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ÚROVEŇ A VÝZNAM SPORTU V NAŠEM MĚSTĚ
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi vyjádřit svůj názor na úroveň sportu
v našem městě a jeho poslání v dnešní době.
Jsem přesvědčen, že díky velké obětavosti celých
generací poličských sportovců, sportovních funkcionářů, ale i aktivní pomoci města Poličky, je sport
v našem městě na vysoké úrovni včetně celé řady
pěkných sportovních areálů.
Myslím si, že mnoha lidem za jejich celoživotní
práci pro sport a mládež našeho města mnoho dlužíme. Jsem přesvědčen, že mám právo na toto hodnocení, neboť jsem byl od svých šesti let členem Tělovýchovné jednoty Spartak Polička a vzpomínám na
velice skromné poměry a o to větší obětavost jeho
činovníků. Je velmi správné, že se i Město Polička
podílí na finanční podpoře této sportovní aktivity.
Nemůže být pochyb, že povinností města je podporovat nejen bytovou výstavbu, rozvoj podnikání,
péče o starší spoluobčany, kulturní a jiné prospěšné
aktivity, ale také rozvoj sportu. Nepochybuji, že pro

POCTA OBĚTEM VÁLEK A ODBOJE
V předvečer Dne osvobození uctil Jaroslav Martinů, starosta města Poličky, památku padlých ve
druhé světové válce. Společně s Mgr. Vladimírem
Báčou, předsedou okresního výboru bojovníků
za svobodu, Janou Zrůstovou, členkou Československého svazu bojovníků za svobodu, a vedoucí
obvodního oddělení Policie ČR v Poličce Mgr. npor.
Martinou Simonovou, položil květiny k soše partyzána u budovy Policie ČR.
Starosta položil květiny i na další pietní místa:
k památníku židovským obětem fašismu a osvobození na centrálním hřbitově, k pomníku obětem
druhého a třetího odboje v parku a k pomníku
válečným obětem ve Stříteži a Lezníku.

zdárný vývoj dětí a mládeže má sport nepostradatelný význam.
Jsem přesvědčen, že všechny poslední Vlády
České republiky nevěnovaly a nevěnují té nejpočetnější skupině sportovců v malých městech a obcích
dostatečnou podporu. Osobně to považuji za velice
špatný a krátkozraký přístup našich politických
špiček obecně. Domnívám se, že je nejvyšší čas přehodnotit pořadí politických témat a jejich důležitosti
pro kvalitu lidského života. Vedle samozřejmě důležitého ekonomického tématu, jako je růst ekonomiky, musíme začít klást daleko větší důraz na hodnoty
jako je zdraví, radost, víra v charakter a mnohé další
pro život nezbytné hodnoty. Veškeré materiální bohatství je bez těchto a dalších hodnot bezcenné.
Naším velkým vzorem by měla být Velká Británie a Francie, kde byly před několika lety zavedeny
namísto dvou hodin tělesné výchovy na školách,
čtyři hodiny týdně a v současné době velmi usilovně
tyto země zlepšují úroveň školního stravování dětí.
I my, v naší zemi, jsme za poslední roky investovali
značné sumy do hal a tělocvičen při našich školách,
a proto se nabízí otázka, zda i u nás neuzrál čas
jít touto cestou a současně požadovat po Ministerstvu školství, potažmo po Vládě ČR, znemožnit na
školách volný prodej, dle mého názoru, zdraví nepodporujících lákadel, jako jsou přeslazené nápoje,
brambůrky a další, podobně falešné, potraviny.
Není a nemůže být většího politického tématu,
než posílení zdárného vývoje a láskyplného vedení
našich dětí.
Vždy, když vidím místní sportoviště plná dětí,
které zapáleně spolu zápolí, tak si hluboce a naplno
uvědomuji správnost, ale i povinnost, se o rozvoj
dětí, mládeže a dospělých občanů starat.
O to více si musíme vážit dobrovolné práce našich spoluobčanů, kteří se na úkor svého volného
času a pohodlí obětavě věnují této šlechetné činnosti, a je jedno, zda z pozice trenérů či sportovních činitelů. Obyčejnou, jednoduchou, ale velmi účinnou
politikou spojování sil - dobrovolné práce těchto
sportu oddaných lidí, ve spojení s finanční podporou města, i nadále v Poličce pokračovat v podpoře
našeho sportu.
Na závěr bych rád poděkoval všem funkcionářům, sportovcům, ale také fanouškům za jejich práci,
za přístup k reprezentaci našeho města. Poděkování
za podporu patří i všem zastupitelům. Chtěl bych vyzvat, a zároveň i požádat celou sportovní rodinu našeho města, aby se neodvraceli od sportu v dnešní
sobecké a konzumní společnosti a zůstali mu věrní.
Osobně jsem na naše sportovce a na úroveň sportu
v našem městě hrdý.
Děkuji všem za čas strávený nad tímto mým
zamyšlením.
Jaroslav Martinů, starosta

Od 12. 5. 2008 je na oficiálních internetových
stránkách Města Poličky www.policka.org zprovozněna rubrika - „ptejte se…“
V minulých dnech byla ukončena spolupráce s internetovým zpravodajstvím na www.policka.cz
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OPRAVA HROBU B. MARTINŮ
Z rozpočtu města Poličky je T. E. S. s. r. o. poskytována roční částka 30.000,- Kč na úklid a květinovou výzdobu všech místních pomníků a památníků. Vedle hrobky rodiny Martinů tedy také hrobu
básníka M. Bureše, sochaře P. Černého, spisovatele
B. Březovského, pomníků obětem válečných konfliktů a odboje a dalších pietních míst. V letošním
roce je z městského rozpočtu vyčleněno 60.000 Kč
na rekonstrukci hrobky Martinů na starém hřbitově,
jejíž součástí bude i úprava okolní zeleně. Akce se
uskuteční v měsíci srpnu a září 2008. Restaurování
náhrobku bude zajišťovat Daniel Bartoš, Dis, restaurátor kamene a štuku. Rok 2009 bude nejen
v Poličce rokem B. Martinů. Úprava místa posledního odpočinku je jednou z poct, kterou město složí
nejvýznamnějšímu ze svých rodáků.
Kromě těchto dílčích úprav město Polička plánuje generální opravu hřbitova u Sv. Michala, včetně opravy obvodových zdí, odvodnění, osvětlení
a zadláždění přístupových cestiček.
Již v letošním roce bychom rádi realizovali
I. etapu v částce 1 mil. Kč.
J. Martinů, starosta

NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉHO MĚSTA HOHENEMS
Ve dnech 16. – 18. května navštívila delegace
města Poličky rakouské partnerské město Hohenems. Rakouská strana pozvala zástupce Poličky
na oslavy 25. výročí povýšení Hohenemsu na
město. Poličku zde zastupovala radní města
Marie Kučerová, referentka cestovního ruchu
a zahraničních vztahů Ing. Naďa Šauerová a radní města Mgr. Jan Matouš. Čtrnáctidenní oslavy
byly zahájeny v sobotu 17. května v nově zrekonstruované budově bývalé textilní továrny Otten
Gravour. Této velkolepé akce se zúčastnilo cca
200 hostů, včetně rakouského zemského hejtmana H. Sausgrubera. Pan starosta Hohenemsu
Richard Amann ve svém projevu několikrát vyzdvihl velký význam partnerských vztahů měst
Poličky a Hohenemsu. Celý průběh akce natáčela
rakouská televize ORF. Oficiální program zahrnoval i návštěvu nové expozice v Židovském
muzeu, která byla velmi zajímavá a inspirativní.
Řadu moderních prvků by bylo možné využít
v připravované nové expozici Centra Bohuslava
Martinů. Vrcholem sobotního večera byl koncert
klasické hudby v kostele sv. Karla.
Naše návštěva přispěla k dalšímu prohloubení vztahů s partnerským městem Hohenems.
Rakušané projevili velký zájem o další spolupráci
s Poličkou. Z nejbližších společných projektů
lze jmenovat návštěvu žáků Masarykovy školy
v Hohenemsu, která se uskuteční poslední týden
v měsíci květnu. V létě se chystá Poličku navštívit
zástupce města Hohenemsu, který je odpovědný
za resort kultury. Přijíždí s cílem jednat o reali-

zaci nových námětů a projektů, které by mohly
rozšířit a prohloubit další spolupráci obou měst.
Město Polička má na břehu Bodamského jezera, na úpatí Alp v městě Hohenems, svého přítele
a partnera.
Ing. Naďa Šauerová, Město Polička

FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA POLIČKY V ROCE 2008
V roce 2008 má Město Polička možnost poskytnout vlastníkům staveb pro bydlení (fyzickým
i právnickým osobám) na území Města Poličky
i městských částí Lezník, Modřec a Střítež účelovou půjčku na modernizace a opravy nemovitostí
v souladu s vyhláškou ZM č. 1/2005, o Fondu rozvoje bydlení (dále jen „FRB“) za výhodných úrokových podmínek (4 %) se lhůtou splatnosti 4 roky.
Půjčky z FRB lze poskytnout na tyto účely
a v horní hranici níže uvedené:
1) obnova střechy u domu staršího 10 let (výměna krytiny a konstrukce krovu) do 40 tis. Kč/
1 bytovou jednotku
2) zřízení plynového, elektrického nebo jiného
ekologického vytápění v domě do 40 tis. Kč/
1 bytovou jednotku
3) zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu do 25 tis. Kč/1 bytovou jednotku
4) dodatečná izolace domu proti spodní vodě
(u domu staršího 10 let) do 20 tis. Kč/ 1 bytovou jednotku
5) obnova fasády domu včetně oplechování
(u domu staršího 10 let) do 50 tis. Kč/ 1 bytovou jednotku
6) zateplení obvodového pláště domu (u domu
staršího 5 let) do 50 tis. Kč/ 1 bytovou jednotku
7) zřízení WC, koupelny, sprchového koutu
(v bytě, kde dosud není) do 30 tis. Kč/ 1 bytovou jednotku.
Formuláře „Přihlášky do výběrového řízení FRB“
jsou k dispozici na stavebním úřadě.
V souvislosti s nabytím účinnosti zák. č. 183/
2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(nového stavebního zákona) od 1. 1. 2007 je vhodné svůj konkrétní zamýšlený stavební záměr předem zkonzultovat s pracovníky stavebního úřadu,
neboť některé práce podle citovaného zákona již
nevyžadují ani povolení či ohlášení.

Aby mohla být přihláška projednána v komisi
FRB je třeba ji doložit následujícími přílohami:
• kopií ověřené projektové dokumentace (v případě vydání stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby)
• kopií stavebního povolení nebo souhlasem
s provedením ohlášené stavby popř. kopií
žádosti o stavební povolení či ohlášení opatřenou podacím razítkem městského úřadu nebo
vyjádřením stavebního úřadu, že k zamýšlené
stavbě není potřeba stavební povolení ani
ohlášení
• dokladem o vlastnictví obytné budovy (kopií
výpisu z katastru nemovitostí, kopií kupní
nebo darovací smlouvy s doložkou o provedení vkladu do katastru nemovitostí)
• kalkulací ceny prací – potvrzením zhotovitele
prací.

NÁRODNÍ KULTURNÍ
PAMÁTKA V POLIČCE
Kategorie Národní kulturní památky (NKP) byla
stanovena zákonem a za NKP vyhlašuje stát památky překračující regionální význam a dokumentující
nejdůležitější etapy historie, kultury a vývoje našeho
státu. NKP mají velký význam pro české národní
povědomí, mezinárodní věhlas, ale mají i praktický
dopad na nárůst turistického ruchu. V současné
době je v celé republice asi 90.000 kulturních památek, ale pouze 236 NKP. Z toho v Pardubickém
kraji 7: zámek Litomyšl, zřícenina hradu Kunětická
Hora, zámek Slatiňany, hřebčín Kladruby n. Labem,
pietní území Ležáky, pietní území Zámeček v Pardubičkách a nyní nově (od 28. 4.) barokní radnice
a soubor soch na náměstí v Poličce. Jde o radnici
(projekt patrně Fr. Maxmilián Kaňka, dokončena
1744), morový sloup - mariánský obelisk (projekt
patrně F. M. Kaňka, provedení Jiří Pacák, dokončen
1731), kašny se sochami sv. Jiří a sv. Michaela a sochu
sv. Jana Nepomuckého (Jiří Pacák 1727).
Polička prožívala v 1. polovině 18. století jeden
ze svých zlatých věků. Bohaté královské věnné město mělo velmi dobrý přehled o kvalitních autorech
a vystupovalo jako mecenáš umění, které sloužilo
ke zvýšení prestiže města. Radnice vybudovaná
uprostřed náměstí a představený kolos obelisku
jak svými rozměry, tak zejména kvalitou předčí obdobné monumenty v kraji. Tento barokní soubor je
fenoménem naprosto výjimečným.
Zájemci o podrobnější historii mohou získat
v muzeu publikace: Polička - barokní a gotická radnice a Polička - mariánský obelisk a barokní sochy.
Oslava prohlášení za NKP proběhne, spolu s besedou, v sobotu 7. 6. ve 20 hod. v radnici, v rámci
Času pro neobyčejné zážitky.
David Junek

ODBAHNĚNÍ PŘÍTOKOVÉ
ČÁSTI SYNSKÉHO RYBNÍKA
Parková část Synského rybníku byla mnoho let
ostudou města Poličky, neboť vrstva nánosu bahna,
odpadků a nečistot dosahovala již takové míry, že
vodní sloupec v tomto úseku byl minimální.
Zastupitelé města Poličky odsouhlasili částku
ve výši 240 tis. Kč na vyčištění – odbahnění části
rybníka.
Jedná se o část rybníka, která je z pozice přístupu manipulační techniky, dopravních prostředku
a výjezdů na silnici I. třídy velmi komplikovaná.
Proto byla nasazena i speciální pásová vozidla. Realizační část zajišťuje firma Aqueko, s.r.o.
(V 80. letech, kdy se čistil celý Synský rybník,
činil rozpočet této akce 3 200 000,- Kč.)

Podrobnější informace podá a přihlášky přijímá:
Václav KAŠPAR,
Městský úřad Polička, stavební úřad,
Palackého nám.160, 572 01 Polička,
tel. č.: 461 723 815
Uzávěrka přihlášek:
pátek 6. června 2008 ve 13:00 hodin.
Přihlášku spolu s přílohami lze odevzdat také
na podatelně Městského úřadu v Poličce.
Dne 9. června projedná podané přihlášky komise FRB, která podá návrh doporučení k jejich
schválení v radě města a v zastupitelstvu města.
Konečné projednání půjček z FRB: na zasedání
zastupitelstva města dne 12. června 2008.
Vybraní žadatelé budou vyzváni k sepsání
a podpisu smlouvy o poskytnutí půjčky z FRB do
30. června 2008.
Václav KAŠPAR
za komisi Fondu rozvoje a bydlení
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DEN IZS V POLIČCE
5. května proběhl v Poličce v areálu Hasičského
záchranného sboru „Den s Integrovaným záchranným systémem“. Hlavním organizátorem této akce
byl HZS v Poličce, který na tento den přizval jak
státní, tak i městskou policii.
Den s IZS byl převážně určen pro studenty SOU
a SOŠ Polička. Téměř 55 budoucích kuchařů, číšníků, cukrářů, řezníků a podnikatelů mělo možnost
se seznámit s prací složek integrovaného záchranného systému.
Policisté z Obvodního oddělení Polička studenty obeznámili s náplní jejich každodenní práce
a přítomní kolegové z dopravního inspektorátu
studenty informovali o nejčastějších příčinách dopravních nehod v regionu.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA POLIČKY
ROZVOJ PODNIKÁNÍ
Mezi cíle rozvoje podnikání v našem městě
patří především:
• všeobecně rozvíjet soulad zájmů všech skupin
obyvatel a podnikatelských subjektů,
• zajistit město i okolní obce přitažlivé pro investory v oblasti podnikání, odpovídající charakteru a specifickým přednostem regionu,
• vytvářet podmínky pro rozvoj činností, které
budou stejně zajímavé pro stávající podnikatelské subjekty i pro nové investory,
• zapojovat okrajové lokality do hlavního proudu rozvoje města,
• využívat místní iniciativy k vyvolání potřebných aktivit a jejich realizaci,
• podporovat podnikání,
• snižovat nezaměstnanost,
• zlepšovat kvalitu dopravy,
• mít stále k dispozici podnikatelskou zónu,
• propagovat město.

K dosažení uvedených cílů přispívá mimo jiné
dobrá spolupráce radnice s podnikatelskou veřejností, stabilní podnikatelské prostředí, zkušená
pracovní síla, nízká kriminalita, široké spektrum
vzdělávacích, kulturních a sportovních institucí
a zařízení.
I v oblasti podnikání je zapotřebí vytvářet dostatek pracovních příležitostí pro kvalifikované lidi
v oboru, ať se již jedná o volné živnosti, řemesla,
vázané nebo koncesované živnosti. Je třeba, aby
úředníci na všech úřadech přistupovali k podnikatelským subjektům pružněji a efektivněji. Často
je patrná absence alespoň pobočky finančního
úřadu a příslušné správy sociálního zabezpečení
v našem městě.
Eva Zindulková
odbor obecní živnostenský
úřad

VÍME SI RADY S ODPADY?

POLICIE V AKCI
V Poličce z neděle na pondělí 5. května neznámý pachatel po překonání oplocení firmy a po
odstranění víček ze 6 vozidel odčerpal celkem 780
litrů motorové nafty. Firmě tak způsobil škodu za
téměř 20 tisíc korun. Případem se nyní intenzivně
zabývají poličští policisté.
Nafta se stala předmětem krádeže nedaleko
obce Stašov. Neznámý pachatel v období od
7. května do 9. května neoprávněně vnikl na oplocený pozemek a ze 3 vozidel odčerpal motorovou
naftu. Škoda, kterou způsobil je 5 346 Kč. Případem
se zabývají poličští policisté. V obou případech policie po pachatelích pátrá.
Poličští policisté vyhlásili celostátní pátrání po
odcizeném vozidle VW Transporter Caravele s registrační značkou 1E9 9222, které bylo odcizeno
v Poličce. Majitel vozidlo ponechal zaparkované
a řádně zabezpečené na parkovišti před domem.
Vozidlo je nyní neoprávněně užíváno dosud neznámým pachatelem, po kterém policisté pátrají.
Hodnota vozidla je 850 tisíc korun.
V Poličce policisté šetří případ krádeže, ke které došlo v úterý mezi čtvrtou a půl pátou hodinou
odpoledne. Za provozu prodejny zde dosud neznámý pachatel z příruční pokladny odcizil 14 500 Kč
v hotovosti. Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin krádeže, za který pachateli
hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
Poličští policisté byli v úterý 20. 5. kolem sedmé
hodiny večer přivolání k bistru v městském parku,
kde podnapilý host napadal obsluhu a majitele
restaurace. Dvaatřicetiletý muž nejen že tropil
výtržnost, ale přítomným dokonce vyhrožoval i fyzickou likvidací. Policisté opilého muže eskortovali
do protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích
a ráno na něj čekali kriminalisté, kteří muže ve
středu obvinili z trestných činů násilí proti skupině
obyvatelů a proti jednotlivci a výtržnictví, za které
mu hrozí až jednoletý pobyt za mřížemi.
Dvoje dioptrické brýle v hodnotě téměř 5 500 Kč
odcizil 21. 5. v jedné z prodejen v Poličce neznámý
pachatel. Poličští policisté případ prošetřují jako
trestný čin krádeže, za který pachateli, po kterém
policisté pátrají, hrozí až dvouleté vězení.
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V rámci environmentální výchovy v naší škole
jsme v letošním školním roce mimo jiné vytvořili
dotazník o znalostech dětí, co se týká třídění
odpadů a jejich dalšího zpracování. Dotazník obsahoval celkem 18 různých dotazů a byl rozdán
žákům 6. a 9. ročníků na ZŠ Masarykova, ZŠ Na
Lukách, ZŠ Pomezí a na naší, Speciální základní
škole v Poličce.
Celkem bylo rozdáno 323 dotazníků.
ZŠ Masarykova: 6. r. (A, B, C)
58 ks
9. r. (A, B, C, D)
92 ks
ZŠ Na Lukách
6. r. (A, B)
44 ks
9. r. (A, B, C)
76 ks
ZŠ Pomezí
6. r.
15 ks
9. r.
26 ks
SZŠ Polička
6. r.
6 ks
9. r.
6 ks
Při vypracování dotazníků jsme vybrali pět dotazů, které se nám jevily jako důležité. Po zhlédnutí
výsledků sami uvidíte, že celkově mají žáci solidní
vědomosti o této problematice. Některé odpovědi
byly opravdu osobité. Za zmínku asi stojí, že řada
dětí v otázce č. 3 odpovídala: „DDM“, „Mozaika“
nebo „U R. Brabce“. Je vidět, že naši kolegové
z Mozaiky jdou v tomto směru správným směrem.
Ostatně všechny dotazníky jsou k nahlédnutí v naší škole. Výsledky potom na internetových stránkách školy, které najdete na adrese www.volny.cz/
szs.policka
Je na nás všech, abychom dětem důvody třídění
a dalšího zpracování odpadů dále vštěpovali, protože tato generace bude už brzy rozhodovat o tom,
jakým směrem se život nejen v naší zemi bude
ubírat dále.
Na závěr bych chtěla poděkovat pánům ředitelům škol za ochotu a p. J. Coufalovi z odboru ŽP
MÚ Polička za namnožení dotazníků.
Otázka:
č. 1 Popiš vlastními slovy co znamená slovo
RECYKLACE
č. 2 Co uděláte se starými prošlými léky?
č. 3 Kde získáš informace co udělat s nebezpečným odpadem?
č. 4 Jaké kontejnery na odpad máme v naší obci,
jakou mají barvu a jaký odpad do nich dáváme?
č. 5 Jak se jmenuje firma, která má na starost
odvoz odpadů v naší obci?
A zde jsou správné odpovědi v procentech:
Šesťáci ze všech škol (123 dětí)
1. ot.
58%
2. ot.
67%
3. ot.
84%
4. ot.
58%
5. ot.
55%

Deváťáci ze všech škol (200 dětí)
1. ot.
55%
2. ot.
62%
3. ot.
77%
4. ot.
63%
5. ot.
77%
Na našich internetových stránkách jsou k nahlédnutí i výsledky jednotlivých ročníků i škol,
takže i z toho je patrné, jak se s dětmi v tomto
směru pracuje.
Mirka Zrůstová, Speciální ZŠ Polička

HVĚZDICOVÁ JÍZDA
AUTOMOBILU AERO 50
Od úterý 10. června do pátku 13. června 2008
dojde k dlouho očekávané propagační jízdě historickým automobilem Aero 50 Dynamik po Pardubickém
kraji. Speciální aerodynamický kabriolet karosovaný
Josefem Sodomkou počátkem 40. let 20. století získalo v roce 2005 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
a pečlivě jej renovovalo do původního stavu. Jedinečnost vozu spočívá především v jeho avantgardním
designu, který byl na svoji dobu v rámci tehdejšího
Československa zcela výjimečný. Unikátnost vozu je
podtržena faktem, že se do dnešních dnů dochovaly
pouze dva exempláře - druhý je v prestižní kalifornské sbírce Blackhawk Collection ve Spojených státech
amerických.
Veřejnosti bude tento legendární vůz slavnostně
představen v rámci II. ročníku festivalu Sodomkovo
Vysoké Mýto v sobotu 7. června. Po absolvování
hvězdicové jízdy se stane jedním z exponátů v nově
vzniklé expozici vysokomýtského muzea věnované
právě Josefu Sodomkovi.
Celá jízda proběhne pod záštitou Ing. Ivo Tomana,
hejtmana Pardubického kraje. V Poličce se objeví
11. června v 15:45 – 16:30 na Palackého náměstí

VAŘENÍ BEZ HRANIC

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení čtenáři,
zprávy z radnice dostanou od příštího čísla
Jitřenky novou podobu. Ve spolupráci s vedením
města a redakční radou budeme na tomto místě
komentovat nejdůležitější body projednávané na
zasedání městské rady a zastupitelstva. Uvítáme
i vaše dotazy.
Usnesení rady a zastupitelstva najdete na
internetových stránkách města Poličky www.policka.org včetně zvukového záznamu zasedání
zastupitelstva.

Minulý měsíc jste mohli obdržet netypické pozvá- J. Markovi a S. Fródlové, pod vedením P. Bačovské.
ní na Vaření bez hranic. Ten, kdo neodolal tomuto lá- Mezinárodní soutěžní posty patřily školám z Francie
kavému názvu, se v pátek 16. 5. 2008 ocitnul v Tylově
(Lycée professionel Bouguenais), Maďarska (Giorgio
domě, kde už na něj od ranních hodin čekala oma- Perlasca Budapešť) a po dvou družstvech obsadily
mující vůně cizinštiny, koření, pokrmů i oku více než
také německé školy (CJD Homburg a Don Bosco
lahodících nápojů. Hned ve vestibulu Tylova domu
Jugend Burgstädt).
vám žáci SOŠ a SOU Polička předvedli techniku vyCelá soutěž probíhala ve dvou částech, které
řezávání ovoce. Kdo chtěl okusit kouzlo barmanských
startovaly vždy krátce po sobě. První část zahajovalo
dovedností, neprohloupil, nechal-li se ukolébat douš- kuchařské umění. Zde měli žáci během časového
ky „Modrého snu“. V přilehlých prostorách přísálí
limitu 45 minut připravit pokrm z candáta podle repřenechali naši žáci prostor svým gastronomickým
ceptury daného družstva. Převážně pracovali ve dvo„sousedům“ z partnerských škol, které se zúčastnily
jicích a v některých případech se na jevišti odehrával
dokonale sehraný koncert šikovnosti a originality. Pro
putovní soutěže Vaření bez hranic. Návštěvník se
většinu soutěžících představovalo nepřesažení hranizde mohl rozplývat nejenom nad chutí připravených
SOCIÁLNÍ SLUŽBY - VĚC
ce časového limitu problém, ale i přesto se zdařilá
pokrmů, ale mohl se také více dozvědět o městech
VEŘEJNÁ
jídla dočkala ovací odborné poroty. Poněkud rycha školách, jejichž zástupci k nám s radostí zavítali. Po
lejší spád měla přehlídka barmanských dovedností,
absolvování této inspiracemi překypující cesty již nic
30. dubna 2008 se sešli zástupci místních po- nebránilo tomu, aby spokojený divák usedl do hlediš- které nakonec s přehledem a šarmem sobě vlastním
skytovatelů sociálních služeb s představiteli města
tě a s napětím sledoval kulinářské utkání mezinárod- vyhrál zástupce poličské školy – Jaroslav Marek, který
k debatě o posunu v řešení úkolů, které vyplývají
si bez problémů poradil s recepturou, na níž pracoval
ních kuchyní. Česká kuchyně byla zastoupena hned
z Komunitního plánu sociálních služeb pro město
s kolegyní Silvií Fródlovou. Kuchaři našli své vítěze
dvěma družstvy - poličským (SOŠ a SOU Polička)
Poličku a městské části na léta 2007 - 2010. Disku- a jirkovským (OA, SOŠG a SOU Jirkov). J. Čechová - Marii Vikoňovou a Márii Moravcovou mezi zástupci
tovalo se zejména o bariérách ve městě, o nutnosti
a D. Fišer tvořili kuchařskou součást poličského týmu, jirkovského družstva. Celý soutěžní den probíhal od
vybudovat klub pro „náctileté“ a o myšlence den- pod vedením L. Ditrichové. Barmanská část patřila
9,00 hod. a v této velice příjemné atmosféře by jistě
ního stacionáře pro seniory. V uplynulých měsících
nikdo nenašel touhu po rivalitě a vítězství. K vyhlášese ve městě objevilo několik nájezdů na chodníky,
ní celkových výsledků došlo po 17 hodině. Všem byly
které uvítali nejen hendikepovaní občané, ale i obpředány ceny a s účastníky Vaření bez hranic se vzásluha dětských kočárků. Na vchodových dveřích
pětí proslovem rozloučil i pan starosta Jaroslav Martiměstského úřadu byl nainstalován zvonek, kterým
nů. Poté se účastníci přesunuli do prostor malého sálu
mohou imobilní občané přivolat pomoc. Přes tato
TD, kde probíhal banket. Zde si žáci i jejich učitelé
„vylepšení“ konstatovali účastníci schůzky, že situvesele pokonverzovali a zavzpomínali na příjemné
ace je stále vážná – není zajištěna bezbariérovost
zážitky ze společných výletů po naší vlasti a z prochámnohých veřejných institucí, ale i zdravotnických
zek Poličkou, která poutá nejen svojí starobylostí. Co
zařízení. S problematikou je třeba neustále pracovat
dodat závěrem? Žáci navázali nové přátelské kontakty,
– aktivity ze strany veřejnosti (připomínky, návrhy...)
obohatili se o nové nejen gastronomické poznatky
jsou vítány. Klub, který před časem otevřelo pro
a my tak můžeme s radostí prohlásit, že „dobrá věc
dospívající SVČ MOZAIKA, si získává velkou oblibu.
se podařila“.
Denně ho navštíví cca 20 zájemců o kvalitní prožití
Za SOŠ a SOU Polička,
volného času. Potvrzuje se nutnost zřídit v Poličce
J. Boháčová
plnohodnotné centrum pro mládež. Aktuální úkol?
Najít vhodný prostor. Myšlenka vybudovat při DPS
Penzion „Domovinku“ – denní centrum pro seniory, byla již občanům prezentována, ale nesetkala se
s větším ohlasem. Jak poskytovatelé sociálních služeb, tak pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, se však domnívají, že služba, která
by umožnila rodinným příslušníkům skloubit péči
Vážená podnikatelská veřejnosti,
o svého seniora s pracovními povinnostmi a běžs programovým obdobím Evropské unie 2007 – 2013 se nám všem v České republice otevírá možným životem, v Poličce citelně chybí. Bude proto
nost získat dosud nevídané množství finančních prostředků z fondů EU. Nutno podotknout, že jde
proveden průzkum zájmu o službu a na základě
o příležitost poslední, neboť po roce 2013 se Česká republika zařadí mezi vyspělejší část EU a bude
výsledků stanoven další postup.
přispívat na rozvojové projekty zejména v nových členských zemích. Neváhejte a získejte i vy pro naše
Ve snaze poskytnout občanům kvalitní informěsto tolik potřebné peníze. Pro léta 2007 - 2013 je připraveno na přerozdělení mezi podnikatele přes
mace zajistí OSVZ MěÚ prezentaci jednotlivých po120 mld. Kč.
skytovatelů sociálních služeb na oficiální webové
Chcete se dozvědět, jak můžete využít dotační možnosti EU
stránce města www.policka.org.
pro vznik či další rozvoj vaší firmy ?
Příští schůzka věnované komunitnímu plánoPokud vás uvedená problematika oslovila, rád bych vás pozval na informační seminář.
vání sociálních služeb se uskuteční v září tohoto
Na semináři budete mít možnost získat aktuální informace o tom
roku.
• jak získat prostředky na rekonstrukci zanedbaných nevyužívaných objektů,
OSVZ MěÚ Polička
• jak získat prostředky na nákup nového strojního vybavení, nebo na nákup nových technologií,
• jaké možnosti mají začínající mikropodnikatelé (podnikatelé do 10 zaměstnanců, kteří realizují
projekt v obci do 2.000 obyvatel)
• jaké mají možnosti podnikatelé podnikající v oblasti cestovního ruchu,
• jak může firma řešit problematiku omezování průmyslového znečištění.

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ O MOŽNOSTECH ZÍSKAT
DOTACE Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE

NÁVŠTĚVA U HASIČŮ

Až vyrostu budu policistou, herečkou, popelářem, hasičem… Kdo z nás v dětství neměl takové
sny. Dětem Mateřské školy Luční se vrátka ke snění
více pootevřela návštěvou Hasičského záchranného
sboru Polička.
Po milém přivítání si děti prohlédly některé prostory budovy a současnou i historickou techniku.
Připravené byly hasící vozy a možnosti nasednout
nikdo neodolal. Děti pozorně naslouchaly veselým i poučným historkám, nechyběly ani zvídavé
dotazy.
Všichni jsme odcházeli s úsměvem na tváři
a kdoví, možná tento den přiblížil dětské sny skutečnosti.
Děkují děti a učitelky MŠ Luční

V neposlední řadě budete mít možnost konzultovat vaše záměry se zástupci společnosti RAVEN EU
Advisory, a.s., kteří se problematikou podnikatelských projektů zabývající již od r. 2000.
Seminář, který pro vás připravilo Město Polička ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s. a poradenskou společností RAVEN EU Advisory, a.s. (dceřiná společnost České spořitelny, a.s.) se uskuteční
26. 6. 2008 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu v Poličce.
S úctou
Jaroslav Martinů
starosta města
Zájemce o seminář prosíme, aby svou účast na semináři potvrdili
na sekretariátu městského úřadu do 20. 6.
Kontaktní údaje: tel. 461 723 807, 731 441 402 nebo na e-mailové adrese sekretariat@policka.org
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ZŠ NA LUKÁCH - NAŠE
ÚSPĚCHY

PROGRAM „MAKE A CONNECTION – PŘIPOJ SE“ BUDE OPĚT
NADĚLOVAT DOBROVOLNÍKŮM V PARDUBICKÉM KRAJI

Blíží se konec školního roku, škola bude
Chrudim (28. dubilancovat úspěchy a neúspěchy, čeho dosáhla
ben 2008) – Finanční
ve výchovné a vzdělávací práci, jak se jí dařilo
podporu až do výše 50
pracovat se zcela novým dokumentem – školním
tisíc korun mohou na
vzdělávacím programem. My jsme se nyní ohlédli
svůj projekt získat mladí
za měsícem dubnem a shrnuli jsme naše úspěchy
lidé ve věku od 16 do 26
a akce, které se nám podařilo zorganizovat.
let v sedmém ročníku
Naši žáci se zúčastnili řady sportovních soutěží,
úspěšného
programu
soutěží s uměleckým zaměřením a soutěží podle „Make a Connection – Připoj se“, který v České rejednotlivých vyučovacích předmětů.
publice společně realizuje Nadace rozvoje občanKde začít? Naší nejúspěšnější „reprezentantkou“ ské společnosti (NROS) a společnost Nokia. Na
byla v tomto měsíci žákyně Lenka Navrátilová ze
regionální úrovni, v Pardubickém kraji, program
7. ročníku. V okresním kole Pythagoriády obsadila
mediálně podporuje Občanské sdružení Altus..
3. místo, školu zde reprezentoval ještě Jakub TelecLetošek nabízí nejeden důvod k oslavě: proký z 6. ročníku, který byl na 5. - 6. místě. V okres- gram „Make a Connection – Připoj se” rozšiřuje
ním kole soutěže Biologická olympiáda Lenka ob- svou působnost do celé České republiky a součassadila 4. - 5. místo, v soutěži Poznávání živočichů
ně zvyšuje věkový limit pro uchazeče z řad mlapostoupila z oblastního kola do okresního a zde
dých lidí. Šanci „připojit se“ tak mají všichni mladí
získala 5. místo. V soutěži se umístila také Leona
lidé v Čechách a na Moravě ve věku 16-26 let!
Chválová z 8. ročníku na 4. místě a Tomáš Štefka „Základní filozofie programu zůstává stále stejná,“
z 9. ročníku na 5. místě. V soutěži Eurorébus se
říká Hana Šilhánová, ředitelka NROS. „Chceme
Lenka Navrátilová velmi dobře umístila v krajském
podporovat dobré nápady iniciované mladými
kole. Zde spolu s ní soutěžily také Lucie Hasoňová
lidmi a pomáhat jim v rozvíjení dovedností, které
a Petra Neumeisterová.
jsou důležité pro život.“
Také v pěvecké soutěži Poličský skřivánek byli
Program rozvíjí dobrovolnictví a podporuje
naši žáci úspěšní – v kategorii 1. ročník obsadila
život v mnoha obcích. Za šest let trvání programu
Natálie Šafářová 3. místo, v kategorii 2. - 3. roč- v Pardubickém kraji bylo na projekty mladých lidí
ník Vendula Grubhofferová zvítězila, v kategorii
rozděleno více než 1,5 milionů korun. V loňském
4. - 5. ročník se na 2. místě umístil Jakub Štrumfa, roce realizovali dobrovolníci v nejrůznějších kouna 3. místě Marek Stodola.
tech v Pardubickém kraji projekty za více než 300
Zapomenout nesmíme ani na sportovní sou- tisíc korun - benefiční koncert v Chocni, keltské
těže. Družstvo 8. a 9. ročníku vyhrálo okresní
akce v Sebranicích a Nasavrkách, kamenosochařkolo v odbíjené a postupuje do krajského kola. ské symposium v Janderově u Chrudimi, psí voříšV oblastním kole v odbíjené nastoupila dvě druž- kiádu v Pardubicích, obnovu studánek v Toulavstva v každé kategorii – tedy v kategorii chlapců
cových Maštalích či stolní hry ve Slatiňanech.
a kategorii dívek. Chlapci obsadili 1. a 4. místo,
„Akce a projekty mladých lidí byly v minulosti
dívky 3. a 4. místo. V dubnu se konala také soutěž
vždy velmi zajímavé. Mnoho z nich pokračuje do
ve sportovní gymnastice, v oblastním kole žáci dnešních dnů, a to je velmi dobře,“ pochvaluje si
získali v kategorii 6. a 7. ročník 1. místo, v ka- bývalý koordinátor programu Make a Connection
tegorii dívek 6. a 7. ročník 1. místo a v kategorii – Připoj se v Pardubickém kraji a dnešní místostažáků 8. a 9. ročník 3. místo. A ještě florbal a fotbal, rosta města Chrudim Roman Málek. Ten v minuv oblastním kole florbalu obsadili žáci 4. a 5. roč- losti, společně s Občanským sdružením Altus,
níku 2. místo, ve fotbalovém turnaji Mc Donalds
dobrovolníkům pomáhal s realizací jejich projekCup obsadili žáci 4. a 5. ročníku 3. místo.
tů a nápadů a finančním řízení jejich projektů.
Máme-li se zmínit o dalších jarních aktivitách
Na projekty mladých lidí je v roce 2008 vyškoly, pak nesmíme zapomenout na kurz ve
hrazena částka ve výši 3 milionů Kč. Aby dobrozvládání krizových situací pro žáky 6. ročníku na
volníci získali na svůj projekt až 50 000 Kč, musí
junácké hájence na Maděře a akci Den Země, který
se zaměřit na zlepšení svého okolí, komunity,
v areálu školy uspořádalo občanské sdružení A21
v níž žijí. A je jedno, jestli svou energii věnují do
Polička.
projektů na ochranu životního prostředí, pomoc
Úplně na závěr jedno poděkování – Pardubic- handicapovanému spolužákovi nebo třeba rozvoj
kému kraji děkujeme za finanční podporu sportov- kultury. Kromě finančních prostředků na realizaci
ně – turistického kurzu 4. a 5. ročníku. Díky těmto
projektů absolvují mladí lidé, jejichž projekty zíspenězům se akce mohli zúčastnit i žáci ze sociálně
kají finanční podporu, také několikadenní školení,
slabších rodin.
kde se naučí, jak své projekty řídit, komunikovat
JJG
v rámci projektového týmu a mnoho dalšího.
Oproti minulým ročníkům je program centrálně řízen Nadací rozvoje občanské společnosti
z Prahy, kam je potřeba směrovat veškeré dotazy

a zasílat žádosti, nikoliv Občanskému sdružení
Altus jako v minulosti. O projektech ovšem budou
rozhodovat regionální komise.
„Letošní školení bude mít mnohem interaktivnější a praktičtější formu zaměřenou na problémy,
o nichž se ve škole běžně neučí,“ dodává Hana Šilhánová. „Mladí účastníci školení pak budou navíc
své zkušenosti a vědomosti předávat dál formou
výuky svých vrstevníků a kolegů, členů projektového týmu, což považuji za fantastickou věc.
Ráda bych této příležitosti využila k poděkování
všem našim mediálním a regionálním partnerům
a dalším subjektům, které nás podpořily. Jejich
pomoci si skutečně velmi vážíme a těšíme se na
další spolupráci.“
„Jsme rádi, že můžeme na místní úrovni
podpořit mladé lidi, kteří vkládají obdivuhodnou energii a nadšení do řešení důležitých věcí
a problémů, které vidí kolem sebe,“ hodnotí přínos
programu Ján Kolimár, ředitel společnosti Nokia
pro Polsko ČR a SR, a dodává: „Oni sami ví nejlíp, co je v jejich okolí potřeba, a přicházejí také
se skvělými nápady, jak toho dosáhnout. Moc jim
fandíme a jsme připraveni je podporovat i v následujících letech.“
Hlavní část propagační kampaně programu
proběhne v květnu a v červnu letošního roku.
Zájemci o účast v programu z řad mládeže musí
svůj projekt přihlásit nejpozději do 30. června
2008. Poté bude následovat vyhodnocení projektových návrhů. Realizace projektů, kterým bude
udělena finanční podpora, bude probíhat od září
2008 do března 2009. Veškeré informace o účasti
v programu včetně formuláře přihlášky projektu
(žádosti o grant) jsou k dispozici na www.pripojse.cz.
K dnešnímu dni bylo z programu „Make
a Connection - Připoj se“ podpořeno více než
400 dobrovolnických projektů mladých lidí, na
kterých se přímo podílelo na 3300 dobrovolníků. Tyto projekty ovlivnily pozitivním způsobem
život bezmála 180 tisíc lidí. Na základě těchto vynikajících výsledků se společnost Nokia rozhodla
pokračovat ve své podpoře a partnerství s NROS,
a rozvíjet aktivity mladých dobrovolníků v ČR
v období dalších tří let.
Příklad realizovaného projektu:
Dobrovolnictví v LDN Nemocnice Chrudim
Hlavní úlohou projektu bylo zpříjemnit čas
seniorům hospitalizovaným v LDN nemocnice
Chrudim. Projekt se týkal i seniorů upoutaných
na lůžko a postižených demencí. Dobrovolníci
od června do listopadu jednou týdně docházeli
do nemocnice a pro seniory realizovali různé
volnočasové aktivity. Projekt doporučily odborné
učitelky Střední školy zdravotnické a sociální
Chrudim.

PODĚKOVÁNÍ
POZITIVNÍ JITŘENKA

Děkujeme paní MUDr. Miroslavě Ludvíkové,
privátní neuroložce, za pomoc, ochotu, pochopení
a vstřícnost při řešení těžké životní situace.
Poličská Jitřenka patří mezi média, po kterých - Adopce chrtů od září loňského roku přes sto psů.
Naše díky patří také zdravotní sestře p. Stodo- se celospolečensky volá. Ve většině ostatních je
V Británii a Irsku, kde jsou chrtí závody národním
lové.
totiž volání lidí po pozitivních zprávách málokdy
sportem, bývají tato plemena chována maximálně
Rodina Ouřetských
vyslyšeno.
čtyři roky, pak je majitelé utrácejí. Zabít psa je na
•
Mezi jinými články tohoto ladění v Jitřence mne
ostrovech zcela legální...“
Chtěl bych tímto poděkovat pracovnicím Čes- jako milovnici zvířat potěšil článek, že psí útulek
Názory na tento počin se různí. Někteří ho
ké pošty za vstřícnost a ochotu při hledání mé
v Zeleném Vendolí nabízí lidem opuštěné psy. To
schvalují, jiní argumentují tím, že máme svých staplatební karty i za celkový přístup k řešení mých
je to nejmenší, co může člověk pro zvíře udělat
rostí se psy v útulcích dost, tak nač se starat o cizí.
záležitostí.
- zajistit mu kromě stravy a lékařské péče i lásku. Přijmeme-li ale za svou teorii, že všichni jsme souDěkuji vám Čapek Vladimír ml. Po vzoru televizních pořadů „Chcete mně“ a „Psího
částí jednoho celku a že pomoci komukoliv přináší
•
života“ je nabízejí do rodin.
ozdravění planety, tedy náš všech, je o nějakém
Děkuji prodavačkám prodejny Maso Novák za
V deníku iDnes jsem se dočetla, že „Češi už
mém a tvém, našich či cizích, zbytečné mluvit.
ochotu a vynaložený čas při hledání majitele a vrá- zachránili život více než stovce bývalých závodních
cení ztracených dokladů.
chrtů z Irska a Velké Británie...“ Z britských ostroLibuše Čiháková
Ivo Janeček
vů do Česka dorazilo díky iniciativě Lucie Mirč
http://libusecihakova.blog.idnes.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Červen 2008
KINO POLIČKA
úterý
3. června

velký sál TD v 19.00 hodin
TRANSYLVANIA
Mladá Francouzka Zingarina přijíždí
společně s kamarádkou Marií do Transylvánie hledat svou ztracenou lásku,
muzikanta Milana. Živelná road-movie
plná úžasné hudby! Film je zařazen
v rámci festivalu Colour Meeting

TYLŮV DŮM POLIČKA

pondělí
9. června

úterý
10. června

čtvrtek
12. června
pátek
13. června

středa
18. června

čtvrtek
19. června

pátek
20. června

pondělí
30. června

malý sál TD v 10.00 hodin
MATINÉ PRO ČLENY SPOLEČNOSTI
B. MARTINŮ Praha a Polička
Cantica Zlín (sbormistři Tereza a Josef
Surovíkovi)
Přístupno veřejnosti
velký sál TD v 17.00 hodin
SLAVNOSTNÍ KONCERT
Pronájem Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička
malý sál TD v 16.30 hodin
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
velký sál TD v 19.00 hodin
KONCERT EVY A VAŠKA
Eva a Vašek je pěvecká dvojice známá
především z často opakovaných televizních reklam teleshoppingu, kterou tvoří
Václav Ševčík a Eva Dvořáčková.
Vstupné: 120,- Kč v předprodeji (v den
koncertu 150,- Kč)
velký sál TD v 10.00 a 17.00 hodin
ZÁVISLOSTI DROGY
Pronájem Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička
Absolventské představení žáků tanečního oboru.
velký sál TD v 10.00 hodin
ZÁVISLOSTI DROGY
Pronájem Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička
Absolventské představení žáků tanečního oboru.
velký sál TD v 19.00 hodin
AFRIKA
Hře, kterou opět režíroval Ladislav Smoljak, tradičně předchází úvodní
seminář, ze kterého se dozvíte, kterak
se český umělecko-vědecký gigant
Jára Cimrman dostal do Afriky...
Účinkují herci Divadla Járy Cimrmana
DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS
JARO 2008
Prodej zbylých vstupenek: 280,- Kč (1.6. řada)... 240,- Kč (7.-12.
řada, čelní balkón)... 190,- Kč (boční balkón)
vestibul TD od 9.30 do 17.00 hodin
PRODEJNÍ AKCE
Pronájem

13. – 14. 6. 2008
Vzhledem k nadmíře festivalů překypujících stále
většími, známějšími a dražšími hvězdami se několik
pořadatelů festivalu poličské rockoupání a členů Divadelního spolku Tyl rozhodlo uspořádat dvoudenní
festival, jehož mottem by se mohl stát slogan „známí
pro známí i neznámí“. Jedná o přehlídku poličských
kapel, v nichž občas zazáří i kapela ze sousední vsi
či města, nejdále však co by kamenem dohodil od
Poličky.
Ideálním prostředím se tak mohl stát kterýkoli
areál v Poličce či okolí. Bez jakéhokoli hledání se
však mysl pořadatelů upřela na neutrální a překrásný
kout jménem Rohozná (u Poličky). V prostředí této
překrásné vsi se nehodí mluvit o penězích a proto
bude celý festival pro návštěvníky zdarma (pouze
Road movie, Francie, 2006, 103 minut,
titulky, přístupný od 15 let. Vstupné: 50,- ceny alka nealka a lehkého občerstvení musely být
stanoveny).
Kč
Jelikož kapely jsou ještě v jednání, uvedeme zde
velký sál TD v 19.00 hodin
pouze několik skoro potvrzených těles: NAVRÁTIL
PERSEPOLIS
Jeden z nejúspěšnějších komiksových ro- BAND - LOS HONGOS - KRAJDA BLUES - NASAĎTE
mánů a vůbec první íránský autobiogra- SKI - PRVNÍ POMOC – VÝSMĚCH - BLOODY WORK
fický komiks přichází na filmová plátna! - IRMA – KLOAKA – MAGLAJS - LÁĎOVI HOŠI CHÁTRA 76 – EXTENTION - RACHOT STROJŮ…
Film je zařazen v rámci festivalu Colour
Veškeré informace o festivalu naleznete na
Meeting.
www.divadelniklub.cz
Animovaný film/drama, Francie, 2007, 90
PR oddělení festivalu PTAKOPÜSK 001
minut, titulky, přístupný od 12 let

Vstupné: 50,- Kč
velký sál TD v 19.00 hodin
VENKOVSKÝ UČITEL
Režisér Bohdan Sláma zachycuje ve svém
novém filmu osudy tří hlavních hrdinů
- Učitele, Marie a Chlapce - jejichž náhodné setkání rozpoutá velký příběh lásky,
přátelství a odpuštění. Každá z postav
si s sebou nese tajemství, každá touží
po lidské blízkosti. Film Venkovský
učitel vstupuje do kin s distribučním
sloganem „Každý někoho potřebuje“.
Drama, ČR, 126 minut, přístupno od 15
let. Vstupné: 65,- Kč
pondělí
velký sál TD v 19.00 hodin
17. června KARAMAZOVI
Celovečerní hraný film vznikl na motivy
románu F. M. Dostojevského Bratři Karamazovi. Je dramem o morálce, povaze
člověka, lidském svědomí, vině, trestu
a odpuštění. Film není jen psychologickou sondou do zpustošené ruské duše,
ale reflektuje aktuální téma odpovědnosti člověka za své činy. Hrají: Ivan Trojan,
David Novotný, Igor Chmela, Martin
Myšička, Radek Holub...
Drama, ČR, Polsko, 2008, 100 minut, přístupný. Vstupné: 70,- Kč
úterý
velký sál TD v 8.15 a 10.15 hodin
18. června KARAMAZOVI
Příběh se odehrává v současném Polsku.
Do Krakova přijíždí skupina pražských
herců v čele s režisérem hry, aby na
festivalu v netradičním prostoru oceláren
uvedla jevištní adaptaci Dostojevského
hry Bratři Karamazovi, jejímž základem
je vyšetřování otcovraždy. Filmové představení pro střední školy a učiliště
Vstupné: 40,- Kč
pondělí
velký sál TD v 19.00 hodin
23. června HRANICE SMRTI
Další filmový masakr, krutá podívaná
jen pro silné žaludky, téměř dvě hodiny napětí a strachu. Parta zlodějů
prchá s ukradenými penězi přes hranice.
Na chvíli zakotví ve starém hostinci, kde
narazí na podivínského chlapíka a jeho
rodinu, která se zde skrývá. Z obyvatel
zapadlé putyky se vyklubou fanatičtí
neonacisté se sklony ke kanibalismu.
Začíná boj na život a na smrt!
Horor, Francie, 108 minut, české titulky,
do 18 let nevhodný. Vstupné: 70,- Kč
středa
11. června

neděle
1. června

PTAKOPÜSK 001

HRAD SVOJANOV MÁ NOVÉ
OBYVATELE
Hrad Svojanov od začátku května osídlili noví
obyvatelé - draví ptáci ze záchranné stanice volně
žijících zvířat Zelené Vendolí, kteří našli svůj domov
ve voliérách za prvním hradním nádvořím. Jsou to
handicapovaná zvířata, která se pro následky poranění již nemohou vrátit do volné přírody a život
v péči člověka je pro ně jedinou záchranou.
V první voliéře můžete spatřit naše nejhojnější
sovy – kalouse ušatého a puštíka obecného. V nočních hodinách byly oslepeny světly automobilu
a sraženy. Dva výři velcí zastupují druh naší největší sovy. Dnes jsou zařazeni mezi ohrožené živočichy. Obvykle hnízdí v různých lomech, skálách
či zříceninách starých hradů. Na Svojanově našli
útočiště v hradních voliérách, protože byli oba velmi těžce zraněni – jeden byl sražen vlakem, druhý
postřelen. Dále na hradě můžete vidět dva motáky
pochopy – typické obyvatele rybničnatých oblastí
především v nížinách a pahorkatinách. Tito motáci
však už svůj původní domov nikdy nespatří – ve
vlastním hnízdě byli zasaženi sekačkou trávy a mají
poškozená lůžka per. Poslední voliéru obývají naši
nejhojnější dravci – dvě káňata lesní. Mají těžce
poraněná křídla po nárazu do drátů elektrického
vedení. V okolí voliér pro dokreslení atmosféry žijí
divoké husy, kačer a perličky.
Hrad Svojanov připravuje i další novinky. Od
17. května je ve výstavním sále v přízemí hradního
paláce otevřena výstava obrazů brněnského malíře
Lubomíra Stejskala. Ve dnech 31. května – 1. června probíhá na hradě dětský víkend s nejrůznějšími
soutěžemi, hrami a divadelním vystoupením. Počátkem června bude na hradě otevřena výstava
představující autogramy významných osobností ze
sbírky Tomáše Bukáčka. Na hradě spatříte autogramy známých sportovců, domácích i zahraničních
politiků, herců, spisovatelů, výtvarníků a dalších.
Velmi zajímavá je především sbírka autogramů
významných osobností z období první republiky,
např. T. G. Masaryka, E. Beneše nebo V. Buriana.
Přijďte si prohlédnout hrad Svojanov, z jeho
návštěvy si odnesete jedinečné zážitky z přehlídky
dravců i kulturní dojmy z pořádaných akcí a výstav.
Pro oddech a vstřebání dojmů pak slouží nově
upravený hradní šenk s možností venkovního posezení na prvním nádvoří hradu.
Miloš Dempír
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ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
9. ročník noční prohlídky Poličky
sobota 7. června 2008, 19:00 – 24:00 hod.
Začátek akce v 19:00 hod. před radnicí na Palackého nám., kde budou pro zájemce připraveny
tištěné programy s mapkou.

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
PROGRAM NA ČERVEN
TO TU JEŠTĚ NEBYLO aneb víte či nevíte, k čemu co sloužilo?
Rádi si hrajete a je ve vás kus detektiva? Přijďte
si vyzkoušet hádání záhadných předmětů z rozličných oborů, které zamotaly hlavu nejednomu
odborníkovi. Čeká vás výstava plná zajímavostí
s řadou interaktivních prvků.
14. června – 28. září 2008 ve výstavních
sálech muzea
- vernisáž se koná v sobotu 14. 6. v 17 hod. ve
výstavních sálech muzea

ŘEZNÍCI Z POLIČKY MISTRY ČR
Dne 12. 4. 2008 se v areálu SOŠ a SOU Polička a ve firmě IMPASTO Hlinsko konalo Mistrovství ČR žáků oboru řezník-uzenář, tentokrát
i s mezinárodní účastí.
Úkolem žáků bylo rozbourání vepřové půlky
na jednotlivé části s úpravou na výsek, písemný
test teoretických znalostí a poznávání koření.
Soutěže se zúčastnilo celkem 7 družstev, která se
skládala ze tří soutěžících.
SOŠ a SOU reprezentovali Tomáš Holub
(1. místo), Zdeněk Kadrmas (2. místo) a Petr
Kovář (9. místo v jednotlivcích). Družstvo SOŠ
a SOU Polička vybojovalo 1. místo a zaslouženě
jim patří titul Mistr ČR i trofej „Putovní sekyra“
(symbol celé soutěže), kterou dodala firma Kučera – řeznické potřeby.
Poděkování si zaslouží také sponzoři, kteří
se podíleli na přípravách a následném průběhu
této náročné soutěže. Jsou jimi firma IMPASTO,
a.s., Hlinsko, Kučera – řeznické potřeby, ZŘUD
– Masokombinát Polička, a.s., Řeznictví a uzenářství Josef Morávek, Vračovice, Pardubický kraj
a Město Polička.
Mistrovství ČR proběhlo pod záštitou náměstkyně hejtmana a radní pro školství, sport a volnočasové aktivity Pardubického kraje, paní Marie
Málkové, děkujeme i starostovi města Poličky,
panu Jaroslavu Martinů.
Za vzornou reprezentaci školy děkujeme nejen vítězům, kterým přejeme hodně sil k získání
příštích úspěchů, ale i VOV L. Havlíkovi, dále
paní J. Havlíkové a E. Machové.
Za SOŠ a SOU Polička,
UOV Pavel Bureš

1. Městská galerie – Palackého nám.,
19:00 – 24:00 h.
volný vstup
- Expozice starého a moderního umění v radnici
- 20:00 h. proběhne na radnici oslava a beseda
k vyhlášení radnice a morového sloupu za Národní kulturní památku.
2. Rodná světnička B. Martinů – kostel sv. Jakuba
- Noční vstup do rodné světničky B. Martinů,
21:00, 21:45, 22:30, 23:15 hod.
Jednotné vstupné 40Kč/osoba, vstupenky
budou v prodeji denně od 9:00 do 17:00 hod.
v muzeu a od 21:00 hod. pod věží.

STUDENTI SOU OBCH. A SOŠ
SČMSD POLIČKA V ITÁLII
Ve dnech 11.-14. dubna se zúčastnili někteří
žáci studijního oboru vzdělání Vlasová kosmetika Středního odborného učiliště obchodního
a Střední odborné školy SČMSD Polička mezinárodního kadeřnického a kosmetického veletrhu
Cosmoprof v italské Bologni. Cílem bylo získat
nové poznatky a získat informace o nových účesových trendech, materiálech i profesionálním
technickém vybavení.
Vyjížděli jsme v pátek v odpoledních hodinách a příjezd do Itálie byl v sobotu ráno. Ubytovaní jsme byli v městečku Cesenateco v útulném
hotelu. Dopoledne jsme si prohlédli městečko
Cervie, kde byla ochutnávka vín. Poté jsme jeli
na prohlídku San Marina a do obchodního centra, kde probíhaly velké nákupy.
V neděli dopoledne jsme navštívili veletrh
Cosmoprof v Bologne. Na výstavišti bylo mnoho
pavilonů, ve kterých byly k vidění nejnovější
kosmetické a kadeřnické přípravky a účesové
trendy. Nejznámější italští kadeřníci předváděli
extravagantní účesy a střihy. V některých částech
pavilonů jsme si mohli zakoupit kvalitní kadeřnické a kosmetické přípravky a pomůcky. Této
možnosti také někteří z nás využili.
Zážitkem pro nás bylo též setkání s Paris
Whitney Hiltonovu – jednou z největších superstar současného Hollywoodu, která nám umožnila
se s ní vyfotit. Ve večerních hodinách jsme se
vydali na zpáteční cestu.
Zájezd byl velmi krátký, ale i přes velkou únavu se nám nechtělo domů. V Itálii jsme načerpali
mnoho informací a zážitků. Již nyní se těšíme na
další návštěvu Itálie spojenou s odbornou stáží.
Marie Štěpánková

5. Středisko volného času Mozaika
– nám. B. Martinů, 19:00 – 23:00 hod.
„Svět cirkusu“
- Výstava prací dětí zájmových kroužků
- Školička žonglování a kouzel
V případě příznivého počasí před Mozaikou:
20:00 – Vystoupení zájmových kroužků Mozaiky – Mažoretky, Gymnastika
22:00 – Cirkusové kino – venkovní promítání
6. Speciální základní škola Polička
– Jiráskova 825, 20:00 – 23:30 hod.
- Výstava prací žáků
7. Městská knihovna – Palackého nám.,
od 19:30 hod.– do nevidím
- Hudebně-literární kavárna „Dvorek“
- 22:00 hod. Vernisáž fotografické výstavy
„Toto je moje Polička“ a vyhlášení výsledků
stejnojmenné soutěže
- Tisíc živých slonů…
8. SOU obchodní Střední odborná škola SČMSD
– nám. B. Martinů, 20:00 – 22:00 hod.
- Volnočasové aktivity ubytovaných žáků v domově mládeže a výstavka
- Barevný vlasový styling ulice a prodlužování
vlasů
- Nehtový design ve stamping nail artu/
malování na nehty pomocí tiskátek
9. galerie Vysočina – Palackého nám.,
20:00 – 23:00 hod.
„Příjemně při svíčkách“
10. ZŠ Na Lukách – Švermova 401,
19:00 – 23:00 hod.
„Věřte nevěřte“ – výstava výtvarných prací
a posezení u dobrého a sladkého občerstvení
v čajovně „U ježibabky Dětížerky“
11. MŠ Rozmarýnek Polička – Riegrova 7
„Veselý rok v Rozmarýnku“ – výstava výtvarných prací dětí
- 19:00 hod. Krátké vystoupení dětí MŠ Rozmarýnek Polička

13. Dobrotovo kafíčko
– Masarykova ul. 19:00 – 22:00 h.
- Prodej zmrzliny

Muzeum děkuje ing. Evě a ing. Vlastě Jančovým
z Poličky za velkorysý dar souboru horáckého
skla získaného jejich otcem, gymnaziálním profesorem a ředitelem, Karlem Jančem. Obzvláště dvě
sklenice, broušené a lazurované, budou chloubou
muzejní sbírky.
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4. Síň řemesel – Na Bídě 19.00 – 24.00 hod.
- Setkání s ukázkami starých řemesel – paličkování, předení na kolovratu a vřetánku, tkaní,
řezbářství, výroba šperků a jiné. Možnost vyzkoušení…
- Lukostřelba mířením na terč.
- 22:00 hod. Orientální vystoupení a ochutnávka orientálních specialit, příprava čaje ze
samovaru

12. Ekocentrum Skřítek – sál Divadelního klubu
Vrchlického 53, 20:00 – 24:00 hod.
- Prezentace ekocentra s promítáním
- Fotografická výstava o přírodě
- Miničajovna
- Hry – skládání puzzle a poznávání přírodnin
po hmatu

CENNÝ PŘÍRŮSTEK DO
MUZEJNÍCH SBÍREK

David Junek, ředitel

3. Vladimír Gracias – Art studio „U KAŠNY“
Šaffova 105, 19:00 – 24:00 hod.
- Výstava vlastní tvorby – sklo, keramika, obrazy
- 21:00 – 22:00 hod. Beseda o technikách zpracování skla a keramiky.

foto: Marie Kučerová

Bližší informace získáte v Městském muzeu,
Tylova 114, Polička 572 01
tel.: 461 725 769,
e-mail: muzeum@muzeum.policka.org,
www.muzeum.policka.net

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod TD
www.divadelniklub.cz
PÁTEK 6. 6. – od 20.00 Slepá kolej
- Premiéra nezávislého filmu
O Velikonocích se v ulicích Poličky rozpoutalo
kromě šmerkustu, také natáčení nezávislého filmu, který nese název Slepá kolej 3. Tomuto snímku předchází dva nepřímo návazné díly, kteréžto
bude možno všechny pohromadě a premiérově
vidět.
Večer vyvrcholí koncertem kapely XXLblues, která je zároveň i spolutvůrcem již zmíněného seriálu. Přítomni budou autoři, herci a jiné celebrity...
Název filmů: Slepá kolej, 12min., Mikulášská,
15. min, Slepá kolej 3- společné výlety do okolí,
17 min, autoři: polofilm, XXlblues film, Kapela:
XXLblues
weby: polofilm.net, xxlmusic.cz
Vstupné: 50,- Kč
PRVNÍ ROČNÍK FESTIVALU ZASKAKUJÍCÍHO
ZA poROCKOUPÁNÍ
Koná se v areálu v Rohozné u Poličky za každého
počasí.
PÁTEK 13. 6. – okolo 17.00 PTAKOPÜSK 001
NAVRÁTIL BAND - LOS HONGOS - KRAJDA
BLUES - NASAĎTE SKI - PRVNÍ POMOC – VÝSMĚCH - BLOODY WORK - další kapely v jednání
Vstupné: ŽÁDNÉ
SOBOTA 14. 6. – okolo 13.00 PTAKOPÜSK 001
IRMA – KLOAKA – MAGLAJS - LÁDOVI HOŠI
- CHÁTRA 76 – EXTENTION - RACHOT STROJŮdalší kapely v jednání
Vstupné: ŽÁDNÉ
PÁTEK 20. 6. - od 18.00 DIVADELNÍ VEČER - v rámci
festivalu Colour Meeting Katedra alternativního
a loutkového divadla
UŠIMA PODZIMU - strategie bolesti
Komorní kus o dvou hercích a židli, z nichž jeden, k překvapení přítomných, rozlepuje obálku
s nápisem: NIKDY TO NEOTVÍREJ. Činí tak však
ku prospěchu všech a naštěstí jen jednou.
Představení pohupující se na hranici Kun-dy.
Vnitřní příběh všech humanoidů předestřený na
jediném odpoledním rozhovoru, kde se konkrétní

časoprostorový prvek, kterým může být například slovo, stává oknem nebo dokonce dveřmi do
jiné dimenze. Do jaké? NEvím.
Hrají: Vanessa Berglund, Jakub Folvarčný, scénografie: Ivana Kanhäuserová, hudba: David Hlaváč,
produkce: Michaela Rýgrová
REŽIJE ŽIVOT vstupné: v rámci CM, jinak 80,/50,- Kč
SOBOTA 21. 6. – od 15.00 WORKSHOP
v DIVADELNÍM KLUBU
DJ ORDOEUVRE (Francie) - DJ /scratching workshop
V roce 2006 sklidila na festivalu Colour Meeting
zasloužený úspěch francouzská electro-dub-drum’n‘bass parta Dring Toy. Pachatel se vrací na
místo činu – a stejně tak i leader Dring Toy – DJ
Ordoeuvre! DJ Ordoeuvre je v současné době
jedním z předních DJs nové francouzské elektronické scény, je dvojnásobným vice-šampionem
DMC World Final & IDA 2007 a francouzským
šampionem DMC v letech 2004, 2005 a 2007.
Letos přijíždí na Colour Meeting sám, ale bude
mít nabitý program: kromě své 20 minutové DJ
show v sobotu 21.6. na festivalové stage v parku
u hradeb, povede ještě odpoledne v Divadelním
klubu DJ /scratching workshop. Zájemci o tento workshop se můžou hlásit předem na čísle
603 486 857. www.myspace.com/ordoeuvre´
SOBOTA 21. 6. – od 21.00 JUNGLE NIGHT
– SUMMER CAMP
Krops, Lks, Racocheyl (tuzzex soundsystem).
Vstupné: 50,- Kč
Colour Meeting 2008
20. - 21. 6. park u hradeb a Divadelní klub,
vystoupí: -123 min., Navrátil Band, Erzsi Kiss /HU,
Tara Fuki, Družina /SK, Yellow Sisters, The Prelude /UK, Soomood /PL, a další...
www.colourmeeting.unet.cz

Hrají: Peter O‘Toole, Vanessa Redgrave, Richard Griffiths, Tom Brooke
Maurice a Jan jsou vysloužilí herci, kteří tráví dny
pitím ve svém podniku. Jan se obává příchodu
smrti, přesto souhlasí s návrhem jeho neteře, která pošle svoji dceru Jessie, aby se o něho starala.
Jan je po jejím příchodu na infarkt, přestože Jessie
je bohémské děvče, které nemá výchovu a pije.
Mauricovi se však kamarádova mladá příbuzná
zalíbí a objeví v sobě ztracenou vášeň pro ženy.
Ve filmu je možné vidět zvláštní druh romantiky,
jejíž vrchol rozhodne překvapí. Peter O‘Toole byl
za tuto roli nominován na Oscara v roce 2007 za
nejlepší hlavní mužskou roli.
ČTVRTEK 12. 6. – od 20.00
Zámek Nekonečno
Drama , Československo, 1983, 95 min
Režie: Antonín Kopřiva
Hrají: Pavel Kříž, Josef Langmiler, Jiří Ornest,
Vítězslav Jandák, David Suchařípa, Zuzana Fišárková
Několik českých filmů se odehrává v nápravném
zařízení pro mládež, tento se řadí k těm zdařilejším, i když si vypomáhá osvětovými, nabádavými
berličkami. Hlásá, že také chybující mládež dostává příležitost, aby prohlédla a uvědomila si své
chyby, aby se polepšila. Protagonistou vlastně
ani není typický delikvent: nadaný student průmyslovky se v pasťáku ocitl proto, že se vzbouřil
proti autoritativnímu otci a jeho autem záměrně
naboural. Sebevědomý, snadno vznětlivý mladík
se dlouho nedokáže přizpůsobit tvrdým podmínkám, které v tomto zařízení vládnou, prochází
těžkou životní zkušeností
Cena za každé představení 30,- Kč.
ČTVRTEK 19. 6. – od 20.00
OZVĚNY ANIFESTU 2008
To nejlepší z mezinárodního festivalu animovaných filmů pořádaném každoročně v Třeboni.
Vstupné dobrovolné

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 5. 6. – od 20.00 Venuše
Drama , Velká Británie, 2006, 95 min
Režie: Roger Michell

V červenci a srpnu je v provozu pouze restaurace DK.
Na nové a ještě lepší akce se můžete těšit od září.

BĚŽ DOMŮ IVANE ANEB ROK 1968 NA GYMNÁZIU V POLIČCE
Všichni pátráme v muzeích, listujeme ve starých
novinách a spisech, hledáme staré fotky, prostě co
nejvíce informací z roku 1968. Ptáme se našich
maminek a tatínků, babiček a dědečků na to, co si
z tohoto roku, konkrétně z data 21. 8. 1968, pamatují. Všechny tyto vzpomínky a informace se snažíme zpracovat a vytvořit různé prezentace o normalizaci, Pražském jaru, o protestních nápisech proti
okupaci na Svitavsku, o literatuře, filmu, hudbě
v tomto období, o sportovních organizacích apod.
Této práci jsme se věnovali více než tři měsíce v hodinách dějepisného semináře a v našem
volném čase. Výsledky našeho snažení jsme prezentovali na setkání nazvaném Rok 1968 v Poličce,
které se uskutečnilo na Gymnáziu v Poličce v rámci
projektového dne a kterého se zúčastnili nejen někteří studenti poličského gymnázia, ale i studenti
Univerzity třetího věku v DPS Penzion v Poličce.
Vzduch by se dal krájet, nervozita stoupá, každý,
kdo má chvilku volna, si na klidném místě opakuje
vše, co má v prezentaci říct a zdůraznit. Přicházejí
první diváci a posluchači. Čím více se jich v aule
shromažďuje, tím více se stupňují již dříve popsané
pocity. Začínáme a najednou jako mávnutím kou-

zelného proutku se atmosféra mění. Každý, kdo
vystupuje na pódium a prezentuje svoji práci, si
počíná poměrně klidně a s jistotou. Když se podívá
okolo sebe, vidí zhruba dvacet lidí, kteří zaujatě
poslouchají a mají zamyšlený výraz. Co se jim odehrává v myšlenkách, nikdo přesně neví.
Možná pouze poslouchají, možná se jim vybavují vzpomínky z této doby, z data 21. 8. 1968. Čas
zde ubíhá poměrně rychle. Posloucháme různé
přednášky (o normalizaci, Pražském jaru, kultuře
a sportovních spolcích té doby atd.) protkané vyprávěním studentů o vzpomínkách jejich rodičů či
prarodičů. Postupně se dostáváme až k poslední
prezentaci. Avšak ani zdaleka nelze říci, že posledním projektem končí celé toto dopoledne věnované
roku 1968. Naopak.
Nadchází druhá, neméně zajímavá část, kdy
pro změnu ti, kdo tehdy žili, vyprávějí své zážitky
a vzpomínky nám. Atmosféra je zde opravdu silná. Jedna paní povídá o tom, jak jela 21. srpna do
práce do Prahy a z naprostého klidu přijela takřka
do prostředí s tanky, vojáky, střelbou, strachem
a panikou mezi lidmi. Opodál sedící pán vypráví,
jak se zrovna vracel se studenty z vodáckého kurzu

a jak měl strach, aby se dostali v pořádku domů
a hlavně aby se studentům nic nestalo. Atmosféru
trochu odlehčuje jiný muž líčící jak se hádal s vojáky, kteří mu chtěli sníst kedlubny z jeho pole, a jak
v té době byla populární píseň „Běž domů, Ivane!
Čeká tě Nataša.“ A tímto vyprávěním se dostáváme
k samému závěru projektového dopoledne.
Bylo vlastně docela paradoxní, že my, studenti
gymnázia, kteří jsme tento rok nezažili, jsme o něm
vyprávěli těm, kteří na něj mají asi poměrně živé
vzpomínky. A podle mého názoru jedna takováto
vzpomínka vyprávěná ústy toho, kdo toto období
zažil, vydá za hodiny strávené v muzeu mezi papíry. Za sebe mohu říci, že toto dopoledne bylo obohacující pro všechny zúčastněné. Pro studenty Univerzity třetího věku v Poličce z toho důvodu, že si
tuto dobu mohli připomenout a mohli spatřit, jak ji
vnímáme my, kteří jsme tento rok nezažili, a učíme
se o něm vlastně jen v učebnicích, a pro studenty
gymnázia tím, že nám byla přiblížena atmosféra té
doby, pocity a obavy lidí, prostě věci, které z běžné
knížky nevyčteme.
Lenka Stříteská,
Gymnázium Polička
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DŽUNGLE A ŠAMANI NA
NOCI S ANDERSENEM
Začínáme jako každoročně rychlou, ale vydatnou večeří. To abychom všichni načerpali nějaké ty
síly pro letošní Noc s Andersenem. Tento rok se nás
schází opravdu hodně, a tak už se předem začínám
obávat o své hlasivky, které ve snaze přeřvat všechny účastníky, dostanou určitě pěkně zabrat.
Nezbývá nic než začít. A co je na programu?
Za dnešní večer (resp. noc) toho musíme stihnout
opravdu hodně. Zahřívací hry, dokončení a výtvarné ztvárnění příběhu od Jana Wericha, soutěžení na
stanovištích, bojovou hru, kterou si pro nás připravili kvartáni a nakonec vyhlašování vítězů.
Na úvod hrajeme hru nazvanou „Zvířátka“. To
si na začátku každý vytáhne z čepice kartičku se
jménem nějakého zvířete (pes, slon, had, myš...)
a zase ji vrátí zpět. Průběžně se z klobouku losují
kartičky a to vylosované zvíře se posune o jednu
židli doprava. Vyhrává ten, kdo se první vrátí na
své místo. Zanedlouho už si člověk opravdu připadá jako v džungli. Někteří se hlasitě baví a smějí
se, někteří předvádějí zvíře, kterým se pro tuto hru
stali a někteří křičí, že je bolí nohy, jelikož na nich
už asi pět minut sedí sousední slon a ne a ne se
pohnout dál. Naštěstí vše dobře končí a po bolesti
nohou po chvilce nejsou ani památky.
Ve velmi pokročilou dobu začínáme hrát bojovku. Ve chvíli se všichni měníme na kouzelníky, druidy, šamany a podobné kouzelnické mágy. Naším
úkolem je obcházet různá stanoviště, tam si secvičit
kouzlo a následně ho předvést před jakousi komisí.
Za každé správně předvedené kouzlo obdržíme
body, kdo jich získá nejvíc, vyhrává.
Hned po odstartování hry se všichni rozprchneme po škole a trénujeme. Holubička, výskok, zvolání: „Ó, miluji bolest!“, holubička, dřep… - i takto
může vypadat jedno z mnoha kouzel. Celé nacvičování nám ještě ztěžují černí mágové, kteří nás honí
a odchytávají. Každá lapená oběť musí zodpovědět
vědomostní otázku, většinou z okruhu literatury.
Za špatnou odpověď nám černý mág nekompromisně strhává body. Zkrátka je to boj a jeho vítěz musí
mít nejen dobrého pamatováka, ale i obratnost
a alespoň nějaké ty znalosti.
Do spacáků se nám podaří zalézt až po jedné
hodině v noci. Někteří padají vyčerpáním, někteří
mají sil dost na noční povídání. Jediné, co lehce
narušuje příjemnou noční atmosféru, je vyhlídka
vstávání v 6:00.
Noc s Andersenem 2008 se podle názorů zúčastněných vydařila, všichni jsme se skvěle bavili a užívali jsme si spoustu legrace, což je jedním z cílů této
noci. Mimo jiné jsme také přivítali p. Skalskou a čtyři hosty z řad studentů septimy a oktávy Gymnázia
ve Skutči, což byla velmi příjemná návštěva.
Celkově si myslím, že Noc s Andersenem je
výborná tradice, při které se podaří nejen užít si
spoustu zábavy, ale i stmelit třídní kolektiv. Proto
doufám, že tato akce se bude udržovat nadále
a příští rok 2009 nebude jejím posledním ročníkem.
Lenka Stříteská, Gymnázium Polička

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

7. - 8. 6.

MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670,
14. - 15. 6. MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635,
21. - 22. 6. MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614,
28. - 29. 6. MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414,
5. - 6. 7.
MUDr. Procházka Pavel, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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ROZTOMILOSTI
Tak výstižně nazvali učitelé Základní umělecké
školy B. Martinů roztomilý program, který se stal
přehlídkou jejich práce během školního roku.
Po uvedení paní ředitelkou představení zahájili
žáci ze tříd pěveckého oboru. Zpívali se zaujetím
radostně a čistě pod odborným vedením paní učitelky Petry Budigové a pana učitele Petra Kašpara,
který doprovázel na klavír a keyboard.
Postupně nastupovaly děti z tanečních tříd od
pěti do jedenácti let. Jejich jednoduché půvabné
tanečky vzaly za srdce snad každého návštěvníka. Dětičky tančily jásavě a odvážně podle hudby
a zpěvu starších spolužáků, na motivy dětských
a pohádkových písní. Jejich oblečky byly jak na
louce kvítí. Ve scénce „Na paloučku“ snad tančily
skutečné víly.
Nástup starších ročníků už byl v moderním rytmickém stylu, který korespondoval s dospívajícím
mládím. V moci současné hudby a tomu odpovídajících obleků vyjadřovali tancem své prožitky
a životní nadšení. Už samotné názvy vystoupení
charakterizovaly styl tance: Džungle, Rebelové,
Roboti...
Nejstarší ročníky předvedly téměř akrobatické
tance Break dance a Hip hop. Projevovaly v něm
svou sílu, obratnost a vlastně i sportovní prvky.
Literárně dramatické pásmo bylo prodchnuto
neobvykle procítěnou poezií o lásce. S podmanivou přirozeností četly a recitovaly dívky verše plné
citu, vášní, se smyslem pro čest, morálku a odpovědnost. Velmi zajímavé bylo i dramatické vyjádření děje střídajících se dvojic. Recitace jednotlivců

a celku působila opravdově, pronikala tak hluboko
až k samému smyslu života. V dnešním uvolněném
kulturním a morálním dění působil celý program
jak studánka vody čisté.
Zdálo se mi, že i dospívající mládež odcházela
z představení v tichém rozpoložení.
Cítila jsem velkou pedagogickou a uměleckou
profesionalitu všech, kteří program připravili. Za
tím vším jsem viděla jejich cílenou výchovu od
nejmladšího věku k hudbě, výtvarnu, literatuře, tanečnímu pohybu a ke kultivovanému projevu. Též
jejich odpovědnost za formování osobnosti žáků
v estetice a etice.
Roztomilosti byly důstojnou součástí doprovodného programu 11. ročníku Martinů Festu.
Jarmila Čižinská

Vystoupení 1. roč. TO: Na paloučku (Foto P. Klein)

KLOBÁSA VERSUS ŠPEKÁČEK, VÍTĚZEM HRAD
Hrad Svojanov je mým milovaným. Byl prvním ostrá, dcera to nemá ráda?“ „Je taková normální“,
historickým objektem, který jsem jako prcek navští- odvětí slečna ve stánku, „ale bude až za čtvrt hodivil a okamžitě se nesmazatelně a celoživotně vryl
ny“. Tak si dám zatím pivo a limču.
do mé mysli. Tenhle hrad se osudově a dokonce
Nastal čas. Na mou poznámku, že je slečnou
opakovaně osudově zapsali do mého života,… je- daná klobása na tácek poněkud malá, mě s uzarděnomže o tom já psát nebudu, dozvěděli byste se
ním přidá ještě jednu malou. Voní hezky! Spěchám
třeba věci nevídané a neslýchané…
ke stolečku, otvírám nůž, zakrojuji do klobásy,
Dříve, v 90. letech, jsme jezdili s rodinou na
s netrpělivostí ochutnávám, a on to obyčejný špeSvojanov několikrát za rok. Jak přibývala služební
káček. Zbystřuji a už slyším okolní hlasy, a to samé
léta panu kastelánu Čtrnáct, nám ubývala chuť hrad
reptání, dovedete si jej představit. I já si hodnotím
navštěvovat. Nic na tom nezměnil ani jeho poměr- ten „podvod“, mám rád přirovnání, a tady jedno je:
ně krátkodobý nástupce, kastelán Slabý. Proto nyní
Nabízí mi i jiným Škodovku, líbí se mi za tu cenu
velké naděje vkládám do kastelána nového, vzešlé- Škodovka, mám na ni, kupuji Škodovku, platím
ho koncem minulého roku vítězstvím snad průhled- Škodovku, pod kapotou je motor Trabant. Je to
ného výběrového řízení. Kastelána oboru znalého, podvod nebo ne? S autem se můžete projet, ale
mladého, ale zároveň již zkušeného a ambicemi „klobásu“ dopředu ochutnat nemůžete. Nezbývá než
jistě plného, do pana Miloše Dempíra. Dovolil
si stěžovat a pokusit se získat zpět peníze. Při probych si mu touto cestou přát vše nejlepší a mnoho
cházení kolem restauračního okýnka jsem si ještě
úspěchů v jeho počínání. Co bych mu však vůbec
všiml, že tam, o pár metrů dál od stánku, „stejná
nepřál, aby mu jeho práci mařili lidé. Ať by to měli
firma“ čepuje stejné poličské pivo dokonce ve sklebýt turisté a návštěvníci, či, v tom horším případě, nici za 15,-Kč, a to jsem si už řekl dost!!!
jeho spolupracovníci.
Jako vždycky zvítězil hrad u mě i mé rodiny.
Jedné volné květnové neděle jsme s rodinou
Procházka kolem, znovu objevená unikátní gotická
využili k návštěvě hradu, přilákal nás tam jarmark. zahrada. Nově se skvoucí cihlovou barvou střechy,
Nejdříve jsme se potkali se známými, které jsme
která sice vůbec neladí se starší socialistickou (ale
dlouho neviděli. To bylo příjemné. Poté jsem slyšel
velmi patřičnou) střechou na příhradku, pokryod jednoho prodávajícího, vskutku pravého jarma- tou opravdovou břidlicí. Vlastně to vůbec nevadí,
rečníka, že měli s ostatními nějaké nesrovnalosti se
i dříve se flikovalo jak se dalo a bylo to přirozené.
správou hradu, a že se nějak nepohodli, část jich
Výstup na hlásku skýtal pohledy do údolí probarpo sobotě dokonce odjela. To bylo nepříjemné, ale
veném desítkami odstínů zelených tónů nových
říkám si kdovíjak to bylo a neděli si tím neotrávím, výhonků na stromech a keřích. Opravené městečko
není to moje věc. Počasí přeje, žena má dobrou ná- s dominantním kostelem a příroda okolo.
ladu, na mě se směje. Projdeme jarmarkem, většina
Mnohokrát jsem mluvil s různými lidmi o hradě
zboží je úžasná. Tovar je rukodělný, voňavý, neboť
Svojanovu. Pro mě nebude mít nikdy pověst zaprděje z kůží, dřeva, tepaného kovu nebo dokonce
ného a zapomenutého turistického místa, místa kde
z těsta čerstvě pečeného. To je něco na nás, něco
se zoufale snaží správci zaujímat prasaty, ovcemi,
málo pokoupíme i ochutnáme a už jsme na nádvoří. kozami..., nevábné restaurace, smrdutých záchodků
Tam v koutku stánek s vonící udírnou. Klobása za
a tak dál a dál…. Pro mě hrad Svojanov znamená
30,-Kč, poličská jedenáctka za 20,-Kč + 2 kačky za
majestát, stálost, důležitost, pevnost, romantiku,
kelímek. Vůně, chutě se bouří. Domluva s dcerou
nevšednost, tedy výjimečnost, úctu a pokoru.
je úspěšná, hladu nemajíce však klobásu ve dvou
ochutnáme. Pro jistotu se ještě dotazuji: „Není moc
Vladimír Vraspír

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:
DEN DĚTÍ
- zábavné odpoledne pro děti i celé rodiny
- tentokrát na téma piráti, soutěže a hry
Termín:
neděle 1. 6. 2008
Čas:
14.00 – 17.00 hod.
14.30 – vystoupení šermířské skupiny SKANDÁLIA
Místo:
městský park u hradeb – Polička
Poznámka: za nepříznivého počasí se akce nekoná
Informace: Radka Sobolová
SEMINÁŘ – PRVNÍ SETKÁNÍ S POSTIŽENÍM
PRO 7. TŘÍDY
Místo:
klubovna Domova důchodců
Datum:
5.-6. června 2008
Informace: Zdeňka Švecová
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
Termín:
7. června 2008, mezi 19.00 a 23.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
„Svět cirkusu“
- výstava prací dětí zájmových kroužků
- školička žonglování a kouzel
V případě příznivého počasí před Mozaikou:
20.00 hod. - vystoupení zájmových kroužků Mozaiky
- Mažoretky a Gymnastika
22.00 hod. – cirkusové kino – venkovní promítání
Informace: Radka Sobolová

DEN MEZI ZLODĚJI KONÍ
Když je ve škole ředitelské volno, je to vždy pro
děti skvělá zpráva, pro jejich rodiče však už méně.
Na den druhého ředitelského volna jsme v Mozaice
uspořádali pro děti celodenní výlet na Ranč Hidalgo
Radiměř. Pan Hřebíček, který je majitelem ranče, seznámil děti se svými koňmi, ukázal jim, jak se o koně
správně starat a co všechno kůň potřebuje, aby byl
u svého pána šťastný. Jako překvapení zinscenoval
se svými pomocníky pravou westernovou honičku
za zloději koní. Radka Zezulová přijela na ranč děti
naučit základy country tanců a ukázala jim, co všechno dokáže s lanem a lasem. Odpoledne si děti mohly
např. zastřílet z luku a vzduchovky, zajezdit si na koních a vyzkoušet si život na ranči.
Z Radiměře děti odjížděly unavené a spokojené za
pokřiku „DÍKY, DŽORDŽI“
Za SVČ Mozaika Polička
Irena Pletichová

„POHODOVÁ SOBOTA“
- akce jako poděkování našim stálým pomocnicím
- kosmetické a vlasové poradenství, výroba šperků
Termín:
sobota 14. června 2008 v 9.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Informace: Radka Sobolová
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
Věk:
7 – 15 let (2. – 9. třída)
Termín:
10. – 17. srpna 2008
Místo:
RZ Mladočov
Ubytování: 5 - lůžkové chatky a zděná budova
Cena:
2.500,- Kč
Přihlášky: s platbou do 20. 6. 2008
Vedoucí tábora:
Petr Cihlář tel. 602 423 259
e-mail: petr.cihlar@email.cz
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR III. – bez noclehu
výtvarné zaměření – keramika, malování, …..
Věk:
2. – 5. třída
Termín:
14. 7. – 18. 7. 2008
Čas:
každý den od 8.00 do 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
750,- Kč
Přihlášky: s platbou do 20. 6. 2008
Vedoucí tábora: Irena Pletichová
Informace: Irena Pletichová, SVČ Mozaika
tel.: 461 725 352, 736 761 281

SVČ MOZAIKA PŘIJME
NOVÉ VEDOUCÍ
ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
NA ROK 2008/09
Skvělá brigáda pro všechny, kteří rádi pracují
s dětmi či dospělými. Uvítáme nové nápady a trendy.
Hledáme vedoucí pro tyto kroužky:
Hip – hop, break – dance, mažoretky, capoiera,
judo, aikido, sebeobrana, Magic the Gathering,
znaková výchova, letečtí modeláři, textilní tvorba,
flétna, zdravý životní styl, cvičení pro seniory…
a jakékoliv další dle vašeho zaměření a schopností.
Potřebujete-li se ve své činnosti zdokonalit nebo
se nějakou zajímavou činnost naučit, rádi vám po
dohodě zprostředkujeme a zaplatíme vzdělávací
kurz.
Informace:
Olga Hudská, tel: 461 725 352, 736 761281,
e-mail: hudska@mozaika-policka.cz

DĚTI BEZ ÚRAZU
Projekt realizovaný Střediskem volného času
Mozaika Polička, Hasičským záchranným sborem
Polička, Rychlou záchrannou službou Polička, Českým červeným křížem Svitavy, Policií a Pionýrem
Polička.

HLEDÁNÍ POKLADU A PÁLENÍ
ČARODĚJNICE
Magické slovo „čarodějnice“ – pro dospělé, ale
i pro děti. Neznám snad nikoho, kdo by v mládí
nepálil tyto ohně, nepřeskakoval je a neházel rozpálená košťata do výšky. Však i v jedné z kapitol,
slavné knihy Boženy Němcové „Babička“, se Viktorka spolu s chlapci bavila tímto způsobem.
V naší MŠ „Čtyřlístek“ jsme letošní „čarodějnice“
oslavili spolu s dětmi hledáním pokladu, který
nám čarodějnice ukryla. Děti přišly již ráno oblečené v krásných a některé v hodně strašidelných
kostýmech a po celý den se proměnily v čaroděje
a čarodějnice. Ve třídě proběhl rej masek a přehlídka o nejhezčí čarodějnici. Vítězi se nakonec stali
všichni, protože bylo těžké vybrat tu „nej“. Každá
čarodějnice ale i čaroděj byli svým způsobem jedineční.
Po svačince se pak všechny děti ve svých maskách vydaly hledat poklad do okolí MŠ. Šly po předem vytyčené trase, na které na ně čekalo mnoho
úkolů, které jim čarodějnice po cestě přichystala.
Děti nadšeně hledaly cestu podle barevných fáborků a stanoviště, na kterých se ukrývaly úkoly,
které bylo nutno na cestě vyplnit, aby se mohlo pokračovat v další cestě - poznávání stromů, zpívání
písniček, různé druhy čarovných říkadel a hádání,
v jakých obydlích čarodějnice prováděla své čáry.
Vyvrcholením bylo hledání sladkého pokladu
na školní zahradě, který byl odměnou za splnění
všech úkolů. Protože je však čarodějnice bytost zlá,
byla na školní zahradě za trest upálena na ohni,
aby děti v noci nestrašila. Spolu s ní jsme spálili
a vyhnali i všechno „Zlo“ z MŠ. Prožili jsme všichni
krásné dopoledne. I počasí jsme si vyčarovali přímo ideální. A tak po obědě děti usnuly sladkým
a spokojeným spánkem. A čarodějnice je určitě
nestrašila. Vždyť byla přeci upálena.
Poděkování patří také rodičům dětí, kteří se podíleli na výrobě kostýmů a udělali si čas na to, aby
z dětí vytvořili čaroděje a čarodějky.
Hana Tobiášová,
děti a kolektiv MŠ „Čtyřlístek“

Ve dnech 19. – 21. 5. byl zrealizován projekt pro
žáky 4.- 5. tříd základních škol z Poličky a z okolních obcí. Cílem tohoto projektu bylo dosáhnout
větší informovanosti dětí, prohloubení jejich teoretických a hlavně praktických znalostí o silničním
provozu a rizicích s ním spojených. Snahou bylo
snížit podíl dětí na dopravních nehodách a tím
i počet dětských úrazů. Děti si uvědomily rizika,
která z jejich neopatrného a někdy i nezodpovědného chování v silničním provozu plynou.
Akce probíhala v objektu Hasičského záchranného sboru formou zážitkového semináře, kde
malé skupinky dětí procházely jednotlivá stanoviště. 437 dětí se naučilo ošetřit zlomeninu, odřeniny
a poranění hrudníku, vyzkoušelo si dýchání z úst
do úst a masáž srdce. Prověřilo si znalost dopravních předpisů a značek, zopakovalo si, jak mají mít
správně vybavené jízdní kolo a jak se mají chovat
jako účastníci silničního provozu. Poličské děti
na mapě Poličky vyznačovaly cestu z domova do
školy a zaznamenávaly místa, kde se cítí ohroženy, kde mají na cestě problémy. Výsledky budou
předány Odboru dopravy MěÚ Polička. Členové
Hasičského záchranného sboru předvedli dětem
pomůcky a techniku, kterou používají při zásazích
při dopravních nehodách a opět děti varovali před
možnými riziky.
Velký dík ze strany SVČ Mozaika patří všem
lektorům a pracovníkům Hasičského záchranného sboru, který poskytl pro konání akce prostory
a ochotné pomocníky pro technické zajištění akce.
Za SVČ Mozaika
Zdeňka Švecová.
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ÚSPĚCH S HOŘKOU
PŘÍCHUTÍ
První sociální službou na Poličsku semletou
soukolím nového zákona o sociálních službách
se stala Charitní pečovatelská služba při Oblastní
charitě Polička. Na začátku roku byla vylosována
k provedení tzv. inspekce kvality poskytování sociálních služeb - a uspěla.
V druhé polovině března tři inspektoři po tři
dny zkoumali, zda poličská charita poskytuje své
služby způsobem, který dostatečně chrání zájmy
klientů, respektuje jejich práva a naplňuje jejich
individuální potřeby. Prověřovali odbornost personálu, zkoumali profesionalitu, materiální zázemí
služby, personální záležitosti i plnění podmínek
stanovaných pro registraci sociálních služeb. Hovořili s uživateli služeb, prověřovali personál a prošli
veškeré vnitřní materiály organizace vztahující se
k poskytování pečovatelské služby. V třídenním
intenzivním maratónu dotazování a kontroly musel
poskytovatel vysvětlovat, dokazovat a hájit způsob
poskytování služby až do absurdních detailů jakými
jsou například velikost písma na letáku. Výsledek
82 % získaných ze 144 možných bodů a shoda ve
všech třinácti zásadních kritériích je jistě povzbuzující, přičemž hodnotu tohoto úspěchu dokáží ocenit
především poskytovatelé sociálních služeb. Od zahájení inspekcí v minulém roce až do současnosti
je totiž úspěšnost kontrolovaných organizací velice
nízká a poličská charita je pravděpodobně první
zařízení na Svitavsku, které jí úspěšně prošlo.
Hořkou příchuť inspekčnímu úspěchu přidává
pouze fakt, že ačkoliv byla pečovatelská služba vyhodnocena jako kvalitní, musela být pro nedostatek
financí z MPSV v prvním čtvrtletí roku zredukována na úplné minimum. V kontextu s touto skutečností se nabízí otázka, k čemu vlastně inspekce
kvality posloužila, když ani prokazatelná kvalita
není důvodem pro dotační podporu.
Štěpánka Dvořáková

AC DÍLNY A DENNÍ
STACIONÁŘ V PRAZE I DOMA

Na festivalovém pódiu vystoupí:
-123 MIN.
Česká legenda, sice bez žen, ale zato ve světové formě.
ZIRIAB /Sýrie, Libanon
Lidové písně Egypta, Sýrie, Iráku či Libanonu o ženách
a jiných krásách světa.

DJ ORDOEUVRE /Francie
Jeden z nejlepších DJs Francie se představí nejen na
festivalovém pódiu, ale povede ještě odpoledne v Divadelním klubu DJ /scratching workshop. Zájemci (i ženy)
se můžou hlásit předem na čísle 603 486 857.
Ve festivalovém areálu se představí divadla:

SOOMOOD /Polsko
Metal, hip-hop, elektronika a arabská hudba, to jsou
Soomood a taky jemenská zpěvačka, polská basistka
a pár polských chlopaků.
DRUŽINA /Slovensko
Skupina rockerek a rockerů, jazzmenek a jazzmanů, folkloristek a folkloristů, které dala dohromady jejich vášeň
pro slovenské lidové písničky.
YELLOW SISTERS
...čtyři ženské hlasy, čtyři srdce, čtyři přístupy, jak uchopit melodii, rytmus, náladu a vytvořit hudbu. Zvukové
iluzionistky procházející s lehkostí napříč žánry soulu,
funky, r´n´b, world music, jazzu a reggae...

Pachýř Pačejoff:
Veselé příhody Pachýře a Chroše
Strhující monolog mezi kulečníkovou koulí a dlažební
kostkou.
Don‘t Šajn - Malolepá bitva Dona Chuana
(síla 12, charisma 13) proti celému světu.
Divadlo Jednoho Edy: Jak sloni k chobotu přišli
Mirka Venclová a její slon
Kalo DAMU: Vlk a hlad
tentokrát v plynné finštině
Hana Voříšková: O zlaté rybce
pohádka uplácaná z hlíny
Divadlo pro jednoho diváka….
Doprovodný program:

Konec měsíce dubna se vydařil. Dvě tradiční
akce, na které jsme se v tomto období těšili, doplnilo příjemné teplé a slunečné počasí a vylepšilo nám
již i tak velmi vydařený program.
Nadace televize Nova opět pořádala koncert
„Chceme žít s vámi“. Letošní ročník byl již třináctý,
ale vůbec nebyl smolný, jak by pověra předurčovala. Naopak opět nás čekala výborná organizace
ze strany pořadatelů, zábavní moderátoři Gondíci
a program našlápnutý hned od začátku vynikajícími účinkujícími, jako např. Iveta Bartošová, Michal
David, Maxim Turbulenc, Petr Kolář, Heidi Janků,
Helena Zeťová, soutěžící z X Faktoru a jako velký
bonbónek vystoupil poprvé taky vynikající Karel
Gott. Užili jsme si to skvěle, zpívali jsme a tancovali
téměř do padnutí těla, takže nám ani nevadilo, že
se zpáteční cesta trochu protáhla díky zácpě na
dálnici. Opět máme krásné zážitky a už se těšíme
na příští ročník.
Trochu netradičně, o den dříve, ale později se
ukázalo, že prozíravě, protože v ten pravý den už
nepřálo tolik počasí, jsme letos upálili dvě čarodějnice, které se přes zimu na charitě schovávaly.
Nejprve jsme pořádně rozpálili připravenou hranici,
pak opekli buřtíky a jiné dobroty, abychom na to
nešli s prázdným žaludkem, a nakonec jsme nemilosrdně obě čarodějnice postavili na ohýnek. Abychom jim to přeci jenom trochu ulehčili, zazpívali
jsme jim k tomu s kytarou pár písniček. Myslím, že
vůbec nevadilo, že vše proběhlo o den dříve, protože krásné květnové počasí nám dokázalo, že zima
je už opravdu pryč a my se můžeme těšit na pěkné
letní počasí a s ním spojené příjemné zážitky.
Mgr. Havlová Alžběta, vedoucí
AC dílny, Denní stacionář
Oblastní charita Polička
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TARA FUKI
Hudba z pavoučích vláken země snů tiše rozplétá melancholický eros krajiny... v něm odkrývá hlasy, které
konejší... Dorota Barová a Andrea Konstankiewicz, dva
hlasy a dvě violoncella.
ERZSI KISS / Maďarsko
Mimořádně rytmická, expresivní a zcela nezaměnitelná
hudba v podání jedné z nejoriginálnějších maďarských
zpěvaček a její skupiny.
RIDINA AHMED
Súdánsko-česko ruská hlasová čarodějka.
THE PRELUDE /Velká Británie
Irská muzika s punkovým nasazením vypráví pijácké
příběhy z liverpoolského přístavu, ženy čekají doma…
NAVRÁTIL BAND & TRES HONZES /Polička
Tisíc živých slonů, ženy nepočítaje!!!!
MARTA SVOBODOVÁ & FURRÉ
Exkluzivně pro Colour Meeting zahraje nový projekt
zpěvačky a kytaristky Marty Svobodové (ex Budoár
staré dámy)
COLD-BOY-CLAN
Že country a hip-hop nejdou dohromady? Tak to jste
neslyšeli Cold-Boy-Clan… tady ženy neuslyšíte ale
víme, že je všichni milujeme.
kuc
Exotická

úterý 3.6. od 19:00 – kino Tylův dům
Transylvania (Francie 2006, r. Tony Gatlif)
Mladá Francouzka Zingarina přijíždí společně s kamarádkou Marií do Transylvánie hledat svou ztracenou lásku, muzikanta Milana. Živelná road-movie plná úžasné
hudby!
pondělí 9.6. od 19:00 – kino Tylův dům
Persepolis
(Francie 2007, r. Marjane Satrapi, Vincent Parronaud)
Jeden z nejúspěšnejších komiksových románů a vůbec
první íránský komiks přichází na filmová plátna! Autobiografický příběh s lehkostí popisuje autorčino krušné
dětství a dospívání v Íránu za dob islámské revoluce,
války s Írákem a následného režimu.
pátek 20. 6. od 18:00 – Divadelní klub
Katedra alternativního a loutkového divadla – Ušima podzimu
Komorní kus o dvou židlích a dvou hercích, předmětové
a pohybové divadlo pro diváky 16+.
O ženách a mužích v každém z nás, bez ohledu na pohlaví.
O sexu.
hrají: Vanessa Berglund, Jakub Folvarčný
SVĚT ZAČÍNÁ ZA HRADBAMI… JEN HO OBJEVIT
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POHÁR ZA VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽI PRO TALENTOVANÉ CHEMIKY
MÍŘÍ DO POLIČKY
První místo a uznání od čestného předsedy Aka- ny,“ předpovídá Michal Škavrada a doplňuje, proč je
demie věd České republiky si přivezl trojčlenný tým
důležité motivovat mladé vědce po finanční stránce:
studentů gymnázia z druhého ročníku soutěže »O „Studenti v dnešní době už neví proč by dělali něco
pohár Becario«. Soutěže mladých experimentálních navíc. Tak je důležité je motivovat třeba finanční
chemiků, pořádané Občanským sdružením na pod- odměnou.“
poru vzdělanosti studentů v technických oborech
Jak s ní Vojta s Martinem naloží se můžete dočíst
Becario, se zúčastnilo 28 projektů z celé republiky. v následujícím rozhovoru. Škola svých dvacet tisíc
Tým Gymnázia Polička ve složení Vojtěch Bednář, využije k výbavě laboratoří.
Martin Mareš a Filip Petrásek pracující pod vedením
Mgr. Jana Sigla a Ing. Michala Škavrady, PhD. vyCo bylo motivací přihlásit se do soutěže? Vojta:
pracoval projekt na téma Magnetohydrodynamický „Chtěl jsem zkusit nějakou soutěž, kde nemusíš pořád
generátor.
něco počítat. Různý olympiády a semináře - na nich

Finálová prezentace

Vítězný tým v senátu

POZVÁNKA DPS PENZION
3. 6. Šikovné ručičky 13.30 hod. pracovní místnost, malování kočiček.
4. 6. Odemykání atria – 14.00 hod. atrium
v Penzionu. Taneční kroužek při Poličské univerzitě třetího věku zatančí Besedu a společně
s Poupaty si zazpíváme známé písničky. Zájemci se
nahlásí na recepci, zaplatí 15,-Kč (uzenina, chleba,
hořčice, pití).
10. 6. Keramika – 13.30 hod. pracovní místnost
11. 6. Hrátky s pamětí – 14.00 hod. společenská
místnost.
12. 6. Výlet po okolí - Poličská univerzita třetího
věku – Lucký vrch, Bystré, Trpín, Olešnice (beseda
s Dr. Pešou, modrotisk, oběd), Svojanov. Odjezd od
Penzionu v 10.30 hod. Zájemci se nahlásí na recepci a zaplatí za dopravu 60,- Kč.
18. 6. Posezení na přehradě – opečeme si
uzeninu, zazpíváme známé písničky. Kiosek s občerstvením bude otevřen. Uzeninu si objednejte na
recepci do úterý 17. 6., vybíráme 15,- Kč (uzenina,
chleba, hořčice). Odchod od Penzionu ve 13.30
hod. Kdo bude mít nahlášenou dopravu – odjezd
od Penzionu ve 13.45 hod.
24. 6. Slavnostní zakončení semestru Poličské
univerzity třetího věku ve 14.30 hod. v jídelně
Penzionu.
25. 6. Křeslo pro hosta – 14.00 hod. ve společenské místnosti. Tentokrát naše pozvání přijala
paní RNDr. Růžena Tomanová.
26. 6. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna
Penzionu. Zazpívá pěvecký soubor Poupata, zahraje pan Hladík.

Cílem soutěže bylo navrhnout, zrealizovat
se stále jen počítá a nic praktického se tam nedělá,
a poutavě prezentovat chemický projekt. Přitom dvě
tak jsem chtěl zkusit soutěž, kde můžeš něco trošku
třetiny týmu se za chemiky nepovažují, Martin má
dělat a vyrobit. A přišel pan Sigl a měl nápad na
zájem o informační technologie a Vojta se daleko
tohle zařízení, tak jsem si udělal model doma, zjistil,
více vyzná ve fyzice. Právě spojení fyziky s chemií
že to funguje, a pak přišlo zadání soutěže a zrovna
se ukázalo jako dobrá volba a zaujalo čtyřčlennou
se hodilo téma. Elektřina a chemie. Takže jsme se
porotu včetně jednoho z nejvýznamnějších fyzikál- dali s klukama dohromady a už jsme jeli.“ Martin:
ních chemiků u nás, prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, „Já jsem se k tomu přidal ve fázi, kdy první demonDr.Sc. „Fyziky v našem projektu bylo nejvíc a to ho
strační model fungoval a začal se tam řešit nějaký
opravdu oslovilo. Když kluci skončili, otočil se na nás
technický problém a já měl nápad, jak to vyřešit
I přes aprílové počasí bylo venku už cítit jaro
a uznale pokývnul, což od čestného předsedy Akade- a tak jsme se vlastně dali dohromady.“
a v DPS „Penzion“ se pořád něco dělo. Senioři velmi
mie věd docela potěší,“ potvrzuje Michal Škavrada,
Od kdy jste na projektu pracovali? Vojta: „První
rádi cestují a tak se vydali pomocí videa na Tahiti.
který společně s Janem Siglem studenty na vyhláše- zkušební model jsem měl hotový už v lednu.“
V duchu hesla – jsme to, co si pamatujeme, proběhly
ní do Prahy doprovázel.
A součástky modelu jste si vyráběli sami, nebo pří- ve společenské místnosti Hrátky s pamětí. Dnešní
První místo bylo oceněním nejen stovek hodin, pravy probíhaly ve škole? Vojta: „Doma jsme to dávali
doba klade na naši schopnost koncentrovat se na
které kluci - hlavně Vojta - nad projektem strávili, dohromady a pak testovali v laboratoři fyziky. Muse- příchozí podněty velké nároky. A tak jsme se věnoale také skvělé finálové prezentace na půdě Vysoké
li jsme totiž hodně experimentovat. Třeba s magnety, vali koncentračním cvičením. Hledali jsme rozdíly
školy chemicko-technologické: „Martin Mareš před- abychom našli pro nás výhodné magnetické pole.“
v obrázcích, cesty v bludišti... Cvičení jsou snadná,
vedl takovou prezentaci, kterou by mu mohli závidět
Takže metoda pokus-omyl? Vojta: „Asi tak, to se
zábavná, senioři je mají velmi rádi a moc dobře vědí,
studenti a pomalu i někteří docenti na vysoké škole. jinak nedá dělat.“ Martin: „Proto je to taky soutěž
že trénování paměti je dobrý nástroj proti stárnutí.
Mluvil naprosto jistě, bez chyb, byl v tom humor – bylo
v experimentální chemii a elektřině.“
V šikovných ručičkách senioři vytvářeli z vaty
to dobrý,“ hodnotí vystoupení před porotou Michal
Ve finále se prezentovalo 14 projektů a ten váš
a škrobu kočičky, oblíbené domácí miláčky a v keŠkavrada. „Jedna věc je udělat takovou pomůcku a ta
přišel na řadu jako poslední. Když jste před sebou
ramické dílně glazovali domečky. V Penzionu se
druhá to umět prodat. Byly tam dobré experimenty, viděli ostatní projekty, říkali jste si v duchu, že ten
také zpívalo s pěveckým souborem Poupata a panem
ale neuměli je odprezentovat,“ doplňuje Jan Sigl.
váš by nemusel být zase tak špatný? Martin: „Projekty
Hladíkem, na narozeninovém zpívání. Poslední den
V sestrojené aparatuře studenti využili magneto- byly seřazeny tak trochu podle zajímavosti. Takže
v dubnu se senioři sešli v kavárničce věnované čarohydrodynamického pohonu, který využívá pohybu
popravdě když jsme viděli ty první, tak jsme si říkali, dějnicím, ohni a kouzlům.
kapalného vodiče v magnetickém poli. Podobný prin- že oproti nim máme velký náskok jak v přípravě, tak
V měsíci dubnu proběhla v Lysé nad Labem výcip už je v současnosti využíván například v Japon- v prezentaci. Ale posledních pár projektů před námi
stava „Šikovné ruce našich seniorů“. Na této výstavě
sku při konstrukci lodí nebo ve Švédsku při zpraco- už byla zajímavá témata kvalitně zpracovaná a už
byly vystaveny i práce seniorů vytvořené v DPS
vání oceli. Samotný princip je znám už od 18. století, nám to v uvozovkách »nahánělo strach«.“
„Penzion“ v Poličce. Paní Hegrová, Švejdová, Klozová,
ale teprve moderní technika ho dokáže v praxi vyuBylo na vás od poroty hodně dotazů? Martin: „Na
Mastná, Styblíková, Peterková, Vltavská, Honzátková,
žít. Význam projektu spočívá v tom, že si kluci s vy- nás moc ne, dovoluji si tvrdit, že prezentaci jsme měli
Haderová, Tichá a paní Kadlecová obdržely pamětní
užitím moderních elektroanalytických metod sami
fakt připravenou a vyčerpávající, dobře strukturova- list a dárečky. Všem děkujeme za reprezentaci našesestrojili celou aparaturu včetně zdroje elektrického
nou.“ Vojta: „Však jsme si s tím dali práci, měsíc jsme
ho Penzionu a přejeme hodně tvůrčích nápadů ve
napětí nebo optického měření průtokové rychlosti
dělali jen o tom, jak to podat.“
výtvarné dílně – Šikovné ručičky.
a současně provedli důkaz fyzikálních Faradayových
Aparaturu jste předvedli na projektovém dni
zákonů.
gymnázia. Vypadají lidé při prezentaci, že rozumí?
Poličští měli možnost si magnetohydrodyna- Martin: „Ne. Řekl bych, že tak jeden dva se tam namický generátor prohlédnout v rámci projektového
jdou. Ale máš pravdu, že i nám trvalo dost dlouho do
dne na gymnáziu začátkem května, kdy studen- problematiky proniknout.“
ti představovali veřejnosti projekty z různých
Kromě poháru a diplomů jste získali i finanční
předmětů. V současnosti je v laboratoři fyziky ocenění. Už víte, jak s ním naložíte? Martin: „Já nea z aparatury předváděné před členy Akademie věd
vím, to se určitě nějak využije. Když je před prázdČR »povýšil« na učební pomůcku.
ninama.“ [smích]
Nejedná se zdaleka o první úspěch, v loňském
Měli bychom ještě něco vědět na závěr, nějaké
roce si přivezli studenti gymnázia Václav Ridl a Ivo- poselství? Martin: „Možná, kdyby měl někdo zájem,
na Králíčková z prvního ročníku stejné soutěže
ať se nebojí a přihlásí se tam, není to nic strašného.
3. místo. „Naše úspěchy jsou snad předzvěstí většího
Je to hodně práce, ale stojí to za to. Zvlášť, když je
zájmu studentů o přírodovědně-technické obory, kte- potom takovýhle úspěch.“
ré v posledních letech nejsou bohužel příliš preferováJaroslav Najbert

Z ČINNOSTI DPS PENZION
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ODPOVĚĎ NA „NĚKOLIK ODPOVĚDÍ“
V květnové Jitřence vyšel článek „Několik
st. p.č. 18 zahrnuje jen dvůr. Zahrada, tedy to, co
odpovědí“ podepsaný Davidem Junkem. Protože
je mezi garáží a hradbou, je parcela 1/1, kterou
se jedná o reakci na můj článek „Tajemství fary
za protektorátu na město nepřevedli, a proto její
v Poličce“, považuji za svou povinnost podat čte- vlastnictví církvi nepřetržitě zůstalo. Na radnici
nářům pravdivé informace.
v Poličce byli tehdy natolik rozumní lidé, že bezV první části článku se pan Junek zabývá nej- úplatný převod fary schválili. Byli si také vědomi,
prve výpočtem nájemného za deponování soch
že město neplatí farnosti nájem za užívání světlegionářů v garáži fary. Čtenář mého článku jistě
ničky B. Martinů. Z naší strany jsme výměnou
postřehl, že moje poznámka o tomto nájmu byla
za bezúplatný převod fary do vlastnictví církve
spíš o tom, že jsme kvůli čekání na stěhování
darovali městu právo zdarma užívat světničku
soch těžkou technikou nemohli opravovat vrata
B. Martinů. Vstupné ze světničky je pro město
a podlahu garáže, než o financích. Důležitější
trvalý příjem. O tom v článku zmínka nebyla.
informace je ta, že „město ř. k. církvi darovalo
Druhá část článku začíná diskusí o renesančvelkou budovu fary i s obrovským dvorem-zahra- ním oltáři, který jsme nalezli na půdě fary, ale
dou.“ Tady už nájemné vypočítáno není, má si
zase míří někam jinam. „Že by jej některý poličodpovědět každý sám. Řada z těch lidí, kteří mě
ský děkan přestěhoval na půdu fary do Poličky?“
přišli požádat o odpověď do Jitřenky, říkali, že
Rozumí se z kostela v Sádku. Do roku 1900 byl
se tím podbízí odpověď typu: „Naše město obda- Sádek poličskou filiálkou. Děkan měl tedy povinrovalo církev a připravilo tak nás občany o jeden
nost se o mobiliář starat. Jistě tím oltář zachránil
příjem do městské pokladny.“ Jaká je skutečnost?
před zničením a zcizením. Ale to, co má pan
Budova děkanství č.p. 1 st. p.č. 18 v k.ú. Polička
Junek na srdci, je současná situace. Svěřuje se se
byla skutečně majetkem města. Po mém příchodu
svými starostmi o mobiliář zdejších kostelů. Píše:
do Poličky jsem tuto věc musel řešit.
„Dočkáme se odpovědí nebo to ponecháme jako
Právník biskupství zjistil všechny okolnosti
tajemství pro naše následovníky?“ Zde je důvod,
a informoval mě i město, že jsou v podstatě dvě
proč musím psát tento článek.
možnosti: Buď se budeme soudit o vydržené práPo roce 1989 došlo k vlně vloupání do kostelů.
vo a soud vyhrajeme, anebo nám město bezúplat- Byli jsme nuceni k mnoha opatřením, mimo jiné
ně faru převede do vlastnictví. Jak k tomuto stavu
i k deponování cenných předmětů na bezpečnějdošlo popisuje v žádosti o tento převod: „Fara
ší místa. Když se do kostela sv. Michaela vloupal
je dle vládního nařízení z 12. 6. 1941 č. 265 Sb.
jeden zdejší občan, některé cenné památkové
zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a Morava
věci odcizil, jiné zničil. Policie ho brzy dopadla
ve vlastnictví města Poličky.“ Dále vysvětluje, že
při vloupání do ZOU, ale nedostali jsme od něj
se to stalo tím, že město bylo tzv. patronem. Též
nic zpět, ani náhradu škody. Tento člověk jistě
vysvětluje i vydržené právo, které je touto okol- ocení informaci, že ty cenné obrazy jsou na faře.
ností ještě zřejmější.
Alespoň půjde najisto. Jsou jinde, protože diecéze
Po válce bylo mnoho jiných starostí, po
má tajné depozitáře, přeci si to nedám do bytu.
roce 1948 nebyla vůle toto řešit, proto se řešení
Ale říkejte lupičům, že jsou na špatné adrese, že
odstraňující zvůli fašismu konalo až roku 1994. pan Junek informoval mylně.
V článku je faktická chyba. Když píše o „obrovKromě ochrany památek před lupiči je ještě
ském dvoře-zahradě“, jistě si každý pohledem
druhý důvod, proč se s věcmi v kostele hýbá.
z věže udělá o té obrovitosti představu. Jenomže
Kostel se používá, slouží svému účelu. Pravdy
víry jsou stále stejné, ale lidské okolnosti se mění.
A církev je v této věci pružnější a modernější víc,
než si mnozí myslí. Církev vytvořila a uchovala

KAŽDÝ JSME NĚJAKÝ

Dovolte i nám „nepočítaným“, abychom vzdali
velký dík za vše dobré knězi, který v naší farnosti
působil šestnáct let. Byl by to dlouhý seznam,
kdybychom chtěli vypsat vše, co se mu za ta léta
podařilo.
Kněz ovlivňuje svým životem, názorem, přístupem k druhým a především veřejným vystupováním od kostelního ambonu mnoho lidí. Proto je
dobré, aby po určité době přišel zase jiný a vnášel
nové, odlišné prvky mezi věřící i ostatní občany
města. Tak mohou jedni žít ve shodě s knězem stávajícím a druzí s vědomím, že se snad více ztotožní
s tím příštím. Nevzniká tudíž pocit potřeby bouřit
se proti něčemu co není trvalé a naopak pociťovat
vděk za to, co právě dostávám.
Že k této periodické výměně kněží, dochází
zpravidla po sedmi, osmi letech, má zřejmě svůj
význam. Kdyby tomu stejně bylo i u nás v Poličce,
jak velké bolesti a smutku by se dalo předejít.
Nastává pro nás nová etapa života ve společenství farnosti, kéž nás s pomocí Boží spojuje
láska a tolerance, bez zášti a nevraživosti vůči sobě
navzájem. Vždyť Bůh nás stvořil jako samostatně
uvažující bytosti a tak se snažme respektovat druhé
i když mají jiný názor než já, protože každý jsme
nějaký.
Za nemalou skupinu farníků všech generací
Stanislav Grubhoffer
Michal Popelka
Ing. Petr Škvařil
Pavel Klimeš
Mgr. Alena Dvořáková
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kulturní hodnoty i ve formě výtvarných památek
víc než kdo jiný. Proto ale není povinna se stát
konzervou. Vždyť ani v muzeích není uspořádání
věcí dáno jednou provždy, ale expozice se mění
podle dobových požadavků. A muzeum je mrtvý
prostor, zatímco kostel je shromaždiště lidu, tedy
živý prostor, který se vyvíjí s dobou.
Hlavní otázkou je lustr. Každý můžeme uvažovat po svém, zda železná konstrukce esteticky
ladí k jednotnému dřevěnému mobiliáři. Ale to
hlavní je zvuk. Třikrát jsme předělávali ozvučení kostela. Slyšet bylo, ale nebylo rozumět. Po
odstranění lustru problém zmizel. Vrátit lustr
znamená vrátit akustickou závadu. To je hlavní
argument proti vrácení lustru. A pak možná ještě
to, že přeci není původní. Nebo za první republiky se v kostele něco měnit mohlo a dnes už ne?
Uvažujme absurditu požadavku, že se v kostele
nesmí nic změnit. Smíme zavést elektřinu? Smíme
udělat ozvučení? Je dovoleno přidat do kostela
nový lustr? Je dovoleno ho tam odtud ubrat? Můžeme přidat lavice? Je možné změnit uspořádání
věcí v prostoru kostela? A kdo vlastně má právo
o tom rozhodnout?
Úpravy liturgického prostoru podléhají schválení diecézní liturgické komise, což je orgán
biskupství jakožto nadřízené církevní instituce.
Pokud se jedná o památkově chráněné předměty
nebo prostory, je k tomu nutné schválení státní
památkovou péčí. Jakým právem klade pan Junek
takové otázky? Je on snad dozorčím orgánem nad
biskupstvím i státní památkovou péčí?
Já mu přeci také nemluvím do jeho kompetencí v muzeu přesto, že z vlastní zkušenosti vím,
jaký nezájem má o svěřené památky. Když jsem
psal článek o opravě světničky B. M., nezmínil
jsem se o tom, že pan ředitel muzea se odmítl
postarat o mobiliář, který je majetkem muzea.
Musel jsem se o něj postarat já. Proto je nespravedlivé, že on píše o mé správě památkových
věcí tak, jako kdybych něco zanedbával nebo
dokonce ničil.
P. Rudolf Zahálka,
děkan v Poličce

PODĚKOVÁNÍ DOSUD MLČÍCÍ VĚTŠINY
PÁTERU RUDOLFU ZAHÁLKOVI
Chcete zpívat Bohu chválu? Sami buďte tou chválou. Boží chválou jste, když dobře žijete.
Po téměř šestnácti letech působení v naší farnosti odchází na vlastní žádost P. Zahálka.
Mnoho lidí se diví a ptá se proč? Ekonomická
rada farnosti byla 12. 4. 2008 seznámena generálním vikářem Mons. J. Sochou s tím, že skupina
farníků podala stížnost na P. Zahálku. Nechceme
podrobně rozvádět důvody, které ho vedly až
k rozhodnutí odejít. Je smutnou skutečností, že
v pozadí jsou dlouhodobé aktivity skupinek a jednotlivců, kteří nechtěli uznat autoritu a odpovědnost kněze a duchovního správce. To vše bohužel
ztěžovalo jeho práci a psychicky ho deptalo. Skutečností je, že odchází dobrý kněz, který v Poličce
zanechává velké dílo. Spolu s paní katechetkou
vykonali obrovské množství dobré, poctivé práce
a to jak v oblasti hmotné, tak hlavně v oblasti
duchovní.
Tato jejich práce byla širší veřejnosti málo známá.
Uvádíme proto stručný výčet činností.
Práce s dětmi byla zcela nově pojatá po stránce
duchovní i výchovné. Např. dětské mše, „školička“
pro nejmenší, dětské obřady vánoční a velikonoční
a další.
Pro dospělé farníky proběhla duchovní příprava
na biřmování, duchovní obnova pro manželské páry,
příprava na prožívání svátků, všechny promluvy
a kázání přinášely náměty pro naše životy.

Podle biskupské a vikářské vizitace byla farnost
vedena bez závad a problémů, včetně administrativních prací a hospodaření s finančními prostředky.
Na opravách a úpravách kostelů a far sami doslova „dřeli“ a tyto budovy jsou nyní ve velmi dobrém stavu. Byly opraveny kostely v Pomezí, v Sádku,
sv. Michaela a sv. Jakuba v Poličce a zřízena kaple
na faře. Došlo k úpravě liturgického prostoru v kostele v Poličce a v Sádku. Po dlouhých letech byl
zprovozněn kostel v Modřeci. Opraveny byly fary
v Poličce a v Sádku.
Možno zmínit i ekumenické bohoslužby a setkávání, poutní zájezdy, pořádání koncertů v našich
chrámech, netradičně pojaté hojně navštěvované
výstavy betlémů.
Za to vše P. Zahálkovi a p. katechetce Sienské
z celého srdce děkujeme. Mrzí nás, že pan farář byl
donucen odejít a omlouváme se, že jsme si ho více
nechránili.
Přejeme jim oběma, aby se brzy zotavili ze
zklamání, které zažili v Poličce a nabrali nový elán
a optimismus do další práce.
Poděkování podepsalo 402 farníků.
Za farníky předali redakci Jitřenky:
Ing. Jiří Lichtág, Ph.D.
Ing. Karel Hnát
Ing. Jan Kapoun
Pozn. redakce: Články na této straně neprošly
redakční úpravou.

PRVNÍ CELOSTÁTNÍ AKCE CANTES O.S. V BOROVÉ
První účastníci školení členů CANTES o.s.
se sjíždějí 25. 4. do kempu v Borové. Jedná se
o členy ze vzdálenějších míst. České Budějovice, Praha, Beroun, Žatec, Kladno, Brno a další.
V sobotu ráno přijíždějí další členové se svými
čtyřnohými miláčky. Také se zde setkávají různá
plemena. Boloňský psík, stejně jako King Charles
Španěl nebo stafordšírský bulterier se proplétají
mezi nohama větších plemen Irského vlkodava,

postarají o odstranění pocitu hladu a podráždí
chuťové buňky. Za chladných nocí se účastníci
ukládají na lože v apartmánech a chatách. Asi si
někteří v duchu promítají následující den, kdy budou psi testováni pro výkony canisterapie
Neděle vítá první otužilce do krásného, ale
chladného rána. Vyvenčit psa, zbavit se nadměrné nervozity, kterou psovodi přenášejí na
psy a výkony potom nejsou jako běžný den bez

psů – až do stáří 18ti měsíců a další zkoušky
různého zaměření.
Podle hodnocení účastníků se akce velice líbila i přes zklamání jednotlivců ze zkoušek a celkovou únavu všech zúčastněných. Mnoho dalších
canisterapeutických týmů bude vykonávat tak
prospěšnou činnost s názvem canisterapie.
Převážná většina členů CANTES o.s. Polička
je nahlášená na podzimní školení a i když se

Obejmout psa

Irský vlkodav s vozíčkářem
Novofundlandského psa, Akita Inu a volně po- stresu. Jsou vytvořená čtyři pracoviště pro testobíhajících německých ovčáků. Švýcarští ovčáci
vání psů tak, aby se na vzájem nerušila. Pejsci
svítí svoji krásnou bílou srsti. Větší počet golden
s nervozními psovody nastupují na testy. Na
a labradorských retrieverů se kamarádí se psy
bez průkazu původu.
CANTES o.s. je podle regionů v ČR rozdělen
do canisterapeutických skupin. Polička zatím
stále kraluje v počtu členů. Těžko by se zvládl
plný stav členů na školení a z tohoto důvodu se
provádí na dvě etapy. Jarní a podzimní.
Školení má v programu besedu s veterinářem,
výchovu a výcvik psů, který je rozdělen na canisterapeutické začátečníky a pokročilé. V obou
skupinách se psovodi mnohému naučili.
Nutno načerpat dalších sil a to lze při dobrém
obědě. Posíleno se schází přes 40 účastníků ve
velké společenské místnosti na Valnou hromadu
CANTES o.s. ještě proběhne krátká VH Canisterapeutického svazu, který končí činnost a ruší se.
Tento svaz se rozdělil na dvě organizace a to na
CANTES o.s se 3 všech členů a zbytek je v druhé
organizaci. Na Poličku to nemá vliv. Celá skupina
pracuje pod CANTES o.s. Valná hromada probírá
základní problémy a apeluje na členy i vedení
skupin, aby se zapojovali do grantů a obraceli
se na úřady měst, kde v jejich regionech provádí
canisterapii v různých zařízení. Nelze nechávat
veškerou zátěž jen na funkcionářích. Na závěr
VH se rozdávají certifikáty pro canisterapeutické
Pane rozhodčí za kolik bodů?
týmy a průkazy canisterapeutických psů.
Krátká přestávka a následuje prezentace canisterapeutických skupin, které si dovezly CD
každém stanovišti je rozhodčí se svými asistenty
a nebo DVD. Promítají se záběry z výkonů a pso- – figuranty. Nastává kolotoč, kdy canisterapeuticvod každý promítnutý obrázek okomentuje. Jsou
ké týmy dokazují svoje schopnosti zvládat požato názorné výkony canisterapie a je možné, aby
dované výkony.
se účastníci školení pokládali otázky ke každému
Nikdo není bez chyb a tak dochází k nesouobrázku. Také byly názorně předvedeny některé
hlasu s ohodnocením, ale zde je rozhodčí, který
pomůcky pro canisterapii. Tak se dostáváme
musí posoudit výkon. Je smutné, když psovod
k ukončení náročného dne.
uroní v ústrani slzu. 5% je neúspěšných a to něV restauraci se vaří do 19 hodin a tak se mno- kteří vykonávali i více zkoušek. CANTES o.s. má
ho účastníků urychleně přemístí do míst, kde se
šest různých zkoušek a to od zkoušky mladých

jarního školení zúčastnili, tak budou testovat své
psy až na podzimní celostátní akci.
Po rozdělení Canisterapeutického svazu
a následného zrušení má CANTES o.s. 80 členů
v ČR. Je to stále málo, ale dnešní doba není pro
takovou činnost asi vhodná. Sponzoři mají tak na
nejvíc zájem pomoci tam, kde se jim to vrátí jako
reklama. Sbírky se zaměřují na výstavby zařízení
a nebo vybavení těchto zařízení, ale naprosto
se zapomíná na ty, co se přímo podílí na práci
s klienty a to ještě v náročnější činnosti jako je
zooterapie, kde je canisterapie jejím článkem.
Nebýt grantu Pardubického kraje a pomoci města Poličky, tak skupina CANTES o.s. Polička by
nebyla schopná nakoupit důležité pomůcky pro
klienty na canisterapii.
Bohužel právě pomůcky pro postižené jsou
finančně velice nákladné. Příkladně do Speciální
školy v Poličce bylo pro děti v rehabilitační třídě
a žáky ve speciální třídě zakoupeno a propůjčeno
skupinou několik pomůcek pro polohování a výuku v celkové hodnotě přes 22 000,- Kč. Jediný
sponzor z Poličky (nechce být jmenován) zakoupil a daroval dvě pomůcky v hodnotě 14 000,- Kč
a jiné pomůcky za 20 000,- Kč. To se jedná jen
o dvě zařízení. Ani koruna nejde na mzdy za výkony. Do grantu si dala skupina nákup digitální
kamery, protože jen tímto záznamem lze dokázat,
jaké změny se dějí s klienty. Často jsme slyšeli
„to je zázrak“. Také pro další výuku a předvedení
na školení to je nutné. Při snížení požadovaného
grantu je nutné něco z rozpočtu odebrat. Zatím to
vždy odnesly náklady na činnost jako poštovné,
kancelářské potřeby, propagace, kamera a další
položky.
Velice úspěšné jsou brožurky vydávané organizací, tisk provádí kvalitně tiskárna v Poličce.
Nelze však potřebnou brožurku vydávat každý
rok. Nejsou na to peníze. První jsou klienti a další náklady, i když s tím souvisejí, si hradí členové
a nebo to jednoduše není. Ono je náročné chtít
na případném zájemci, aby věnoval svůj volný
čas, a místo, aby dostával odměnu za vykonanou
práci, do činnosti naopak vkládá. To je proti všemu v dnešním životě.
Naopak, pokud by se za canisterapeutické
výkony platilo, tak se rychle dostane klient až
za hodnotu peněz a ty jsou více jak cit, pochopení, láska a obětavost. Pes se stává strojem na
peníze, a tak se s ním zachází. Toto vše nepatří
do canisterapie. Pro správného člena CANTES o.s.
by měla být canisterapie drogou, ale tou vzácnou,
která pomáhá.

14

DiC POLIČKA INFORMUJE
3. 6. od 9:00-15:00 se koná Den otevřených dveří
v Domečku.
Dětské informační centrum již pět let pomáhá
občanům na Poličsku. Přijďte se podívat, popovídat si,
zhlédnout videodokumenty o naší činnosti, fotografie
z našich akcí.
Najdete nás v Základní škole Na Lukách – boční
vchod do tělocvičny, Švermova 401, Polička.
Domeček slouží široké veřejnosti:
Je k dispozici maminkám s dětmi na mateřské dovolené. V Domečku si děti mohou pohrát v prostorné
herně, maminky si zde mohou zacvičit, popovídat
nebo zorganizovat činnost dle vlastního uvážení. Asistentka starající se o provoz Domečku je připravena
pomoci jak s organizací činnosti, tak i s hlídáním dětí.
K dispozici je počítač s připojením na internet, kuchyňka pro ohřátí jídla a přípravu nápojů, přebalovací
pult pro malé děti.
V odpoledních hodinách využívají Domečku
i starší děti v rámci volnočasových aktivit – počítačové hry, člověče, nezlob se, pexeso.
Jedenkrát měsíčně se zde scházejí i senioři.
Domeček můžete využít i při vaší oslavě narozenin, pro schůzky, při aktivitách, a to i během
víkendu.
V Domečku obdržíte i informace o poskytování
osobní asistence pro dospělé a děti – pondělí 13:0015:00, jiný termín po domluvě
Bližší informace Vám podá během provozní doby
asistentka v Domečku, informovat se můžete i telefonicky na tel: 605 177 027 v době od 8 do 15 hod.
Provoz Domečku:
Pondělí
8:00 – 16:30
13:00 – 16:30 volnočasové aktivity pro děti
Úterý
8:00 – 15:00
13:00 – 16:30 volnočasové aktivity pro děti
15:00 – 18:00 Klub maminek
18:30 – 19:30 kalanetika
Středa
8:00 – 16:30
13:00 – 16:30 volnočasové aktivity pro děti
Čtvrtek
8:00 – 15:00
13:00 – 16:30 volnočasové aktivity pro děti
16:30 – 18:00 Aerobic
18:30 – 19:30 kalanetika
Pátek
8:00 - 15:00
13:00 – 15:00 volnočasové aktivity pro děti
15.00 klub seniorů (každý třetí pátek v měsíci)

eská pojišovna, a.s.
hledá vhodné
kandidáty na pozice


  
     


  

 

     
   
 !
 "# #
$ % % & & % '
  
    ( )!
*+ %,# ( % -. &

  !

%  # 

$   
  # &

"# # # 
$%# &#''()*+,)*&
-!  # . / /0

15

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 18. května uplynulo 20
let, kdy nás navždy opustil náš
milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan Zdeněk Stodola
z Poličky.
Dne 3. března jsme vzpomněli
6. výročí od úmrtí jeho manželky
a naší milované maminky, babičky a prababičky, paní Ludmily
Stodolové.
S velikou láskou stále
na ně vzpomínají jejich
syn a dcery, vnoučata
a pravnoučata.

Dne 8. 6. 2008 uplyne rok od
náhlého odchodu drahé maminky paní Jany Mazalové. Nikdy
nezapomenou
synové Jaroslav a Zdeněk.

Dne 21. června to už bude
sedm dlouhých roků, kdy od nás
odešla tam, odkud není návratu,
naše drahá manželka, maminka
a babička paní MARIE JÍLKOVÁ.
Nikdy nezapomeneme na Tvoji
lásku a obětavost.
Stále vzpomínají manžel
a děti s rodinami
Dne 14. června 2008 uplynou 3 roky, co dotlouklo srdce
naší milované manželky, maminky a dcery, paní Brázdové
Dany. Kdo jste ji znali a měli
rádi, zachovejme ji prosím tichou vzpomínku.
Vzpomíná manžel dcery,
maminka a všichni příbuzní.

KLUB ZDRAVÍ VÁS ZVE NA ČERVNOVOU PŘEDNÁŠKU
Zodpovědnost, slovo znamenající pověření
nějakým úkolem nebo posláním. S určitou mírou
zodpovědnosti se rodí každý člověk a během jeho
života jsou na něj nakládány další várky úkolů, při
nichž musí osvědčovat svůj zodpovědný přístup
k jejich řešení a uskutečňování. Pokud se osvědčíme,
dostáváme jako odměnu další a o stupeň těžší zadání.
Tak se zdokonalujeme v naší cestě životem a zrajeme,
abychom dávali dobré ovoce. Nejednáme-li však podle očekávání, může nám být svěřená zodpovědnost
odňata a předána někomu jinému. Mám na mysli
například péči o rodinu a zvláště výchovu dětí, nejrůznější domácí, pracovní i volnočasové povinnosti,
ale především a bez výjimky zodpovědnost, již má
každý člověk sám za sebe, za své myšlenky a z nich
vyplývající činy, za své vzdělání, které je celoživotním
procesem, za postavení, kterého dosáhne a za to, jaké
metody k tomu použije. Zodpovědnost tedy mají jak
děti, tak dospělí, lidé obyčejní i vlády… Sama o sobě
by však zodpovědnost byla ničím, kdybychom z ní
nebyli povinováni skládat účty. Před lidmi i před
Bohem.
Od narození se musíme zodpovědnému přístupu
k životu učit, nejprve k tomu svému a později i v péči
o jiné bytosti stejného i jiného druhu. Tím se dostáváme do vyšších úrovní ve hře zvané život. Téměř by
se mi chtělo napsat, že život = zodpovědnost, neboť
kvalita života úzce souvisí s tím, jak vážně své zodpovědnosti bereme. Někdo nezodpovědně hospodaří
s rozpočtem (nejen rodinným) a nezodpovědně tyto
peníze utrácí za věci, které mu v konečném důsledku
nedávají žádnou jistotu, že jeho život bude mít kvalitu,
o niž usiluje, ale kupuje si za ně pseudohodnoty a náhražky nejrůznějšího typu (alkohol, drogy, tabákové
výrobky, hry na automatech a sex po internetu, rychlá
auta s jistotou rychlé smrti, dále si doplňte sami, příkladů kolem sebe máme přehršle), protože ztratil
schopnost rozlišovat hranice mezi zodpovědností
a bezohledností.
Pan Tyrš v souladu s biblickým učením vedl sportovně zaměřené příslušníky svého národa k poznání,
že ve zdravém těle je zdravý duch. Pojďme tedy společně budovat a upevňovat základní zodpovědnost
za sebe sama a tím i za své okolí. Může vám v tom
napomoci i setkání v Klubu zdraví dne 11. června
2008 od 17:30 hod. v horní místnosti Mozaiky, na
které vás srdečně zveme, neboť budeme hovořit na
téma „Dobře naměřeno - návod na zdravé prázdniny

(míry a váhy, cvičení a jídelníček).“ Toto téma volně
navazuje na před dvěma roky konanou výstavku
zdraví Health Expo. Budeme opět provádět určitá měření, která vám pomohou bezplatně získat informace
o tom, kde byste měli svou zodpovědnost vůči sobě
posílit a kde jste „za vodou.“ Protože chcete-li něco
měnit, nejprve musíte mít poznání problému a pak
získat poznání návodu k řešení. Potom se stačí už jen
správně rozhodnout…
A protože je toto setkání poslední v tomto školním
roce (další bude až po prázdninách), přeji vám, abyste si užili nejen lenošení u slané nebo sladké vody,
v nížinách, na svazích nebo vrcholcích hor, sluníčka
i noční hvězdnaté oblohy při toulkách za krásami
světa. Vraťte se pak s obnovenými silami i posílenou
touhou po zodpovědném životě v jeho plnosti. A při
tom všem buďte zdrávi.
Hana Ščigelová, Klub zdraví Polička
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Svitavy, okr. SY

Hradec nad Svitavou, okr. SY

Oldřiš, okr. SY

Březová nad Svitavou, okr. SY

Sebranice, okr. SY

Pronájem bytu 3+1 ve Svitavách,
byt se nachází ve 4. NP nově
revitalizovaného panelového domu.
Plocha bytu: 84,5 m2.

Komerční prostory v Oldřiši
u Poličky. Součástí objektu
je chladírna, sklad, kanceláře,
restaurace, vl. parkování. Pozemek:
720 m2.
2.250.000,- Kč

Pozemek určený k výstavbě, s ruinou
staršího domu. Ke staveb. poz. náleží
další pozemek o výměře 3 602 m2.
Celková plocha: 5 202 m2.

6.000,- Kč/měs. + energie

DB 3+1 v II. NP v Hradci nad Svit.
El. 230V, veř. vodovod, ústř. vytáp.
na TP, plyn v domě. 2 sklepy,
kotelna, půda, kočárkárna. Plocha
bytu: 66 m2.
680.000,- Kč

Pozemek vhodný k výstavbě RD
v obci Sebranice u Poličky. El., voda,
plyn, tel.- u cesty (cca 50 m od
poz.) nebo od souseda. Pozemek:
1266 m2.
59.500,- Kč

Opatovec, okr. SY

Hartmanice, okr. SY

295.000,- Kč

Koupím venkovský RD na Poličsku do 1 mil. Kč, nejlépe s garáží a menší zahradou. Tel.: 606 632 011
Sháním stavební pozemek v Sebranicích (výměra alespoň 1000 m2). Tel.: 607 839 928
Sháním byt 2+1, 3+1 v menším byt. domě blízko Poličky (Pomezí, Jedlová, Bystré). Tel.: 605 743 180
Koupím chalupu v Kamenci u Poličky nebo v Oldřiši. Tel: 495 580 169 (volat večer nebo záznamník)
Mám zájem o koupi chaty v Jedlové. Nabídněte. Tel.: 721 784 343 (prosím jen SMS)
ZU s uzavř. dvorem v Opatovci. El.
230/400V, obec. vodovod, ÚT na
TP, plyn u domu. K usedlosti náleží
velká zahrada a lesní pozemky. Poz.:
8727 m2.
1.500.000,- Kč

Zemědělská usedlost, čtyřboká
s uzavřeným dvorem, v centru
Hartmanic na Poličsku. El. 230/400V,
pitná voda, přípojka ZP na poz.
Pozemek: 2758 m2.
1.976.000,- Kč

725 524 115
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MAJÁLESOVÁ TRADICE NÁM VZNIKÁ PŘED OČIMA
„Velice rádi vám to půjčíme, to je jasná věc!“ A když
už ani pan starosta nemá nic proti, může se Polička
na jedno květnové dopoledne ponořit do studentské
zábavy. Mám upřímnou radost, protože majálesová
tradice, před pár lety posílená navázáním spolupráce
středních škol a města, trvá dál. A co víc, sílí. Dá se
to alespoň soudit podle množství lidí, kteří sledovali
během dopoledne hlavní program na náměstí, a kteří
se zapojili do majálesového průvodu.
Původně byl majáles studentskou oslavou příchodu máje. Oslavy měly často politický a sociální
podtext, pražské majálesy 60. let se staly jedním
ze symbolů probouzející se občanské společnosti.
Spontánnost a protest, tak charakteristické pro mládí studentů, už jsou pryč. Majáles se tak dnes stává
malým festivalem studentských dovedností. Také
příležitostí pro ty nejmenší vyhrát spoustu bonbónů.
A pro ty větší, nalijme si čistého vína, možností „ulít“
se ze školy.
Majáles tradičně zahajuje průvod masek v čele
s alegorickým vozem. Před osmi lety nás šlo ve
skomírajícím průvodu třicet. Dnes vidím kolem sebe
včely, šachové figurky, trpaslíky i se Sněhurkou, pihaté školáčky, články housenky, hejno kosů, skřety, cigarety a desítky dalších postav, které neumím nazvat
a jméno asi ani nemají. A k nim je třeba počítat stovku
dalších, kteří nemají odvahu odhodit na půl hodinky
svou civilní všednost a jen tak, z recese, udělat si ze
sebe legraci. Jak říkám, s tou spontánností už to není,
co to bývalo.
Když procházíme Riegrovou ulicí, lidé vykukují
zvědavě z oken, vycházejí z krámků a obdivují důmyslnost masek. Usmívají se. Někteří se k nám dokonce
přidávají. A o tom to přeci má být! Když prochází průvod městem, život se má na chvíli zastavit. Bohužel,
jiní se nám posmívají – co na to říct? „Nech ho, není
blbej, je jen malej.“

vali kde koho. Až na mě tedy. Já dostal žihadlo. Podle
toho soudím, že včeličky, nikoliv tedy čmeláci, měly
kostýmy připravené se vším všudy. Mé tajné sympatie
ovšem měla Sněhurka.
S nelehkým úkolem provázet publikum celým
dopoledním programem na náměstí se dobře vypořádali dva téměř opravdoví staříci Fanda s Pepanem, za
svých mladých let známí jako Zuzka Swachová a Jirka

Vítězné včeličky přebírají cenu za nejlepší masku

Sněhurka i s trpaslíky
Ani trošku nezávidím porotě rozhodování o králi
masek. Jak podotýká Honza Jukl, ředitel knihovny
a porotce, „bylo to poměrně náročný, protože skoro
každý rok se vyloupla jedna taková mimořádně dobrá
maska a letos se vylouplo asi osmnáct mimořádně
dobrejch masek.“
Bohužel, vítěz může být jen jediný, a proto
„s přihlédnutím na veškerou aktivitu a zejména díky
tomu, že nás několik žáků a učitelka přišlo opylovat,“
pokračuje Honza, „jsme se rozhodli, že za originální
pojetí a za aktivitu na náměstí nejlepší maskou budou
vyhlášeni čmeláci. Brum, brum.“ Jejich aktivita byla
opravdu neuvěřitelná. Vymetali obchody a opylová-
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moderování: „Dobře se mi pracovalo, s trémou, ale
dobře.“
Tradiční recesistické klání párů o sympatie poroty
i diváků už tradičně vyhráli studenti gymnázia. „Bylo
to velmi těžké, páry byly vyrovnané,“ poodhaluje
zákulisí rozhodování porotkyně Zuzka Svobodová.
Ocenění Mišky a Mišáka společně se dvěma lístky na
blížící se Rockoupání si z pódia odnesli kvintáni Bára

Patočka. Být moderátorem je nevděčná role. Vyplňovat mezery mezi vystoupeními, zpovídat účinkující
a bavit náročné diváky. Ke všemu vymýšlet disciplíny
pro soutěž o titul Mišáků – to vše bez nároku na
důchod. A být při tom alespoň trochu originální, to
vůbec není jednoduché.
Jak potvrzuje Pepan, „masky jsou výborná věc, za
co se schovat, protože když nevíš co říct, vžiješ se do
dědka senilního.“ Oba byli za své senilní řeči oceněni
porotou cenou útěchy – krásným skleněným bažantem. „Byl jsem překvapenej, že se tu sešlo tolik lidí, ale
snad se bavili. Já jsem se alespoň bavil,“ podotýká
Pepan a zároveň se dělí o své pocity z vykonaného

Tumová s Davidem Janouškem. Co rozhodlo o jejich
výhře? „To, že jsme se o naší účasti dozvěděli včera
a nedělali si z toho žádnou hlavu,“ shodují se oba.
O program na náměstí nejevily takový zájem děti
z mateřinek a prvních tříd základních škol, bojující
v té době o drobné ceny a sladkosti. V parku a u kostela sv. Jakuba pro ně byla připravena řada soutěží.
Další doprovodnou akcí bylo Vaření bez hranic, mezinárodní gastronomická soutěž probíhající v Tylově
domě. V parku se před diváky »předváděl« cvičený
policejní pes, SVČ Mozaika pořádala také už tradiční
Běh dvojic, vizážisté, stánky s občerstvením, fotbalový turnaj na hřišti Masarykovy školy, odpolední koncert Výkupu jablek – v Poličce bylo zkrátka veselo.
Celé dopoledne hodnotím jako vydařené a to také
díky počasí, které je vždycky polovinou úspěchu akcí
pod širým nebem. „Já jsem strašně ráda že nepršelo,
počasí je absolutně vyhovující, člověka aspoň nebolí
hlava ze sluníčka. Měla jsem strach jak majáles dopadne, protože jsem včera zmokla,“ pochvaluje si
spolupráci s přírodou Katka Tomanová, hlavní organizátorka za gymnázium.
Majálesové oslavy nejsou dílem profesionální dramaturgie, ale studentů a učitelů ze středních škol, kteří ve svém volném čase domlouvají program a snaží
se ve studentech vzbudit chuť předvést své dovednosti
před ostatními. Velká část prostředků pochází z příspěvků a sponzorských darů. S přihlédnutím k současným možnostem jsem tedy s majálesem spokojený.
Samozřejmě, vždycky je co zlepšovat, ale chtěl jsem
si poslechnout trochu hudby, zasmát se, zasoutěžit
si a vidět spoustu dětských úsměvů. Všechno se mi
splnilo. Jako největší přínos vidím to, že se mohu stát
součástí vznikající tradice. Záleží jen na studentech,
jaký si příští majáles udělají. Ale abych to nepřechválil,
nerozumím tomu, jak je možné, že na stránkách města nebyl Majáles 2008 v kalendáři akcí?
Cestou domů mě míjí milá slečna na chůdách, patří k pouličním divadelníkům. Už končíme, nebojte.
Společně se studenty předáváme město jedenáctému
ročníku festivalu Martinů fest 2008.
Jaroslav Najbert
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UNIQA pojiš ovna a.s. slaví v letošním roce 15 let trvání na eském trhu
a na po est výro í p ipravila akci ve které každý klient, který uzav el nebo
uzav e jakoukoliv pojistnou smlouvu, která je sjednána na vaše jméno
a jejíž po átek platnosti je nejpozd ji 30. 4. 2008, nabízí pojišt ní poplatk za hospitalizaci na celý rok zdarma.
Dále každý privátní klient, který uzav e životní pojišt ní v dob od 1. 5.
UNIQA pojiš ovna a.s. do 31. 7. 2008 dostane navíc pojišt ní poplatk za hospitalizaci na celý
rok zdarma.
Velmi výhodné pojišt ní nabízíme povinné ru ení motorových vozidel a havarijní pojišt ní aut.
Další zajímavé pojišt ní je pojišt ní staveb a rodinných domk , domácností, úrazové pojišt ní, pojišt ní podnikatel .
Podrobn jší informace Vám podám.
Ing. Old ich MACH ,tel. 724/205302, e-mail: mach.oldrich@worldonline.cz
a nebo každý pátek v dob od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 hodin na adrese
Husova 74 57201 Poli ka, naproti Ú adu práce.

P ijmeme

BARMANKY
Nástup možný ihned, dobré
platové ohodnocení.

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím lesní pozemky nebo ornou půdu
na Poličsku. Tel: 607 839 928
•
Koupím objekt k rekreaci (chata, menší
chalupa) v Dolní Jedlové, Stašově, Hamrech.
Blízko vody, rybaření. Pozemky do 1000 m2. Tel.:
605 743 180 (po 17 hod.)
•
Mladý pár hledá byt 2+1 nebo 3+1 v Poličce.
Tel.: 736 541 132 (prosím jen SMS)
•
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
•
Provádíme opravy a nátěry střech po zimě.
Rekonstrukce a oplechování komínů. Vše za nízké
ceny. Tel.: 731 506 249 nebo 464 620 162.
•
Prodám štěňata leonbergera narozená
10. 4., k odběru 10. 6. Ve vrhu jsou 4 psi a 5 fen.
V případě zájmu volejte na tel.724 645 903 nebo
468 000 462.
•
Přijmu brigádníka na pomocné práce, možnost i dlouhodobé spolupráce. Tel.: 731 506 249
nebo 464 620162.
•
Prodám zděnou chatu 3+podkroví + dřevo
s garáží v Martinicích u Proseče. Dílna, skleník,
vodovod, wc, el., včetně částeč. vybavení, linka,
sporák, lednice dle dohody. Vhodné pro rodinu
i důchodce. Pěkná, příroda. tf: 603735306, kahanah@seznam.cz
•
40 letá nekuřačka se 2 dětmi (19 a 18 let),
hledá 1+1 v Poličce a i v blízkém okolí. Děkuji. Č.
mobilu 773 472 005.
•
Pronajmu v Beskydech dřevěnici k rekreaci.
Tel.: 571 632 245, 608 053 666
•
KEŠOVKA Půjčky 5.000 až 50.000 tis., měsíční splátky, pro důchodce, nezaměstnané, ženy na
MD. Levnější než konkurence! Tel.603 723 209
•
Prodám velmi pěkný RD 3+1 v obci Vítějeves (14 km od Letovic, 49 km od Brna). CP-753m2,
ZP-265m2, samostatně stojící, část. podsklepený,
garáž, terasa, el. 230/380 V, vytápění - ÚT plynové,
orientace JZ, v ceně zahrnuto vybavení kuchyně.
Udržovaný, k trvalému bydlení i k rekreaci, klidné
místo. Tel.: 775 667 214

PŘIJMEME KUCHAŘKU
Místo práce:
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
Plný pracovní úvazek:
hlavní pracovní poměr na dobu určitou (zástup - po
dobu mat. dovolené)
Pracovní doba: pondělí – pátek od 5:30 - 14:00 hod.
Vzdělání: střední odborné (vyučení) v oboru
Plat. zařazení: 4. – 5. plat. třída
Požadujeme: dobrou pracovní morálku, pracovní
nasazení, kladný a ohleduplný přístup zejména
k seniorům,
Obsah práce: zhotovování běžných druhů hlavních jídel
včetně polévek
Praxe není podmínkou. Předpokládaný nástup
1. 8. 2008. Termín podání přihlášek je nejpozději
do 9. 6. 2008.
Přihlášky přijímá a případné informace poskytne:
ředitel Brandejs Pavel nebo vedoucí kuchyně paní
Vítková Jaroslava, tel. 461 753 111, DPS-Penzion,
Družstevní 970, Polička
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VIII. ROČNÍK ZÁVODŮ V PŘÍVLAČI
V sobotu 19. dubna uspořádalo Rybářské sdružení Vysočina Polička na přehradě č. 1 ve svém
areálu Pod Kopcem už 8. ročník závodů v lovu
dravých ryb, především pstruhů duhových, přívlačí.
I letos o něj projevila zájem více než stovka pstruhařů ze všech koutů naší republiky, opět přijela velmi početná skupina přátel ze Slovenska. Hospodář
RS Vysočina pan Jaroslav Martinů nám řekl:
„Závodů se zúčastnilo 126 zájemců z tuzemska
a ze Slovenské republiky (45 členná skupina). Právě
neustále rostoucí zájem našich slovenských přátel
nás velice těší, tím spíše, že poněkud opadá zájem
v Česku. S počtem závodníků jsme pochopitelně
spokojeni, stejně jako s počasím. Za nejdůležitější
faktor spokojenosti rybářů pokládám fakt, že ryby
braly přímo znamenitě. V takovém případě ani
nerozhoduje počasí. Není tudíž divu, že po celý

TŘI MUŠKETÝŘI

závod panovala všeobecná spokojenost a příjemná,
kamarádská pohoda.“
Tento závod trval jeden den, proběhla čtyři
hodinová kola. Během nich bylo uloveno 1 200 ryb
(několik závodníků přes čtyřicet), což samo o sobě
demonstruje ochotu dravců přijímat potravu. Myslím, že to je pro nás největší reklama do budoucna.
Před závodem jsme k původní bohaté obsádce přidali dalších 12 metráků (asi 2 500 kusů) především
pstruhů duhových (od 0,5 do 1 kg). Kromě nich
byly pochopitelně uloveny i další druhy ryb (štiky,
okouni, sumec).
Nejlépe si v závodě vedl a první místo obsadil
člen RS Vysočina Polička Zdeněk Schauer, na dalších dvou místech skončili přespolní závodníci.
-vra-

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ EVROPY V KARATE
European Open Championship
of Karate Shotokan
Caorle 3. – 4. května 2008
V neděli 4. května se v italském Caorle konalo
Otevřené mistrovství Evropy v karate. Toto mistrovství bylo rozděleno do dvou dnů. První den
probíhaly soutěže v KATA (předepsané sestavy
kombinací) a druhý den KUMITE (boje). Tento
turnaj byl přístupný všem klubům z celé Evropy.

hužel si obnovil zranění kolene, tudíž nemohl dále
v soutěži pokračovat. V dalším zápase nastoupil
Milan Lorenc, který zápas držel ve svých rukou.
Poté se dopustil tří chyb a v prodloužení prohrál
s Italem 5:4. V následující kategorii chyby neopakoval a umístil se na 3. místě.
V odpoledních hodinách probíhala soutěž
kumite žen. Zde nastoupily závodnice Nikola Tobiášová a Michaela Andrlová. Nikola bojovala velice

Letošní recitační soutěž pro nás znamenala trojnásobný postup, již od oblastních kol, až do krajské
soutěže v kategorii 6.-7. tříd.
My tři mušketýři – Petr, Vojta a Vašek jsme se
vydali dobýt město perníku.
V pondělí 21. 4. jsme vláčkem motoráčkem mířili k Pardubicím. Trošku ztrémovaní jsme ještě ve
vlaku pilovali poslední věty.
Šest chlapců a 14 děvčat předvádělo před porotou to, co si mysleli, že jednoznačně zabere.
A tak jsme jednu chvíli jeli autem po pralese,
narazili na lidojedy, v jejich závěsu putoval yetti,
který chroupal klobásky a jiné delikatesy. A když
na Kočičím náměstí přistáli ufouni, polekal se Bajaja tak, že zplešatěl.
Po přestávce jsme vyslechli verdikt poroty a radovali jsme se opět. Postoupili jsme do druhého
kola. To již bylo náročnější, neboť děvčata na nás
vytáhla tajné zbraně.
Brodili jsme se ve dvou řekách, jejichž proud
nás donesl až do zoo, kde měl méďa medové hody,
Baryk honil páva, jestřáb se vychloubal a slůně hledalo sluhu. Pak jsme si zadělali na velký průšvih,
když jsme potopili Korálovou královnu, velkou loď,
na které se hrál hazard – poker.
A když na Michele zdravou – nemocnou vysvitlo
sluníčko, byl konec našich předvedených výkonů.
Holky nás v konečném účtování převálcovaly.
Přesto jsme odjížděli domů v dobré náladě a příští
rok hodláme s sebou vzít ještě Dartaňana.
Petr Harašta, Vojtěch Skoumal,
Václav Větrovský,
Masarykova ZŠ Polička

TURISTÉ V ČERVNU
4. - 8. června – Letní celostátní sraz turistů
- Lázně Bělohrad, účast na srazu, kde náš odbor
KČT bude přebírat pořadatelskou štafetu. Odbor
KČT Polička bude příštím pořadatelem tohoto setkání turistů v našem městě v srpnu 2010.
Vedoucí akce: Jiří Andrle.
sobota 14. června - Oslavy 120. výročí založení
KČT v Praze.
Autobusový zájezd na oslavy 120. výročí KČT,
které se budou konat v Praze na Staroměstském
náměstí. Pro účastníky bude tento den přístupno
mnoho památek a připraven bohatý kulturní program.

Turnaje se zúčastnilo více než 500 karatistů. Přijeli
karatisté z Francie, Bulharska, Ruska, Rakouska
a mnoho dalších. Největší zastoupení týmů měla
domácí Itálie.
Čeští reprezentanti MSKA v počtu 4 závodníků
a jednoho kouče odjeli do italského Caorle už
v pátek 2. května. Kde se ve večerních hodinách
ubytovali v hotelu. V sobotu ráno navštívili sportovní halu, kde se mistrovství konalo, a zhlédli
část kat. Sobotní odpoledne jim sloužilo především k aklimatizování, relaxaci a nabrání sil pro
nedělní turnaj.
V neděli ráno proběhla registrace. Zúčastnili
jsme se společného nástupu, po kterém následovalo zahájení soutěže kumite. Tým MSKA se zapsal
do soutěže kumite podle pravidel WKF. Reprezentační tým se pod vedením trenéra Radovana Andrleho začal rozcvičovat a připravovat na kumite.
První na turnaji nastoupil Josef Král. Předvedl
vyrovnaný výkon a italského borce porazil 4:1. Bo-

20.-22. června - Setkání cykloturistů na Kadově
– 13. ročník.
Cykloturistická akce s ubytováním ve vlastním
spacím pytli na Kadově. Připraveny jsou vyjížďky
v délce do 80 km. Sraz účastníků v pátek večer na
Kadově, možnost příjezdu v sobotu do 8.00 hod.
hezky. Vítězství jí přinesly dobře propracované obVedoucí akce: Mil. Štefka
loukové kopy a následné techniky rukou.
Pro Michaelu to byl dosud největší turnaj v její
Bližší údaje o našich akcích najdete v inforkariéře. I přesto do soutěže dala vše a odvezla si
mační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíbronzovou medaili.
ků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct.
Boje podle pravidel WKF :
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
Milan Lorenc - 3. místo senioři,
váhová kategorie – 80 kg
Nikola Tobiášová - 1. místo seniorky,
váhová kategorie – 60 kg
Nikola Tobiášová - 2. místo seniorky,
váhová kategorie + 60 kg
Michaela Andělová - 3. místo seniorky,
váhová kategorie – 60kg
Náš tým Moderního Sportovního Karate se celkově umístil na skvělém 9. místě z celkového počtu
28 týmů Evropy v soutěži kumite.

INZERUJTE V JIŘENCE
Do všech schránek
v Poličce a okolí.
e-mail:
jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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TENIS
V měsíci květnu se naplno rozběhla soutěž
družstev. V letošním roce náš oddíl obsadil soutěže
v šesti kategoriích, kdy mladší žáci a senioři po loňských výsledcích postoupili do nejvyšších soutěží,
které se ve východních Čechách hrají. Ovšem moc

V sobotu 10. 5. se za krásného slunečného počasí
konal první turnaj pod otevřeným nebem. Tímto turnajem byla generační čtyřhra, které se účastnilo 16
dvojic. Ty byly rozlosovány do čtyř skupin po čtyřech,
kdy první dvě postoupily do finálového pavouka

3. Kadidlo Lukáš – Krištof Mirek - 4
5 – 8. Bulva Leoš st. – Hrubý Zdeněk - 2; Rábek Michal – Svoboda Franta - 3; Vápeníkovi Erik
a Dušan - 2
11. – 12. Báča Olda – Jílek Zdeněk - 2
13. – 16. Bulva Leoš ml. – Hegr Petr - 1, Chadima
Radek – Veselý Milan - 1, Jelínek Petr – Kadidlo
Michal - 0
11. 5. mladší žáci – LTC Pardubice – Polička 8:1,
senioři – Hradec Králové – Polička 0:9
Za krásného počasí a stejně krásné účasti 18
smíšených párů se v Poličce v sobotu 17. 5. konal
další turnaj. Opět se potvrdilo, že o turnaj v mixu je
v součastné době největší zájem, což hovoří o tom,
že vztahy mezi mužem a ženou jsou i na poli sportovním na vysoké úrovni. Zúčastněné páry byly
rozlosovány do čtyř skupin, ve kterých se bojovalo
o pořadí a tím o nasazení do finálového pavouka
pro 16 dvojic. Z toho vyplývá, že dva páry, kterým
se postoupit nepodařilo, se utkaly ve finále útěchy.
Toto finále vyhrála dvojice Novák - Keclíková nad
Smejkal - Hegrová v poměru 9:2. Po různě dramatických bojích se do finále turnaje prokousaly dvojice: domácí Jílkovi a chrudimští Rybišar - Kopecká.
Toto utkání bylo ovlivněno zdravotním problémem
Mirka Rybišara, který ovšem nevzdal a bojoval až
do konce a tak Jílkovi vyhráli poměrně hladce
v poměru 6:1.

šancí na výhry proti ostatním týmům nemají, neboť
ostatní družstva si stahují nejlepší hráče z jiných
měst. Proto každá výhra v jednotlivých zápasech
bude úspěchem.
3. 5. starší žáci – Polička – Choceň 7:2, dorost
– Polička – Litomyšl 6:3.
4. 5. mladší žáci – Polička – Hradec Králové 0:9,
senioři – Polička – Tesla Pardubice 4:5.
10. 5. starší žáci – Chrudim – Polička 1:8, babytenis – Vys. Mýto – Polička 4:2

a dvojice na třetím a čtvrtém místě do pavouka útěchy. Útěchu vyhrála dvojice Janovský – Marek. Turnaj
se velice vydařil domácím, kteří obsadili všechna tři
medailová umístění. Z vítězství se radovala dvojice
Vltavský - Boháč, která ve finále porazila dvojici
Scheib - Svoboda v poměru 9:5.
Konečné pořadí:
1. Vltavský Vladimír – Boháč Luboš - 6 výher
2. Scheib Ladislav – Svoboda Pavel - 5

Konečné pořadí Poličáků:
1. Jílkovi Zdeněk a Andrea - 6 výher
5. – 8. Chadima Radek – Dytrtová Iva - 4
9. - 16. Teplí Ivo a Lída - 2
Šutera Josef – Střílková Jana - 1
Vytlačil Martin – Bulínská Andrea - 0
Bulva Leoš – Pazlarová Alena - 2
18. Smejkal Jan – Hegrová Jana - 0
17. 5. starší žáci – Ledeč n. Sázavou – Polička
6:3, babytenis – Polička - Choceň 0:6
18. 5. mladší žáci – Polička – Orl. TK Žamberk
1:8, senioři – Polička – Červ. Kostelec 2:7

ODDÍL STOLNÍHO TENISU BILANCUJE SEZÓNU 2007/2008
Stolní tenis v Poličce může být po odehrané
sezóně s výsledky svých družstev spokojen.
Soutěží se zúčastnilo celkem 5 družstev mužů
a dorostenců.
Úspěšnou sezónu odehráli hráči Poličky A ve
složení - Kossler, Kysilka, Češka, Baláš, kteří se
z třetího místa po základní části krajské soutěže
pokoušeli v play off o postup do divize. Dvě
postupová utkání s muži Ústí nad Orlicí C byla
momentálně nad jejich síly, a tak se snad divizní
soutěže dočkáme v sezóně příští.
Relativně dobrý výsledek udělali hráči Poličky B – Čípa, Fendrych, Střílek, Vraspír, kteří se
pokoušeli vrátit do krajské soutěže, což se ale
nepodařilo. Muži Svitav A byli ve vzájemných
utkáních dvakrát lepší a zaslouženě do vyšší
soutěže postoupili oni.
Družstvo mužů Poličky C ve složení - Uttendorfský, Klusoň, Pavlíček, Andrlík M., Šutera,
zahrálo svůj standard a udrželi se v okresním
přeboru.
Překvapením byly výkony dorostenců a žáků,
kteří se poprvé zapojili do mužských soutěží
a hráli jako Polička D okresní soutěž (Ševčík, Pořízka, Čípa, Bezděk, Trnka, Vrátný). Jejich výkony,
zpočátku velmi nesmělé, se postupně zlepšovaly
a i přesto, že skončili v této soutěži na posledním
místě, je potřeba je pochválit za bojovnost. V posledních třech zápasech sezóny si připsali tři vítězství na své konto a předposlední tým soutěže
skončil na sedmém místě pouze na skóre.
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Jak se tedy umístily jednotlivé týmy, uvádíme
v tabulce níže.
Muži:
Umístění v sezóně
Počet startujících
Polička A – K1 – krajská soutěž skupina B
3. místo
12
Polička B – OP- okresní přebor
2. místo
11
Polička C – OP- okresní přebor
8. místo
11
Polička D- OS – okresní soutěž - hráli dorostenci + žáci
8. místo
8
Dorost:
Polička A – krajský přebor dorostu
6. místo

8

Mistrovskými zápasy aktivity poličských
hráčů nekončí. Dorostenci a žáci hráli okresní
i krajské bodovací turnaje mládeže, zúčastnili se
okresního přeboru o přeborníka okresu. V kategorii mladších žáků obsadil Jakub Trnka 1. místo
a stal se přeborníkem okresu.
V dlouhodobé okresní soutěži BTM obsadil
v kategorii st. žáků Štěpán Bezděk 2. místo
a vyhrál také závěrečný okresní turnaj TOP 8,
turnaj osmi nejlepších st. žáků sezóny 2007/2008.
V dorostencích obsadil na okresních přeborech
v Moravské Třebové 4. místo Luboš Čípa.

Pět hráčů se kvalifikovalo nebo bylo nominováno na krajské přebory ml. žáků a dorostu
v Ústí nad Orlicí a v Poličce.
Oddíl stolního tenisu v sezóně pořadatelsky
zajišťuje okresní a krajské turnaje.
Uspořádal:
- okresní bodovací turnaj ml. žáků a dorostenců 10/2007; 12 hráčů
- dva krajské bodovací turnaje ml. žáků a dorostenců 1/2008; 120 hráčů
- okresní přebor mužů 1/2008; 32 hráčů
- TOP 8 pro kategorie ml. žáci, st. žáci, dorost
3/2008; 22 hráčů
- krajské přebory starších žáků; 42 hráčů
Materiální vybavení oddílu je na velmi dobré úrovni. V sokolovně 5 stolů, 8 stolů v hale
základní školy a k dispozici je tréninkový robot
Amicus 3000.
Kdy hráči trénují: Sokolovna Út: 16:30 – 18:30
hod., Pá: 16:00 – 18:00 hod. Hala ZŠ Na Lukách
Pá 14:00 – 15:00 hod. – začátečníci.
Tréninky – žáci, kteří hrají již delší dobu trénují v sokolovně s dospělými. Začínající mají klasický trénink – zahřátí, nácvik postavení, držení
pálky, kontrola míčku, nadhozy, podání, nácvik
úderů backhand, forehand atd.
Na závěr nezbývá než popřát všem hráčům,
kteří Poličku svými výkony reprezentují, hodně
zdraví, mnoho sil a úspěchů v sezóně další.
Za oddíl st. tenisu E. Střílek

VÝSLEDKY ODDÍLU KOPANÉ
MLADŠÍ ŽÁCI:
SK MSK POLIČKA – FK OEZ LETOHRAD 0:0
Sestava: Janda – Štoudek, Forchtsam, Žák, Kvasnička, Kučera, Stodola, Harašta, Staněk, Kalášek,
Opina „ Roušar, Bican
V prvním jarním zápase na domácím hřišti přivítali naši mladší žáci vedoucí mužstvo soutěže, Letohrad.
Od první minuty zápasu bylo znát, že hraje vedoucí
mužstvo soutěže. Hosté s podporou větru zatlačili
naše mužstvo před jeho bránu a jenom díky odvážným zákrokům brankaře Jandy a obrany bylo skóre
vyrovnané 0:0. Po deseti minutách jsme se vymanili
z tlaku hostí a předvedli také několik hezkých šanci.
Tu největší neproměnil Harašta, když křížnou střelou
těsně minul bránu hostí. Do konce prvního poločasu
se hrál vyrovnaný zápas. Do druhého poločasu nastoupili naši mladší žáci odhodlaně a také za podpory
větru zatlačili hosty před jejich pokutové území. Výsledkem tlaku byly rohy, ze kterých jsme ohrožovali
brankáře hostí. Po jednom rohu Opiny chyběl Kvasničkovi krok, aby rozhodl zápas v náš prospěch. Těsně před koncem zápasu ještě dvakrát zahrozili hosté,
ale skóre se nezměnilo. A tak skončil zápas stejným
výsledkem jako na podzim v Letohradě, 0:0. Za předvedený výkon a hlavně bojovnost zaslouží pochvalu
celé mužstvo mladších žáků
TJ SVITAVY B - SK MSK POLIČKA 1:3 (0:1)
Branky: Kvasnička 2, Opina
Sestava: Filipi – Štoudek, Forchtsam, Žák, Kvasnička, Kučera, Stodola, Harašta, Staněk, Synek, Opina,
Kalášek, Šimek, Roušar
K úvodnímu zápasu jarní časti zajížděli mladší
žáci do Svitav. Od úvodního hvizdu rozhodčího získali územní převahu a domácí družstvo přehrávali
v osobních soubojích. Vypracovali si i šance, ale nedokázali je využít. V 15. minutě zahrával rohový kop
Opina a na jeho centr si naběhl Kvasnička a otevřel
skóre zápasu. Do konce poločasu byli naši hráči stále
lepší jak domácí. Ve druhém poločase naši mladší
žáci pokračovali v dobré hře a tak se zápas odehrával
na polovině domácích. Šance, které jsme si vytvořili, neproměnili Harašta, Žák a Kučera a tak došlo
na otřepané - nedáš dostaneš. Po odkopu domácích
obránců se nedomluvil náš obránce s brankařem
a domácí útočník poslal balón do naší brány a vyrovnal na 1:1. Naše hráče to ale nepoložilo a dále
hráli svoji nátlakovou hru. Výsledkem byl pěkný pas
Opiny na Stodolu, kterého domácí obránci zastavili
jenom za cenu faulu a rozhodčí nařídil pokutový kop.
Ten proměnil Kvasnička a upravil na 1:2. Deset minut
před koncem zápasu ještě zahrával Štoudek přímý
volný kop z vlastní poloviny hřiště, na jeho dlouhý
centr si před bránu domácích naběhl Opina a stanovil
hlavou konečný stav zápasu na 1:3. Na úvod jarní
části soutěže to byl docela povedený výkon celého
mužstva mladších žáků.
SK MSK POLIČKA – Jiskra ÚSTÍ N. OR. 2:1 (0:0)
Góly: Kvasnička 2
Sestava: Janda – Štoudek, Forchtsam, Synek,
Kvasnička, Kučera, Stodola, Harašta, Staněk, Kalášek,
Opina, Punar, Košek, Rousat, Hvězda
V dohrávaném zápase dvou sousedů z tabulky
se od první minuty hrál vyrovnaný zápas. Hosté
působili lepším fotbalovým dojmem, hlavně ve středu
pole, kde měli územní převahu. Do první velké šance
se ale dostal domácí hráč Staněk, který si krásně zaběhl na přesný pás za obranu hostí a sám postupoval
na brankaře. Brankář jeho sólo zneškodnil. Za chvíli
se situace opakovala znovu i se stejným výsledkem.
Domácí pomalu, ale jistě přebírali iniciativu na svoji
stranu. Hosté nápor řešili odkopáváním míčů na rohy, ze kterých jsme nedokázali vytěžit nic. Ve druhé
polovině prvního poločasu, krásně vystřelil Harašta,
ale jeho střela skončila jen na břevně bezmocného
brankaře hostí. Potom se ještě po průniku domácího útočníka Staňka dostal k míči znovu Harašta
a trefil pro změnu tyč hostující branky. Do druhého
poločasu jsme zase nastoupili aktivně a zatlačili hostí
před jejich bránu. Výsledkem tlaku byli dva rohové
kopy, které přesně zahrál Opina a Kvasnička dvakrát

skóroval. Hosté se zmohli už jen na snížení náskoku
domácích v závěru zápasu. Domácí mužstvo tak
dokázalo po dvou zápasech doma vstřelit prví góly
na domácím hřišti na jaře. Pochvalu zaslouží celé
mužstvo za bojovný výkon.
FKAS PARDUBICE „B – SK MSK POLIČKA 4:1 (3:0)
Branka: OPINA
Sestava: Filipi – Štoudek, Forchtsam, Synek, Kvasnička, Kučera, Stodola, Harašta, Staněk, Kalášek,
Opina, Punar, Košek, Roušar, Hvězda
V zápase mužstev o třetí příčku tabulky mladších žáků od první minuty nebylo pochyb, kdo
je lepším mužstvem na hřišti. Domácí hráči přehrávali naše mužstvo hlavně po fotbalové stránce,
ale i v nasazení. V osobních soubojích byli daleko
důraznější a proto většinu soubojů také vyhráli. Už
do poločasu jasně rozhodli o výsledku utkání. Z naší strany korigoval výsledek Martin Opina za stavu
4:0 pro domácí. V probíhající sezoně je to nejvyšší
prohra našeho mužstva. Musíme se z tohoto zápasu
rychle otřepat a připravit se na další domácí zápas
proti FC Junior.
SK MSK POLIČKA – FC HLINSKO 1:1

MLADŠÍ ŽÁCI:
SK MSK POLIČKA A – AFK CHRUDIM B 1:0 (0:0)
AFK CHRUDIM B – SK MSK POLIČKA 1:0
SK MSK POLIČKA – Tesla PARDUBICE 0:1
BŘEZOVÁ N. SV. – SK MSK POLIČKA 1:1
SK MSK POLIČKA – TJ SVITAVY 0:4
SK VYSOKÉ MÝTO – SK MSK POLIČKA 0:1
SK MSK POLIČKA – AFK CHRUDIM B 0:3
FC HLINSKO - SK MSK POLIČKA 2:0
SK MSK POLIČKA – Jiskra ÚSTÍ N. ORLICÍ 1:3
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ -SK MSK POLIČKA 6:0
STARŠÍ DOROST:
SK MSK POLIČKA – AFK CHRUDIM B 1:3
SK MSK POLIČKA – Jiskra ÚSTÍ N. ORLICÍ 0:1
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ -SK MSK POLIČKA 3:0
FC HLINSKO - SK MSK POLIČKA 4:1
SK MSK POLIČKA – TJ SVITAVY 3:1
SK VYSOKÉ MÝTO – SK MSK POLIČKA 1:0
SK MSK POLIČKA – Tesla PARDUBICE 1:1
BŘEZOVÁ N. SV. – SK MSK POLIČKA 1:4
AFK CHRUDIM B – SK MSK POLIČKA 1:0
SK MSK POLIČKA A – AFK CHRUDIM B 1:1
SKP Slovan M. TŘEBOVÁ – SK MSK POLIČKA 2:2
SK MSK POLIČKA – FC HLINSKO 3:2
SK MSK POLIČKA – FK OEZ LETOHRAD 1:3
TJ SVITAVY B - SK MSK POLIČKA 2:1
SK MSK POLIČKA – FC JUNIOR 2007 /Skuteč
Chrast/ 3:1
FKAS PARDUBICE „B“ – SK MSK POLIČKA 4:1
SK MSK POLIČKA – Jiskra ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1:5

SK MSK POLIČKA – FC JUNIOR 2007 /SkutečChrast/ 2:0
Góly: Opina, Staněk
Sestava: Filipi – Štoudek, Forchtsam, Synek, Kvasnička, Kučera, Stodola, Harašta, Staněk, Kalášek,
Opina, Roušar, Mužík
Mladší žáci se po prohře v minulém kole na hřišti
FK AS Pardubice rychlé vzpamatovali a od první
MUŽI „B“:
minuty udávali tempo hry. Soupeře jsme přehrávali
Sokol LIBCHAVY - SK MSK POLIČKA „B“ 1:1 (0:0)
hlavně ve středu hřiště, kde rozdával balóny Opina.
branka: Ondřej KUČERA
Po jedné jeho pěkné akci se dostal sám před brankaře
sestava: Vopařil – Hofman, Stoklásek, Zaal, Jílek
hostí Harašta, ale zakončil vedle brány. Za chvíli se si- – Bureš, Opršál, Stodola, Kučera Dittrich, Pavlík (Škotuace opakovala, bohužel pro domácí se stejným vý- da, Čermák)
sledkem. V závěru prvního poločasu se na polovině
SK MSK POLIČKA „B“ – TJ SVITAVY B 3:1 (1:1)
hřiště pěkně uvolnil Opina, postupoval až k velkému
Branky: 41. Hofman, 54. Kučera, 70. Opršál,
vápnu hostí, kde svoje sólo zakončil nepodařenou
21. Stenzl
střelou, ale ta k překvapení všech skončila v síti hostí.
Sestava: Vopařil – Jílek, Neumeister, Stoklásek,
Poločas skončil 1:0 pro domácí. I ve druhém poločase
Škoda - Kuchta, Zaal (21. Hofman), Kučera, Opršál
měli naši mladší žáci územní převahu, ale nedokázali - Pavlík(78. Navrátil), Stodola (86. Čermák)
ji dlouho proměnit v góly. Soupeř to vycítil a začal
Sokol DOL. ÚJEZD B - SK MSK POLIČKA B 1:0
se více osmělovat k protiútokům. Naši hráči začali dě- (0:0)
lat chyby v rozehrávce a soupeř se dostával do šancí.
SK MSK POLIČKA B – M. TŘEBOVÁ B 2:3 (1:1)
Po jedné z nich skončil míč těsně vedle naší brány.
Branky: 44. V. Král z p. k, 66. Stodola – 24. 0:1
Při snaze o vyrovnání zapomněli hostující obránci
Polák, 67. 2:2 Barák, 82. 2:3 Pařil
na polovině hřiště na Staňka, který dostal míč a poSestava: Vopařil – Jílek, Neumeister, Stoklásek,
stupoval sám na brankáře. Svoje sólo zakončil střelou
Hofman – Stodola, Kuchta, Kučera, Opršál – Stodola,
po zemi k tyči a stanovil tak výsledek zápasu na
Král V. (Škoda, Čermák)
2:0 pro domácí. Naši mladší žáci zaslouží poděkování
Sokol HOR. ÚJEZD - SK MSK POLIČKA B 0:1 (0:0)
za bojovnost a nasazení.
Branky: 83. Jílek
SKP Slovan M. TŘEBOVÁ – SK MSK POLIČKA 1:4
Sestava: Vopařil – Hofman, Neumeister, Stoklásek,
Góly: Opina, Staněk 3
Škoda – Kuchta (60. Opršál), Zaal, Kučera, Bureš (75.
Sestava: Janda – Štoudek, Forchtsam, Punar, Jílek) – Stodola, Petr
Kvasnička, Hvězda, Stodola, Harašta, Staněk, Kalášek,
SK MSK POLIČKA B – Sokol LIBCHAVY 2:3 (1:1)
Opina, Roušar.
Branky: 6. V. Král, 55. Petr – 34. Kopfštejn, 56.
Mladší žáci nastoupili v zápase s týmem ze zadní
Hofman, 59. Vídeňský
části tabulky a bylo to znát. Vytvářeli jsme si hodně
SK MSK POLIČKA B – Jiskra ÚSTÍ N. OR. „B“ 2:1
šancí a z toho dvakrát jsme skórovali. Po odkopu (1:1)
brankaře soupeře se míče chopil Opina a přehodil
Branky: Kuchta, Stodola
brankáře a dal na 0:1. Potom se hrál takový klidný
Sestava: Vopařil – Škoda, Neumeister, Stoklásek,
fotbal, hrálo se nahoru dolů a domácí si také vytvá- Langr, Hofman, Kuchta, Kučera, Navrátil, Švec, Stořeli šance, ale naši obranu nedokázali překonat. A tak
dola (Jílek)
ke konci prvního poločasu Opina poslal dlouhý baSK V. MÝTO B – SK MSK POLIČKA B 2:1 (0:1)
lon na Staňka a ten upravil skóre na 0:2.
Branka: NAVRÁTIL
Po změně stran to byla taková nakopávaná
Sestava: Vopařil – Hofman, Neumeister, Stoklásek,
a žádný tým si nedokázal vypracovat nějakou solidní
Škoda, Navrátil, Kuchta, Kučera, Petr, Stodola, V. Král
šanci. Ale pak už naši mladší žáci nehráli, nebojovali
(Langr)
a tak přišlo potrestání, kterým snížili domácí na
1:2. Po gólu se naši hráči zvedli a hráli pěkný fotbal
MUŽI „A“:
a bylo to znát. Vytvářeli si šance a jedna z nich skonFK AS PARDUBICE- SK MSK POLIČKA 2:2 (1:0)
čila v brance, kterou dal Staněk a zvýšil skóre na
branky: 33. Pecivál, 90.+4. Šmeral - 56. Libor SOU1:3. Naši mladší žáci už jenom hlídali skóre a hráli
KAL, 57. Tomáš ŠVEC
klidný fotbal, nahrávali si a soupeře jasně přehrávali.
sestava: Dittrich O. – Král L., Neumeister, Čípa
Nápor jim vydržel a Staněk si završil hattrick ještě
(46. Švec F.), Kuchta – Opina, Švec T., Soukal D., Soudalším gólem do sítě domácích 1:4. Mladší žáci od- kal L. (78. Král V.), - Zvěřina, Adamča (81. Petr)
vedli dobrý výkon.
Pokr. na str. 23
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JARNÍ TURNAJE
VE KVASINÁCH
Již tradičně se početná ekipa hráček účastní
dvoudenního volejbalového turnaje v Kvasinách.
V sobotu 26. 4. odjely měřit svůj volejbalový um
starší žákyně. Jedenáctka děvčat se prala především
s velmi chladným počasím, kolem poledne se nad
areálem přehnala kroupová smršť a následné mrholení udělalo z hřišť bahňáky. Přesto děvčata dohrála
skupiny i následnou nadstavbu.
Starší žákyně TJ Spartaku Polička obsadily
5. místo, když nestačily na soupeřky z Rychnova
n. Kněžnou a Dolního Újezda. V ostatních 4 zápasech se jim podařilo zvítězit. Svým výkonem se
blýskla blokařka Míša Švandová.
Neděle již za slunného počasí byla dostaveníčkem přípravek a družstev přehazované.
Ročníkově jsme byly o dva roky mladšími účastnicemi, ale herně jsme sem rozhodně zapadly. Naše
A družstvo v přípravce obsadilo 2. místo, když prohrálo pouze se starším družstvem ze Rtyně.
B družstvo obsadilo 6. místo, ale mělo určitě na
víc. A C tým skončil na 9. místě. Celkem startovalo
28 družstev.
Děvčata z minipřehazované roč. 98 a ml. hájila
barvy v turnaji s děvčaty i chlapci roč. 95.
Tady jsme všem doslova vytřely zrak, když naše
družstvo ve složení Daniela Stříteská, Šárka Jílková,
Maruška Dvořáková a Martina Zapletalová celý
turnaj vyhrálo. Polička B přidala k tomuto úspěchu
8. místo.
Velkým přínosem pro naše družstva byl fakt, že
si na turnaji zahrála s jinými soupeřkami, které nepotkáváme v krajských přeborech ani na krajských
turnajích.
har

VÝSLEDKY ODDÍLU KOPANÉ
Pokr. ze str. 22
SK MSK POLIČKA - SKP Slovan M. TŘEBOVÁ 2:
0 (0:0)
Branky: 19. z pk. a 30. Pavel ZVĚŘINA
Sestava: Dittrich O. – Král L., Švec F., Čípa, Kovář
(65. Kuchta) – Opina, Švec T., Soukal D., Soukal L.,
(86. Petr) - Adamča, (53. Král V.) Zvěřina
TESLA PARDUBICE B - SK MSK POLIČKA 0:2 (0:1)
SK MSK POLIČKA - SK Holcim PRACHOVICE 3:
0 (1:0)
Branky: 2. Ladislav KRÁL, 65. Pavel ZVĚŘINA, 80.
Michal ADAMČA
Sestava: Dittrich O. – Král L., Švec F., Čípa (83. Jílek), Kovář (83. Kuchta) – Petr, Soukal D. (69. Král V.),
Švec T., Soukal L. – Zvěřina, Adamča
Sokol DOBŘÍKOV - SK MSK POLIČKA 1:2 (0:1)
Branky: 7. Michal ADAMČA, 92. Pavel ZVĚŘINA
Sestava: Dittrich O. – Král L., Švec F., Čípa, Kuchta – Švec T., Soukal D., Petr (51. Král V.), Soukal L.
– Adamča, Zvěřina
SK MSK POLIČKA - SK VYSOKÉ MÝTO 3:1 (3:1)
Branky: 19. Libor SOUKAL, 29. Vojtěch KRÁL, 40.
Marek OPRŠÁL – 36. Podroužek z p. k.
Sestava: Vopařil – Jílek, Švec F., Čípa, Král L., Opršál (83. Škoda), Petr, Zvěřina, Soukal L., Adamča
(80. Kuchta), Král V.
SK MSK POLIČKA „C“ - HLINSKO 1:3 (1:1)
FK OEZ LETOHRAD„B“ - SK MSK POLIČKA
8:2 (4:0)
Branky: V. Král 2
Sestava: Vopařil - Jílek, Zaal, Kovář (32. Škoda),
Král L. - Opršál, Čípa, Zvěřina, Soukal L. - Petr, Král
V
SK MSK POLIČKA – TJ LANŠKROUN 0:0
Sestava: Dittrich – Jílek, Zaal (36. Škoda), Čípa,
Král L. – Opršál (67. Kuchta), Petr, Zvěřina, Soukal L.
– Adamča (75. Bureš), V. Král
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OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM 43. ROČNÍKEM BĚHU KOLEM
POLIČSKÝCH HRADEB
Letošní ročník připadl na čtvrtek 1. května.
Uplakané a chladné počasí neodradilo od startu
v městském parku 264 startujících ve 27 kategoriích. Závod byl tradičně kvalitně obsazen v mládežnických i hlavních kategoriích, kde nechyběli mistři
republiky či držitelé medailí z MR. Jen s finanční
podporou Města Poličky a Krajského úřadu Pardubického kraje bylo možno zabezpečit tak náročnou

akci, která výrazně přesahuje rámec Pardubického
kraje. Přesto bez sponzorské pomoci firem či drobných živnostníků by organizátoři akce nesehnali
ceny pro nejlepší závodníky. Poděkování patří Medese, Iscarexu Česká Třebová, Ravensburgeru, Masokombinátu, Agricolu, Colorenu, Skloramu, Floře,
Pneu Červený, Junkersu J. Valeny, Elektro Kelvinu,
O2, Starobrnu, Plzeňskému pivovaru, rodině Lipenských, rodině Chmelíkových a dalším.
Velmi potěšitelná byla opět velká účast malých
běžeckých nadějí v předškolních a žákovských
kategoriích. Jen škoda, že nebyla větší účast poličských dětí, vždyť dorazily děti až z Krkonoš.
O sportovní hodnotě hovoří výkony v porovnání s dlouhodobými tabulkami závodu, kde napří-

klad Lukáš Kourek, vítěz hlavního závodu, dosáhl
3. nejlepšího času v historii. Po zásluze následně
převzal z rukou starosty města, pana Jaroslava Martinů, putovní pohár starosty Města Poličky.
Přehled vítězů: ročník 2004 a ml. M. Gregorová Lanškroun, M. Kohut Polička; ročníky 2002/3
M. Bednářová Svitavy, F. Gregora Lanškroun; ročník 2001 M. Slonková N. Město na M.; A. Moravec
Králíky; ročníky 1999/2000 K. Pulgertová N. Město na M., T. Mikyska Žamberk; ročníky 97/98
M. Stránská Č. Třebová, V. Mlynář Dolní Dobrouč;
ml. žákyně T. Vytlačilová N. Město na M.; ml. žáci
J. Vašík N. Město na M; st. žákyně H. Tlustá N. Město na M. a; st. žáci D, Vondra Ústí n. O.; dorostenky
R. Janoušová N. Město na M; dorostenci L. Gdula
Pardubice; juniorky L. Maršálková N. Město na M.;
junioři D. Vondra Ústí n. O.; dvojčlenná rodinná
družstva sourozenci Mlynářovi
Přebor Poličky na 4 400 m: muži 1. J. Miška (15:
51,6), 2. K. Sejkora a 3. J. Šutera; ženy 1. L. Schauerová (19:06,8), 2. P. Šimůnková, 3. L. Lorencová
Výsledky hlavního závodu na 4 400 m: muži
1. Lukáš Kourek AO Nové město n. Moravě
(14:03,2), 2. Pavel Novák Atletika Jihlava
(14:19,1), 3. Michal Horáček ISCAREX Česká Třebová
(14:31,2); ženy 1. Milada Barešová Bambas Skalice (17:29,2), 2. Lea Johanidesová Jiskra Ústí n. O.
(17:46,4) 3. Iveta Fořtová Sokol Kolín (17:57,4)
Poděkování a uznání patří všem dětem a závodníkům za zdravý přístup k životu, byť pro ně
místo na stupních vítězů nezbylo. Přesně za rok
1. května 2009 se kolem poličských hradeb poběží
již 44. ročník.
Organizace tak náročného závodu není možná
bez širokého kolektivu spolupracovníků atletického oddílu a Školního sportovního klubu při Masarykově základní škole Polička. Za aktivní podíl
a obětavost patří všem poděkování, stejně jako
skvělým divákům.
-JarKa-

ATLETICKÉ NOVINKY
Květnem se pravidelně zahajuje hlavní atletická
sezóna a nejinak tomu bylo i letos. Přes výborné
výkony řady sportovců do doby uzávěrky byl
sportovcem měsíce dorostenec David Beneš, který
vytvořil dva nové oddílové rekordy a získal dva

tituly „krajského přeborníka“ v dálce a na 100
m. Nejprve Pardubicích 6. května skočil v dálce
678 cm a v trojskoku 13,59 m, aby 17. května na
stejném stadionu přidal v dálce 4 cm, čímž se
hodnota oddílového rekordu posunula na 682
cm. Velmi dobrou formu prokázal Martin Koutný
6. května na středoškolských hrách, když 1 km zaběhl v čase 2:37. V dámské části kralovala naděje
poličské atletiky Terezka Vytlačilová, která všechny
svoje starty přetavila ve vítězství, čímž jen podtrhla
smolné onemocnění před MR v přespolním běhu
5. dubna, neboť se současnou formou by dosáhla
na vyšší stupínek, než bylo 6. místo. Této naději
výborně sekundovala zkušená Lenka Schauerová.

Byť prvním rokem mezi ženami, tak se pravidelně
umisťovala na stupních vítězů v nových osobních či
oddílových rekordech.
Naplno se rozjely soutěže družstev, které
tradičně zahájili junioři 10. května prvním kolem
ve Svitavách, kde zvítězili se značným náskokem
před Hvězdou SKP Pardubice, AC Pardubice a TJ
Dobruškou. 14. května v Litomyšli vstoupili do soutěže mladší žáci a mladší žákyně, kdy především
dámská část výpravy prokazovala, že by nejen
dívenky rády postoupily do krajského finále v září 2008, ale ani by nebyly proti případné medaili.
V neděli 18. května starší žáci v Pardubicích na
nejlepší týmy nestačili, přesto nezklamali. Družstvo mužů start v druhé lize čeká teprve v sobotu
31. května na stadionu Atletiky Jihlava.
Více podrobností nalezne zájemce na internetových stránkách www.atletika.cz či www.iscarex.cz/
sport.
- JarKa -

T.E.S., s.r.o. Jiráskova 977, 572 01 Polička
provozovatel nabízí

PRONÁJEM KIOSKU
v době letní sezony na koupališti.

Provozní doba v červnu 12.00-18.00 hod.,
v červenci a srpnu je od 10.00-19.00 hod.
Zájemci se mohou hlásit na plaveckém
bazénu u pí. Kmoškové
č.t. 461 725 631 ústředna, nebo m.t. 737 867 342

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST ČERVEN 2008

GUTVEIS VYBOJOVAL NA ME ZLATO A STŘÍBRO
Po březnovém úspěchu Jakuba Gutveise
(v Trutnově se stal juniorským mistrem ČR v silovém trojboji) následoval další, ještě cennější,
medailový úlovek.
Ve dnech 13.-18. 5. se konalo v Novém Boru
u České Lípy mistrovství Evropy v silovém trojboji a benchpressu, kterého se celkem zúčastnilo
284 závodnic a závodníků z 18 zemí.
Jakub Gutveis vstoupil do soutěže ve středu
14. 5. nejlépe jak mohl, a stal se v kategorii juniorů do 110 kg mistrem Evropy v silovém trojboji
výkony 220 kg ve dřepu s činkou, 200 kg v benchpressu a novým osobním rekordem 235 kg
v mrtvém tahu.
Následující den Jakub nezávodil, ale pracoval
na snížení tělesné hmotnosti.
Po středečním zlatu v trojboji přidal v pátek
16. 5. další výrazný úspěch, když vybojoval
v kategorii do 100kg stříbrnou medaili a titul
juniorského vicemistra Evropy v benchpressu
výkonem 190 kg.

Mladý silák tak dokázal svým letošním vystoupením na mistrovstvích ČR i Evropy nejen zdárně
navázat na svoje sportovní úspěchy z minulého
roku, ale dokonce být letos ještě úspěšnější.

Polička dívky B - Polička dívky C
(25:23, 25:19, 24:26, 20:25, 15:12)

3:2

3. Út
4. St
5.
6.
7.
8.
9.

Čt
Pá
So
Ne
Po

10. Út
11. St
12. Čt
13. Pá
14. So
15. Ne
16. Po
17. Út

OKRESNÍ PŘEBOR ST. ŽÁKYŇ A ŽÁKŮ
Druhým turnajem vstoupil okresní přebor žactva ve volejbale do dalšího dějství. I tentokráte se
střetla dvě dívčí a dvě chlapecká družstva. Kluci
nám chtěli oplatit porážku z úvodních zápasů, ale
děvčata opět své protihráče přehrála. K vidění byl
ze strany chlapců bojovný volejbal a děvčata se
blýskla výborným kolektivním přístupem k jednotlivým zápasům.

1. Ne
2. Po

18. St

Polička chlapci A - Polička chlapci B
(25:12, 25:20, 25:14)
Polička dívky B - Polička chlapci A
(25:21, 25:19, 25:11)
Polička dívky C - Polička chlapci B
(25:13, 25:20, 25:19)
Polička dívky B - Polička chlapci B
(25:8, 25:5, 25:11)
Polička dívky C - Polička chlapci A
(25:16, 25:27, 25:17, 26:24)
Pořadí 2. kola:
1. Polička dívky B
2. Polička dívky C
3. Polička chlapci A
4. Polička chlapci B

9:2
8:4
4:6
0:9

19. Čt
20. Pá
21. So
22. Ne
23. Po

3:0
3:0
3:0

24. Út
25. St
26. Čt
27. Pá
28. So
29. Ne
30. Po

3:0
3:1

6
5
4
3

Celkové pořadí Okresní přebor st. žákyň a žáků:
1. Polička dívky B
6 6 0
18:3 12
2. Polička dívky C
6 4 2
15:9 10
3. Polička chlapci A
6 2 4
9:12
8
4. Polička chlapci B
6 0 6
0:18
6
Družstva odehrají ještě 3. kolo v červnu 2008.
har

zavřeno
6.00-7.30 h., 12.00-13.30 h.,
17.30-18.30 h. aquaerobic, 18.30-20.00 h.
6.00-7.30 h.,
13.30-14.30 h. aquagr.,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., 12.00-13.30 h.,
17.30-18.30 h. aquaerobic, 18.30-20.00 h.
6.00-7.30 h., 12.00-13.30 h.,
13.30-14.30 h. aquagr., 14.30-20.00 h.
6.00-7.30 h., 18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kond. plavání
6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h., 10.00-13.30 h.,
17.30-18.30 h. aquaerobic,18.30-20.00 h.
6.00-7.30 h., 12.00-13.30 h.,
13.30-14.30 h. aquagr.,14.30-20.00 h.
6.00-10.00 h., 18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kond. plavání
6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 10.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-10.00 h., 12.00-13.30 h.,
14.30-20.00 h.
6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
6.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 10.00-20.00 h.
6.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-20.00 h.

Poznámka: o prázdninách a svátcích
se nekonají plavecké kurzy.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem
!!! Změna !!!
Aquaerobic: Po 17.30 - 18.30 h., St 18 - 19 h.
Kondiční plavání: St 19.00 – 20.00 h.
AQUAGRAVIDIBIC – každé Út 13.30 – 14.30
červen 2008 ˝
PROVOZ SAUNY: UZAVŘEN
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: PO - PÁ: 14.00 - 20.00 h. ; ÚT, ČT,
SO: 10.00 - 12.00 h.
KOUPALIŠTĚ Provoz bude zahájen v Pá
20. 6. 2008 od 12.00-19.00 h.
21. 6. So až 29. 6. Ne od 12.00-19.00 h.
30. 6. od 9.00-19.00 h.
ZIMNÍ STADION uzavřen

ĀȀ̀ЀЀ̀ЀԀ
܀ऀࠀ܀ఀഀࠀༀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ԀࠀࠀԀऀऀԀ
ఀ̀ഀఀȀԀༀကȀᄀఀሀጀ᐀ᔀԀఀᘀ
ᜀᜀᜀЀԀ᠀ᤀഀఀᨀᘀ̀ᬀᔀఀȀ᐀Ѐᰀᴀ
Jitřenka - měsíčník, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci. Vydává: Město Polička, Palackého nám. 160. místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893, Korespondenční adresa: Pomezí 128, 569 71 (schůzku je třeba předem dohodnout), tel. 603 526 243, e-mail:
jitrenkapolicka@seznam.cz. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Z. Kašparová, P. Martinů. Stálí spolupracovníci: J. Najbert, PhDr. O. A. Kukla, L. Čiháková. Registrováno
MK ČR pod č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí Města Poličky, podatelna MěÚ, e-mail: urad@policka-mesto.cz. Do čísla budou zařazeny příspěvky došlé do uzávěrky,
tj. 20. v měsíci (změna termínu vyhazena). Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Graf. zpracování a tisk: Tiskárna Polička, Haškova 446, Polička.
-jkd-

24

