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HRAD SVOJANOV OPĚT OTEVŘEN
V sobotu 22. března byl slavnostně zahájen návštěvnický provoz na hradě Svojanově. Hrad města
Poličky v letošním roce nabízí spoustu novinek.
Tou nejzajímavější je nová expozice navozující
atmosféru života na hradě v 2. polovině 19. století.
Expozice je situována do šesti empírových komnat
prvního patra hradního paláce a návštěvníkům
představuje panský salón, pracovnu, jídelnu, pří-

také vstupní schodiště a gotický sloupový sál. Další
novinkou letošní sezóny je výstavní sál, ve kterém
se budou střídat krátkodobé výstavy výtvarného
umění. V rámci otevření hradu se sál představuje
výstavou prací žáků Základní umělecké školy Bohuslava Martinů v Poličce.
Otevření hradu uvedl starosta Města Poličky
Jaroslav Martinů. Kulturní program zahrnoval hu-

pravnu, dámský salón a ložnici. Nábytkové vybavení tvoří především exponáty Městského muzea
a galerie Polička, instalaci doplňují další dekorativní předměty poskytnuté Národním památkovým
ústavem a všechny sály zdobí závěsy poličské dekoratérky Jaroslavy Škorpíkové. Novou podobu má

dební vystoupení v režii Základní umělecké školy
Bohuslava Martinů a příjezd družiny krále Přemysla Otakara II. Celou akci moderoval „duch Záviše
z Falkenštejna“ v podání Miloslava Štrycha z Historického klubu Záviš. První den na hrad zavítalo
asi 300 hostů, mezi nejvýznamnější patřil senátor
Václav Koukal, radní a zastupitelé Pardubického
kraje, představitelé okolních měst a obcí a zástupci
různých kulturních institucí.
V následující velikonoční svátky si hrad prohlédlo více než 300 návštěvníků. Vesměs byli velmi
překvapeni novou náplní a výzdobou hradních
prostor, velký ohlas měla rovněž i zmíněná výstava
ZUŠ Bohuslava Martinů.
V příštích měsících hrad připravuje další atrakce.
Od května by měli hradní voliéry osídlit draví ptáci
ze záchranné stanice Zelené Vendolí, v průběhu
sezóny je doplní pávi volně se procházející areálem
hradu a kamerunské kozy, které naopak budou mít
svůj nový domov v hradním příkopu. Na hlavní návštěvnickou sezónu se připravuje bohatý program
kulturních akcí.
Miloš Dempír

PODZIMNÍ VÝSADBA STROMŮ
A KEŘŮ U ZŠ NA LUKÁCH
Na sklonku loňského roku město Polička založilo dvě nová stromořadí 22 ks jeřábu ptačího
s křovinným podrostem 137 keřů rodů tavolník,
zlatice, meruzalka apod. za hřištěm základní školy
Na Lukách na Jilemnického ulici a kotelnou v ulici
Svépomoc. Vysazené stromy s podrostem keřů
v budoucnu částečně pomohou snížit hlučnost
a prašnost z provozu na sousedních komunikacích
a vytvořit příjemnější prostředí pro děti a mládež
sportující v těsném sousedství i pro obyvatele našeho města. Poděkování za přípravu patří RNDr. Jiřímu Coufalovi z oddělení životního prostředí
městského úřadu.
Mgr. Jan Matouš
radní města Poličky

CHODNÍKY BEZ BARIÉR
V druhé polovině roku nechalo město Polička
vybudovat na několika starších chodnících nové
sjezdy pro jednodušší jízdu s kočárky a vozíčky.
Díky včasnějšímu příchodu zimy nemohly být realizovány všechny takto zamýšlené úpravy chodníků
pro rok 2007. V letošním roce tak město dokončí ty
naplánované v minulém roce a cca desítku dalších
zvolených pro rok 2008. Poděkování za přípravu
patří Jiřímu Machovi, který má na městském úřadě
na starosti investiční výstavbu.
Mgr. Jan Matouš
radní města Poličky
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ZAHRANIČNÍ PREZENTACE MĚST
ČESKÉ INSPIRACE
Sdružení osmi měst Česká inspirace, jehož členem
je i Polička, se ve dnech 14.-18. 2. 2008 poprvé představilo návštěvníkům veletrhu cestovního ruchu CBR
Mnichov. Téma již 39. ročníku veletrhu bylo velmi
lákavé - volný čas a cestování. V 6 výstavních halách
bylo možné navštívit expozice 182 vystavovatelů z 65
zemí světa. Česká expozice, která zabírala téměř čtvrtinu jedné z výstavních hal, prostřednictvím 31 vystavovatelů lákala do České republiky za kulturou, památkami, lázněmi a turistickými atraktivitami. Nejinak
tomu bylo v Berlíně. Když v roce 1966 byl v Berlíně
poprvé uspořádán veletrh cestovního ruchu, málokdo
si dokázal představit, že se z něj stane jedna z největších příležitostí k setkávání odborníků z oblasti turismu z celého světa. Na 11 000 vystavovatelů ze 180
zemí zde lákalo návštěvníky ve dnech 5.-9. března
do svých expozic. Česká inspirace na těchto veletrzích
představila pestrou paletu kulturních akcí uvedených
v kalendáři akcí na rok 2008, tipy na prohlídky českoinspiračních měst se zaměřením na rodiny s dětmi
a seniory a pro milovníky aktivní dovolené tipy na
výlety pěšky, na kole a autem a mapu kempů.
Mgr. Jan Matouš
člen výkonného výboru České inspirace

STRATEGICKÝ PLÁN – KOMUNIKUJÍCÍ MĚSTO
Jedním z cílů “Strategického plánu rozvoje
města Poličky pro období 2008 – 2013” je zajištění
komunikace města s občany i ostatními subjekty
v regionu. Jako všechny další, i tato část strategického plánu vychází z “Programu rozvoje Pardubického kraje” a kombinuje jej s konkrétní situací
a potřebami města Poličky a jeho občanů. Kapitola
“Komunikující město” popisuje aktuální stav, silná
a slabá místa, navrhuje záměry a opatření.
Aktuálně zajišťuje město přenos informací
směrem k občanům především prostřednictvím
měsíčníku JITŘENKA a internetového serveru
www.policka.org. V oblasti “širší komunikace” je
nutno zmínit členství Poličky v několika svazcích
obcí a sdruženích (např. Kraj Smetany a Martinů,

SBĚRNÝ DVŮR OPĚT OTEVŘEN
Od prvního dubna je otevřen zrekonstruovaný
sběrný dvůr.
Provozní doba sběrného dvora je:
Po, St, Pá - 12.00-18.00 (v zimním období 16.30),
Čt, So – 8.00 – 12.00

a další) a partnerství se čtyřmi zahraničními městy
(Maďarsko Ebes, Rakousko Hohenems, Švýcarsko
Meilen a Holandsko Westerveld). Za silnou stránku v oblasti komunikace lze pokládat již zmíněný
měsíčník vydávaný městem a doručovaný zdarma
do poličských domácností, institucím, školám, firmám..., městskou internetovou stránku, aktivní činnost poradních orgánů rady města a zastupitelstva
(odborné komise a výbory), čilou občanskou spolkovou činnost, aktivní členství města ve svazcích
a sdruženích, fungující spolupráci se zahraničními
partnerskými městy. Naopak slabou stránkou je
nezájem občanů o dění ve městě a malá prezentace
městských záměrů.
Použitá SWOT analýza vyhodnotila jako “příležitost” mladou generaci komunikující s městem,
nové komunikační prostředky a Poličku – město,
které je přirozeným centrem pro ostatní obce. Za
potenciální “hrozbu” je naopak nutné pokládat nezájem občanů o dění ve městě a nezájem okolních
obcí a partnerských měst o spolupráci. Záměrem
města je zkvalitňovat stávající úroveň komunikace
a tuto oblast nadále modernizovat a rozšiřovat.
Platí to jak pro městské periodikum a server, tak
pro poradní orgány městské samosprávy a osadní
výbory. Prezentaci svých záměrů zajistí město ve
vestibulu městského úřadu.
Důležitou oblastí spadající do problematiky
dobré komunikace mezi městem a občany je
zajištění kvalitního, rychlého, transparentního
a efektivního výkonu veřejné správy. Nezbytností
je využívaní moderních technologií stejně jako odborné dovednosti, jazykové znalosti a etické dovednosti (ochota, tolerance, slušnost, ...) jednotlivých
městských úředníků.Chce-li být město úspěšné
při získávání evropských grantů, musí být nadále
aktivním členem mikroregionů , svazků a sdružení.
I nadále bude Polička rozvíjet partnerské vztahy se
zahraničními městy a členství v mezinárodní asociaci Kruh přátel hrazených měst.

POLIČSKÁ VEŘEJNOST
DOSTALA BALÍK
Místo přestřižení slavnostní pásky rozbalil
11. 3. 2008 krajský radní Miloslav Macela velký balík.
Do něj zabalila Oblastní charita Polička své nové zařízení - obchod Fimfárum, který je pro klienty Charity
další terapeutickou dílnou sloužící k nácviku pracovního procesu. Je i místem, kde se mentálně postižení
a duševně nemocní lidé mohou setkávat s veřejností.

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
vyhlašuje veřejnou dražbu
domu č.p. 214 vč. garáže na st.p.č. 35, st.p.č. 35 o výměře 215 m2
a pozemku p.č. 46 o výměře 545 m2, vše v obci Rohozná u Poličky
Veřejná dražba se uskuteční ve středu 30.dubna 2008 v 15.00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Poličce (I.poschodí).
Vyvolávací cena objektu vč. garáže a přilehlého pozemku: 500.000,- Kč. Dražební jistota: 50.000,- Kč
Každý zájemce o dražbu je povinen uhradit účastnický poplatek ve výši Kč 200,-.
Prohlídka objektu:

čtvrtek 17.dubna 2008 od 14.00 do 15.00 hod.
čtvrtek 24.dubna 2008 od 14.00 do 15.00 hod.
(popřípadě lze jiný termín prohlídky domluvit na majetkoprávním odboru MěÚ Polička)

Stručná charakteristika:
Dům se nachází v okrajové části obce Rohozná, vlevo od státní silnice směr Stašov – Banín. Objekt je napojen na veřejný
rozvod vody a elektrické energie. Napojení na rozvod zemního plynu je možné.
Jedná se o zděný objekt, bez podsklepení, s možností zřízení obytného podkroví. V přízemí se nachází kuchyň, obývací pokoj,
ložnice, dětský pokoj, koupelna, WC, dvě komory, kotelna a sklep. Součástí domu je i garáž.
Objekt je možné využít k trvalému bydlení, ale i k rekreaci, neboť se nachází v klidném prostředí Českomoravské vrchoviny
s možností cyklistiky, turistiky, rybaření a zimních sportů. K domu přiléhá zahrada.
Zájemci o koupi se mohou přihlásit v den konání dražby nejpozději do 14.00 hod. na Městském úřadě v Poličce, majetkoprávním odboru (dveře č. 19, M. Bednářová), kde současně předloží doklad o zaplacení dražební jistoty na účet Města Poličky,
č. 19-1283399369/0800, VS 2123. Dražební jistotu je možno uhradit v příjmové pokladně v přízemí budovy MěÚ.
Upozornění pro účastníky dražby:
Před zahájením dražby bude každý zájemce povinen podepsat prohlášení, v němž se zaváže splnit podmínky dražby, s nimiž je
možno se seznámit na majetkoprávním odboru městského úřadu, dveře č. 19 (tel.461723810, 461723812).

Slavnostního zahájení se zúčastnilo více jak 70
lidí, kteří se přišli na nový obchod podívat. Mezi
hosty byli představitelé města, podnikatelské sféry,
církví, sociálních a zdravotních služeb a také ti, kteří
svou činností Charitu dlouhodobě podporují. „Jako
nápad se mi to zdá skvělé, protože si tady budeme
moci vyzkoušet normální práci. Můžeme se připravit
na to, že se nám třeba jednou podaří chodit do práce
i s takovou nemocí jako je psychóza,“ odpověděla na
otázku, jak vnímá nové zařízení jedna z uživatelek
služeb poličské Charity.
Fimfárum je místem, kam může veřejnost přijít, setkat se s našimi klienty a zároveň nás také podpořit,“
řekla Alžběta Havlová, vedoucí terapeutických dílen
a Denního stacionáře poličské Charity. „Podpořit nás
může tím, že si v obchodě něco koupí anebo, že nám
do něho něco daruje. Mohou to být hračky, knížky, oblečení, spotřební zboží, dárkové předměty aj. Bereme
si příklad z podobných obchodů fungujících v západní Evropě, kde lidé podporují neziskové organizace
také tím, že jim právě takové věci darují,“ dodává
Havlová. Po slavnostním zahájení si zúčastnění se zájmem prohlédli obchod a udělali radost sobě i Charitě
prvními nákupy.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem zaměstnancům poličské
LDN za obětavou a záslužnou péči, kterou věnovali p. Boženě Boháčové.
S úctou rodina Boháčova a Kašparova
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PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT

OBRAZY ŘÍKÁM TO,
CO NEDOVEDU ŘÍCI SLOVY...

Naše Základní škola Na Lukách v Poličce letos
naše škola je doplněno odpoledními aktivitami Movyučuje podle nového školního vzdělávacího pro- zaiky – fotbalové kroužky, počítačové kroužky.
gramu. Při jeho tvorbě jsme se snažili, abychom
Součástí školy je školní družina a školní jídelna
mohli žákům nabídnout co nejširší možnost výběru
(žáci přecházejí do jídelny bez přezouvání), děti si
předmětů a volnočasových aktivit. Na našich webo- většinou mohou vybrat ze dvou jídel.
vých stránkách www.zsnalukach.cz si můžete tento
Ve školní budově má pracovnu Pedagogickoprogram přečíst.
-psychologická poradna Svitavy.
Žáci 1. stupně budou mít více hodin tělesné
V areálu tělocvičny je možné navštěvovat plavýchovy a výuku informatiky. Výuku anglického
cené hodiny spiningu pod vedením pana Faltýnka
jazyka mohou žáci navštěvovat již od první třídy.
a od července zde sídlí DIC – Dětské informační
Na druhém stupni si, kromě zvýšeného počtu
centrum – vedoucí Ing. Radoslava Vrabcová.
hodin tělesné výchovy a druhého cizího jazyka,
Na 1. stupni se mohou žáci ve 4. třídě zúčastmohou vybrat z řady dalších volitelných předmětů, nit týdenního lyžařského výcviku na horách. Na
jako jsou cvičení z matematiky – pro matematic- 2. stupni v 6. ročníku organizujeme týdenní ozdravkou třídu, předměty keramika, komunikace – pro
ný pobyt u moře, vloni jsme byli v Řecku, letos
kumštýřskou třídu, sportovní a pohybové aktivity, pojedeme do Černé Hory, o tuto akci je velký zájem.
konverzace z jazyka anglického, francouzského
V 7. třídě probíhá lyžařský výcvik, v 8. třídě jezdí
a německého, ekologická výchova, technická
žáci na týdenní výměnný pobyt do Maďarska.
praktika, tanec a malba. Nabídka je pestrá a široká,
Školní docházku zakončují 9. ročníky slavnostvýuka probíhá v učebnách, které stále moderni- ním rozloučením na radnici za účasti rodičů.
zujeme.
Každoročně pořádáme Den otevřených dveří,
Množství kroužků (anglický jazyk, keramika, Ši- letos je naplánován na 30. 4.
kulka – kroužek výtvarného tvoření, hra na hudebSrdečně zveme rodiče i děti na návštěvu školy.
ní nástroje, horolezectví, stolní tenis), které pořádá
Eduard Střílek

V roce 1938, 12. dubna, se v Poličce narodil jeden z významných českých výtvarníků . Dílo Zbyška SIONA je zastoupeno v Národní galerii a dalších
prestižních institucích. Přestože Akademii výtvarných umění absolvoval již v roce 1964, poličské
premiéry se dočkal teprve o sedm let později u příležitosti kolektivní výstavy. Samostatně vystavoval
ve svém rodném městě v roce 1988. První dílo bylo
do sbírek poličské galerie zakoupeno v roce 1986.
Dnes kolekce čítá 5 velkých a 9 menších obrazů
a 45 kreseb a pastelů. Další – v Poličce dlouho
očekávaná – výstava Zbyška Siona je připravována
na rok 2009.
Mnohé bylo napsáno o Zbyšku Sionovi. Odborné recenze popisující jeho tvorbu, biografické
studie hledající její kořeny – souvislosti soukromé
i společenské. Snad až příliš mnoho slov o muži,
jenž sám zachází se svými vzpomínkami, emocemi
a řečí takřka asketicky.
Za svůj vyjadřovací a komunikační prostředek
považuje své obrazy – i o nich však nehovoří příliš
rád. Deset obrazů vystavených v poličské galerii
tvoří pouhý zlomek Sionovy práce. Undergroundová šedesátá léta jsou zastoupena kolekcí asambláží
“Černý horizont”, “Bez názvu”, “Modrá struktura”,
návrat k malbě dokumentuje “Geneze I.” a “Řeka
Styx”. Vzpomínkou na školní léta je poličský motiv “Zvonice” – pokus o zachycení nálady starého
hřbitova (“... s uplývajícím časem mne postihuje
jakýsi sentiment. Pocitově toužím po návratu, ve
smyslu tvůrčím o něm zatím nepřemýšlím... “ ). Ve
sbírkách Městského muzea a galerie v Poličce bohužel chybí dnes nedostupné Sionovy práce z let
sedmdesátých.
Léta osmdesátá jsou prezentována takřka realistickou “Podzimní krajinou” (“... inspirace jednoduchá, až banální. Malíř – turista – zachycuje
svůj pocit z vycházky Vysočinou... “ ) a myšlenkově
a výrazově zcela odlišnými “velkými” obrazy. Nelze jednoduše definovat nabízející se roviny “Odchodu ze scény” a “Přirozeného výběru”. Kreslířské mistrovství je akcentováno střídáním způsobů
malby, teplá letní krajina tvoří kulisu nemilosrdného zápasu o problematické přežití, černý tunel
ukrývá nenávratno a zmar (“... nemohu vysvětlit
své obrazy. Symboly žijí svým vlastním životem.
Přesáhnou svého tvůrce a stanou se neuchopitelnými... “ ). Zatím posledním sionovským nákupem
poličské galerie je “Věčný koloběh II.” – abstraktní
hříčka o podivuhodných silách, které mohou, ale
nemusí, ovlivnit náš život (“... stává se to. Rozpoutá
se řetězec náhod, který nelze vědomě přerušit...” ).
“Řeka Styx” vystavovanou řadu otevírá, “Odchod ze
scény” uzavírá.
Nehledejme z labyrintu symbolů, pocitů a souvislostí zbytečně složitou cestu. To, co bychom popisovali komplikovanými slovy se – snad – skrývá
kdesi v prostoru a čase mezi vodami zapomnění
a branou nicoty. Jakkoliv to není na první pohled
patrné, vyprávějí obrazy Zbyška Siona i o soucitu
a o naději.
MMG
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K NAROZENINÁM

Dne 12. 4. 2008 oslaví životní jubileum
významný český výtvarník - poličský rodák
- pan Zbyšek Sion.
Gratulujeme a přejeme zdraví, osobní
pohodu a tvůrčí úspěchy.

8:%ഀࠀᰀ
;ఀ᐀ࠀༀఀက<ఀ᐀ഀԀ*
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BLAHOPŘÁNÍ

Vedení města Poličky

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky
konané dne 18. února 2008
RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2008 dle
důvodové zprávy.
RM souhlasí se změnou účelu využití finančních
příspěvků poskytnutých v roce 2007 Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizaci Polička dle důvodové zprávy.
RM souhlasí se změnou účelu využití finančního
příspěvku poskytnutého v roce 2007 Divadelnímu
spolku Tyl dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit realizaci projektu
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, pokud město obdrží dotaci z ROP NUTS II Severovýchod dle
důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti
o dotaci z evropského programu ROP NUTS II Severovýchod na projekt Centrum Bohuslava Martinů
v Poličce dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit předpokládanou
výši rozpočtu realizace a provozních ročních ztrát
Centra Bohuslava Martinů dle důvodové zprávy.
RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na
budově Městského úřadu Polička dne 10. března
2008.
RM projednala návrh Obecně závazné vyhlášky
Města Poličky č. 1/2008, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 4/2007, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a doporučuje ho ke schválení ZM.
RM schvaluje smlouvu o provozu sběrného dvora se společností LIKO SVITAVY a.s., Svitavy dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu nájemní a smlouvu
o spolupráci při provozu a údržbě sběrného dvora
s Mikroregionem Svitavsko, Svitavy dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje smlouvu o dílo s Vodními zdroji
Chrudim, spol. s r.o., Chrudim, jejímž předmětem
je hydrogeologická pomoc Městu Polička při vodohospodářských haváriích dle důvodové zprávy.
- z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky
konaného dne 28. 2. 2008
ZM schvaluje provedení úprav v návrhu rozpočtu Města Poličky na rok 2008 takto:
Kapitola Životní prostředí a vodní hospodářství – zvýšení finančních prostředků na čištění
části přítoku Synského rybníka – běžné výdaje +
250,0 tis. Kč.
ZM
I. schvaluje návrh rozpočtu Města Poličky na rok
2008
příjmy ve výši 231.412,2 tis. Kč
výdaje ve výši 236.966,1 tis. Kč
schodek ve výši 5.553,9 tis. Kč, který je
kryt třídou 8 – financování.
Závaznými ukazateli na rok 2008 se stávají:
• běžné příjmy včetně dotací ve výši
209.558,7 tis. Kč
• kapitálové příjmy ve výši 21.853,5 tis. Kč
• splátky jistin úvěrů ve výši 5.326,4 tis. Kč
• mimorozpočtová rezerva ve výši 17.640,5 tis. Kč
• běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části
s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených
materiálech na straně č. 4, 5, 6 a 7.
II. zmocňuje radu města
a) k provádění rozpočtových opatření do výše
100 tis. Kč
b) k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků
z vyšších územních samosprávných celků,

státního rozpočtu a státních fondů, případně
z fondů EU.
ZM schvaluje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2008 dle důvodové
zprávy.
ZM pověřuje kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města průběžnou kontrolou využití finančních prostředků poskytnutých ve formě příspěvků
právnickým a fyzickým osobám Městem Polička
a dodržování schválených Pravidel pro poskytování
těchto příspěvků.
ZM schvaluje přechod zřizovatelské funkce vůči
Speciální základní škole Polička z Města Poličky na
Pardubický kraj s účinností od 1. 9. 2008.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města
Poličky č. 1/2008, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška Města Poličky č. 4/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města
Poličky č. 2/2008, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 2/1992, kterou se
upravují některé otázky související s nájmem bytů
ve Městě Polička.
ZM schvaluje realizaci projektu Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, pokud město obdrží
dotaci z ROP NUTS II Severovýchod dle důvodové
zprávy.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z evropského programu ROP NUTS II Severovýchod na
projekt Centrum Bohuslava Martinů v Poličce dle
důvodové zprávy.
ZM schvaluje předpokládanou výši rozpočtu realizace a provozních ročních ztrát Centra Bohuslava
Martinů v Poličce dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje použití státní finanční podpory
z Programu regenerace městských památkových
rezervací a Městských památkových zón pro rok
2008 na akci: „Stavební opravy hradeb (gotického
opevnění Poličky) v části úseku SO 16 – bašta, Na
Valech, za č.p. 4 v Poličce“ a přiznává povinný
finanční podíl na obnově kulturní památky dle
důvodové zprávy.
ZM bere na vědomí petici proti omezení dopravy ve městě ze dne 27. 2. 2008 s tím, že zástupce
signatářů písemně doloží konkretizaci požadavků
radě města. Zároveň ZM ukládá radě města vznesené požadavky projednat a následně informovat ZM
dne 24. 4. 2008.
- přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky
konané dne 12. března 2008
RM schvaluje doplnění programu o projednání
Smlouvy o poskytnutí dotace na festival Polička
*555 a nabídky spol. OPTIMA s r.o. Vysoké Mýto,
týkající se vyhotovení projektové dokumentace na
osazení parkovacích automatů v Poličce.
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Svatojosefskou jednotou pro Poličku a okolí, se sídlem
v Poličce, jako půjčitelem a Městem Polička jako
vypůjčitelem, jejímž předmětem je část pozemku
p.č. 6432 o výměře cca 1 m2 v obci a k.ú. Polička.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou
8 let.
RM bere na vědomí návrh projektu drezínové
dopravy v Poličce včetně kompromisního návrhu
autora Daniela Kováče a upřednostňuje již zahájený
projekt Města Poličky „Rozšíření průmyslové zóny
v Poličce – I. etapa“ s napojením cyklostezky směrem k Modřeci.
RM schvaluje zhotovení kopie smírčího kříže
a její usazení na původní místo k silnici z Poličky
na Jedlovou.

RM bere na vědomí informaci pořizovatele, tj.
odboru územního plánování, rozvoje a životního
prostředí MěÚ Polička, o stavu rozpracovanosti regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova.
RM bere na vědomí oznámení pořizovatele
o společném jednání o návrhu regulačního plánu
Polička – lokalita Mánesova dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí oznámení pořizovatele
o projednání návrhu zadání regulačního plánu
Městské památkové zóny Polička dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje záměr rekonstrukce části vzduchotechniky plaveckého bazénu v Poličce dle
důvodové zprávy.
RM souhlasí s nabídkou spol. OPTIMA s r.o.,
Vysoké Mýto týkající se vyhotovení projektové
dokumentace na osazení parkovacích automatů pro
náměstí v Poličce dle předložené nabídky a ukládá
OÚPRaŽP objednat výše uvedenou dokumentaci.
RM schvaluje poskytnutí dřeva pro Divadelní
spolek Tyl Polička dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o povolení
umístění zařízení 12534-08/OV-300-2008/krd uzavřenou mezi Městem Svitavy a Městem Polička.
RM schvaluje zadání zakázky na Vypracování
žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh od
správce dotačního programu na akci „Regenerace
a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního
ruchu v Poličce“ a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo s firmou RAVEN EU Advisory a.s.,
Brno.
RM schvaluje zadání zakázky – zpracování projektové dokumentace na akci „Regenerace a využití
městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu
v Poličce“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo s firmou INRECO,s.r.o., Hradec Králové.
RM schvaluje zadání zakázky – zpracování studie obnovy a využití památky pro turistický ruch
na akci „Regenerace a využití městských hradeb
pro rozvoj cestovního ruchu v Poličce“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou INRECO, s.r.o., Hradec Králové.
RM schvaluje uzavření dohody o partnerství
a spolupráci v rámci projektu „Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu
v Poličce“ mezi Městem Polička a Městským muzeum a galerií Polička a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o partnerství.
RM schvaluje uzavření dohody o partnerství
a spolupráci v rámci projektu „Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu
v Poličce“ mezi Městem Polička a Informačním centrem Polička a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o partnerství.
RM schvaluje uzavření dohody o partnerství
a spolupráci v rámci projektu „Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu
v Poličce“ mezi Městem Polička a svazkem obcí
Českomoravské pomezí a pověřuje starostu podpisem smlouvy o partnerství.
RM schvaluje zadání zakázky na Vypracování
žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh od
správce dotačního programu na akci „Posilování
rekreační funkce lesů města Poličky“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou RAVEN
EU Advisory a.s., Brno.
RM schvaluje zadání zakázky na Vypracování
žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh od
správce dotačního programu na akci „Rozšíření
průmyslové zóny v Poličce, I. etapa“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou RAVEN
EU Advisory a.s., Brno.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty města.

4

TÝDEN S AMERIČANY ANEB
ANGLIČTINA JINAK POPÁTÉ
Evangelický sbor v Poličce, tak jako v letech minulých, opět nabízí v průběhu letních prázdnin možnost
pro vaše děti strávit s Američany pět dopolední, která
budou patřit společným hrám a zábavě.
Na návštěvu do Poličky přijedou naši přátelé
z USA – Ponca City. S pomocí dobrovolníků se budou
věnovat našim dětem, které budou mít možnost ověřit
si zábavnou formou svoje znalosti angličtiny.
Příměstský tábor s angličtinou je určen pro děti od
7 do 16 let a bude se konat od pondělí 21. 7. 2008 do
pátku 25. 7. 2008. Dopolední program pro děti bude
začínat vždy v 9:00 hodin a končit po obědě ve 13:45
hodin. Dětem se budou věnovat nejen v prostorách
evangelického kostela naši hosté z USA. Zábava, hry,
soutěže, písničky, tvořivá činnost a sportovní aktivity
– to bude náplní těchto pěti dnů.
Cena tábora: První dítě = 700,- Kč, druhý sourozenec = 500,- Kč, každý další sourozenec = 300,- Kč. Přihlášky pro děti, které se chtějí tohoto tábora zúčastnit,

jsou jako obvykle k dispozici v Informačním centru
v Poličce do 31.5.2008.
Příměstský tábor se v předcházejících letech
dobře osvědčil. Děti byly spokojené, jejich volný
čas byl využit nejen k zábavě, ale i k prohloubení
jazykových znalostí, bez nichž se v současné době
již nelze obejít.
Tuto příležitost proto nepromarněte.
Pavel Vojtíšek

ŽIVOT V EVANGELICKÉM
SBORU V POLIČCE
Zveme vás k promítání a prezentaci ze série
„Jak film zachycuje život Američanů“
High School Musical
film v angličtině s anglickými titulky
Komedie a muzikál z prostředí střední školy.
11. dubna v 18:30
Pride and Prejudice
film v angličtině s anglickými titulky
Film z roku 2005, který zpracovává román
Jane Austonové. V hlavních rolích Kiera Knightly
a Matthew Macfadyen.
24. dubna v 19:00
Večer aprílových bláznů
Kaleidoskop zábavy i poezie a hudby. Vše, čím
jsme kdo schopni přispět. Vždyť je přece apríl.
16. dubna v 19:00
Večer her – v češtině i angličtině
Chcete-li zažít příjemný večer, zveme rodiče
i děti k večeru her v evangelickém sboru. Sejdeme
se 3. května v 17 hodin.
Rodinné bohoslužby
Zveme do evangelického kostela k neformálním
bohoslužbám pro všechny generace: 13. dubna
v 8:30.
Pro dotazy a další informace: Jan Dus nebo Kati
Salmons: katisalmons@gmail.com
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PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM ZA DŮVĚRU
Tímto chci za vedení i pedagogické pracovníky
Masarykovy základní školy Polička poděkovat rodičům budoucích prvňáčků za důvěru, kterou dali
naší škole, když přihlásili své ratolesti právě na naši
školu. V rámci „putování s písničkou“ se do budoucích prvních tříd přihlásilo 64 dětí, což umožňuje
škole otevřít potřebné tři první třídy.
Trvale pracujeme na zlepšování prostředí pro
naše žáky, čehož důkazem jsou v posledních 13
letech realizované investice do nové zdravotní
techniky, do nové elektroinstalace, do nové kotelny,
do výměny oken, do přestaveb a přístaveb, do pořízení nového stavitelného nábytku, do nových keramických tabulí, do moderní výpočetní techniky,
do nových učebních pomůcek atd. Současně také
pedagogický sbor se v rámci dalšího vzdělávání intenzivně vzdělává a snaží si osvojit moderní prvky
výchovy a vzdělávání. I v letošním roce, kdy si připomeneme 80. výročí otevření Masarykových škol
v Poličce, chceme pokračovat ve zlepšování podmínek pro výchovně vzdělávací proces. Plánujeme
otevřít pro vstup žáků do školy původní hlavní
vchody, chceme vybudovat za školním pavilonem
nové, všem bezpečnostním hlediskům vyhovující,
dětské hřiště, modernizovat školní počítačovou síť
s napojením školního pavilonu a přístavby nové
haly a pokračovat v postupné obměně a modernizaci inventáře.
Žákům naší školy se snažíme dát příležitost
seberealizace v různých projektech či soutěžích,
což u většiny škol okresu rozhodně neplatí, stačí si
prohlédnout výsledkové listiny různých soutěží například na našich webových stránkách www.zsmasarykova.unet.cz , kde je patrné zapojení jednotlivých škol. Výsledky dosahované našimi žáky jsou

nejlepší v rámci okresu. V okresních kolech uspěli
naši žáci v matematické olympiádě, v konverzaci
v německém jazyce, v olympiádě v anglickém jazyce, v chemické olympiádě, v zeměpisné olympiádě
a výrazně v recitační soutěži, proto se nyní připravují v těchto soutěžích naši reprezentanti na krajská
kola. Další soutěže teprve na naše žáky čekají.
Přes ekonomickou situaci velkých škol, které
v zájmu udržení malých venkovských škol jsou
nuceny krajskými normativy ke zvyšování počtu
žáků ve třídách, což nás ve svých důsledcích nutí
k případnému slučování tříd a snižování počtu pedagogických pracovníků, budeme se snažit i nadále
vytvářet odpovídající podmínky pro naše žáky. Na
druhé straně netolerujeme a nebudeme tolerovat
hrubé porušování školního řádů a zásad slušného
chování v zájmu ochrany slušných žáků, kterých je
naprostá většina. Při nápravě se již dnes snažíme
využívat všech prostředků a institucí.
- J. Kacálek -

TAJEMSTVÍ FARY V POLIČCE
Pro farníky není žádným tajemstvím, že katolická fara v Poličce byla tak trochu jako dobře
zavedená skládka. Na první pohled to třeba nebylo tak moc vidět, ale když se člověk dostal do
vedlejších přilehlých prostor, bylo to tak. Když
jsme chtěli přízemí fary dát celé do provozu pro
potřeby farnosti a v patře zařídit byt, archiv a depozitář, nezbylo nám, než před sebou vytlačovat
množství nepotřebných věcí. Při pohledu z věže
kostela na farní dvůr dnes oku zalahodí příjemná
zeleň, málokdo si vzpomene, co tu bylo před patnácti léty. Zbavit se nepořádku. Ale kam s ním?
Přeplněná popelnice je malý objem, do sběrných
surovin se dá odložit jen něco. Skutečná pomoc
a urychlení úklidu bylo zřízení recyklačního
dvora.
Abych ale napsal něco o skutečném tajemství.
Ta tajemství jsou dvě, první je někomu známo.
V garáži fary stály dvě obrovské kamenné sochy.
Kdo tam přišel, musel se leknout. Netušil jsem,
co je to zač. Až přišla komise hledat sochy legionářů. Ty sochy stály na kašnách na náměstí po
dobru první republiky. V roce 1941 fašisté nařídili jejich odstranění. Na kašny se vrátily původní
barokní sochy a legionáře uložili do farní garáže.
Teprve v roce 1998 jsme se jich zbavili a mohli
jsme proto upravit podlahu a vrata garáže. Kolik
by činilo nájemné za jejich deponování nevím,
protože nám ho nikdo nenabídl. Dnes tyto sochy
stojí před ZOU a jsou docela pohledné, nevypadají tak děsivě jako když se člověk po otevření
vrat ocitl přímo u jejich nohou.
Druhé tajemství je ale skutečným tajemstvím.
V loňském roce jsme věnovali celé prázdniny boji
se starým nepořádkem na půdě. To bylo poslední
místo, kam jsme se zatím neprobojovali. Zase to
byla halda bezcenných věcí. Káru za autem jsem
čtyřikrát vezl na recyklační dvůr přeplněnou
starými madracemi. Od těch molitanových až po

ty čistě slaměné z 19. stol. A za tím nepořádkem
jsme našli poklad. Nejprve velikou dřevěnou
bednu plnou zvláštních hadrů. Ukázalo se, že
jsou to prapory městských cechů z Poličky. Pak
haldu starých knih, které jistě budou mít historickou cenu. Knihy uložené v kostele máme již odborně roztříděné a zhodnocené, tyto na odborný
posudek čekají. A pak to hlavní: za tím vším jsme
našli renesanční oltář. Tedy oltářní retabulum.
Zatím také čeká na odborné zhodnocení. Kde se
to na půdě vzalo? Můj osobní názor je, že když
do gotického kostela sv. Jakuba dávali barokní
mobiliář, odstranili tento nehodící se renesanční
oltář. Dali ho na půdu fary. Protože fara 1845 nevyhořela, zůstal za starým nepořádkem zarovnán
až do srpna 2007. Když jsem o nálezu informoval
na biskupství, vyjádřil se pan biskup v tom smyslu, že jsou to věci, které bychom mohli po odborném posouzení nabídnout městu k odkoupení.
To je zatím otevřená věc. Za důležitější můžeme
považovat to, že se jedná o věci, které vypovídají
o historii našeho města.
P. Rudolf Zahálka, děkan

P ijmeme

BARMANKY
Nástup možný ihned, dobré
platové ohodnocení.

Kontakt:
e-mail: malacasina@seznam.cz
tel: 737 523 629

MĚSTSKÉ MUZEUM
PROGRAM VÝSTAV

KALENDÁŘ AKCÍ

5. 4. – 27. 4. DANIEL REYNEK
– nové objevy fotografie
společný výstavní projekt MĚST ČESKÉ INSPIRACE
- vernisáž v sobotu 5. 4. v 14 hod.
- malé výstavní sálky

města Polička
Duben 2008

TYLŮV DŮM POLIČKA
čtvrtek
3. dubna

neděle
6. dubna

pátek
11. dubna

pondělí
14. dubna

úterý
15. dubna
středa
16. dubna

čtvrtek
17. dubna

pátek
18. dubna

velký sál TD v 19.00 hodin
ČERTI NA KARŠTEJNĚ
Hra pojednává o řádění čertů na Karštejně, Křižánkách a Březinách a je sepsána
mimo jiné na motivy pověsti o zámečku
nad Svratkou. Účinkuje poličsko-pražská
skupina kočovných divadelníků POPRASKD
Bonusová hra DIVADELNÍHO ABONENTNÍHO CYKLU JARO 2008
Zbylé vstupenky: 50,- Kč
velký sál TD v 19.00 hodin
Marc Camoletti
A DO PYŽAM!
Komedie o tom, co vše se může přihodit
při víkendové návštěvě, když milenka
a hospodyně vašeho přítele „nosí“ stejné
jméno a jeho žena pro vás není pouze
jeho ženou... množství vtipných situací,
zvratů, slovní komiky a vynikajícího herectví Jiřího Langmajera a ostatních protagonistů slibují opravdu dobrou zábavu.
Hrají: Jiří Langmajer, David Suchařípa,
Kateřina Brožová/Kamila Špráchalová,
Kateřina Hrachovcová-Herčíková/Nela
Boudová, Eva Čížkovská, Martin Hruška/
Zdeněk Vencl
DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS
JARO 2008
Prodej zbylých vstupenek: 190,- 170,150,- Kč
malý sál TD od 19.00 hodin
TANEČNÍ PRO POKROČILÉ
Kurz vedou taneční mistři z Taneční školy ELLIS Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti
velký sál TD v 19.00 hodin
KONCERT FRANTY NEDVĚDA
S KAPELOU
Koncert legendárního zpěváka, skladatele a kytaristy... Tato formace vystupuje
s pořadem, který je průřezem těch nejlepších písní z dosud vydaných alb.
Vstupné: v předprodeji 150,- Kč
v den koncertu 200,- Kč
vestibul TD od 10.00 hodin
PRODEJNÍ AKCE
Pronájem – prodej obuvi
Divadelní klub od 20.00 hodin
FESTIVAL POLIČKA JAZZ 2008
Bigband sv. Blažeje (CZ)
Vstupné: 60,- Kč
malý sál TD od 19.00 hodin
TANEČNÍ PRO POKROČILÉ
Kurz vedou taneční mistři z Taneční školy ELLIS Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti
velký sál TD (stolová úprava) od 19.00
hodin
FESTIVAL POLIČKA JAZZ 2008
X’tet Bruno Regnier (Francie)
Petr Zelenka Quartet (CZ/Francie)
Jana Koubková Quartet (CZ)
Jan Fabricky Overt Act (SK/D/GB/CH)

sobota
19. dubna

čtvrtek
24. dubna
pátek
25. dubna

sobota
26. dubna

Vstupné: stání 160,- Kč (předprodej
130,- Kč); sezení: 200,- Kč (předprodej
170,- Kč)
velký sál TD (stolová úprava) od 19.00
hodin
FESTIVAL POLIČKA JAZZ 2008
Apollon Quartet (CZ)
Emil Viklický Trio (CZ)
David Dorůžka/Josefine Lindstrand
Quartet (CZ, SWE, PL)
Takin‘ OFF (CZ)
Vstupné: stání 160,- Kč (předprodej
130,- Kč); sezení: 200,- Kč (předprodej
170,- Kč)
malý sál TD v 16.30 hodin
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
malý sál TD od 19.00 hodin
TANEČNÍ PRO POKROČILÉ
Kurz vedou taneční mistři z Taneční školy ELLIS Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti
velký sál TD (stolová úprava) od 14.00 do
18.00 hodin
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
K tanci i poslechu v tomto měsíci zahraje
dechová hudba
MALÁ PETRUŠKA.
Vstupné: 40,- Kč

MALOU MINCÍ PODPOŘÍTE
VELKOU VĚC
Ve dnech 18.a 19. března 2008 se konala veřejná
sbírka s názvem „Pomáhat může každý“ uspořádaná humanitární organizací ADRA Česká republika.
Sbírka proběhla ve více než stech českých
městech a také v Poličce, kde bylo celkem vybráno
12 079,50 Kč. Jak budou prostředky využity?
Třetina sbírky bude použita na projekty realizované v jednotlivých regionech ČR, třetina je
připravena pro okamžitou pomoc při mimořádných
krizových událostech doma i ve světě. Poslední část
je určena na dlouhodobé zahraniční projekty.
Tato sbírka bude pokračovat formou informační
kampaně prostřednictvím medií až do konce tohoto roku. Do sbírky se aktivně zapojili studenti
středních a základních škol, mladí lidé ze sdružení
Pathfinder a další dobrovolníci. V našem městě se
aktivně do sbírky zapojili studenti gymnázia, kteří
po dvě odpoledne chodili a oslovovali dárce. Všem,
kteří se aktivně podíleli na organizování sbírky,
i ochotným dárcům děkují pracovníci humanitární
organizace ADRA.
Koordinátor sbírky ADRA Polička Radmila
Slezáková
Pro další informace prosím kontaktujte :
Humanitární organizace ADRA
Klikatá 1238/90c, Praha 5 – Jinonice, 158 00
Tel: +420 257 090 641, Fax: +420 257 090 642
e-mail: adra@adra.cz
www.adra.cz

6. 5. – 8. 6.
9. VÝTVARNÝ SALON
KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST
- vernisáž v úterý 6. 5. v 17 hod.
- malé výstavní sálky
28. 4. – 30. 5.
POJĎTE SI HRÁT DO GALERIE
- výtvarný program pro školy
- galerie v radnici, Palackého nám.
květen – říjen
ŽIVOT A DÍLO BOHUSLAVA MARTINŮ
- vestibul, Tylova 114
31. 5. CESTY ZA UMĚNÍM
- Lázně Luhačovice
- autobusový zájezd
7. 6. ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
- 9. ročník prohlídky noční Poličky
14. 6. – 28. 9.
TO TU JEŠTĚ NEBYLO
aneb víte či nevíte, k čemu co sloužilo?
- vernisáž ve sobotu 14. 6.
v 17 hod., malé výstavní sálky
30. 8. – 12. 10.
61. UMĚLECKÝ SALON v POLIČCE
- výstava absolventských prací studentů AVU
v Praze
- vernisáž v sobotu 30. 8. v 17 hod.
- galerie v radnici, Palackého nám.
září POLIČKOU KROK ZA KROKEM
- akce v rámci Dnů evropského dědictví
20. 9. CESTY ZA UMĚNÍM
- Pevnost Josefov
- autobusový zájezd
2. 10. – 2. 11.
90 let SKAUTINGU V POLIČCE
- vernisáž ve čtvrtek 2. 10. v 17 hod.,
- malé výstavní sálky
10. 11. – 23.12.
OD DOBY KAMENNÉ DO DOBY
SLOVANSKÝCH HRADIŠŤ
- dotyková výstava pro školy,
- malé výstavní sálky
- změny programu vyhrazeny -
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PROGRAM KNIHOVNY
NA DUBEN
Zveme vás na výstavu
Barbora HomolováSvět úniků

KINO POLIČKA
středa
2. dubna

„Někdy prostě člověk
potřebuje před vším uniknout a mně k tomu stačí jen
pár barev…“
pátek 11. dubna od 20:00
v Divadelním klubu
Divadelní pátek – TotO Divadlo – Edgar Keret:
Knellerův letní tábor
Hra o touze po lepším světě a dokonalé lásce.
I tak je ale plná humoru. Ostatně, na onom
světě se ještě nasmějeme. Proč by to mělo být
jiné, než na světě tomto.
Vstupné 80,-Kč/50,-Kč

úterý
8. dubna

neděle 13. dubna od 15:00 v Divadelním klubu
Divadlo pro děti – Divadlo jednoho Edy – Jak
chodil Kuba za Markytkou
Pohádka o hloupém Kubovi, o tom, že je láska
slepá a hlavně o tom, že se hloupost nevyplácí.
Vstupné 30,- Kč
středa 16. dubna od 19:00 v čítárně knihovny
Cestovatelský večírek – Namibie, Botswana
Cesta zeměmi na jihu černého kontinentu.
Dobře utajované přírodní poklady, řada národních parků a nádherné přírodní scenérie, které
byste jinde těžko hledali. Vaším průvodcem
bude Petr Chaloupka.

středa
9. dubna

čtvrtek 17. dubna od 18:00
v hudebním salónku muzea
Historický klub – Moravené, Čechové a střední
Evropa v raném středověku
Další z historických přednášek se věnuje době
úsvitu česko-moravské státnosti a celého středoevropského regionu. Přednáší PhDr. Jiří
Šmeral z olomoucké univerzity.
středa 23. dubna od 20:00 v Divadelním klubu
Autorské čtení - Ludvík Vaculík
Český spisovatel, publicista, novinář, fejetonista, dělník, korespondent a vychovatel v internátu hostem dalšího z autorských čtení…
Vstupné 20,- Kč

středa
9. dubna

pátek 25. dubna od 20:00 v Divadelním klubu
Colour Meeting Bazar – Terne Čhave – křest CD
Kapela pověstná svojí koncertní energií křtí své
nové CD „More, love!“ v rámci dalšího hudebního bazaru. Jako host vystoupí Nuck Chorris
Gang…
Vstupné 100,- Kč/80,- Kč
Každou středu od 16:00 – Klub deskových her

DĚTSKÁ POHOTOVOST
LSPP pro děti a dorost v Poličské nemocnici
s.r.o., Eimova 294, Polička od 1. 3. 2008.
Provozní doba:
po – pá
18 – 20 hod.
so, ne, svátky
9 – 11 hod. a 16 – 19 hod.
telefon:
461 722 680, 461 722 700
Ve výše uvedených hodinách v případě potřeby
volat nebo navštívit LSPP pro dospělé v Poličské
nemocnici s.r.o., Eimova 294, Polička. Zdravotní
sestra zkontaktuje nebo přivolá dětského lékaře
majícího příslužbu. V jiném čase zajistí ošetření
dětská oddělení nemocnice v Litomyšli nebo ve
Svitavách.
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velký sál TD v 8.15 a 10.15 hodin
A TOU NOCÍ NEVIDÍM ANI JEDNU
HVĚZDU
Intimní snímek natočený podle posledních drásavých dopisů, které Božena
Němcová adresovala z Litomyšle svým
přátelům a dětem. Uchýlila se tam po
rozchodu s manželem, aby konečně byla
samostatná a mohla psát. Zároveň však
věděla, že její nemoc postupuje a na
všechno je už pozdě.
Doporučeno pro žáky druhého stupně
a středních škol
Německo, 2005, 109 minut, české titulky,přístupný
Vstupné: 40,- Kč
velký sál TD v 18.00 hodin
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Matěj pracuje u sedláka a miluje jeho
dceru Majdalenku. Lakomý boháč však
jejich lásce nepřeje, představuje si pro
dceru bohatšího ženicha. Jednou zachrání Matěj bílou holubičku a ta jemu i Majdalence za odměnu daruje kouzelnou
jahodu, díky níž oba rozumějí řeči ptáků.
A dobře slyší, jak kohout předpoví, že
jednou bude sedlák vítat Matěje jako
Majdalenčina ženicha...
Nejnovější film krále českých pohádek
Zdeňka Trošky.
Pohádka, ČR, 98 min, mládeži přístupný
Vstupné: 70,- Kč
velký sál TD v 8.15 hodin
ONCE
On je pouliční muzikant a občas si přivydělává v dílně svého otce. Jeho snem
je živit se hudbou, ale to se mu vůbec
nedaří. Ona je talentovaná pianistka
z Čech, která odešla do Irska kvůli obživě a prodává na ulici růže. Když se ti dva
náhodou potkají, zjistí, že jejich společná
hudba má neobyčejnou sílu...
Doporučeno pro studenty středních škol
a učilišť
Hudební melodram, Irsko, 86 minut, české titulky, přístupný od 12 let
Vstupné: 40,- Kč
velký sál TD v 19.00 hodin
O ŽIVOT
Nová komedie Milana Šteindlera s Vojtou Kotkem v hlavní roli Michal (Vojta
Kotek) se zúčastní oslavy na lesní chatě.
Řízením osudu zbude po skončení oslavy na chatě sám s dívkou Zitou (Dorota
Nvotová), kterou vidí prvně v životě.

I když není zrovna jeho typ, pod vlivem
výjimečných okolností s ní prožije vášnivou noc.
Komedie, ČR, 2008, 90 minut, přístupný
Vstupné: 65,- Kč
pátek
11. dubna

velký sál TD v 19.00 hodin
AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ
První z mnohaleté spolupráce Wernera
Herzoga a charismatického Klause Kinského, představujícího šíleného muže
usilujícího o velitelskou pozici v dobyvatelské výpravě do bájného El Dorada.
Film je zařazen v rámci PROJEKTU 100
Německo, 1972, 100 minut, nevhodný do
12 let
Vstupné: 60,- Kč

středa
16. dubna

velký sál TD v 8.15 a 10.15 hodin
PAN VČELKA
Nekorunovaný král animovaných pohádek, studio DreamWorks, se spojilo se
slavným komikem Jerrym Seinfeldem,
společně vás zavedou do zábavného světa, ve kterém to hučí jako v úlu.
Doporučeno pro děti z mateřských a základních škol
Animovaná komedie, USA, 2007, 86 minut, český dabing, přístupný
Vstupné: 40,- Kč

pondělí
21. dubna

velký sál TD v 19.00 hodin
RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
Čtvrtý díl série o vietnamském veteránovi nás zavede do jihovýchodní Asie,
kde se stárnoucí John Rambo (Sylvester
Stallone) usadil.
Akční, drama, USA/Německo, 2008, 93
minut, titulky, do 15 let nevhodný
Vstupné: 70,- Kč

pátek
25. dubna

velký sál TD v 19.00 hodin
NOVÝ SVĚT
Legenda o Pocahontas převedená na
plátno filmovým básníkem Terrencem
Malickem jako óda na lásku s Colinem
Farrelem a velkým hereckým objevem
Q‘oriankou Kilcher v hlavních rolích.
Film je zařazen v rámci PROJEKTU 100
USA, 2005, 135 minut, přístupný
Vstupné: 60,- Kč

neděle
27. dubna

velký sál TD v 19.00 hodin
A BUDE HŮŘ
Undergroundový film režiséra Petra
Nikolaeva, který původně vznikal pro
čtenáře kultovního románu Jana Pelce.
Film o hledání životních hodnot a jistot,
o střetu s policií a měšťáky.
Drama, ČR, 86 minut, nepřístupný do 15
let.
Vstupné: 70,- Kč

úterý
29. dubna

velký sál TD v 19.00 hodin
SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ
Z FLEET STREET
Film podle legendy o Sweeney Toddovi
z 19. století a jí inspirovaného broadwayského muzikálu s hudbou a texty
Stephena Sondheima. Benjamin Barker
(Johnny Depp) se vrací do Londýna poté,
co byl neprávem odsouzen soudcem Turpinem, který znásilnil jeho ženu (ta poté
spáchala sebevraždu) a přivlastnil si jeho
dceru.
Je plně rozhodnutý pomstít svou rodinu
i zmařené roky.
Drama, USA, 2007, 116 minut, do 15 let
nevhodný
Vstupné: 65,- Kč

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

5. - 6. 4.

MUDr. Cacková, Alena,
Trstěnice 184, 461 634 157,
12. - 13. 4. MUDr. Adamec, Stanislav, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987,
19. - 20. 4. MUDr. Eliáš, Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733,
26. - 27. 4. MUDr. Hebltová, Vladimíra,
Sloupnice 188, 465 549 236,
1.5.2008
MUDr. Joukl, Jan, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 615 402,
3. - 4. 5.
MUDr. Kašparová, Leona, Polička,
Janáčkova 523, 775 724 524
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
SOBOTA 5. 4. – od 20.00
ŽENA ZA MIKROFONEM TOUR
MATAHARI - Praha, žena - Žántí, vydali desku
zadarmo, zajímavý cross over
NIL - Česká Třebová, žena - Hanka, výborná
kytarovka, přirovnávaná k zaniklým Guano Apes,
v DK rozhodně ne poprvé, účastníci finále Coca
Cole Popstar
CHOCOLATE JESUS - jsou z Chrudimi, žena
- Kyti - zpěvačka a herečka, hlavní znak? Ještě
živější než Marka z Gaia Mesiah, český osobitý
texty, to je jejich deviza a muzika, která nespadá
do škatulky mainstream! Vstupné: 80, - Kč
NEDĚLE 6. 4. – od 18.00 CESTOVATELSKÁ BESEDA
Povídání, projekce a možná i něco muziky z cesty
po Americe v podání Radky Zezulové a jejich
přátel. Vstupné: 20, - Kč
PÁTEK 11. 4. – od 20.00 DIVADELNÍ VEČER
TotO Divadlo – Etgar Kerret: Knellerův letní tábor
Hra o touze po lepším světě a dokonalé lásce.
I tak je ale plná humoru. Ostatně, na onom světě
se ještě nasmějeme. Proč by to mělo být jiné, než
na světě tomto.
Vstupné: 80Kč/50KčS
SOBOTA 12. 4. - 21.00
JUNGLE NIGHT – DUB – EN - DRUM
Djs:E-LOGIC, LEARY, RYCHTARIK
Vstupné: do 22:00.30, - Kč poté 50, -Kč
NEDĚLE 13. 4. – od 15.00 DĚTSKÉ DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
Divadlo jednoho Edy – Jak chodil Kuba za Markytkou Pohádka o hloupém Kubovi, o tom, že je láska slepá a hlavně o tom, že se hloupost nevyplácí.
Vstupné 30, - Kč
STŘEDA 16. 4. – od 20.00
JAZZOVÝ VEČER – OCHUTNÁVKA K JAZZ FEST 08
BIGBAND SV. BLAŽEJE (CZ)
M. Plachý, D. Fárek, R. Fraš, M. Mynařík, R. Mitrega (saxofony, klarinety), J. Hasenöhrl, V. Bartoš,
J. Hlava, R. Němec, J. Burian (trubky, křídlovky),
P. Tomšíček, S. Košvanec, I. Matějíček, P. Fríd
(trombony), I. Audes (bicí), T. Reindl (percusse),
P. Beneš (piano, klávesy), T. Uhlík (baskytara),
L. Chejn (kytara), Kryštof Marek (dirigent)
Hudba tohoto 20-ti členného bigbandu splňuje
všechna kritéria světové tvorby a zároveň ctí
přirozenou melodičnost a posluchačskou sdílnost. Bigband je obsazen špičkovými českými
muzikanty, jakými jsou např. Svatopluk Košvanec, Ivan Matějíček, Vratislav Bartoš, Martin
Plachý, Milan Krajíc, Ivan Audes atd. Rytmickou
sekci tvoří převážně členové Jazz Efterrätt, kteří
jsou pro svou kvalitu na poli jazz a funk stylu
vyhledávanými instrumentalisty. Šéfem bigbandu
je trumpetista a skladatel Jan Hasenöhrl, dirigentem, pianistou a producentem Kryštof Marek,
kterého můžeme znát z projektu se saxofonistou
Tony Lakatosem.
Vstupné: 60,- Kč
STŘEDA 23. 4. - od 20.00 AUTORSKÉ ČTENÍ
LUDVÍK VACULÍK
Český spisovatel, publicista, novinář, fejetonista,
dělník, korespondent a vychovatel v internátu
hostem dalšího z autorských čtení…
Vstupné 20, - Kč
PÁTEK 25. 4. od 20.00 COLOUR MEETING BAZAR
TERNE ČHAVE – originální romský rock´n´roll,
takže ROM´N´ROLL. Křest nového CD

NUCK CHORRIS GANG - hrají 100% karate music
a jsou skvělá „mystifikační“ bluesrapová parta.
Partička s originálním smyslem pro humor spojuje
rap, hip hop a blues a neotřele baví publikum.
100, -/80, - KčS
SOBOTA 26. 4. od 20.00 VEČER PRO VŠECHNY
Divadelní klub je tento večer k dispozici pro každého, kdo má chuť přestavit sebe, kapelu, divadlo
či cokoli jiného. Více info na tel. :776 094 235
Vstupné: žádné
Úterý 29. 4. od 19.00 - „Pralesy Jižní Ameriky
českýma očima.“
Pásmo promítání a beseda o stavu pralesů střední Ameriky se známým českým cestovatelem
a ochráncem přírody Ing. Zdeňkem Hrubým,
PhD., uvádíme v rámci Dne Země.

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 3. 4. – od 20.00
(DVD) Mravenec Z
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Fantasy
USA, 1998, 87 min
Režie: Eric Darnell, Tim Johnson
Hrají: Woody Allen, Dan Aykroyd, Anne Bancroft,
Jane Curtin. .
Animovaná dobrodružná komedie ze světa hmyzu MravenecZ se může pochlubit pozoruhodnými
vizuálními efekty, originalitou a vtipem, jimiž si
získala publikum i kritiky.
ČTVRTEK 10. 4. – od 20.00
(DVD) Hotel pro cizince
Komedie / Drama / Podobenství
Československo, 1967, 103 min
Režie: Antonín Máša
Hrají: Petr Čepek, Taťána Fischerová, Vladimír Šmeral, Jiří Hrzán, Jiří Pleskot, Jiřina Jirásková, Ladislav Mrkvička, Jiří Kodet, Jan Libíček,
Waldemar Matuška, Josef Somr, Evald Schorm,
Jiří Menzel, Jan Kačer, Marta Krásová, Václav Kotva, František Husák, Bohumil Koška
Český film HOTEL PRO CIZINCE natočil režisér
Antonín Máša podle vlastního námětu a scénáře, na němž s ním spolupracoval kameraman
Ivan Šlapeta a jako dramaturg se podílel Sergej
Machonin. Podtitulkem scénáře „Mumraj o lásce
a smrti“ se autoři pokusili naznačit, oč jim ve
filmu jde. Ovšem skutečně jen naznačit. Tajemný
příběh lásky a vraždy mladého básníka v hotelu
pro cizince je zasazen do secesního prostředí,
které mu dodává zcela zvláštní atmosféru, v českém filmu téměř ojedinělou. Na druhé straně je
nesporné, že film těží hojně z několika literárních i filmových vzorů. Mezi prvními nacházíme
četné ozvuky Franze Kafky, druhé jsou pak dány
především tradicí filmové veselohry němé éry.
Příběh sám má však i symbolický podtext, který
jej spojuje s dneškem. Hotel Svět je obrazem světa s malým „es“. V tomto světě, prolezlém lhostejností, přetvářkou, lží a zločinem, hledá básník
čistou a skutečnou lásku.
60. léta přinesla české kinematografii nejen
vzedmutí kritického pohledu na sociální i politickou situaci, nejen zájem o mistrně postiženou
všední existenci úplně obyčejných lidiček, ale
také experimentující hledání nového tvaru,
nových vypravěčských metod. Jeden z nejvýraznějších pokusů podnikl Antonín Máša filmem
Hotel pro cizince. V stísněných prostorách kdysi
nepochybně honosného pensionu se odehrává
příběh mladého nadějného básníka, jenž byl nalezen zavražděný. Sledujeme tak jakousi rekonstrukci jeho osudů, jak je zachycuje dochovaný
deník, spleť snově podivných událostí, k nimž

se jen obtížně hledá výkladový klíč. Máša
natočil jakousi svéráznou tragikomedii, v obrazové složce hojně inspirovanou secesí, ale také
odkazem Franze Kafky. Sc odstupem času však
snadno postřehneme neživotnou spekulativnost.
Pojetí, které zpochybňuje hodnověrnost lidského
vnímání i plnou poznatelnost dění kolem nás,
prozrazuje módní vliv některých filmů francouzské nové vlny, zejména Loni v Marienbadu.
Výsledkem je však pouhé epigonství. (oficiální
text distributora)
ČTVRTEK 17. 4. – od 20.00
(DVD) Renesance
Animovaný / Akční / Sci-Fi / Thriller
Francie / Velká Británie / Lucembursko, 2006, 105
min
Režie: Christian Volckman
Hrají: Daniel Craig, Catherine McCormack
Černobílý animovaný film, který bývá po vizuální stránce přirovnáván ke snímku Sin City
– město hříchu, se odehrává v Paříži roku 2054.
Ilona Tasujevová, mladá a talentovaná odbornice
na genetiku, je unesena a nadnárodní společnost Avalon, pro kterou pracovala, ji chce za
každou cenu dostat zpět. Případ dostane na
starost důstojník Karas, kontroverzní policista
a specialista na vyhledávání rukojmích. Ten se
vydává po stopách zmizelé dívky do labyrintu
velkoměsta. V průběhu vyšetřování je špehován a zastrašován, postupně mu umírají svědci
a někdo se ho snaží zabít. Karas si přestává být
jistý, kdo je vlastně objektem jeho pátrání: oběť,
anděl, nebo monstrum? Vypátrání Ilony se pro
něj stává otázkou života a smrti… „Paříž nám od
začátku přišla jako samozřejmé dějiště příběhu
i jako hlavní postava filmu. Chtěli jsme vytvořit
fantastický obraz Paříže, který by byl tak silný
jako Los Angles ve snímku Blade Runner, “ říkají
tvůrci. (oficiální text distributora)
ČTVRTEK 24. 4. – od 20.00
FILM JE UVÁDĚN V RÁMCI DNE ZEMĚ
Karu Süda – Medvědí srdce
Drama
Estonsko/Česká
republika/Německo/Rusko,
2001, 118 min. ,
Režie: Arvo Iho
Hrají: Rain Simmul, Dinara Drukarovová, Michail
Matvějev
Motto: Romantické drama v extrémních podmínkách sibiřské tajgy
Krátký popis
Mladý Estonec Nika opouští stereotyp městského života a s vidinou dobrodružství a nových
zážitků odjíždí na Sibiř, kde se chce stát lovcem.
Mystika drsné sibiřské přírody a nutnost přežít
v extrémních podmínkách ho učí novému pohledu na svět kolem i na sebe sama. Nachází
pomoc i porozumění u místních domorodých
obyvatel, objeví spřízněnou duši v obrovské
divoké medvědici, učí se nést tíhu absolutní
svobody a odpovědnosti za vlastní činy. Jeho
osud ovlivní setkání se dvěma ženami, které
reprezentují dva diametrálně odlišné světy -učitelkou Guityou a divokou domorodou „medvědí
ženou“. Hrdinův útěk od civilizace se ukáže být
především touhou najít vlastní identitu.
Cena za každé představení.30,- Kč
KVĚTEN:
metalový večírek – JUNGLE NIGHT
PETR BENDE + LBP – punkový večírek
KINA – DIVADLA
Poličské rockoupání 2008
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COLOUR MEETING BAZAR II.
TERNE ČHAVE & NUCK CHORRIS GANG

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
PROGRAM NA DUBEN
Městské muzeum a galerie Polička vám v dubnu
představí výstavní projekt MĚST ČESKÉ INSPIRACE
DANIEL REYNEK – nové objevy fotografie, který
je uspořádaný u příležitosti autorových osmdesátých
narozenin. Jedná se o cyklus barevných fotografických montáží, které vznikaly v 60. - 80. letech
20. století.
Výstava bude zahájena v sobotu 5. dubna 2008
ve 14 hod. ve výstavních sálech muzea, potrvá
do 27. dubna 2008. Vernisáž zahájí David Bartoň za
účasti autora fotografií Daniela Reynka.
Daniel Reynek se narodil 9. června 1928 v La
Tronche u Grenoblu. Je starším synem básnířky Suzanne Renaud a Bohuslava Reynka, grafika, básníka
a překladatele. Fotografovat začal ve čtyřicátých letech (fotoaparátem Box-Tengor). Spolu se svým otcem
tiskl grafiky, v padesátých letech se podílel na pokusech otce s metodou upravovaného skleněného negativu - fotografikou, označovanou jako „clichés – verre“.
Přibližně od poloviny šedesátých do druhé poloviny
osmdesátých let dvacátého století vytvářel fotografické
montáže. V posledních letech vycházejí tyto fotografie
na obálkách knih Karmelitánského nakladatelství. Je
spoluautorem knihy vzpomínek Kdo chodí tmami
(Torst, 2004) a autorem knihy Z vln, které zkameněly
(Karmelitánské nakladatelství, 2007). Jeho první výstavy proběhly v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem (1991, kurátorka Anna Fárová), v galerii
Aoste u Grenoblu (1994), v PEN klubu v Praze (2003),
v Městské galerii Hasičský dům v Telči (2005) a v galerii Měsíc ve dne v Českých Budějovicích (2005). Žije
v Petrkově u Havlíčkova Brodu.
David Bartoň
Městská knihovna a Městské muzeum a galerie
Polička pro vás v rámci HISTORICKÉHO KLUBU
připravily přednášku
MORAVANÉ, ČECHOVÉ A STŘEDNÍ EVROPA
V RANÉM STŘEDOVĚKU, přednáší PhDr. Jiří Šmeral
z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc
Přednáška bude zaměřena na následující témata:
• Velká Morava očima domácí historiografie
• Počátky křesťanství a cyrilometodějská misie
• Svatopluk, Metoděj a vznik arcibiskupství
• Pozdně antická římská říše, Frankové a střední
Evropa
• Velká Morava jako model středoevropských států
10. století
Čtvrtek 17. dubna 2008 v 18 hod., hudební sálek
muzea, Tylova 114
Pojďte si hrát do GALERIE aneb setkání
s umělci Poličska
28. dubna – 30. května 2008
Vzdělávací program pro školy k expozici moderního umění v radnici je připraven ve třech variantách
přizpůsobených věku dětského návštěvníka. Vlastní
aktivní výtvarnou činností se děti seznámí s díly
významných umělců, kteří se v Poličce narodili nebo
zde v uplynulých letech působili.
Délka programu je variabilní, dle časových možností účastníků programu 45 – 90 min.
Zájemci se mohou objednat na tel.: 461 721 207
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Festival Colour Meeting, který se koná pravidelně na konci června pod hradbami u Synského
rybníka se od letošního roku rozšířil o novou koncertní sérii Colour Meeting Bazar. Agentura Earth
music a Městská knihovna Polička ve spolupráci
s Divadelním klubem nabízejí od letošního února
obyvatelům Poličky, ale i přespolním možnost
několikrát do roka vidět a slyšet zajímavou hudbu, filmy a povídání, které navazují na původní
záměr festivalu Colour Meeting – jako orientální
bazar přinášet do Poličky cizokrajné vůně, zvuky
a obrazy ze všech koutů naší planety a seznamovat
s kulturami z celého světa. Colour Meeting Bazar
II. má na programu dvě velké atrakce: Terne Čhave
a Nuck Chorris Gang.
TERNE ČHAVE byli kdysi jednou z nejúspěšnějších českých romských kapel. To už ale tak docela
neplatí… již před pár lety překročili hranice romského ghetta, přijali mezi sebe bílé „gádže“ a vydali
se do velkého světa. Projeli Evropu křížem krážem
a v jejich hudbě jste mohli slyšet vedle romských
melodií taky rock, latinu a taneční rytmy. Se svým
novým albem „MORE, LOVE!“ si tentokrát dali na
čas a na výsledku je to znát! Někteří budou asi překvapeni jeho zvukem - vedle houslí a akordeonu
uslyšíte taky elektrickou kytaru a sampler. Noví
Terne Čhave zní stejně pikantně, jako název tohoto
alba (dá se číst anglicky i romsky…). Se svým sty-

lem si ale hlavu nelámou a když začnou hrát, tak
ani vám na podobné úvahy nezbude čas - většina
skladeb se totiž odehrává v ďábelském tempu. Pokud byste ale kvůli tomu nemohli spát, prozradíme
vám, že tohle je skutečný romský rock’n’roll alias
ROM’N’ROLL! Vzhledem k tomu, že Polička je pro
Terne Čhave téměř domovskou scénou, kapela se
rozhodla, že kromě pražské Akropole a brněnské
Flédy pokřtí své nové album také v Poličce!
Jako své hosty si Terne Čhave tentokrát pozvali
své oblíbence, brněnské NUCK CHORRIS GANG.
Ptáte se jak skloubit hip-hop, rap, funky a rhythm&blues? Jednoduše: vezměte několik ostřílených
hudebníků, napište dobré texty a okořeňte výsledek humorem vpravdě mystifikačním. A máte originální kapelu, kterou pojmenujte třeba Nuck Chorris
Gang. Nuck Chorris je ztělesněním dokonalosti, inspirace a pokory pro miliardy lidí po celém světě. Je
to člověk, jehož dotek vyléčí rakovinu, člověk plný
citu a lásky k jakémukoliv živému, či už mrtvému
tvoru na této planetě. Nuck Chorris Gang je jedním
z hlasatelů karate slova u nás a svou hudbou s bluesovým nádechem představuje Nuckovo poslední
rapové album King of Rap, které v Emerice vyvolalo doslova revoluci. Nikdy nepodceňujte protivníka,
protože i karatisti umí rapovat!
Colour Meeting Bazar II. proběhne 25. 4. v Divadelnim klubu. A bude to palba!

„BOLELY Z TOHO TROCHU UŠI, ALE BYLO TO PRIMA“
Veřejná přehlídka poličských regionálních kapel
přilákala během dvou březnových dnů do Divadelního klubu v Poličce 700 diváků.
Skřivan polní zimuje převážně v jihozápadní
Evropě. Jeho přílet po prvních táních je pro mne
předzvěstí jara. Skřivan poličský zimuje v Divadelním klubu. Jeho letošní návrat do Poličky mi stejně
jako tři předchozí léta oznamuje jarní probuzení
hudební sezony.
Poličský skřivan se během poměrně krátké
doby 4 let stal oblíbenou součástí poličského
hudebního života. Není to festival, ale přehlídka
začínajících nebo už nějakou dobu dobře si počínajících kapel z Poličky a blízkého i širokého okolí.
Přihlásit se může každý.
Stejně tak každý z přítomných se může stát lidovým porotcem. Hudební přehlídka má totiž dvě
výsledkové listiny, dva vítěze – jednoho u fanoušků
a druhého u profesionální poroty.
Líbili se vám? Chcete je slyšet na poličském
Rockoupání? Stačí vyplnit jejich jméno na lísteček a vhodit do tamté bedýnky. To je celé kouzlo
diváckého hlasování. Čím více fanoušků, tím více
hlasovacích lístků a lepší umístění.
U profesionální poroty je na prvním místě
kvalita. Porotci jsou lidé, které jistým způsobem
živí hudba. V letošní porotě se sešli profesionální
muzikant, učitel hudby, zvukař, hudební manažer,
jedním slovem fanoušci hudby. Od obyčejných
posluchačů je odlišuje individuální a do jisté míry
kritický přístup, který je zárukou objektivnosti
hodnocení: „Nedomlouváme se mezi sebou, děláme si vlastní poznámky, je důležité mít před sebou
kritéria, podle kterých se hodnotí, a zaměřit se na
ně,“ říká jeden z porotců Dušan Svíba.
Samozřejmě, každý z porotců má svůj oblíbený
styl hudby. Ale vlastní sympatie se do konečného
hodnocení promítají až na posledním místě. Kdyby
to bylo hodnocené jen podle toho, jaký je oblíbený
styl porotců, tak by to nemělo smysl. Co je to to
»to«? »To« je celková známka kapely, do které se
promítají výběr skladeb, rytmus a jeho dodržování,
technická úroveň skladby, aranžmá a jeho využití
a nakonec i celkový dojem.
Během dvou skřivanových dní a večerů jsme
slyšeli jak profesionálně sehrané kapely s kvalitním

aranžmá a dobrými nápady, tak i mnoho kapel,
které měly problémy s rytmem a celkově jim to nešlapalo. „Jsou mladý, mají času dost,“ podotýká jeden z diváků. Ostatně nejde o to strhnout lidi v sále
a porotu k bouřlivým ovacím. Skřivan je, mimo
jiné, příležitost seznámit kapely s klubem a kvalitním prostředím, výbornými posluchači a třeba
jim usnadnit cestu k tomu zahrát si v budoucnu na
nějakém »festiválku«.
Pryč už jsou doby, kdy se poroučelo větru
i dešti. Vichřice Emma zasáhla první soutěžní den
i Poličku a Divadelní klub. Jak probíhá soutěž bez
proudu? „O nouzovém osvětlení a bez hudby, samozřejmě,“ podotýká dramaturg Lukáš Zrůst. Jakmile
zhasla světla, celým sálem projela i ve tmě patrná
vlna nadšení. Vysvětlení mohou být dvě. Buď hrála
kapela opravdu špatně a nedala se poslouchat, ale
to si osobně nemyslím. Vypadá to tedy, že se většina lidí tady na rozdíl ode mne nebojí tmy a za světla se necítí v kotli ve své kůži. Ostatně sál a klubová
hospoda mají ve světle svíček své kouzlo.
Druhé kolo za dva týdny už probíhá za rozumné spolupráce přírody a hudebních fanoušků.
Slavnostní famfára v půl dvanácté nakonec předchází vyhlášení kapel Dědovy Blechy, Los Hongos,
Interstate 60 a Extinction. Všechny čtyři se mohou
těšit na poslední dva květnové dny. Během nich je
poličští zahrádkáři u koupaliště uslyší a návštěvníci festivalu i zblízka uvidí na obou scénách. Za
zmínku stojí, že poprvé v historii soutěže se porota
i diváci shodli na vítězné kapele.
Z letošního skřivana postřeh vidím dvojí:
Předně, lidé si pořád užívají hudby, ač je z ní
trochu uši bolí.
A postřeh druhý? Slyšeli jsme 24 kapel, co se
hrát nebojí.
A to není na Poličku a okolí vůbec málo!
A poděkování dramaturgie na závěr: „Děkuji
všem účastníkům i zúčastněným za vynikající
atmosféru, dále veškerému personálu Divadelního
klubu, především Jakubu Kleinbauerovi za vše
a Martinu Marešovi za spoustu vydařených fotografií.“
Veškeré fotografie a výsledky najdete na adrese
www.divadelniklub.cz.
Jaroslav Najbert

JAZZOVÝ FESTIVAL 2008
Polička rozhodně jazzově nestrádá. Po celý
rok máme možnost poslouchat jazzové skupiny
v Divadelním klubu, dlužno říci, že sem jezdí
rády – vědí, že budou hrát před chápavými a věci
znalými posluchači. Samo prostředí má v sobě
něco, co se nazývá geniem loci a je to pravda
pravdoucí, že atmosféra, snad v sevřennosti a intimnosti tohoto místa, má v sobě něco, co vídáváme ve starých, ještě černobílých, filmech.
Také letos tomu tak bude; už ve středu
16. dubna v něm zazní dvacetičlenný Bigband
sv. Blažeje. Budeme zvědaví, jak se tam vejdou.
Zároveň se budeme těšit na špičky českého jazzu,
známé i ve světě – namátkou jmenuju: Svatopluk
Košvanec, Ivan Matějíček, Vratislav Bartoš, Martin Plachý, Milan Krajíc, Ivan Audes . 20 člennou
kapelu - a už podle čísla vidíme, že je to o čtyři
muzikanty více, než je glennmillerovksé obsazení - vede Kryštof Marek, skladatel, aranžér a pianista. Pochopiteně uslyšíme světový repertoár,
ale i současnou bigbandovou tvorbu, na níž se
podílejí i další členové ansámblu Jana Hasenóhrl,
Kryštof Marek a Lukáš Chejn.
Jednou za rok jazzmani přijedou do prostoru
mnohem většího, do Tylova domu, kde se prezentují kapely festivalově v prostředí, ke kterému
patří možnost posezení u stolů, ale i nerušeného
pohybu a také popití i rozmlouvání v přilehlých
prostorách
V pátek 18. dubna zahraje francouzský orchestr X’tet Bruno Regniera cyklus skladeb velkých skladatelů jako Duke Elingtona, Theloniuse
Monka, Charlese Minguse, či superavantgardního
Gilla Evanse. Před mnoha léty vyšla v Gramofonovém klubu jeho deska a dodnes při jejím

poslechu cítím ty těžko poznatelné hranice mezi
jazzem a klasikou. Tuba je přítomna nejen na tom
LP, ale i v kapele. Je tam i trubka, pozoun, klarinety, saxofony, flétna, vibrafon kontrabas a bicí.
Uslyšíme nositele mnoha evropských ocenění.
Pokračovat budou Petr Zelenka Quartet
(CZ,F), Jana Koubková Quartet (CZ): mnoho-

Tereza Černochová

stranná osobnost – skladatelka písní i filmové
hudby, spisovatelka, ale hlavně propagátorka
jazzu. Před koncertem se sejde se studenty poličského gymnázia. Páteční večer, spíš pozdní večer,
zakončí mezinárodní seskupení Jana Fabrického
(SK/Ger/GB/CH)
Sobota začne komorně Appolon Quartetem,
kde se můžeme těšit jak na A.Dvořáka,W.A.
Mozarta či L. Janáčka, ale také na L. Bernsteina,
M. Daviese, Ch. Coreu a další.
Nebude zde poprve, ale bude určitě opět
patřit k ozdobám festivalu: Emil Viklický dávno přesáhl hranice jazzu. Je žádán jako tvůrce
filmové hudby, či jako interpret osobitě pojaté
lidové hudby – stačí připomenout jeho spolupráci
s Jurou Pavlicou. On u piana a vedle něho u basy
František Uhlíř a u bicích Laco Tropp.
Stejně tak je už známým hostem festivalu
David Dorůžka. Teď přijede s mezinárodním
obsazením svého kvartetu (D. Dorůžka – J. Lindstrand Quartet CZ,SWE,PL) a zároveň přiveze jejich společné cédéčko. Uslyšíme skladby zpívané
nejen česky, ale také anglicky a švédsky.
V Takin’Off (CZ) bude dominovat zpěvačka
Tereza Černochová podporovaná pětičlennou dechovou a úplnou rytmickou sekcí. Vyslechneme
syntézu jazzu, soulu a funku. A hlavně rapující
zpěvačku. A to už bude závěr festivalu, který
– nepochybuji -opět potěší nejen příznivce jazzu.
Na závěr poznámka: tato anonce byla napsána i pro ty, kteří by mohli okusit hájemství jazzu
a najít v něm příjemné vybočení z běžnosti denodennosti. Jste zváni.
A. Klein
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ROZHOVOR S PETREM ŠABACHEM
Petr Šabach je jedním
první Hřebejkův film, u kterýho jsem se smál. Já
z nejčtenějších součas- jsem se v životě u Hřebejkových filmů nesmál, já
ných českých spisova- jsem u nich jenom trnul. Pořád jsem si říkal, co
telů, jehož knížky jako
tam udělají za blbost, a todle jsem se normálně
například Hovno hoří, prosmál. Je to fakt prdel. Je to taková letní prázdBabičky, Opilé banány, ninová komedie. Oni tvrdili, než to natočili, že to
Čtyři muži na vodě nebo
bude něco jak Rozmarný léto. Tak jsem si říkal:
Občanský průkaz si „Hoši, tak to teda prrr... To asi nevíte, o čem mluzískaly čtenářskou po- víte, protože co si budeme povídat, Rozmarný léto
zornost a oblibu i díky
a jeho poetika? To se povede tak jednou za tisíc
filmovému
zpracování
let.“ Ale ono se to docela podařilo. No a další věc
některých z nich. Petr
je, že se bude točit Občanskej průkaz. To bude děŠabach je ale především
lat Trojan a na to jsem hodně zvědavej. Občanskej
výborný vypravěč, který ve svých povídkách
průkaz je knížka, kterou jsem napsal naposled.
a novelách navazuje na hrabalovskou tradici. Tvrdí
Takže já mám takovej filmovej rok a do toho se
o sobě, že co se týče psaní, byl a stále je amatérem, snažim něco napsat.“
jehož přáním je rozesmát lidi. V rámci programu
nakladatelství Listen, pořádaného 15.února v DiA můžete mi prozradit, co píšete?
vadelním klubu Městskou knihovnou Polička, se
„Píšu hudební povídky. Snažím se to zmapovat
představil právě tak, jak ho známe z jeho knížek, od melodií našich pradědečků až do současnosti.
poutavým vyprávěním o svých životních osudech
Ale šíleně klipovitě. Třeba vezmu si téma Elvis, tak
a laskavým humorem.
mám dvě tři povídky na téma Elvis. Aby to byly
povídky a zároveň byly propojený něčím, aby
Vaše knihy se staly předlohou pro několik filmů
byly o muzice a o tom, jak každej ulít na muzice.
(Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo...). Jak moc jako autor
Já byl hodně ulítlej na muzice. Nemůžu se pořád
můžete zasahovat do scénáře?
prodrat k tomu základnímu, ale doufám, že se mi
„My máme takovou dohodu, že prostě do scéná- to povede.“
ře nezasahuju. Já jsem rád, že si vybírají moje věci,
a pak si s tím oni sami nějak poradí. Protože je
Jak moc využíváte autobiografické prvky ve vaúplně něco jinýho napsat třeba knížku, úplně něco
šich knížkách? Jaký máte názor na to, do jaké míry
jinýho je napsat scénář a úplně něco jinýho je z to- se dají autobiografické prvky využít? Kdy už je to až
ho udělat film. Já bych si netroufl na scénář, proto- moc velké odhalování soukromí?
že nevím, jak se scénář dělá. Já si můžu troufnout
„Těžko určuješ hranici, jestli je to padesát na
akorát na tu povídku a jsem rád, že si toho někdo
padesát atd. Jak ty můžeš popisovat věci jinak než
všimne a zkouší to převést na filmový plátno. Jestli
ze svý autobiografický zkušenosti. Moje zkušenost
se mě ptáš na to, jak já jsem spokojenej s tím, jak
je jenom moje zkušenost. J. Stein řekl, že i kdybyoni udělali moje věci, tak já na to těžko můžu něco
chom rozuměli řeči lvů, stejně bychom jim neporoříct, protože oni nikdy neudělali přesně moji věc. zuměli. A to není tak úplně blbá věc, protože co my
To je všechno tak nějak zvláštně upletený z těch
víme o lvím životě? Víš, co chci říct... ne že bych
záležitostí. Víš, my si rozumíme, máme stejnej smysl
chtěl bejt složitej filozof, což nejsem, ačkoliv bych
pro humor, vidíme věci stejně. Dalo by se říct, že ty
moh´ bejt, kdybych holt se tomu víc věnoval. Samověci teda naprosto stejně musíme vidět i v tom vý- zřejmě, že všechno je autobiografický, úplně všechsledku. Což se třeba říct nedá, z mýho pohledu. Já
no. Vypůjčíš si, jako když hraješ loutkový divadlo,
tam mám takový nějaký mírný nesouhlasy. To víš, panáčka a děláš – ne, to nejsem já, ale seš to ty. Ale
že si občas do nich píchnu a tak, všechno podle mě
do jaký míry? Ta mez není nikde řečená. Všechno je
není stoprocentně, ale já neumím dělat to řemeslo
autobiografický, když to píše nějakej člověk.“
tak, jak ho dělaj oni. Film je prostě něco jinýho než
předloha.“
Vaše příběhy se odehrávají převážně v minulém
režimu. Probíhá u vás při psaní jakási idealizace té
Máte možnost se nějak aktivně podílet na proce- doby, prostředí, režimu?
su tvorby filmu?
„Když se mi vyvolají vzpomínky, tak já nevím,
„Já to nedělám, protože máme gentlemanskou
co se stane. Najednou tam vidím jen to dobrý
dohodu.“
nebo se snažím tam hledat to dobrý. Jasně, byly
tam sviňárny. Nemůžeš je zapomínat, ale víš co
Takže ani třeba nenavrhujete obsazení herců, je docela zajímavý? To mi říkali lidi, který jsou
kdo bude hrát jakou roli?
starší než já. Seděli v padesátejch letech zavřený
„Ne. Jarchovský mi vždycky posílá jako prvnímu
třeba deset, patnáct let. Říkali: „My jsme si všimli
scénář. Většinou mu ho vracím s nějakejma připo- navzájem jedný věci, že jsme nikdo nešli hledat
mínkama, na který on reaguje asi tak: „Jo, jo, jo... to
bachaře, co nás tam mučil, abysme si to s ním vyjá vim!“ A pak se podle toho stejně nezařídí. Ale já
řídili.“ Vylezli z kriminálu, měli radost, že zas viděj
jsem stejně rád, že ten film je. Nejsem v tomhletom
sluníčko, a úplně okamžitě zapomněli na ty hajzly.
jako někdo, kdo precizně sleduje, jestli slova jsou
Nezapomněli na ně v tom morálním smyslu, ale nepřesně tak, jak to tam měl nebo jestli támhleto ublí- šli si to s nima rozdat na pěsti, tím samým stylem.
ží tomuhle. A teď jde o to, že jsou lidi, kterým se
Když se třeba ohlížím do svýho dětství nebo mládí
nelíbily filmy a třeba právě líbila knížka. A aby vra- nebo zpátky, tak tam bylo všechno tragický, ale já
zili klín mezi nás, tak na to já jsem zas línej, tuhle
se z toho snažím vyzobat ty lepší věci, protože co
věc řešit. Protože já jsem spokojeně pomláskávající
já tě budu unavovat s tím, že jsem měl těžký mládí,
chlapík, kterej kouká, že mu někdo natočil film. zajímá tě to? Ty ho máš taky těžký. Mojí povinnosA že tam něco třeba není úplně zvlášť podle mýho
tí, ona to není povinnost, ale já to tak beru, je tě
gusta, tak to já promíjím v čase toho výsledku, pro- rozesmát. Rozplakat tě umí každej, ale rozesmát?
tože to je biják a to já nikdy dohromady nedám. Je to druhá strana jedný mince. Nic jinýho to není.
Film je nějak víc než knížka, no.“
Mně se stalo v životě to, že tam, co všichni viděli
tragédii, já jsem se snažil vidět srandu. A naopak
Chystá se další zfilmování některé z vašich
to platí taky, to znamená... tam, co všichni viděli
knih?
strašnou srandu, jsem se snažil vidět tragédii, pro„Je už hotovej film. Bude mít v květnu premié- tože někdy ten humor opravdu nechápu. Vždycky
ru, já už jsem ho viděl. Jmenuje se to U mě dobrý. jsem se snažil sám sebe rozesmát, a pak následně
Strašně nebezpečnej název pro kritiky: „U vás
tebe. A jestli mi někdo řekne: „Vy se, pane, rádoby
možná dobrý, u nás ne.“ Je to úplně normální
prochechtáváte životem, kdežto život je daleko
komedie a jde až do grotesky... a to miluju. Je to
komplikovanější a složitější a vy jste ho vůbec ne-
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pochopil,“ tak já si říkám: „Co, ty vole, víš, to já vím
taky, to já jsem si taky prožil.“ Ale nevím proč, no,
mně je to normálně souzený, tak se narodíš.“
Existovala nějaká hranice, za kterou jste nebyl
ochoten jít (právě v minulém režimu)?
„Byla to strana, členství ve straně. Žaludeční šťávy rozhodovaly. Ani ne tak mozek, ani ne tak srdce,
ale spíš ten žaludek nějak. Tohle jsou strašně složitý
věci. To, co se stalo mně... kvůli tomu já nemůžu
zas moralizovat vůči druhýmu. Já bych tam samozřejmě nikdy nevstoupil. Ale to spíš znamená, že se
strana o mě moc nezajímala, pro stranu jsem byl nezajímavý člověk. V každým zaměstnání na mě tlačili, to na kohokoliv, ale upřímně řečeno, stranictví
neberu jako důkaz toho, že někdo zradil. Byli lidi,
který nebyli nikdy ve straně, ale nadělali daleko
větší... prostě krysy útočí z takovejch temnejch děr.
Znám spoustu senzačních lidí, který ve straně byli,
to mě fakt moc nezajímá. Pravý sviňárny, to bylo,
když šlo o život. Vem si protektorát nebo ty svinstva, co se tady dělaly předtím, při tom a potom.
Co si budeme povídat o lidskejch povahách, prostě
jsou lidi, který se řídili nějak srdcem a žaludkem
zároveň. A některý ne.“
A. Klepárníková

2. MÍSTO V CELOREPUBLIKOVÉM
FINÁLE DĚTSKÉ PORTY
Na celorepublikové finále do Prahy se vydalo
celkem 12 Poličáků z oddílu Pátek – Raubíři z Pionýra Polička. Po pátečním příjezdu a ubytování
jsme se rychle vydali do Kongresové centra, kde
jsme během benefičního koncertu „Děti dětem“
obdrželi od ředitele úřadu Vlády ČR repliku poháru
a stvrzující glejt o tom, že Pionýr Polička měl v roce
2007 v držení putovní pohár předsedy vlády Mirka
Topolánka. Po návratu do školy všichni zcela nečekaně usnuli již okolo jedenácté hodiny, což nás
starší nad míru a mile překvapilo, neboť to nebývá
zvykem.
Druhý den jsme se odebrali na vlastní soutěž.
Na pódiu vystupovali vzato zleva podle fotografie:
Matěj Menc, Oliver Erbes, Michal Báča, Míša Pospíšilová, Kateřina Tobyšková, Rozálka Stodolová,
Anežka Stodolová, Iveta Makovská, Jana Chmelová
a vedoucí Vendula Zrůstová. Celá akce se odehrála
v Pražském divadle „Za Plotem“, tedy v prostředí
Bohnického sanatoria pro duševně choré, z čehož
jsme měli tak trochu obavy, neboť jsme se obávali,
že se z Raubířů nevrátí všichni. Bohudík se tak nestalo (nebo bohužel?).
Po vystoupení a po obědě jsme procourali Prahu, potkali paní Doležalovou a vedoucí z vodáckého oddílu, navštívili „Mekáč“, zhlédli Václavák, věž
na Staroměstském náměstí, maškarní průvod, Karlův most a pak se vrátili do školy. Večer se konalo
vyhlašování výsledků, v němž jsme se dozvěděli,
že Pátek - Raubíři skončili na skvělém druhém místě. Domů jsme odjeli v neděli vlakem.

nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička,
tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz, vám nabízí:
OBLASTNÍ KOLO PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE
„POZNÁVÁNÍ ŽIVOČICHŮ“
Termín:
středa 2.dubna od 9.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Kategorie: 5. – 9. třída
Informace: Richard Brabec
IV. JARNÍ POLIČSKÝ MASTER CLASS V AEROBIKU
Pořádaný ve spolupráci se ZŠ Masarykova
Termín:
sobota 12. 4.
Prezentace: 8.30 hod
Místo:
nová tělocvična ZŠ Masarykova, vchod zezadu
Kategorie: 6 – 9 let, 10 – 12 let, 13 – 16 let, ostatní
Přihlášky: do 8. 4.
Informace: Zdeňka Švecová
Slaměná zvířátka
- výtvarná dílna pro děti od 3.tříd
- pletené ozdoby ze slámy
Termín:
úterý 15. dubna
Čas:
od 15.00 do 16.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
30,- Kč
Přihlášky: do 11. 4. – počet účastníků je omezen
S sebou: pracovní oblečení
Lektor:
Drahomíra Růžičková
Informace: Radka Sobolová
KORÁLKOVANÝ MOTÝL A ŠPERK
- výtvarná dílna pro děti od 2. třídy
- přijďte vyrobit maminkám originální dárek
k jejich květnovému svátku
Termín:
středa 16. dubna
Čas:
od 14.30 do 16.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
40,- Kč, s členskou kartou 35,- Kč
cena zahrnuje materiál a kurzovné
Přihlášky: do 14. 4.2007
počet účastníků je omezen
Lektor:
Olga Hudská
Informace: Olga Hudská
TÝDEN EKOLOGICKÉ AKTIVITY PRO ŠKOLY
Akce u příležitosti Dne země.
Termín:
od 21. do 25. dubna v dopoledních hodinách
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Kategorie: I. stupeň ZŠ, případně starší oddělení MŠ
Přihlášky: do 15.dubna
Poznámka: harmonogram bude zpracován ve spolupráci
se ZŠ
Informace: Richard Brabec
TURNAJ V ŠIPKÁCH
- turnaj pro žáky od 6. tříd a studenty, přijďte
si k nám zaházet, zvítězit a vyhrát skvělé
ceny:
1. cena – MP3 přehrávač
2. cena – 2. vstupenky na Rockoupání
3. cena - webkamera
Termín:
21. dubna od 14,30 hod.
Místo:
Klub SVČ Mozaika Polička
Přihlášky: do 18. dubna
Poznámka: hlásit se můžete i telefonicky nebo e-mailem
Sponzoři akce: Orfast, Divadelní klub, Enter Polička
Informace: Olga Hudská, e-mail: hudska@mozaika-policka.cz
SMALTOVANÝ ŠPERK
- výtvarná dílna pro mládež a dospělé
- výroba smaltovaných náušnic a ozdoby na
krk
Termín:
středa 23. dubna
Čas:
od 17.30 do 21.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička

Cena:

150,- Kč, s členskou kartou 135,- Kč
cena zahrnuje materiál a kurzovné
Přihlášky: do 21. 4. 2007 počet účastníků je omezen
Lektor:
Olga Hudská
Informace: Olga Hudská
Psychografie a intuitivní kresba
- seminář pro dospělé a studenty SŠ
- Pocítíme klid a ticho při meditačním
kreslení, ale také energii a vitalitu spojenou
s prožitkem kreslení na hudbu. Pokusíme se
kreslit léčivé obrázky.
Termín:
sobota 26. dubna
Čas:
od 9.00 do 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
800,- Kč
Přihlášky: do 23. 4. – počet účastníků je omezen
S sebou: Přezůvky, pohodlné oblečení, pití či svačinku
(na místě lze uvařit čaj a kávu),
silnější měkké pastelky, tužku HB měkkou
Lektor:
Barbora Opelková – Ametyst Praha
Informace: Radka Sobolová
„POLIČSKÝ SKŘIVÁNEK“
- pěvecká soutěž pro školy poličské oblasti
Termín:
úterý 29. dubna od 8.00 hod.
Místo:
aula Gymnázia Polička
Informace: Radka Sobolová
KURZY PRO DOSPĚLÉ
ZÁKLADY PRÁCE NA PC – senioři
Cena:
1.000,- Kč / 10 lekcí
Termín:
středa od 16. dubna
vždy 16,30 – 18,00 hod.
Místo:
ZŠ Na Lukách Polička
ZÁKLADY PRÁCE NA PC – dospělí
Cena:
1.000,- Kč / 10 lekcí
Termín:
středa od 16. dubna
vždy od 18,00 – 19,30 hod.
Místo:
ZŠ Na Lukách Polička
Přihlášky na oba kurzy nejpozději do 14. 4.
PŘIPRAVUJEME:
Westernový den
- jízda na koních, lasování, střelba z luku
a brokovnice,…
Termín:
pátek 9. května - ve školách se neučí
Místo:
Ranč Hidalgo Radiměř
Informace: Radka Sobolová
podrobněji v příštím čísle a na letáčcích

SVČ Mozaika Polička přijme
nové vedoucí zájmových kroužků
na školní rok 2008 - 2009
• Pracujete rádi s dětmi či dospělými?
• Máte zajímavé nápady?
• Podělte se o ně a přijďte něco naučit i ostatní.
• Uvítáme nové trendy a rádi přijmeme esteticky, sportovně, přírodovědně či jinak
zaměřené tvořivé lidi, kteří mají co nabídnout.
• Potřebujete-li se ve své činnosti zdokonalit,
nebo se nějakou zajímavou činnost naučit,
rádi vám po dohodě zprostředkujeme a zaplatíme vzdělávací kurz.
Odměna za vedení kroužku: 70,- Kč/h

LETNÍ PRÁZDNINOVÉ TÁBORY
(poslední volná místa)
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR I. – bez noclehu
všeobecné zaměření, celotáborová hra
Věk:
1. – 3. třída
Termín: 30. 6. – 4. 7.
Čas:
každý den od 8. 00 do 17. 00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR II. – bez noclehu
výtvarné zaměření – keramika, malování,…
Věk:
2. – 5. třída
Termín: 7. 7. – 11. 7. –obsazeno
náhradní termín pro další zájemce upřesníme
Čas:
každý den od 8. 00 do 17. 00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
LETNÍ TÁBOR KRÁSNÉ
Věk:
6 – 12 let
Termín: 12. 7. – 19. 7.
Místo:
Krásné
LETNÍ TÁBOR - LODĚNICE BRNO
„Piráti z Karibiku“
Věk:
1. – 9. třída
Termín: 21. 7. – 27. 7.
Místo:
loděnice Brno
LETNÍ VODÁCKÝ TÁBOR Ohře
Věk:
11 – 99 let
Termín: 27. 7. – 3. 8.
Místo:
řeka Ohře
LETNÍ TÁBOR VRANICE
„Neskutečná dobrodružství s baronem Prášilem“
Věk:
1. – 9. třída
Termín: 28. 7. – 8. 8.
Místo:
Vranice u Jarošova
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
Věk:
7 – 15 let (2. – 9. třída)
Termín: 10. – 17. srpna
Místo:
RZ Mladočov
Středisko volného času Mozaika Polička
Nám . B. Martinů 85, 572 01 Polička
tel. : 461 725 352, mobil: 736 761 281
e-mail: mozaika@mozaika-policka. cz
www. mozaika-policka. cz

CO JE PSÁNO, TO JE DÁNO
Každá pozvánka na akci do Mozaiky má vždy
stejné náležitosti. Když pomineme ty standardní
jako je název akce, termín a čas, píšeme do našich
pozvánek také věkovou skupinu a termín, do kterého mají být odevzdány přihlášky. U některých akcí
je také psáno, že počet účastníků je omezen. Když
je na pozvánce vymezena věková kategorie, tak jen
proto, že máme zkušenosti s tím, že to mladší děti
nezvládnou.
Termín odevzdání přihlášek je důležité dodržovat, abychom vás mohli včas informovat o případných změnách. Musíme také potvrdit rezervace
lektorům, které máme na akce pozvané. Počet
účastníků kurzů je omezen kapacitou kluboven
Mozaiky.
Je důležité předem vědět, kolik přijde na danou
akci lidí. Pokud se přihlásí více účastníků a my to
víme předem, můžeme zajistit dalšího lektora nebo
jiný termín pro danou akci, abychom uspokojili
všechny zájemce.
Tímto bychom vás chtěli požádat o dodržování
těchto náležitostí.
Za SVČ Mozaika
Irena Pletichová
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SOUTĚŽ PRO VŠECHNY
AMATÉRSKÉ FOTOGRAFY
Městská knihovna v Poličce se rozhodla oslovit
všechny příznivce fotografování a vyhlásila začátkem února soutěž s názvem „Toto je moje Polička“.
Smyslem této akce není zdaleka jen soutěž o nejlepší
fotografii. Chceme dát možnost všem amatérským fotografům, aby ukázali své nejlepší fotografie veřejnosti, aby porovnali své snímky se snímky jiných autorů
a zároveň chceme podchytit všechny příznivce dobré
fotografie v Poličce pro další aktivity.
V dnešní době není jistě žádný problém udělat
technicky dobrou fotografii. I levný digitální kompakt
v automatickém režimu za nás většinou uspokojivě
vyřeší správné nastavení fotoaparátu. To, co zůstává
stále jen a jen na schopnostech autora, je obsah fotografie, skutečnost, zda nás dokáže na první pohled
zaujmout a zda má v sobě vedle zobrazení reality
ještě něco navíc, něco čím se odlišuje od ostatních
fotografií, kterých jsou kolem nás tisíce.
Téma soutěže je velmi volné, jediným omezením
je vznik snímku v Poličce nebo nejbližším okolí. Vaše
fotografie mohou zachytit například architekturu
města netradičním pohledem nebo známá i méně
známá zákoutí Poličky. Možná mnohem zajímavější
budou třeba snímky z vašeho „všedního“ života, ze
školy, z práce, z oblíbené hospůdky, z ulice nebo
z parku.
Nejlepší snímky budou představeny na výstavě
ve vestibulu Městské knihovny a jejich autoři budou
oceněni. Vernisáž této výstavy a vyhlášení výsledků
soutěže se uskuteční v sobotu 7. 6. 2008 v rámci tradiční akce Čas pro neobyčejné zážitky.
Zúčastněte se naší soutěže a přineste na CD
své nejlepší fotografie do knihovny! Podrobné
informace a propozice najdete v únorové Jitřence,
v knihovně, v Informačním centru nebo na http://
knihovna.policka.org/. Uzávěrka soutěže je 20. května 2008.
J.M.
SVČ Mozaika Polička přijme

VEDOUCÍHO KYTAROVÉHO
KROUŽKU
Ve dnech:
úterý 15:00 – 16:00, středa 14:00 – 15:00
Místo: SVČ Mozaika
Odměna: 70 Kč za hodinu
Informace: Olga Hudská,
telefon 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail:hudska@mozaika-policka.cz

MILOVANÝ KRAJ RADOVANA LUKAVSKÉHO
Kolem Národního divadla chodím každý den na
studánek se v jednom novinovém rozhovoru přiznal:
fakultu. Už přes týden míjím nad bočním schodištěm „Mám tam místa, při kterých spolehlivě a vždycky
naproti kavárně Slavie černý prapor. Je posmutnělé »změknu«. Už když začnou zpívat „V každém kraji je
březnové úterý, padá mokrý sníh a rozkvetlé petřín- to jiné, ale u nás na Vysočině…,“ cítím lokální patrioské sady nejsou přes vločky vidět. Uvnitř »zlaté kap- tismus, i když jsem Pražák.“
ličky« skládají obyčejní lidé i neobyčejní herci největší
Na návrší nad údolím Kamenického potoka se
koncentraci smutečních věnců a květin v celé Praze.
už od poloviny 18. století vypíná barokní kostelík sv.
Profesorem herectví, doctor honoris causa Akade- Anny. Každou neděli ráno zabrala pomalá procházka
mie Muzických umění, držitel ceny Thálie za celoži- na mši do Pusté Kamenice manželům, kteří už v lásce
votní přínos a Medaile za zásluhy prezidenta republi- oslavili zlatou svatbu, dobrou hodinku. Zvlášť, když
ky. Nechci se s ním loučit na »zablácené« Národní třídě. se paní Ludmila cestou ráda zapovídá.
Rozloučím se s obyčejným DOBRÝM ČLOVĚKEM ve
Mše se pravidelně účastní tak tři desítky věřících
vzpomínce na vůni kopretin a schnoucí otavu.
a manžele Lukavské tu každý rád vidí. Na začátku
Radovan Lukavský spojil svůj život nejen se ženou
bylo Slovo. I starý pán se ho čas od času ujme a sám
Ludmilou, divadlem a Bohem, ale také se zvlněným
předčítá z evangelia. Za zády nad oltářem shlíží do
krajem Vysočiny. Málokdo z poličských možná ví
lodi galerie svatých a všichni přítomní v lavicích
o tom, že od počátku sedmdesátých let zvelebovali
vychutnávají jeho nezaměnitelný slovní projev. Tak
společnými silami se svým otcem, ženou a synem
takové by to asi bylo, kdyby se Lukavský stal opravdu
chalupu v osadě Ruda u Čachnova. Tady trávila
knězem, a ne hercem.
rodina Lukavských chvíle volna. Právě tady natáčel
Na závěr si vypomůžu parafrází na verše J. S. Bao svém učiteli Ladislav Štoll dokument z cyklu Genus. cha: Byl to člověk šlechetný, mušle perlová – sám
K sousedům si paní Ludmila chodila pro vajíčka
v sobě poklad měl.
a na besedu, pan profesor se ochotně fotil s turisty
Jaroslav Najbert
i běžkaři, kteří přes Rudu mířili do Pusté Kamenice
nebo opačným směrem přes Čachnov k loveckému
zámečku Karlštejn.
Léto a prázdniny na Vysočině byly vždycky spojené s malými kulturnímu událostmi. Sněžné, Krásné,
Svratouch, Kameničky, Březiny - téměř každá zdejší
vesnice má svého malíře a galerii. Radovan Lukavský
rád navštěvoval vernisáže a obohacoval přítomné
krásou svého hlasu, který se stal jedním z nejuznávanějších ve Viole i Lyře Pragensis. Biblické texty,
myšlenky i poezii přednášel na hudebních festivalech
stejně jako v nemocnicích, klubech důchodců a na
mnohých besedách. Při jedné takové příležitosti zavítal v létě 1994 i do Poličky, kdy byl hostem poetického
večera.
Na jaře pro změnu s dětskými pěveckými sbory
Podvečerní chalupa rodiny Lukavských v Ruotvíral studánky poličského rodáka Bohuslava Mardě u Čachnova přikrytá březnovým sněhem
tinů. Po poslechu koncertního provedení Otvírání

KLUB ZDRAVÍ VÁS ZVE NA SETKÁNÍ V MĚSÍCI DUBNU

Díky důvtipu mnoha známých i neznámých lidí
můžeme dnes používat výdobytky duševního pokroku na každém kroku. Díky miniaturizaci a nanotechnologiím už dávno odzvonilo dobám, kdy přístroje
byly těžké, mohutné a byly vybaveny součástkami,
které se nevešly do kapsy. Dnes celý svět nosí v kapse
mikročipy, kterými jsou osazena „utržená sluchátka“
POZVÁNKA DO KLUBU PRO
neboli mobilní telefony a téměř každá domácnost té
NÁCTILETÉ V MOZAICE
bohatší části lidstva má doma nejméně jeden počítač.
Mobily i „kompjůtry“ se u nás zabydlely tak, že si bez
Přijďte posedět se svými kamarády a vypít
nich nedovedeme už představit svoji existenci. Vymysšálek dobrého čaje do příjemného prostředí klubu
leli je lidé a ony teď řídí daleko dokonaleji a prakticky
v Mozaice.
bez únavy ty nejsložitější systémy, na nichž životy lidí
U čaje si můžete přečíst časopis, zahrát zajíma- závisejí. Stačí ale malá lidská chybička, která se tak
vé deskové hry, k dispozici je počítač s přístupem
ráda vloudí, a je malér a někdy i tragédie, jako třeba
na internet a elektronické šipky. Vstup do klubu je
ta v Černobylu.
zdarma vždy pondělí – čtvrtek od 14,30 do 19,30
I my chceme v Klubu zdraví tentokrát vzdát hold
hod., pátek 13,00 – 18,30 hod. Vítáni jsou i dospělí. jednomu úžasnému počítači, ale tomu živému, který
V dubnu proběhne v klubu turnaj v šipkách
má každý ukrytý bedýnce své vlastní hlavy (někdy
říkáme o někom, že má „bednu“ a myslíme si o něm,
jak dobře mu to myslí…), mozku, kusu těla o váze asi
1,5 kilogramu složenému ze šedé a bílé hmoty, podivně uspořádané do dokonalého řídícího systému, který
„jede“ na kyslík a glukózu, zatímco my spořádáme nejrůznější lahůdky, které ocení méně dokonalé chuťové
buňky našeho jazyka…
Pokud se tedy toužíte i vy dozvědět něco nového
o vašem mozku, abyste lépe chápali, proč někdy
jakoby stávkuje a pracuje jako zabrzděný, co mu vyloženě prospívá a co mu naopak velmi škodí, potom
právě vás zveme na přednášku „Myslím – tedy jsem,“
která se uskuteční dne 9. dubna 2008 v horní místnosti Mozaiky a POZOR, změna času (nikoli letní, ale
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trvalá), již od 17,30 hodin. Samozřejmostí je ukázka
jídelníčku vhodného pro posílení zdravých stravovacích návyků.
Do té doby posilujte své mozkové závity tím, že
budete myslet na něco pozitivního, na někoho milovaného, na všechno krásné a racionálně dávejte
přednost tomu, co vám prospívá a zamítejte to, co
vám škodí.
A pokud překonáte puzení zvládnout druhou
dubnovou středu první jarní nápor prací na probouzející se zahrádce a přijdete pobýt mezi nás, jste vřele
vítáni.
Těším se na vás – a do té doby buďte zdrávi!
Hanka Ščigelová

OSLAVA MDŽ V POLIČCE
Základní organizace KSČM a Levicový klub žen
v Poličce zorganizovali 7. března v klubovně DPS
Penzion tradiční oslavu svátku všech žen. Přítomným
ženám přišly opět blahopřát i děti z místního dětského domova. Společně jsme všichni zhlédli připravený
program, zazpívali jsme si při kytaře a letos byl i tanec
při hudební produkci. Techniku k této krásné akci
nám ochotně zapůjčil pan Krištof, vedoucí elektroobchodu Kelvin.
Organizátoři i účastníci akce mu touto cestou moc
děkují. Ženy odcházely domů nejen s malou kytičkou,
ale i s velkými kulturními zážitky.
RSDr. Ivan Chudý

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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STARÉ MĚSTO - PETRUŠOV

BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

Dřevozávod Pražan s.r.o. Polička hledá
pracovníka na pozici údržbář strojů a zařízení.
Kvalifikační požadavky: vyučen v oboru strojní
nebo stavební zámečník, řidičský průkaz skupiny
T nebo C. Další vítané kvalifikace: svářecí oprávnění ZE1-elektřina, strojnický průkaz – nakladač
UNO 53. Nástup možný ihned, místo bydliště Polička výhodou. Kontakt: p. Vraspírová, tel. číslo:
461 722 173 nebo 461 722 182
•
KOUPÍM STARÉ ZNÁMKY,OBÁLKY, POHLEDNICE,BANKOVKY A MINCE, celé sbírky,
větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím
v hotovosti,nejvyšší možné ceny. Informace na tel.:
724 229 292
•
Koupím rodinný dům v okolí Poličky, nejlépe se zahradou. Možno i k rekonstrukci. Tel.:
607 839 928
•
Hledám zemědělskou usedlost, statek
s vlastními pozemky mezi Poličkou a Litomyšlí.
Tel.: 605 743 180
•
Sháním chalupu k rekreaci v blízkosti lesa,
v okolí Bystrého výhodou. Tel.: 725 524 115

Nabízí služby: chemické ištní odv, praní
prádla, oprava obuvi, oprava deštník, barvení
pírodních materiál, vypínání deek a záclon,
second hand
Oteveno: Po-Pá 8,30-12.00, 13.00-16.00
Tel: 731 021 403

BORUŠOV – SVOJANOV

SVITAVY

ŠEBROV - KATEŘINA

1000m 2 pozemku
- dle volby (možnost
dokoupení)

Chata na krásném místě v chat.
osadě Petrušov, vrtaná studna, el.
230/400 V, septik, průtok. ohřívač
vody, lokál. vytápění, stav objektu
dobrý. Pozemek: 382 m2.
740.000,- Kč

Zahrada se zahradní chatou na
polosamotě v Březové nad Svitavou.
Zdroj vody - pramen, el. 230 V,
možnost dokoupit pozemek až 7218
m2. Pozemek: 36 m2.
270.000,- Kč

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - SUŠICE

CHRASTAVEC

Pronájem nebyt. prostoru v blízkosti
centra Svitav, el. 230/400 V, veř.
vodovod a kanalizace, lokál. vytáp.
- el./plyn.
Plocha pronajím. prostor: 40 m2.
24.000,- Kč / rok

Pozemek v rekreační oblasti vhodný
k výstavbě RD, penzionu, rekreač.
objektu. Vrtaná studna, el., plyn na
hranici pozemku, septik. Pozemek:
1000 m2.
515.000,- Kč

Pozemek vhodný k zemědělské
činnosti na klidném, slunném místě
v obci Šebrov - Kateřina, cca 8 km
od Blanska.
Pozemek: 2890 m2.
53.500,- Kč

Sháním rodinný dům v okruhu 15 km od Poličky, obyvatelný, cena do 1 mil. Kč. Tel.: 606 632 011
Hledám pro svou známou z Německa byt 2+1 nebo 3+1 v OV v Poličce. Tel.: 605 743 180
Koupím pozemek v Pomezí u Poličky, vhodný k výstavbě RD. Tel.: 736 541 132 (prosím jen SMS)
Mám zájem o koupi chalupy pro rekreaci v prostoru Polička – Jimramov. Tel.: 721 784 343 (prosím jen SMS)
Hledám prostor pro komerční využití v centru Poličky. Tel.: 607 839 928
Rodinný dům 4+1 s garáží v dobrém
stavu, ihned k bydlení, el. 230/400 V,
veř. vodovod, vlastní septik, ústřední
vytápění na TP.
Pozemek: 555 m2.
2.500.000,- Kč

Venkovský RD se zahradou v obci
Chrastavec, el. 230/400 V, voda
+ plyn na hranici pozemku, lokál.
vytápění. Nutná rekonstrukce.
Pozemek: 709 m2.
270.000,- Kč

725 524 115
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DiC POLIČKA INFORMUJE
AKCE v Domečku:
sobota 5. 4. 2008 od 14 hod. - Batikování dle
vlastní fantazie – děti přineste si s sebou pouze
věc, kterou chcete batikovat (tričko, šátek, prostírání apod...)
Ve dnech 12. 5. – 16. 5. se bude konat v Domečku další burza dětského oblečení a potřeb.
Provozní doba: 8.00 – 16.30 v pracovních
dnech
Úterý 16.30 aerobic, 18.30 – 19.30 kalanetika,
čtvrtek 16.00 klub maminek, 18.30 – 19.30 kalanetika, pátek 15.00 klub seniorů ( každý třetí pátek
v měsíci )
Denní centrum pro maminky s dětmi na
mateřské dovolené, pro děti i dospělé se těší na
vaši návštěvu. Najdete nás v Základní škole Na
Lukách – boční vchod do tělocvičny, Švermova
401, Polička.
Info osobně v Domečku nebo
na tel: 605 177 027,
www.dicpolicka.com,
email: dicdomecek@centrum.cz,
dicpolicka@centrum.cz
Jak Poličáci pomáhají
V Domečku řešíme již delší dobu problém
s dopravou dětí do školy v Bystrém. Organizace
ve větších městech zpravidla vlastní autobusek,
který žáky do škol sváží. Pro nás je tato možnost
stále nereálná, finanční náklady na dopravu dětí
značně převyšují možnosti rodičů dětí i Domečku. Problém nám pomohli vyřešit majitelé
autodopravy Zlatovánek p.Andrlová a p.Kořínek.
Asistentky jezdí s dětmi běžnou linkou, kde jim
vstřícný pan řidič pomůže s dětmi a kočárem. Od
nového školního roku zvažuje Zlatovánek další
úpravy, které by ještě více usnadnily dopravu
dětí do školy. Moc děkujeme.
Ing. R. Vrabcová

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych touto cestou poděkoval vedení Oblastní Charity Polička. Dík patří vrchní sestře Želmíře
Plecháčkové, sestřičkám a ošetřovatelkám za obětavou a laskavou péči o naši maminku v době její
dlouhé a těžké nemoci.
Nedokáži si představit, že by rodina zvládla
tuto situaci bez jejich každodenní přítomnosti, rady
a nezištné pomoci. Děkuji všem, kteří se zasloužili
o fungující charitu v Poličce.
Maminka mohla umřít v bezpečí domova
obklopená a opečovávaná svými blízkými. Jsem
přesvědčen, že jiná organizace není schopná tuto
službu občanů nabídnout.
Ještě jednou všem velmi děkuji.
Manžel Miroslav Komínek s rodinou

NÁVŠTĚVA V KNIHOVNĚ
Již od útlého dětství nás provází. Hledáme v ní
zábavu i poučení. I dnes, v době počítačů a internetu, se k ní rádi vracíme. Ano je to kniha.
Jako každý rok, tak i letos jsme s dětmi navštívili oddělení dětské knihy v městské knihovně. Paní
Onesorková nás mile přivítala a uvedla děti do svého království. Ve velmi hezkém prostředí děti poznávaly pohádkové postavy, prohlížely si leporela
a čas zbyl i na krátké nahlédnutí do počítače. Děti
byly nadšené a všichni jsme odcházeli příjemně
naladěni a s úsměvem na tváři.
Děkují děti a učitelky MŠ Luční
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ZUŠ B.M.POLIČKA CHVÁLÍ, INFORMUJE, ZVE
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů
Polička slaví v roce 2008 již 60. výročí od svého
založení a po dobu své činnosti její učitelé připravili
na umělecké školy vyššího stupně spoustu žáků. Do
pomyslné řady úspěšných se zařadili tento rok tři žáci
výtvarného oboru, kteří pod vedením paní učitelky
Hany Smolkové úspěšně zvládli přijímací zkoušky na
střední umělecko-průmyslové školy. Jsou to Lenka
Krušinová, Hana Sedláková a Ondřej Grossmann.
Na naší škole jsme 27. února přivítali soutěžící
okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na klavír a akordeon. Akordeonisté, kteří postoupili do krajského kola,
již také znají výsledky. Z našich žáků byli oceněni
tito: Veronika Přívětivá a Kryštof Svojanovský za třetí
místo a akordeonové duo Veronika Přívětivá a Radek
Hájek získali čestné uznání. Budeme se také těšit na
výsledky krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na housle, do kterého postoupily Veronika Demelová a Aneta
Ehrenbergerová. Vyučujícím, kteří žáky připravili
i žákům samotným blahopřejeme.
Těm, kteří by se chtěli stát žáky naší školy
nebo jejich rodičům je určena následující informace
o přijímacím řízení. Přijímací řízení pro školní rok
2008/2009 proběhne na ZUŠ B.M.Polička v termínu
od 7. do 25.dubna 2008. Přijímáni budou na základě
úspěšně vykonané talentové zkoušky žáci do hudebního, tanečního, výtvarného a literárně-dramatického
oboru. Požadavky ke zkouškám pro jednotlivé obory
jsou následující: hudební obor – zpěv jednoduché
písně, rytmické a intonační předpoklady, sluchové
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 2-3 domácích prací, pokud možno různých technik volného
projevu ( ne vymalované šablony); literárně-dramatický obor – řečové předpoklady, kreativita, pohybové
schopnosti. Rodiče, jejichž děti navštěvují 1.třídu ZŠ
a mají zájem o studium v hudebním oboru upozorňujeme na to, že jejich děti se účastní hromadného
průzkumu hudebnosti se svou třídou a o případném
přijetí do přípravného ročníku budou informováni písemně. Další podrobné informace se dozvíte na tel.č.:
461 725 655, nebo na www.zusbmpolicka.cz, případně na informačních panelech přímo v budově školy.
Dovolte mi připojit ještě několik pozvánek na akce
pořádané školou. V rámci spolupráce s okolními ZUŠ
připravujeme v dubnu dvě akce. Ve Svitavách se usku-

teční 2. 4. setkání žesťových komorních souborů, kterého se zúčastní i náš žesťový kvintet (Ottendorferův
dům od 17.00 hod.). V Divadelním klubu v Poličce se
bude konat 16. 4. od 17.00 hod. Komorní koncert, na
kterém zazní skladby v podání smyčcových souborů
ze ZUŠ B.M.Polička s soukromé ZUŠ z Litomyšle.
V Divadelním klubu také vystoupí žáci literárně-dramatického oboru s představením „Korálky“, které se
uskuteční 25. 4. také od 17.00 hod. V rámci nahlédnutí do tvůrčí dílny žáků literárně-dramatického oboru
dovolte malou ukázku. Možná trochu temná, ale jistě
s celou intenzitou mládí napsaná báseň:
Kateřina Škrabalová: Jednou za život
Srdce tluče, dýchá lehce…
Žije, ale žít už nechce…
Srdce v žalu vlastním topí,
Slzami si život kropí…
Sama… šátek kolem ramen…
Chce zhasnout ten strašný plamen
Okolo ní kvetou růže
Dotknout se jich však nemůže
V závějích se chvěje… sama
Malá, utrápená dáma…
Prodírá se vlastní duší,
Co psána je černou tuší
Opouští samotná světélko života…
Ovládá jí už jen ta bílá samota…
Nad svým tělem pomalu ztratila moc…
Umrzla… v závěji … když přišla noc…
Našli ji ráno… S úsměvem na tváři…
Nečekala, že se to konečně podaří…
V rámci zahájení sezony na hradě Svojanov byla
zahájena také výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
B.M.Polička pod názvem „Lidé a stromy“. Tuto výstavu můžete při návštěvě hradu zhlédnout do poloviny
května.
Ve spolupráci se Společností Bohuslava Martinů
Polička připravujeme dva zájezdy, na které se mohou
zájemci přihlásit už nyní na tel.č.: 461 725 655 (p.Pechancová). Jedná se o zájezd na Otvírání studánek
do Vlčkova, který se bude konat 31.5.2008 a zájezd
na Smetanovu Litomyšl (Gershwin - Bernstein)
25.6.2007.
Renata Pechancová, ředitelka školy

PESTRÁ STRAVA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ?!
Pestrost a frekvence pokrmů ve školní jídelně ve
vztahu ke spotřebnímu koši vychází ze stanovení
výživových norem ve vyhlášce č. 107/2005 Sb. o školním stravování.
Informace o pestrosti a frekvenci pokrmů ve
školní jídelně v sobě skrývá jídelní lístek, který je
naprostou samozřejmostí každé kuchyně. Jídelníčky
ve školních jídelnách jsou trochu jednodušší než
například v restauracích, přesto v sobě skrývají právě
výše uvedené výživové normy. Někdy chceme v dobrém úmyslu dětem jídelníčky vylepšit, aby měly pocit,
že i u nás mají nápaditě pojmenovaná jídla, ale děti
většinou neví, co se za novým názvem skrývá, a mají
tendenci si jídlo odhlásit. Bohužel nepopulární jídla
(zelenina, luštěniny, ryby apod.) jsou natolik známá,
a na našem jídelníčku se objevují pravidelně právě
vzhledem ke spotřebnímu koši, že dochází k jejich
častému odhlašování. Dodat dětem v obědech správnou výživovou dávku je poměrně složité. Děti někdy
„po vzoru staršího kamaráda“ plýtvají i takovým jídlem
nebo ovocem které by jinak snědly. Přesto si každý
týden dáváme velkou práci při sestavování jídelního
lístku, aby se jídla v měsíci neopakovala, aby bylo
zastoupeno co možná největší množství „zdravých“
potravin, aby jídelní lístek nebyl moc „sladký“, nebo
naopak jen „knedlíkový“. Výživové normy jsou stano-

vené na jeden oběd dost přísně a vztahují se na oběd
jako celek, tzn. i s polévkou, pitím a ovocem. Děti si
ovšem často vyberou pouze část oběda. Například
o polévky je mezi dětmi stále menší zájem. Jídelny
se sice snaží přizpůsobit tím, že polévek vaří menší
množství, aby se zbytečně nevylévaly a nevytahovaly
tak rodičům více peněz z kapes, ale tím se právě poruší výživová norma. Je známo, že polévky mají svou
nezastupitelnou funkci ve stravování: polévka má zahřát trávicí trakt, připravit ho na příjem hlavního jídla,
mírně zasytit, dodat tekutiny a další výživné látky.
Když polévku vynecháme, tělo to pozná a bude chtít
chybějící pokrm nahradit. Možná proto děti pak snědí
větší porci hlavního jídla, možná se proto dojídají
sladkostmi a pochoutkami z rychlého občerstvení,
možná proto přibývá obézních dětí. Jídelna má tedy
dvě možnosti: Přizpůsobit svoji činnosti stravovacím
zvyklostem dětí, které jídelnu navštěvují, za přijatelnou cenu nebo dodržet všechny výživové normy za
cenu velkého plýtvání potravinami a také značného
zdražení ceny oběda.
Závěrem bych chtěla říci, že školní jídelna má
i nadále za cíl přípravu zdravých a chutných obědů
pro své strávníky, i když to někdy není vůbec jednoduché.
Helena Boháčová, ředitelka ŠJ Rumunská
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Ošet ení podle typu pleti
išt ní pleti
Barvení obo í a as
Úprava obo í
Masáž obli eje, krku
a dekoltu
Mikromasáž o ního okolí
Depilace
Trvalá na asy
Lí ení
Poradenství
Dárkové poukazy
Prodej kosmetiky

T.E.S. s.r.o. Polika

   
 

  






   

   








pijme
do trvalého pracovního pomru

Požadujeme:
- výuní list v oboru
- idiský prkaz skupiny B
Nabízíme:
- dobré platové ohodnocení
- týden dovolené navíc
- píspvek na stravování
- píspvek na penzijní pipojištní
Kontakt:
605 246 744 - C. Ivanovski
733 659 661 – P. Kodýtek
e-mail: ivanovski@tespolicka.cz

INZERUJTE V JIŘENCE
do všech schránek v Poličce a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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NABÍDKA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY DPS „PENZION“ POLIČKA
Pečovatelská služba se poskytuje na základě
Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky MPSV č. 505/2006, která upřesňuje rozsah
služeb a výši úhrad.
Pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše
úhrady se poměrně krátí.
V případě, že ohledně poskytování pečovatelské služby potřebujete cokoli objasnit nebo uvažujete o využívání služeb a chcete se třeba jen poradit,
jsme vám k dispozici na níže uvedené adrese od
7.00 do 15.30 hod. od pondělí do pátku.
Děkujeme za Váš zájem o námi nabízené služby a věříme, že uživatelé budou spokojeni nejen
s širokým rozsahem služeb, ale i s kvalitou jejich
poskytování.
Bližší informace ohledně poskytování pečovatelské služby poskytne – Irena Smolková – vedoucí
pečovatelské služby.
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“
Družstevní 970, Polička 572 01, tel.: 467 753 111

PODĚKOVÁNÍ
Zvláštní poděkování patří panu faráři Rudolfu
Zahálkovi a paní katechetce Aleně Sienské, za dar
optimismu a nadšení dětí k docházce na bohoslužby.
Každým rokem obměňují způsob křížové cesty,
průběh velikonočních slavností, kostel se vždy rozzáří, když je plný dětí, které slaví různé slavnostní
mše svaté s námi společně.
Tímto chci poděkovat paní katechetce Aleně,
panu faráři Rudolfovi, ale také především dětem
naší farnosti.
Nebýt paní katechetky a pana faráře, byla by
tato farnost potopená jako Titanic, jsme všichni na
jedné lodi, jako jedna rodina, paní katechetka kapitánka a pan farář kormidelník. Přejme jim hodně
zdraví, lásky a trpělivosti.
VELKÝ DÍK!

DEN ZEMĚ V POLIČCE
Letošní oslavu Dne Země pořádá občanské
sdružení A21 Polička ve spolupráci s Ekocentrem
Skřítek. Proběhne ve středu 23. dubna v areálu
ZŠ Na Lukách, v případě nepříznivého počasí ve
školní tělocvičně. Program je připraven na několika
stanovištích a je určen pro žáky základních škol.
Všechny školy v regionu dostanou začátkem dubna
pozvánku s pokyny a pracovním listy. Přihlášky
a informace na tel.: 731 563 819 nebo na e-mailu:
ekocentrumskritek@seznam.cz. Po zkušenostech
z oslav Světového dne vody s přihláškami neváhejte.
Pro širokou veřejnost jsou určeny dvě akce,
které se uskuteční v Divadelním klubu. Ve čtvrtek
24. dubna od 20 hodin můžete zhlédnout koprodukční film Karu Süda – Medvědí srdce. Podrobnosti v programu klubového kina.
V úterý 29. dubna můžete od 19 hodin navštívit pásmo promítání a besedu o stavu pralesů
střední Ameriky se známým českým cestovatelem
a ochráncem přírody Ing. Zdeňkem Hrubým, PhD.,
„Pralesy Jižní Ameriky českýma očima.“
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KUCHAŘI A ČÍŠNÍCI BODOVALI
Ve dnech 4.-6. března se uskutečnilo vytoužené
finále 14. ročníku gastronomické soutěže Nowaco
cup 2008, konalo se v Brně a naši školu zde skvělým
způsobem reprezentovali tito žáci: Zdeňka Kočí, Jiřina Čechová a Vladimír Černý. Všem zmiňovaným se
podařilo vybojovat ocenění. Zdeňka Kočí zastupovala
cukrářské umění, vybojovala stříbrný diplom za přípravu jogurtového dortíku s pistáciovou drobenkou,
ananasové raviolky a mousse Piňa-Colady. Číšník
Vladimír Černý si servírováním kukuřičného krému
se smetanou, bramborovým dortíkem a pečeným
filetem z candáta vysloužil také stříbrný diplom. Kuchařka Jiřina Čechová opět prokázala své kulinářské
umění a za upečení candáta s kořením na šampaňském zelí, omáčkou s Pernodem, malinovým wasabi
a koláčkem plněným pórkovým ragú si odvezla zlatý
diplom.
Soutěžícím děkujeme za výbornou reprezentaci
školy a učitelům odborného výcviku K. Šmerdové,
V. Šmerdovi, L. Dittrichové a Z. Lněničkové za perfektní přípravu jejich svěřenců.
I v letošním roce budeme pokračovat ve výměnných pobytech a pracovních stážích s partnerskými
školami. První takováto akce proběhla 10. -14. 3. 2008

v SOU Kežmarok. Žáci oborů cukrář a kuchař zde
rozvíjeli své pracovní dovednosti a ve volném čase
podnikali výlety po okolní krajině. Mimo jiné měli
možnost navštívit termální prameny v AquaCity Poprad a zakusit horský vzduch Vysokých Tater.
Více informací o naší partnerské škole můžete
získat na www.soupkk.edu.sk., pro případný zájem
Ā
o aktuální dění na SOŠ a SOU Polička jsou vám k dispozici webové stránky http://www.soupolicka.cz/.
Mgr. J. Boháčová

TÁBOR NA DAMAŠKU
V ROCE 2008

VOLEJBAL
Muži to dokázali
V letošním ročníku 2008 Poháru hejtmana
Pardubického kraje ve volejbale jsme měli zastoupení pouze v kategorii mužů. O to větší to bylo
želízko v ohni. Naši muži již tradičně několik let
nechybí ve finále tohoto turnaje a zatím dosáhli
na bronzová umístění.
Do finálové čtveřice se probojovali společně
se TJ Sokolem Rybník, TJ Pardubičkami a TJ
Sokolem Bezděkov. Již v třech předkolech si
hravě poradili se svými soupeři bez ztráty bodu
(zvítězili 7x).
Roli favorita taktéž potvrdili ve finálovém
turnaji 16.3. ve Chvaleticích, Pardubičky porazili
2:0 a další dva soupeře přehráli v tiebreacích. TJ
Spartak Polička přivezl i ocenění za nejlepšího
hráče turnaje, stal se jím nahrávač Petr Jarůšek.
Společně s TJ Pardubičkami postupují do finále Východočeské oblasti, které se hraje 30.3.v
Česticích.

Sestava Poličky: Obr, Machek, Vraspír, Procházka, Krejčí, Bulva, Stříteský, Jarůšek, Kavalír.
Čtvrté dějství Krajského přeboru
v přehazované dívek
V neděli 24. 2. odjížděla děvčata poličského
Spartaku ke svému poslednímu turnaji v krajském přeboru v přehazované. Odjezd to byl
velmi radostný, neboť již před tímto posledním
turnajem bylo jasné, že jsou vítězkami.
V letošním ročníku nenašla děvčata přemožitele a navíc zvítězila rozdílem třídy o 33 bodů
(náskok jednoho a půl turnaje). V posledním
dějství si tak mohla dovolit nahrát body našemu
B týmu.
Vlivem marodky a zranění se na turnaji poprvé představila děvčata o 2 roky mladší (roč.
1999), která nastoupila za poličské béčko. Rozhodně nezklamala, ještě na čtvrtečním tréninku
měla problém s přehozením hřiště, ale na turnaji
se ukázalo, že jsou bojovnicemi.
A tým: Marcela Uhlířová, Barbora Vacková,
Sára Pytlíková, Denisa Leinweberová, Karolína
Kozlová a Tereza Tomešová se dokázaly poprat
s dalšími 11 družstvy o prvenství. Svým soupeřkám daly jasně najevo, hned od prvních turnajů,
kdo bude na 1. místě. Rozdílem třídy doslova
deklasovaly své soupeřky a po výborných výkonech se staly přebornicemi Pardubického kraje ve
své kategorii. Nejlepší hráčkou celé soutěže byla
naše jednička v týmu Marcela Uhlířová. Děvčata
zopakovala loňské vítězství našich volejbalistek.
B tým přidal velmi pěkné 6. místo.
Turnaj v minipřehazované
Poličský Spartak uspořádal 16. 3. druhý turnaj
pro naše volejbalová miminka, osmiletá děvčata,
která začínají s prvními krůčky pro volejbalovou
hru. Marodka nám dovolila postavit do turnaje
dvě družstva, která byla výkonnostně vyrovnaná.
Na turnaj se sjelo 9 družstev a nejmladší hráčka
byla ročník 2003.
Naše děvčata si v polovině turnaje odbyla
společný souboj, kdy A tým porazil béčkařky o 6

bodů. Pak už se čekalo do posledního kola, kdy
se utkaly dvě dosud neporažená družstva Polička
A a Svitavy A.
Děvčata měla za sebou celý zápasový maratón, a tak se čekalo, které družstvo ušetřilo více
sil. Poličský A tým nakonec tomu svitavskému
podlehl. Svitavy nám tak oplatily porážku z minulého turnaje.
O hladové žaludky se postaraly maminky
a částečně děvčata v bufetu, o povzbuzování
plný balkon rodinných příslušníků a o zdar turnaje manželé Haraštovi.
Celkově jsme tedy obsadily 2. a 3. místo, což
je velký úspěch. Za A tým nastoupily: Daniela
Stříteská, Šárka Jílková, Nikita Barbaťuková,
Markéta Štějdířová a Maruška Dvořáková. Béčko
startovalo ve složení: Bára Kynclová, Hedvika
Kynclová , Anežka Korábová, Martina Zapletalová, Kačka Lidmilová.
Děvčata se velmi dobře pohybovala na hřišti,
dokázala téměř bezchybně podat a vymyslet na
soupeřky nechytatelné útoky.
Všechna družstva byla odměněna rychlými
špunty a výrobky Ravensburgeru.
Pořadí turnaje:
1. Svitavy A
15b
2. Polička A
14b
3. Polička B
12b
4. Lanškroun
11b
5. Svitavy B
7b
6. M. Třebová A
7b
7. D. Újezd A
7b
8. D. Újezd B
2b
9. M. Třebová B
0b
Žákovský volejbal
Okresní přebor ml. žákyň ve volejbale - aneb
držíme 1. místo
Děvčata ročník 95 a ml. hrají v této sezóně
čtyřkový volejbal v krajském přeboru, přiměřeně k jejich věkové kategorii. Některá již trénují
třetím rokem, a tak využila příležitosti zahrát si
i šestkový volejbal v rámci okresu Svitavy.
V soutěži je 6 družstev: Polička A, B, Svitavy
B, C, D. Újezd a Litomyšl. První turnaj se uskutečnil v Poličce na sklonku minulého roku. Zde
Polička A obsadila 2. místo za vítězným D. Újezdem. Polička B skončila na 6. místě.
Druhý turnaj uspořádala Litomyšl. Čtyřměsíční přestávka (tréninková) mezi turnaji napomohla
Poličce A tento turnaj vyhrát, Polička B překvapivě skončila na 3. místě.
V celkovém pořadí se na špici vyhoupla
Polička A a Polička B se dělí o 4.-5. místo se
Svitavami B.
O konečném okresním přeborníkovi se rozhodne na turnaji ve Svitavách.
Okresní přebor st. žákyň a žáků ve volejbale
– aneb měření sil poličských chlapců a dívek
I pro tuto kategorii mládeže, která nehraje
krajské přebory uspořádal svitavský OVS okresní
přebor.
Čtyři poličská družstva se sešla 17. 3. v 1. kole
v Poličce , aby bojovala o titul přeborníka okresu. Z prestižních zápasů děvčat proti chlapcům
nakonec vyšla úspěšněji děvčata, která dokázala
oba týmy chlapců porazit. Přesto lze vyzdvihnout
výkon A týmu chlapců, kteří se snažili děvčata
potrápit. Nastoupili ve složení: Gutveis, Uhlíř,
Jiruše, Sotona, Pořízka a Tomša.
Pro chlapce je tento turnaj výzvou do dalších
vzájemných zápasů.
Tabulka OP po 1. kole
1. Polička B dívky
2. Polička C dívky
3. Polička A chlapci
4. Polička B chlapci

9:1
7:5
6:6
0:6

Na vědomost se dává, že na Internetu na stránkách www.softer.cz/pionyr v sekci „Hlavní tábor“ jsou
k dispozici přihlášky a instrukce týkající se tradičního tábora pořádaného dříve na Křižánkách a nyní na
Damašku u Pusté Rybné. Pořadatelem je, ač je to pro
mnohé k nevíře, stále Pionýr Polička. Tábor, který je
otevřen jak členům, tak i nečlenům Pionýra, začíná
v neděli 29. 6., končí v sobotu 12. 7. a za oněch 14 dní
zaplatí účastníci 2350 Kč.
Táborníci jsou ohraničeni věkem 6 až 18 let.
Všichni spí ve stanech na posteli, přičemž v případě
živelných katastrof je možno schovat hlavu i tělo do
prostor zrekonstruované bývalé hájenky. O naplnění
prázdninových dnů se starají povětšinou zkušení vedoucí, o celodenní přísun potravy a tekutin zkušení
kuchyňáci. Zvídavější čtenář podle textu následující
básničky dozajista bryskně odhalí téma, okolo kterého se bude dění v táboře točit:
Zlatá duše, jaro mete, jiná draho je rozmete, zato
rudoch jako houba, běhá rychle – zla jsou zhouba!
P.S. Tábor zvaný „Matky“ určený rodičům s menšími dětmi proběhne letos v termínu od 3. do 10. 8.
P. Erbes

POZVÁNKA DPS „PENZION“
1. 4. Keramika 13.30 hod. pracovní místnost.
2. 4. Hrátky s pamětí – 14.00 hod. společenská
místnost.
9. 4. Cestovatelské odpoledne – video,Tahiti
a souostroví Francouzské Polynésie, 14.00 hod.
společenská místnost.
22. 4. Šikovné ručičky – 13.30 hod. společenská
místnost.
24. 4. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna
30. 4. Kavárnička – 14.00 hod. společenská
místnost. Budeme si povídat o velmi starém a dodnes živém lidovém svátku – Pálení čarodějnic (Filipojakubská noc, Valpuržina noc, Beltine).

Z ČINNOSTI DPS „PENZION“
ÚNOR
V únoru proběhlo setkání s žáky speciální školy
v Poličce. Odpoledne plné společenských her bylo
velmi příjemné a tak se senioři s dětmi domluvili,
že se budou setkávat častěji. Mezi seniory zavítali
také studenti ze ZUŠ Bohuslava Martinů. Přinesli
si sebou stavy a tak se v Penzionu tkalo. Tkaní se
seniorům velmi zalíbilo a hned se domlouvali, že
si příště utkají sedáky na lavičky v zahradě. Tento
měsíc nechyběla ani keramická dílna, ve které senioři vyráběli medaile pro pěvecký soubor Poupata
a keramické domečky na zeď.
Téma únorové kavárničky bylo – Moje nejmilejší obuv. Senioři se dozvěděli něco z historie obuvi,
z čeho se bota skládá, nejmodernější novinky.
Někteří senioři měli připravenu příhodu, kterou
s botami zažili.

6b
5b
4b
3b
har
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AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
28. 2. Česká soda - A Bukvičky 2:0
Česká soda - THT 0:2
A Bukvičky - THT 0:2
20. 3. Uzený sardinky - Bystré 0:2 (k)
Rozpis zápasů na tento měsíc:
3. 4.
ASPV - K6
Česká soda - K6
Uzený sardinky - K6
10. 4. ASPV - THT
Kompletní rozpis a výsledky odehraných zápasů
naleznete na www.policka.cz/avl
Jaroslav K. Dvořák

TURNAJ V BENCHPRESSU
V sobotu 15. 3. byl uspořádán 1. ročník turnaje
v benchpressu ve fitcentru P. Fišerové. Turnaje se zúčastnilo 30 závodníků a závodnic. Vzhledem k tomu,
že závodníci byli amatéři, nutno zmínit výkon Sandry
Štěpánkové, která vytlačila 55 kg, z mužů stojí za
zmínku Jan Gutveis, který výkonem 155 kg dokázal,
že i amatéři mají na skvělé výkony. Nemalé poděkování si zaslouží sponzoři - firma Elzimex, L. Vaško,
R. Kolář – bez kterých se tyto akce dají jen stěží zorganizovat. Protože se akce líbila, nemůžeme vyloučit
její pokračování v některé ze silových disciplin jako
jsou dřep, mrtvý tah, apod.

TURISTÉ V DUBNU
Sobota 5. dubna – Do jarní přírody kolem tří rybníků. Krátká vycházka ze Sádku po kolem tří rybníků
v okolí Poličky. Sraz účastníků v 9.00 hod na nádraží
ČD s odjezdem do Sádku. Vedoucí akce: Josef Brokl
Sobota 12. dubna – Vandr skrz Maló Hanó. Tradiční turistický pochod v Moravské Třebové. Trasy 12,
25 35 a 50 km. Doprava vlastními auty. Informace:
Vlad. Uhlíř
Sobota 19. dubna – Letovice – Trpín. Sraz na nádraží ČD v 7.30 hod. Odjezd vlakem do Letovic a odtud pěšky do Trpína. Návrat linkovým autobusem.
Trasa asi 20 km. Vedoucí akce: Pavel Leinveber
30. dubna až 4. května – Šumava – Prášily. Turistický zájezd do oblasti Železné Rudy s ubytováním
na chatě KČT v Prášilech. Pěší i cyklo tůry v okolí.
Vedoucí akce: Jiří Andrle
Čtvrtek 1. května - Krounka. Je určena pro ty,
kteří nejedou na zájezd na Šumavu. Trasa 15 km je
vhodná i pro rodiny s dětmi. Vedoucí akce: ing Karel
Müller
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www
policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT
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JÁ A „ LYŽNÍCI“ Z CYKLO-SKI KLUBU POLIČKA
Stojím s lyžemi v zástupu sportovně oblečených
spolu. Jednou jste vpředu vy, pak někdo jiný. Přibumužů a žen. Jsme na stadionu, hraje hudba, do kte- de někdo další a zůstane. Jiný ujede dopředu nebo
ré vstupuje komentátor s aktuálními informacemi, naopak odpadne. Dojíždíme k občerstvení před
které všichni napjatě posloucháme. Vzpomínáme, Smědavou. Cítím, že se silami to už není nejlepší.
zda máme vše, co potřebujeme, zda jsme připravili
Stálé přeskakování ze stopy do stopy a objíždění
vše optimálně, nezapomněli něco důležitého.
v průběhu 30 km mne značně vyčerpalo.
V podstatě je to již stejně jedno, není čas něco
Před námi je obávané dlouhé stoupání.
napravit. Teď již může spoléhat každý jenom sám
Zastavuji, doplňuji zásoby tekutin, něco sním
na sebe, svoji připravenost, vůli, štěstí a doufat, že
a jdu do toho. Snažím se, ale tělo už ztratilo dynase mu vyhnou velké krize, kolize, pády a zranění. miku prvních kilometrů a do kopce se sune volněji
Je 13. ledna 2008 a stojíme na startu nejslavnějšího
než bych si přál.
českého lyžařského závodu: Jizerské padesátky.
Zelený dres mladého Poláka Pavla, se kterým
Pozoruji lidi kolem sebe. Jednotlivé zástupy
jsem si povídal předchozí část trati, se mi ztrácí
jsou odděleny kovovými přenosnými plůtky, podle
vpředu, nemám už sílu držet jeho tempo.
startovních vln. Dnes startuje více než 4 000 závodSituace se začíná trochu dramatizovat. Zde se
níků. Na startu je i několik es evropského lyžování
ukazuje, jak na tom kdo je.
minulosti i současnosti. Směska nadšenců z celé
Není rozhodující věk, postava, vybavení, jestli
Evropy, převažují Češi.
jste muž nebo žena. Rozhoduje to, jak poctivě jste
Je to přece domácí závod.
sportovali v uplynulém období, jak máte namazáno,
V davu se cítím trochu osaměle. Moji kamará- v jaké jste momentálně kondici.
di z poličského „Cyklo-ski“ klubu startují z první,
Náš poličský klub sportuje celoročně.
nebo druhé vlny. Znají to, jsou to zkušení borci,
V zimě na lyžích, v létě na kole. Díky kamarábyli zde již mnohokrát.
dům, kteří vás postrčí, když se vám zrovna nechce,
Já jsem na tomto závodě nováček a podle regulí
poradí vám, jak na to když máte problém. Jsem na
tohoto závodu musím startovat napoprvé z posled- tom s kondicí i „mázou“ celkem dobře.
ní, tedy deváté vlny.
Dostávám se bez větší krize na vrchol a už mě
Do startu první vlny zbývá několik minut. Vyta- má čekat podle všech informací jenom lehčí část
huji z kapsy banán a s chutí ho pojídám.
trati do cíle. Tak jednoduché to ale není. Čím více
Soused přes plůtek, ze sedmé vlny, mě poba- se blížíte k cíli a méně máte sil, tím pomaleji těch
veně pozoruje, a když slupku neházím na zem, ale
několik málo kilometrů „ukusujete“. Zdá se mi,
přivazuji v igelitovém pytlíku na plůtek, uznale po- jakoby nějaký zlomyslný horský skřítek cíl přede
kyvuje hlavou. Informuji ho, že je to můj osobní od- mnou neustále posunoval. To přeci není možné,
padkový koš, ale on nerozumí. Odpovídá německy. před hrozně dlouhou dobou bylo do cíle 10 km
Je to vůbec zajímavá osůbka. Jeho věk je těžce
a teď zbývá ještě pět? Ale nakonec už je tady stadirozpoznatelný, vím jen, že musí mít přes 50, ale
on, ještě jeden okruh, krátký prudký kopeček, kteméně než 80. Vysoký asi 167 cm, šedivé vousy. Má
rý musíme jít stromečkem a je tu cílová rovinka.
na sobě šedou šusťákovou bundičku, na ní pestrý,
20 metrů přede mnou známý zelený dres Poláka
do červena laděný šátek, čepičku s bambulí a zele- Pavla. Ještě si trochu zazávodím, dojíždím ho a do
né lyžařské kalhoty. Připomíná mi trochu horského
cíle vjíždíme společně. Pavle, zase spolu. Vzájemně
pohádkového trola. Přepínám na němčinu, dozví- si gratulujeme, dojeli jsme v pořadí kolem místa
dám se, že je z Oberhofu a Jizerskou padesátku
1400, ale zvítězili jsme - dokázali jsme to! Jsme
jede letos potřicáté. Když se dozví o mém novictví, v cíli, jsme štastní.
hned mi ochotně udílí rady.
Borci Cyklo-ski klubu Polička rozhodně hanbu
„Nepřežeň to v prvním kopci, nebo se zničíš
svému městu neudělali.
a nebudeš moct dál jet, ušetři si síly na stoupání na
Nejlepší z nás byl dnes Aleš Andrlík-118. místo,
Smědavu v druhé polovině trati“, a podobně. Není
129. Jirka Boštík, 198. Zdeněk Otcovský, 494. Štefan
to pro mě nic nového, obdobné rady jsem dostal již
Šimko, 495. Ota Klepárník, 634. Olda Jiráň, 644.
od svých kamarádů.
Mirek Jána, 894. Martin Šafář, 984. Dan Šimko. Já
Stejně si to ale zatím nedovedu moc představit.
jsem dokázal dojet na 1410. místě a Vladimír AnNapětí vrcholí. Prezident Klaus startuje extra
drlík 1651.
vlnu a hned po ní startuje první vlna, za ní po pěti
Výborný výsledek. Pochybuji, že jiné obdobně
minutách další a další. My máme čas do startu 40
velké město jako Polička mělo na tomto závodě
minut. Start každé vlny je provázen povzbuzováním
tolik závodníků s takovýmito výsledky!
diváků i zatím čekajících závodníků.
Díky neutuchající organizační aktivitě předseUž je to tady. Devátá na start. Vybíháme
dy klubu Oty Klepárníka, sponzorství fy Medesa
s lyžemi a hůlkami v rukách do běžeckých stop. a Mirka Jány a sportovnímu nadšení všech členů se
V rychlosti nasazujeme lyže a vyrážíme. Každý si
jméno našeho města objevuje stále ve výsledkových
chce vybojovat dobrou pozici, aby nemusel potom
listinách lyžařských a cyklistických závodů v České
pomalejší borce pracně předjíždět.
republice i dalších státech Evropské unie.
Devátá vlna je nejpodivnější směska ze všech.
Například na letošním ročníku Dolomitenlaufu
Zatímco ostatní jsou výkonnostně rozvrstveni pod- v rakouském Lienzu zaznělo z úst komentátora jméle minulých výsledků, zde jsou zastoupeni díky re- no Cyklo-ski Polička, Česká republika při vítání do
gulím všichni - od nejrychlejších k nejpomalejším. cíle celkem devětkrát.
Rychle se vytvářejí skupinky podle výkonnosti,
Dálkové běhy na lyžích jsou pro nás příležitostí
z nichž mnozí se potom setkávají po celý závod.
zvítězit sám nad sebou, což je ostatně i heslo tohoMoje skupina jede v popředí 9. vlny a za něko- to rakouského závodu zařazeného do evropské ligy
lik minut doháníme „zadní voj“ osmé. Trať je za- dálkových běhů.
blokována závodníky jedoucími mnohem pomaleji
Za účasti předních evropských borců, v nabité
než my. Pokoušíme se prokousat dopředu, málokdo
startovní listině jsme „zvítězili nad sebou“ v pořadí:
ale uvolní stopu, většinou je třeba dlouhé řady zá- 102. Aleš Andrlík, 125. Olda Jiráň, 128. Štefan Šimvodníků objíždět mimo stopu. Jde to, ale stojí to
ko, 135. Zdeněk Otcovský, 159. Dan Šimko, 165. Ota
mnoho sil. Stále stoupáme. Mám dobře namazáno, Klepárník, 166. Martin Šafář, 213. Mirek Jána a 305.
cítím se dobře.
Vladimír Gracias.
Projeli jsme osmou vlnou, trať se uvolňuje, lépe
Přeji všem, aby si zkusili, co všechno člověku
se nám dýchá. Opět hradba před námi. Dojeli jsme
může sport dát.
sedmou vlnu. Situace se opakuje. Dostáváme se
Není nutné začít Jizerskou 50, ale normálním
na vrchol stoupání a zvlněnou krajinou se blížíme „malým“ sportováním na naší krásné Vysočině.
k polovině trati. „Prokousáváme“ se stále vpřed.
Za Cyklo-ski Polička
Ve skupině kolem mne jsou samí „známí“. Pamatuji si jejich dresy, některá čísla. Jedeme stále poVladimír Gracias

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST DUBEN 2008

HRADBY 2008 - POZVÁNKA PRO VŠECHNY
Občanské sdružení Atletika Polička a Školní sportovní klub při Masarykově základní škole v Poličce
vás všechny co nejsrdečněji zvou ke stratu ve 43. ročníku Běhu kolem poličských hradeb, který se koná za
podpory města Poličky, Krajského úřadu Pardubického kraje, firmy Medesa a řady sponzorů v tradičním
termínu ve čtvrtek 1. května 2008.
Pořadatelé připravili závod ve 27 kategoriích
opravdu pro každého příchozího zájemce o zdravý
pohyb či závodní běh od ročníků 2001 a mladších
až po zralé kmety nad 75 let. Pro všechny účastníky,
kteří proběhnou cílem, jsou připraveny pamětní listy
a pro vítěze jednotlivých kategorií jsou připraveny
medaile a věcné ceny, no, a pro vítěze hlavního závodu krásný putovní pohár starosty města Poličky.

Komu nedovoluje zdravotní stav aktivní zapojení do závodu, může alespoň pomoci vytvořit pro
závodníky výbornou sportovní kulisu a povzbudit
domácí závodníky v boji o nejvyšší příčky. V závodě
budou startovat v barvách našeho města například
dvojnásobný mistr ČR na nejdelších překážkách Tomáš Večeře, třetí z celostátního finále v přespolním
běhu Terezka Vytlačilová, mistrně republiky v triatlonu Zuzka Vlčková, stříbrný z MR v přespolním
běhu Tomáš Lorenc, ale i řada teprve začínajících
závodníků.
Přijďte se proběhnout a fandit našim zástupcům
v početném poli závodníků z celé republiky. Mějte
také na paměti olympijské heslo: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!“

TENIS
23. 2. turnaj staršího žactva v Poličce za účasti38 hráčů. Z domácích se zapojili Štěpán Švanda,
Pavel Bidmon, Lucka Jílková, Terka Musilová, kterým se bohužel nepodařilo vyhrát ve dvouhře ani
ve čtyřhře. Naopak se konečně dočkali Vytlačilovi
Radek a Terča ve dvouhře a navíc Terča obsadila ve
čtyřhře 3. místo.
1. 3. dorost Polička za účasti 39 hráčů. Z našich
hráli Honza Křivý, Erik Vápeník, Michal Kadidlo
a Alča Pazlarová. Všichni podali bojovné výkony ,
které ale na výhru nestačily.
1. 3. Lída Teplá a Jana Střílková se zúčastnily
turnaje žen v Pardubicích , kde z devíti dvojic obsadily krásné 2. místo.
V sobotu 8. 3. na MDŽ se v Poličce uskutečnil
turnaj Medium za účasti 14 dvojic. Přijeli ovšem
také hráči s kategorie Hard a rozdíl byl patrný,
takže mediáři to měli těžké.Což se projevilo i ve
výsledcích. I přesto to byl turnaj pěkný , plný
hezkých a vyrovnaných zápasů, jak ve skupinách
tak i v bojích o celková umístění. Cenu útěchy získala domácí dvojice Chadima, Kadidlo a z finálové
výhry se radovala dvojice Rojek, Kulhavý, která
s přehledem porazila médiové borce Svobodu
s Vrtěnou 6 : 1.

Dne 19. 4. se uskuteční v sokolovně v Poličce I. ročník volejbalového turnaje smíšených
dvojic Poličský dabl. Přihlášky přijímáme
do 12. 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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Celkové pořadí :
Rojek Pavel, Kulhavý Pavel - Žamberk
Svoboda Pavel , Vrtěna Marcel - Svitavy
Handlíř Petr, Válek Roman - Brno
Scheib Láďa, Hrubý Zdeněk - všichni Polička
Krištof Mirek - Vápeník Dušan, Teplý Ivo – Sedláček Milan
9. Kadidlo Lukáš, Chadima Radek
10. Jílek Zdeněk, Dytrt Mirek
11.Bulva Leoš, Vltavský Láďa
12. Jelínek Petr, Kadidlo Michal

1. út
2. st
3.
4.
5.
6.
7.

čt
pá
so
ne
po

8. út
9. st
10. čt
11. pá
12. so
13. ne
14. po
15. út
16. st
17. čt
18. pá
19. so
20. ne
21. po
22. út
23. st
24. čt
25. pá
26. so
27. ne
28. po
29. út
30. st

6.00-7.30 h. 14.30-20.00 h.
6.00-7.30 h. 18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond.plavání
6.00-7.30 h. 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 12.00-20.00 h.
14 .00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h. 17.30-18.30 h. aquaerobic,
18.30-20.00 h.
6.00-7.30 h. 15.30-20.00 h.
6.00-7.30 h. 18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond.plavání
6.00-7.30 h. 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h. 17.30-18.30 h. aquaerobic,
18.30-20.00 h.
6.00-7.30 h. 14.30-20.00 h.
6.00-7.30 h. 18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond.plavání
6.00-7.30 h. 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h. 17.30-18.30 h. aquaerobic,
18.30-20.00 h.
6.00-7.30 h. 15.30-20.00 h.
6.00-7.30 h. 18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond.plavání
6.00-7.30 h. 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h. 17.30-18.30 h. aquaerobic,
18.30-20.00 h.
6.00-7.30 h. 14.30-20.00 h.
6.00-7.30 h. 18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond.plavání

Poznámka: o prázdninách a svátcích se nekonají plavecké kurzy.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem

15. 3. se v Brně konalo mistrovství jihomoravského kraje neregistrovaných tenistů a z našich
se zúčastnily a 4. místo získaly Lída Teplá a Jana
Střílková.
15. 3. na turnaji dorostu v Letovicích se konečně
podařilo zvítězit také Honzovi Křivému ve dvouhře
a připsat si tak první body do žebříčku.
15. 3. tento den si navždy zapamatuje Štěpán
Švanda jako den, kdy získal své první vyhrané
utkání ve dvouhře. Stalo se tak na turnaji v Chocni.
Tento den se také hrál turnaj mladšího žactva u nás
v Poličce za účasti 33 dětí.
Z našich zasáhli do bojů Filip Slaný, Štěpán
Švanda, který jezdil mezi Poličkou a Chocní a vše
fyzicky a časově dokázal zvládnout, hrál také
Dominik Mikulčák. Ovšem ani jednomu z nich se
nepodařilo v silné konkurenci zvítězit ve dvouhře
ani ve čtyřhře. Co se nepodařilo klukům, povedlo
se Lucce Jílkové, která dosáhla zatím nejlepšího
umístění poličských hráčů v letošní zimní sezoně.
Ve dvouhře se probojovala do semifinále, kde nestačila na pozdější vítězku a obsadila tak 3. místo
a ve čtyřhře nenašla se svojí spoluhráčkou Mabel
Šterclovou z Brna žádnou přemožitelku a po
krásném a dramatickém finále se obě radovaly
z 1. místa.
Gratulujeme a přejeme i ostatním hráčům stejné
výsledky na dalších turnajích.

PROVOZ SAUNY:
st a pá: muži od 16.30-19.30 h.; čt: ženy od
16.30-19.30 h.; so: 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.t.
731 190 807
PROVOZ FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: PO-PÁ od 14.00-20.00 h.; ÚT., ČT. A SO od
10.00-12.00 h.
PROVOZ UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ „BALATON“ v Poličce: Využití chaty v krásném prostředí
u koupaliště je možné na rekreace, rodinné oslavy,
školní akce, při turistice a jiných sportovních a společenských akcí.
V roce 2008 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. KmoškováJitka Kmošková,
vedoucí plaveckého bazénu Polička
Kmošková Jitka, ved. plav. bazénu Polička
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