3. 5. A mrzaci - Bukvičky, A mrzaci - THT,
mační skříňce KČT na budově hostince „U MrštíBukvičky - THT
ků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www policka.cz/kct. Na naše akce zveme i ne- www.policka.cz/avl
členy KČT.
Za OV AVL Polička
Jaroslav K. Dvořák

ROZVRH PLAVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST DUBEN 2007

SOUBOJ SILÁKŮ NA DISKOTÉCE V SÁDKU
Víkendová noc na diskotéce v Sádku ze soboty 13. března na neděli patřila především silným
mužům, kteří mezi sebou soupeřili v nejznámější
kulturistickém cviku – v takzvaném benchpressu
(tlak s činkou v lehu na lavici). Soutěže se zúčastnili společně různé kategorie závodníků – chlapci,
kteří chtěli vyzkoušet svoji sílu, kondiční cvičenci,
ale i zkušení borci-závodníci. Ve třech váhových
kategoriích závodilo 20 soutěžících.
Závod předčil původní očekávání protože soutěž měla vysokou úroveň zejména díky čtyřem nejlepším mužům absolutního pořadí. Vítězství ve své

kategorii a zároveň i absolutní prvenství vybojoval
učitel hudby a vicemistr Čech v silovém trojboji Petr
Kašpar. Za super výkony hodné zvláštního připomenutí lze ještě označit nazvedané hmotnosti činek
šéfa pořádkové služby diskotéky v Sádku , silového
trojbojaře, zápasníka a boxera Igora Poliačika, Jakuba Gutveise disponujícího velmi působivě vypracovaným svalstvem paží a veterána silových soutěží
(nar. 1960) Ivana Zerzánka.
Uznání zaslouží majitel sádecké diskotéky
Radek Kolář a šéf Hi-Fi klubu Michal Bláha, kteří
sponzorsky zajistili ceny pro závodníky v podobě
pohárů a finančních odměn pro všechny medailisty. Moderování soutěže zajistili společně atraktivní
fitneskráska Andrea Konečná, medailista z mistrovství světa v naturální kulturistice Jiří Štěpánek
a mistr Moravy a Slezska v kulturistice Leoš Borůvka. Nejen podle nadšených ovací publika lze celou
akci považovat za úspěšnou zdařilou.
Výsledková listina:
Kategorie do 85 kg
1. Vetešník Martin
2. Dezider Mača
3. Teplý Pavel
Kategorie do 105 kg
1. Kašpar Petr
2. Gutveis Jakub
3. Novák Pavel
Kategorie nad 105 kg
1. Poliačik Igor
2. Zerzánek Ivan
3. Poliačik Aleš



 

190 kg
180 kg
137,5 kg
185 kg
160 kg
120 kg

Absolutní pořadí
1. Kašpar Petr
2. Poliačik Igor
3. Gutveis Jakub
4. Zerzánek Ivan
5. Novák Pavel
6. Ticháček Zbyněk

Foto: Tři nejsilnější muži večera – zleva Petr
Kašpar, Igor Poliačik a Jakub Gutveis



125 kg
110 kg
107,5 kg
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1.
2.
3.
4.

neděle
pondělí
úterý
středa

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa

26.
27.
28.
29.
30.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

zavřeno
6.00-7.30 h.
6.00-7.30 h.
6.00-7.30 h.
18.30-20.00 h.
6.00-20.00 h.
6.00-20.00 h.
14 .00-20.00 h.
zavřeno
zavřeno
6.00-7.30 h.
6.00-7.30 h.
18.30-20.00 h.
6.00-7.30 h.
6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h.
6.00-7.30 h.
6.00-7.30 h.
18.30-20.00 h.
6.00-7.30 h.
6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h.
6.00-7.30 h.
6.00-7.30 h.
18.30-20.00 h.
6.00-7.30 h.
6.00-7.30 h.
6.00-7.30 h.
zavřeno
6.00-7.30 h.

18.00-20.00 hod
14.00-20.00 hod
17.30-18.30 Aquaer.,
20.00-21.00 h. kond. pl.

14.00-20.00 h.
17.30-18.30 Aquaer.,
20.00-21.00 h. kond. pl.
14.00-20.00 h.
12.00-20.00 h.

18.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
17.30-18.30 Aquaer.,
20.00-21.00 h. kond. pl.
14.00-20.00 h.
12.00-20.00 h.

18.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
17.30-18.30 Aquaer.,
20.00-21.00 h. kond. pl.
14.00-20.00 hod
12.00-20.00 hod
14.00-20.00 hod
18.00-20.00 h.

Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plav. bazénem v Poličce.
PROVOZ SAUNY:
středa a pátek: muži od 16.30 - 19.30 h.
čtvrtek: ženy od 16.30 - 19.30 h.
sobota: ženy 15.00 - 17.00 h.;
společná 17.30 - 20.00 h.
Saunu po objednání mohou využívat kolektivy
dětí a žáků s doprovodem pedagogů, kolektivy
z veřejnosti. Objednávky přijímá telefonicky plavecký bazén 461 725 631
OBJEDNÁVKY na MASÉRSKÉ SLUŽBY V PROSTORÁCH SAUNY NA PLAVECKÉM BAZÉNU
č. tel. 731 190 807
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Provoz fitcentra na plaveckém bazénu:
PO - PÁ od 14.00 - 20.00 h.
ÚT, ČT a SO od 10.00 - 12.00 h.
V roce 2007 pokračují plavecké kurzy plavání
kojenců a batolat od půl roku věku dítěte do tří let,
plavání rodičů s dětmi, plavání hrou, Delfínek, zdokonalovací plavání pro mladší a starší žáky, triatlon
MIP, plavecký oddíl ORKA.
Do všech kurzů se mohou děti ve školním roce
přihlašovat průběžně. Srdečně je zveme.
Informace o kurzech najdete ve vývěsní skříňce
před plaveckým bazénem, volat můžete: plavecký
bazén 461/725 631 pí. Kmošková
>  

 ? 

  

Jitka Kmošková, ved. plaveckého bazénu
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