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ZAČAL ROK BOHUSLAVA MARTINŮ V POLIČCE
Starosta města Poličky pan Jaroslav Martinů za- o Bohuslavu Martinů řekl: „Přes všechny pocty, ktehájil svým proslovem v neděli 8. února ve velkém rých se mu dostalo za hranicemi, však zůstal skromsále Tylova domu Rok Bohuslava Martinů v Poličce. ným člověkem, který nikdy neztratil kontakt se svou
Celoroční program začal hudební lahůdkou – vy- rodnou zemí a hlavně se svým milovaným rodným
stoupením pěvce Štefana Margity a harfenistky Ka- krajem, jenž byl pro něj nejkrásnějším na světě.“
teřiny Englichové. Na programu samozřejmě zazněla
V programu Roku Bohuslava Martinů si nyní
hudba našeho slavného rodáka – Písničky na jednu
trochu oddechneme a budeme se těšit na 4. 4. 2009
stránku (Výběr z cyklu) a Nové Slovenské písně – na otevření Centra Bohuslava Martinů v Poličce
(Výběr z cyklu). Návštěvníci koncertu měli možnost
a slavnostní koncert, který začíná ve velkém sále
slyšet i dílo F. Schuberta a B. Bartóka. Kateřina
Tylova domu v 16.00 hod.
Englichová zahrála Fantazii na symfonickou báseň
N.Š.
Vltava - B. Smetana - J. H. Trneček a Suitu pro harfu
sólo op. 83 B. Brittena. Program byl doplněn mluvePozn. redakce: Recenzi koncertu uvádíme na
ným slovem v podání Oldřicha Tamáše. Mezi jiným straně 7

NÁVŠTĚVA HEJTMANA V POLIČCE
Pardubický hejtman Mgr. Radko Martínek
navštívil v rámci svých pravidelných výjezdů
v pondělí 9. února 2009 Poličku. Hejtman zahájil
svůj velmi nabitý program v 9 hod. na Městském
úřadě v Poličce přijetím starostou města Jaroslavem
Martinů a místostarostkou JUDr. Marií Tomanovou.
Pan hejtman poté v doprovodu vedení města navštívil školská zařízení, která patří do správy kraje
– poličské gymnázium, Střední odbornou školu
a střední odborné učiliště Polička. Jednání v obou
školách měla ryze pracovní charakter. Pan hejtman
se zajímal o počty žáků, o plány škol do budoucna,
jednalo se o konkrétních problémech a požadavcích, které by měl kraj řešit. V SOŠ a SOU Polička
si pan hejtman prohlédl školu, navštívil některé
třídy, internát a prostory praktické výuky. Další za-

stávkou byla návštěva Dětského domova v Poličce.
Paní ředitelka Miluše Kaprasová zdůraznila i fakt,
že Mgr. Radko Martínek je vůbec prvním hejtmanem, který tento dětský domov, zřizovaný krajem,
navštívil. Zde se diskuse týkala zejména problémů
se stávajícími prostory domova, hejtman byl seznámen s plány na stavbu domova nového.
Po obědě, na kterém byli přítomni radní města,
se hejtman setkal se starosty obcí spadajících do
správního obvodu města Poličky. Přítomné starosty
seznámil s nejbližšími cíli kraje, představil koncepci zdravotnictví a školství, informoval o koncepci
dopravní. Závěr poličské návštěvy patřil setkání
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u příležitosti 10. výročí vzniku Svazku AZASS (Areál zdravotních a sociálních služeb).
Celý pobyt hejtmana Mgr. Radko Martínka byl
ve znamení vysokého pracovního tempa, po celou
dobu jednání docházelo k průběžnému zapisování
konkrétních úkolů, které chce pan hejtman řešit.
Oficiální návštěva pardubického hejtmana v Poličce
jistě přinese konkrétní pozitivní výsledky.
N.Š.

VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych velice rád ocenil a zároveň
poděkoval za obětavou a nezištnou pomoc při
zvládnutí sněhově kalamity, která po několika
dnech sněžení vyvrcholila v úterý 17. února 2009,
kdy mnoho městských lokalit bylo doslova zasypáno sněhem.
Na první dojem bylo jasné, že tuto situaci nemohou zvládnout, i přes velkou obětavost, pouze pracovníci T.E.S. s.r.o. Polička a bude nezbytné obrátit
se o pomoc na místní firmy a hasiče.
Již z prvních telefonátů bylo patrné, že nikdo
z oslovených pomoc neodmítne. Během velmi krátké doby se nám podařilo zajistit techniku od firem
STREFA s.r.o., PÁSEK – stavební firma spol. s r.o.
Polička a pana Romana Večeři. Zároveň, během neuvěřitelně rychlé doby, nastoupili dobrovolní hasiči
na odstranění sněhu ze střechy zimního stadionu,
kde síla sněhu téměř dosahovala bezpečnostní
normy pro nosnost konstrukce. Souběžně byl odstraněn sníh i z plaveckého bazénu díky pomoci
pracovníků T.E.S. s.r.o. Polička a odstraněny byly
také nebezpečné rampouchy a sněhové převisy na
náměstí a v přilehlých ulicích pomocí hasičů HZS
Svitavy.
Během úterý došlo v podstatě ke zvládnutí této
mimořádné situace. Sníh z hlavních ulic, náměstí
a také z lokality „Na Zahradách“, kde je tradičně
nejvíce těžkostí, byl z velké části odstraněn. Též
bylo odlehčeno střešním konstrukcím na zimním
stadionu a plaveckém bazéně.
(pokr. na str. 11)
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PRVNÍ POLIČSKÝ OBČÁNEK
ROKU 2009
Město Polička na svého prvního občánka čekalo tentokrát dlouho. Radostná zpráva přišla až
10. ledna 2009, kdy se ve svitavské porodnici narodila Laura Šudomová. Dne 12. února slavnostně
přivítal čerstvou občanku Poličky pan starosta Jaroslav Martinů. Rodičům malé Laury předal během
příjemného posezení květiny a dárkový poukaz.
Milá Lauro, vítáme Tě na světě a přejeme Ti
krásný a šťastný život.
N.Š.

POZVÁNKA K ROKU BOHUSLAVA MARTINŮ V POLIČCE
Vstupujeme do roku, kdy uplyne 50 let od úmrtí
jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů a klasiků hudby 20. století, Bohuslava Martinů.
Pro řadu umělců, orchestrů, divadel a kulturních
institucí z celého světa se tak otevírá mimořádná
příležitost k intenzivnější propagaci jeho díla v rámci dvouletého mezinárodního projektu nazvaného
Martinů Revisited. V následujících dvou sezónách se
uskuteční desítky koncertů, výstav, přednášek a divadelních představení v České republice i v dalších
zemích světa. Do tohoto projektu se zapojilo i skladatelovo rodné město.
Před padesáti lety skladatelův přítel, který v Poličce provedl ve světové premiéře kantátu Otvírání studánek, Zdeněk Zouhar, shrnul přijetí hudby Martinů
v tehdejší době těmito slovy: „Není snad koncertního
pódia, rozhlasového či televizního studia anebo jeviště
celého vzdělaného světa, aby jím neprošlo alespoň
jediné dílo Bohuslava Martinů, které je svou hudební
podstatou srozumitelné všem lidem, ať mluví jazykem
jakýmkoli.“
Martinů tehdy patřil ke světové skladatelské špičce
a o premiéry jeho děl se hlásili přední dirigenti. Přes

všechny pocty, kterých se mu dostalo za hranicemi,
však zůstal skromným člověkem, který nikdy neztratil
kontakt se svou rodnou zemí a hlavně se svým milovaným rodným krajem, jenž byl pro něj „nejkrásnějším na světě“.
Ze svého vztahu k Vysočině se mnohokrát vyznal
nejen v samotném díle, ale i ve svých dopisech do
Poličky. V jednom z nich adresovaných poličské hudební škole, vzpomíná na dobu, kdy byl mladým hochem, „který netušil, že jeho život jej povede do cizích,
vzdálených zemí, a který velmi bojácně si uvědomil,
že jednoho dne to bude on, který převezme dědictví
našeho Smetany, bude reprezentovat svůj národ v celém světě, který netušil, jaké duševní síly bude třeba
v tomto boji, jak těžká bude cesta přejít z našeho malého a drahého městečka do středisek Evropy a celého
světa, kde kontrola se neřídí lokálními zájmy, nýbrž
jenom hodnotou toho, co bude tvořit, to jest silou, čestností jeho uměleckého přesvědčení.“
Zároveň ale dodal: „Není nic nedostižného, chceme-li to doopravdy a máme-li trpělivost toho dosíci.“
Cesta to byla dobrodružná a mnohdy velmi těžká,
ale díky své odhodlanosti a pověstné píli ji nevzdal.

Ve všech těch „vzdálených zemích“, do kterých jej
život zavedl, ať už ve Francii, Americe, Švýcarsku
nebo Itálii, Martinů vstřebával do své tvorby rozmanité inspirační podněty – francouzský imresionismus,
jazz, rozhlas, film, anglický madrigal, neoklasicimus,
stejně jako český a moravský folklór. Jeho dílo je tedy
výjimečné mimořádnou stylovou pestrostí a díky
tomu má potenciál proniknout k širokému spektru
posluchačů různého hudebního vkusu. K tomu, aby
si k nim našlo cestu ještě ve větší míře, by chtěl Rok
Bohuslava Martinů přispět.
Přijměte pozvání k účasti na bohatém kulturním
programu, který je za spolupráce mnoha institucí pro
letošní rok v Poličce připraven. Přejme si zároveň, ať
intenzivnější propagace díla Bohuslava Martinů není
jen přechodnou aktivitou jednoho roku, ale ať je příjemným podnětem k bližšímu seznámení s výjimečnou osobností poličského rodáka a docenění jeho
díla u co nejširší veřejnosti.
Lucie Jirglová,
Centrum Bohuslava Martinů
v Poličce
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UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 16. 1. ve 22.45 hod. projížděla hlídka MP
po ul. ČSA v Poličce. Zde zahlédla vrávoravého
muže u místní restaurace, který držel v ruce nějakou hůl a touto mlátil kolem sebe. Hlídka posléze
zjistila, že uvedený muž krátce před tím přijel s vozidlem taxislužby a také, že měl v tomto vozidle
fyzicky napadnout řidiče tohoto vozidla, který byl
přítomen na místě a způsobit mu drobné ublížení
na zdraví. Hlídka MP čtyřiadvacetiletého muže
z Poličky uklidnila a vzhledem k jeho podnapilosti jej vyzvala k odchodu do místa bydliště s tím, že
věc bude dořešena později. Zranění řidiče vozidla
taxislužby si nevyžádalo lékařské ošetření. Celá
věc byla následující den vyřešena v blokovém
řízení a uvedený muž se omluvil řidiči taxi.
Dne 19. 1. v 11.55 hod. přijali strážníci MP
oznámení o ležícím muži na ul. 9. května před
jedním domem. Na místo se ihned dostavila
hlídka MP, která zde nalezla šestašedesátiletého
muže, který zde nehybně ležel na břiše. Muž následně začal se strážníky komunikovat a souběžně
s tímto byla na místo přivolána RZS Polička. Po
příjezdu RZS provedl na místě lékař prohlídku
muže a po této bylo zjištěno, že muž je pouze opilý. Hlídka MP vyrozuměla syna uvedeného a tento
si jej převzal. Věc byla následující den vyřešena
v blokovém řízení.
Dne 24. 1. ve 20.30 hod. došlo k rozbití
skleněné výplně okna u jednoho domu na ul.
U Mastných krámů v Poličce. Vyhodnocením
záznamu z kamerového systému MP Polička byl
zjištěn možný pachatel této věci. Tento byl druhý
den hlídkou MP zastižen a k uvedené věci se před
strážníky doznal. Osmnáctiletý muž z Poličky
zaplatil majitelce škodu na rozbitém okně a poté
s ním byla celá záležitost vyřešena v blokovém
řízení.
Dne 28. 1. v 11.15 hod. byla hlídka MP přivolána do hotelu Opus na ul. Družstevní v Poličce.
Vedoucí hotelu byla podezřelá dvojice žen, které
se zde ubytovaly. Na místě byla hlídkou MP provedena lustrace uvedených žen a touto bylo zjištěno,
že po jedné z nich, pětatřicetileté ženě ze Svitav, je
vyhlášeno pátrání a jedná se o pohřešovanou osobu. Díky ostražitosti vedoucí byla tak zjištěna pohřešovaná osoba, která byla strážníky převezena
na PČR OO Polička a zde předána dozorčí službě.
Dne 8. 2. v 03.10 hod. byla hlídka MP Polička
vyrozuměna o dopravní nehodě na ul. Heydukova
v Poličce. Dvaadvacetiletý řidič vozidla Peugeot
205 z Polničky zde narazil do jednoho z domů
uvedené ulice a snažil se z místa odjet. V tomto
mu bylo strážníky zabráněno a řidič byl zadržen
na místě. Provedenou dechovou zkouškou byla
zjištěna hladina 2,07 promile alkoholu v dechu.
Dále bylo zjištěno, že řidiči byl vysloven zákaz
řízení motorových vozidel. Strážníci setrvali na
místě do příjezdu PČR, které byl celý případ předán k dalšímu projednání.
Dne 13. 2. v 11.05 hod. hlídka MP zasahovala v kostele sv. Jakuba v Poličce, kde jistý 50
letý muž z Litomyšle delší dobu nehodlal opustit
prostory kostela. Ve spolupráci s PČR byl muž za
pomocí hmatů a chvatů předveden na OOP ČR,
neboť v kostele začal klást aktivní odpor a s policisty nespolupracoval.
Dne 14. 2. ve 22.20 hod. byla hlídka MP přivolána do místního baru Exotik, kde mělo dojít
ke rvačce. Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že
sedmadvacetiletý muž z Poličky fyzicky napadl
jednoho z hostů. Při prováděném šetření se do
věci vložil i devětatřicetiletý muž ze Svitav, který
chtěl fyzicky napadnout dalšího hosta baru. Ve
spolupráci s PČR bylo napadení zabráněno a muž
byl vyveden z prostor baru na chodbu, kde dále
kladl aktivní odpor a chtěl se s policisty rvát. Policistům se podařilo nasadit muži pouta a poté byl
převezen společně s druhým uvedeným mužem na
OOP ČR Polička k dalšímu šetření.
Městská policie Polička
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PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PRÁVNICKÝM
A FYZICKÝM OSOBÁM MĚSTEM POLIČKA V ROCE 2009
V rozpočtu města Poličky je pro rok 2009 zařazena částka 1 155 000 Kč určená k poskytnutí veřejné podpory, tj. na finanční příspěvky (transfery)
neziskovým organizacím, jejichž zřizovatelem není
město Polička, zájmovým skupinám obyvatel a dále
fyzickým osobám.
Pro podávání žádostí o poskytnutí finančních příspěvků, jejich náležitostí a pro režim přidělování pro
rok 2009 jsou tato pravidla:
1. Částka k rozdělení
komise/výbor

c) Vlastní vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku tvoří jednak kopie dokladů prokazujících
obsah čerpání a současně kopie dokladů o provedení úhrady (výdajové pokladní doklady nebo
bankovní výpisy).
d) Nevyužité finanční prostředky se vracejí na účet
Města Poličky nejpozději do 15. 12. 2009.
Kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města
a finanční a plánovací odbor MěÚ je kdykoliv oprávněn zkontrolovat, zda je využití finančních prostředků
v souladu s účelem, na který byl finanční příspěvek

skutečnost 2007

1. kolo 2009

2. kolo 2009

celkem 2009

a) sportovní

507 500,00

470 000

70 000

540 000

b) kulturní

134 000,00

130 000

10 000

140 000

c) zdravotně-sociální

160 000,00

150 000

20 000

170 000

60 000,00

70 000

15 000

85 000

0,00

70 000

30 000

100 000

96 000,00

90 000

30 000

120 000

957 500,00

980 000

175 000

1 155 000

d) dítě a volný čas
e) výbor pro výchovu a vzdělávání
f) zájmové skupiny a nezařazené
(přímo rada respektive zastupitelstvo města)
celkem

2. Harmonogram projednávání a schvalování
Žádost se předkládá na adrese Městský úřad Polička, odbor finanční a plánovací – příjmová pokladna,
Palackého náměstí 160, 572 01 Polička.
Finanční příspěvky do výše 20 000 Kč pro jednoho žadatele v jednom roce schvaluje rada města,
finanční příspěvky ve výši nad 20 000 Kč pro jednoho
žadatele v jednom roce schvaluje na doporučení rady
města zastupitelstvo města. V případě schválení bude
uzavřena s žadatelem Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.
Pro 1. kolo se žádosti o finanční příspěvek předkládají do 31. 3. 2009, následuje projednání v komisích města, ve výboru pro výchovu a vzdělávání,
v radě města a v zastupitelstvu města.
Pro 2. kolo se žádosti o finanční příspěvek předkládají do 15. 9. 2009, následuje projednání v komisích města, ve výboru pro výchovu a vzdělávání,
v radě města a v zastupitelstvu města. Upřednostňují
se žádosti v případě naléhavých a neočekávaných
potřeb.

poskytnut. Při zjištění závažných nedostatků v čerpání příspěvku je příjemce povinen tyto prostředky
vrátit zpět do rozpočtu města.
odbor finanční a plánovací

3. Žádost
O finanční příspěvek mohou požádat všechny
neziskové organizace, občanská sdružení, spolky
a kluby (zájmové skupiny obyvatel) a fyzické osoby
působící na území města Poličky, které splní stanovené náležitosti a nemají závazky po lhůtě splatnosti
vůči městu Polička z minulého období.
Žádost se podává výhradně na předepsaném formuláři a v plném rozsahu požadovaných údajů. U žádosti o příspěvek nad 10 000 Kč předkládá žadatel
kompletní celoroční položkový rozpočet příjmů a výdajů (výnosů a nákladů) s podrobným komentářem.
Formulář žádosti je k dispozici ve vestibulu
budovy Městského úřadu, Palackého náměstí 160,
v příjmové pokladně MěÚ a na internetové adrese
www.policka.org.
4. Vyúčtování finančního příspěvku
a) Subjekt, který obdržel finanční příspěvek, je povinen předat finančnímu a plánovacímu odboru
městského úřadu jeho vyúčtování v termínu daném ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, nejpozději však do 15. 12. daného roku.
b) Subjekt prokazující čerpání finančního příspěvku
je povinen účtovat o příspěvku a jeho čerpání
odděleně, tj. i označit nezaměnitelně a přímo na
originálech dokladů (faktur, paragonů, účetních
dokladů apod.), že náklad byl pořízen z finančního příspěvku poskytovatele. Tyto originály pak
předloží k nahlédnutí při předání vyúčtování
finančního příspěvku.

KDY A KAM S DAŇOVÝM
PŘIZNÁNÍM
Datum
9. 3. pondělí
10. 3. úterý

Oddělení
vyměřovací

Podatelna

Pokladna

8-17

8-17

8-11, 13-15.30

8-12, 13-15

8-15

-

11. 3. středa

8-17

8-17

8-11, 13-15.30

12. 3. čtvrtek

8-12, 13-15

8-15

-

13. 3. pátek

8-12, 13-14

8-14

-

8-17

8-17

8-11, 13-15.30

17. 3. úterý

8-12, 13-15

8-15

-

18. 3. středa

8-17

8-17

8-11, 13-15.30

19. 3. čtvrtek

8-12, 13-15

8-15

-

20. 3. pátek

8-12, 13-14

8-14

-

8-17

8-17

8-11, 13-15.30

16. 3. pondělí

23. 3. pondělí
24. 3. úterý

8-12, 13-15

8-15

-

25. 3. středa

8-18

8-18

8-12, 13-18

26. 3. čtvrtek

8-18

8-18

8-12, 13-18

27. 3. pátek

8-18

8-18

8-12, 13-18

28. 3. sobota

8-12

8-12

8-12

30. 3. pondělí

8-18

8-18

8-12, 13-18

31. 3. úterý

8-18

8-18

8-12, 13-18

Daňová přiznání k dani z příjmů fyzických
osob bude možné též odevzdat pracovníkům
Finančního úřadu v prostorách Městského úřadu
v Poličce v těchto dnech:
Datum

Čas

10. 3. úterý

8-12, 13-15.30

12. 3. čtvrtek

8-12, 13-15.30

17. 3. úterý

8-12, 13-15.30

V neděli 5. dubna 2009 se bude konat v prostorách Tylova
domu tradiční

KALENDÁŘ AKCÍ

VELIKONOČNÍ INSPIRACE

města Polička

V případě, že máte zájem se této akce zúčastnit jako prodejce
zboží s velikonoční tématikou, přihlaste se prosím na níže
uvedenou adresu nejpozději do 27. dubna 2009.
Navážení zboží a instalace jsou možné již od 10,00 hodin.
Nabízíme tyto prodejní plochy – stoly:
stůl malý 80 x 80 cm (0,64m2) = 50 Kč
stůl velký 120 x 80cm (0,96m2) = 80 Kč
Bližší informace: Marie Hrstková, tel. 736 75 26 29,
e-mail: kurzy @tyluvdum.cz

Březen 2008
KINO POLIČKA
středa
5. 3.

úterý
10. 3.

středa
11. 3.

středa
11. 3.

pátek
13. 3.

velký sál TD v 19.00 hodin
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
Film vypráví příběh mimozemšťana Klaatua (Keanu Reeves), který přicestuje na
Zemi s jediným úkolem – zamezit lidstvu
jeho organizovanou sebedestrukci i za
cenu nejvyšších obětí. Klaatu chce lidstvu
pomoci, otázkou je, zda o to vlastně stojíme.
Sci-fi thriller, USA, 2008, 102 minut, české
titulky, přístupno od 12 let
Vstupné: 65 Kč
velký sál TD v 19.00 hodin
KATYŇ
Slavný polský režisér Andrzej Wajda ve
svém právě dokončeném filmu Katyň
zpracoval jednu z nejtemnějších událostí
polských dějin: masakr 22 500 polských
vojáků i civilistů, který provedla sovětská
tajná policie NKVD v roce 1940.
Drama, Polsko, 2008, 118 minut, titulky,
přístupno od 15 let
Vstupné: 60 Kč
velký sál TD v 8.15 a 10.15 hodin
KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ
PRAHY
Hlavní hrdinové filmu - vesnický mládenec
Kuba a jeho prostořeká Koza - se připletou
ke stavbě Karlova mostu, vzniku orloje,
příběhu Faustova domu, jejich kroky zkříží
kat Mydlář a spát jim nedá ani pověstný
chlupatý duch. Originální výtvarnou stylizaci, která navazuje na tradici české školy
animovaného filmu, doplňuje nejmodernější technologie pro tvorbu 3D počítačově
animovaných filmů a skvělé hlasové obsazení postav.
Filmové představení pro školy
3D animovaná komedie, ČR, 80 minut, přístupný
Vstupné: 35 Kč
velký sál TD v 18.00 hodin
KOZÍ PŘÍBĚH– POVĚSTI STARÉ PRAHY
Do kin míří vůbec první český celovečerní
3D animovaný film, který je zároveň i prvním a v celé východní Evropě. Rodinná
komedie se odehrává v české středověké
metropoli, která je ještě plná strašidel, rodících se legend a teprve začíná dostávat
svou majestátní tvář.
3D animovaná komedie, ČR, 80 minut, přístupný
Vstupné: 60 Kč
velký sál TD v 19.00 hodin
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
Sněženky a machři jdou ve stopách životů
hlavních hrdinů v době, která všechno
změnila. Jak prošli jejími nástrahami a jaké
šrámy to na nich zanechalo? Kam chtěli jít,
kam došli a kam ještě dojdou? Jsme opět
na horské chatě, kde se všichni po letech

scházejí a opět zažijí mnoho nezapomenutelných chvil. Na horách se setkávají
někdejší spolužáci, aby se viděli, aby si zavzpomínali a aby sami sebe ujistili v tom,
že to s nimi ještě není tak hrozné, protože
ty někdejší holky a kluky si stále nesou
v sobě.
Komedie, ČR, 2008, 104 minut, přístupný
Vstupné: 70 Kč
úterý
17. 3.

velký sál TD v 18.00 hodin
LOVECKÁ SEZÓNA 2
Lovecká sezóna 2 obsahuje všechno, po
čem srdce dětského fanouška animovaných filmů touží. Roztomilou grafiku,
zábavné charaktery a ještě vtipnější gagy
ve scénáři, na kterém pracoval celý tým
scenáristů.
Animovaná komedie, USA, 2008, 76 minut,
přístupný
Vstupné: 60 Kč

čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
19. 3. LÍBÁŠ JAKO BŮH
Nová komedie Marie Poledňákové. Helena
Altmanová je sympatická profesorka francouzštiny a literatury na gymnáziu. Patří
k oblíbeným pedagogům, díky zdravému
nadhledu si rozumí se studenty i kolegy
ve sborovně. Daleko nepředvídatelnější
okamžiky ji však čekají v osobním životě.
Komedie, ČR, 2009, 110 minut, přístupný
Vstupné: 75 Kč
pátek
20. 3.

velký sál TD v 19.00 hodin
CINKA PANNA
Příběh o touze, sebevědomí, lásce k hudbě, o složitosti lidského rozhodování,
o emancipaci, o jiném, nesmírně poetickém cikánském světě – to vše je skryto
v Cinka Panně režiséra Dušana Rapoše.
Příběh se odehrává v 18. století, po odchodu Turků ze střední Evropy, na pozadí povstání místních zemanů. Hlavním tématem
jejich boje byla touha po samostatnosti.
Drama, SR, Maďarsko, ČR, 2008, 130 minut,
přístupný od 15 let
Vstupné: 60 Kč

čtvrtek velký sál TD v 18.00 hodin
26. 3. CESTA NA MĚSÍC 3D
I první let na Měsíc měl své mouchy! Tři
malí muší uličníci jsou nerozluční kamarádi. Každý je jiný: Nat je snílek a rozený
vůdce, IQ má chytrý mozek a Scooter je
neuvěřitelně žravý...
3D animovaný, dobrodružný, USA, Belgie,
2008, 85 minut, český dabing, přístupný
Vstupné: 60 Kč
neděle velký sál TD v 19.00 hodin
29. 3. OCAS JEŠTĚRKY
Narození Josefa Bárty provází věštba – zemře ve věku 29 let. A je mu právě tolik,

když ho opustí žena i se synem, a jeho
svět se hroutí. Podivné přátelství s nespoutaným Gabrielem vnáší do Josefova bytí
nový impuls, zároveň ho však přivádí do
stále větších problémů. Zdá se, že nově
poznaná láska je nalezením smyslu jeho
života, ale dramatický sled událostí vystaví
Josefa zkouškám, které mu pomohou změnit sebe i svůj osud.
Drama, ČR, 2008, 90 minut, přístupný
Vstupné: 70 Kč
úterý
31. 3.

velký sál TD v 18.00 hodin
PEKLO S PRINCEZNOU
Komediálně laděná pohádka s Terezou Voříškovou a Jiřím Mádlem v hlavních rolích.
Co se stane, když si princezna Aneta nechce vzít prince Jeronýma? Bude svatba,
válka nebo peklo na zemi?
Pohádka, ČR, 2008, 105 minut, přístupný
Vstupné: 70 Kč

Předprodej vstupenek v Informačním centru Polička (461 723 800) a hodinu před začátkem
akce v pokladně TD.
Rezervace vstupenek je možná i přes internetové
stránky TD www.tyluvdum.cz
ŽIVOT NA ZÁMKU - ŽIJEME AKTIVNĚ
Domov na zámku Bystré spolu s Tylovým domem
si vás dovolují pozvat na výstavu fotografií, kterou
mohou návštěvníci zhlédnout
od 9. březena do 31. března 2009
v prostorách sálku TD.

Výstava „DOTEKY MÓDY“
Srdečně vás zveme na jarní výstavu oděvů návrhářky Jany Štursové (salon Atol), která se koná
v 1. patře Obchodního domu PONAS v Tyršově
ulici v Poličce ve dnech 23. 3. - 30. 3. 2009 v době
11-17 hod.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

7. - 8. 3.

MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
14. - 15. 3. MUDr. Kösslerová Jitka,
Polička, Haškova 445, 461 724 369
21. - 22. 3. MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
28. - 29. 3. MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
4. - 5. 4.
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.
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TYLŮV DŮM POLIČKA
odpůrců těmi nejkrutějšími cestami. Nezaměstnanost rostla a hospodářská krize byla
v plném květu...
Účinkuje Ochotnický divadelní spolek Tyl
Polička. Divadelní představení v rámci
abonentního cyklu JARO 2009
Vstupné:
prodej zbylých vstupenek: 80 Kč

pondělí velký sál TD v 17.00 hodin
2. 3.
KAT A BLÁZEN
Veřejná generálka divadelní hry v nastudování poličských ochotníků.
Vstupné: 40 Kč
úterý
3. 3.

pátek
6. 3.

velký sál TD v 19.00 hodin
Václav Havel: ODCHÁZENÍ
Zcela nová Havlova hra, napsaná po dvacetileté odmlce, nás zavádí do domácnosti
odcházejícího politika dr. Viléma Riegera.
Je zřejmé, že bývalému kancléři skončilo
volební období a nad jeho dalším setrváním ve vládní vile obklopené višňovým
sadem, visí otazník. Stejně zřejmé je, že
ani jeho okolí, ovládané pevnou rukou
jeho dlouholeté přítelkyně Ireny, na zadní
kolečka tak docela nemyslelo…
Divadelní představení v rámci abonentního cyklu JARO 2009
Vstupné: prodej zbylých vstupenek:
190,- 170,- 150 Kč
velký sál TD v 19.00 hodin
KAMELOT s Romanem Horkým
Koncert brněnské kapely, po třech letech vydává hudební skupina Kamelot
nové album „Mořská sůl“, s ním vyjíždí
na koncertní turné s názvem „O 106“.
Během 106 dnů odehraje Kamelot minimálně 100 za sebou jdoucích koncertů,
během kterých představí a pokřtí své
nové CD. V Poličce budou křtít Královny
věnného města Polička roku 2007 a 2008
Vendula Scheibová a Hana Zaalová.
Vstupné: v předprodeji 150 Kč
v den koncertu: 200 Kč

neděle velký sál TD v 17.00 hodin
8. 3.
KAT A BLÁZEN
Slavnostní premiéra divadelní hry autorů
Jana Wericha a Jiřího Voskovce s hudbou
Jaroslav Ježka, uvedená v Osvobozeném
divadle v roce 1934.
Účinkuje Ochotnický divadelní spolek
Tyl Polička (Robert Smolek, Filip Divoký,
Jarmil Feltl, Bedřich Janků, Magdalena
Křenková, Jakub Kleinbauer, Mirek Běhoun, Jitka Boháčová, Josef Kotva, Růžena
Tomanová,...)
Vstupné: 80 Kč

sobota velký sál TD v 19.00 hodin
14. 3. DISKOPLES a skupina HOLKI
Skupina HOLKI, která chystá svůj návrat
na českou hudební scénu, bude hostem
březnového Diskoplesu. Hudbu mixuje
a na taneční parket vás bude zvát DJ Kofola alias Josef IX.
Vstupné: 120 Kč
pondělí velký sál TD v 19.00 hodin
16. 3. KONCERT SMETANOVA TRIA
JITKA ČECHOVÁ · klavír; JANA VONÁŠKOVÁ-NOVÁKOVÁ · housle; JAN PÁLENÍČEK · violoncello
Smetanovo trio, založené ve 30. letech
20. století klavíristou Josefem Páleníčkem
a po roce 1945 působící pod jménem České trio, patří k nejprestižnějším současným
českým souborům. Koncert v rámci Koncertní sezóny KPH 2008/2009
Vstupné: v předprodeji:
120 Kč (pro studenty a seniory 90 Kč)
v den koncertu
150 Kč (pro studenty a seniory 120 Kč)
úterý
17. 3.
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sobota velký sál TD od 14.00 do 18.00hodin
28. 3. ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Tento měsíc jsme do velkého sálu TD pozvali dechovou hudbu Poličanka.
Vstupné: 50 Kč

ZPÍVALI JSME V KONGRESOVÉM
CENTRU V PRAZE
Dobrý den, jsme oddíl Pátek Pionýra Polička.
Máme porťáckou skupinu Raubíři. Říkáme si tak proto, že se scházíme v pátek a Raubíři proto, že jsme taková zlobivá parta (i když naše vedoucí říká, že jsme
hezké a šikovné holky a kluci a že pěkně zpíváme).

velký sál TD v 8.15 hodin
KAT A BLÁZEN
Účinkuje Ochotnický divadelní spolek Tyl
Polička
Školní představení pro SOU obchodní
a SOŠ SČMSD Polička

pondělí vestibul TD
23. 3. PRODEJ OBUVI
Pronájem
úterý
24. 3.

pondělí velký sál TD v 8.15 hodin
9. 3.
KAT A BLÁZEN
Účinkuje Ochotnický divadelní spolek Tyl
Polička
Školní představení pro Gymnázium Polička
čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
12. 3. KAT A BLÁZEN
Hra získala podtitul satirická fantazie o deseti obrazech. Ve své předmluvě k této hře
napsali Werich a Voskovec, že by radši psali pro své divadlo „divoké fantazie, bláznivé
frašky a absurdní pohádky“. Proč? Jelikož
správné divadlo má diváky odvést na míle
daleko od šedé skutečnosti do časoprostoru nereálného, absolutně vymyšleného
a nesmyslného. Jenže, jelikož se psal rok
1934 a skutečnost kolem nich nebyla šedá
a obyčejná, ale stala se „strašlivou konkurentkou tohoto ideálního divadla“, rozhodli
se nezůstat k ní chladnými, ale naopak na
ni reagovat. Od poetismu přešla tvorba
Osvobozeného divadla k satirické, ostře
společensky zaměřené tvorbě, která měla
reagovat na to, co se právě děje: Hitler
uchvátil moc a začal se zbavovat svých

zkušenosti, nezaměnitelnou barvu hlasu
a cit pro synkopické frázování si Ladi
Kerndla po jeho návratu ze světa všiml
i legendární brněnský kapelník Gustav
Brom a nabídl mu angažmá. Gustav Brom
byl tím, kdo poctil Laďu Kerndla titulem
„český Sinatra“ a plným právem. Však také
zpěvák má celou řadu písniček tohoto
amerického zpěváka ve svém repertoáru.
Vstupné: v předprodeji 180 Kč
v den koncertu: 220,-Kč

středa
25. 3.

pátek
27. 3.

velký sál TD v 19.00 hodin
HANKY PANKY
Pronájem.
Pražská travesti skupina HANKY PANKY
přijíždí do Poličky poprvé se svým novým
galaprogramem! Dvouhodinová SHOW
2009 plná hvězd českého i zahraničního
hudebního nebe. V programu vystoupí
i slečna Stefany – známá z televizní reality
show Big Brother.
Vstupenky zakoupíte v předprodeji v Informačním centru Polička
Vstupné:
160 Kč (v předprodeji)
velký sál TD v 8.15 hodin
KAT A BLÁZEN
Účinkuje Ochotnický divadelní spolek Tyl
Polička
Školní představení pro SOŠ a SOU Polička
velký sál TD v 19.00 hodin
LÁĎA KERNDL SE SVOJÍ KAPELOU
Tento, ve svém žánru zcela originální typ
jazzového zpěváka, již od dětství poslouchal často jazzovou a swingovou hudbu
z rádia. Velkým muzikálním vzorem mu
byl i jeho otec. Mnohaleté působení
v několika orchestrech, neustálé zdokonalování a vstup na profesionální dráhu
ho nakonec dovedly až k neoficiálnímu
titulu „český král swingu“. Doslova školou života profesionálního zpěváka bylo
pro Laďu Kerndla několikaleté působení
na amerických výletních lodích u norské
společnosti. Snad právě pro pěvecké

Na oblastním kole Dětské Porty jsme postoupili
do republikového finále v Praze. Po našem vystoupení v divadle Za plotem porota rozhodla: 31. 1. 2009
budeme zpívat na koncertu Děti dětem v Kongresovém centru. Koncert každoročně pořádá „Nadace děti
dětem 3. tisíciletí“ a sdružení Pionýr. Před vystoupením jsme měli obrovskou trému, ale na vystoupení
jsme si to doslova užívali.
V Praze jsme se ještě stačili projet parníkem po
Vltavě, navštívit muzeum Karlova mostu, zajít do
kina... Zkrátka bylo to všechno bezvadné. Na přiložené fotce nás můžete vidět. Od leva do prava: Oliver
Erbes - bubínek, David Kozel, Rozárka a Anežka Stodolovi, Denisa Leinweberová, Jana Chmelová – zpěv,
Veronika Navrátilová a Iveta Makovská – flétny, Míša
Pospíšilová – kytara.
Ahoj Iveta Makovská

Tlumočník
a překladatel
německého jazyka
technické
i netechnické obory,
strojírenské, elektro,
obchod, právnické apod.
Tel: 604 569 743

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
VÝSTAVA OBRAZŮ LODÍ – ANDRLE PAVEL
sledujte - www.divadelniklub.cz
STŘEDA 4. 3. – 20.00
„Tibetské dny“ – v rámci Festivalu pro Tibet
pořádá o.s. Pontopolis
Mgr. Karin Machatá - přednáška „Půl roku
v himalájských klášterech“ povídání
a fotografie z cest po Ladaku a údolí Spiti,
život buddhistických mnichů a mnišek, festivaly v Himalájích, projekce filmu „Útěk přes
Himaláje“,...
- ochutnávka tibetského čaje.
Film „Útěk přes Himálaj/Flucht über den Himalaya“
Maria Blumencorn, Něm.-Tib., 2000, 30 minut
Tibetští rodiče vypravují své děti na nebezpečný, často smrtící pochod přes Himaláje do
Nepálu, aby jim dali šanci na školní vzdělání
ve své vlastní kultuře a seznámili je se s svým
náboženstvím. Maria Blumencorn je doprovázela jako trekový průvodce. Strhující zpověď
nám přibližuje dramatický přechod napříč Himalájemi do tibetské Dětské vily v Dharamsale
v Indii.
Vstupné: 50,- Kč
PÁTEK 6. 3. - od 20.00 Inspirace tancem
je taneční projekt, který byl vytvořen ve spolupráci s konzervatoří Duncan Centre, jejíž studenti se rozhodli, že vám přiblíží svůj vlastní
svět, kterým se inspirují sami ve svých osobních životech. Tento večer je uveden v rámci 8
představení po celé České republice. V rámci
představení je instalována výstava fotografií
a po představení se můžete těšit na after party.
Vstupné: 90 Kč/60 KčS
SOBOTA 7. 3. – od 19.00
VEČER AKUSTICKÉ HUDBY
LA MESTA - Bruntálský folk, country, bluegrass inspirovaný irskou a skotskou hudbou.
www.lamesta.wz.cz
PODJEZD – Zlínský country bluegrass acoustic
music. www.sopa.cz/podjezd
WYRTON – bluegrass z Ronova n. D.
www.wyrton.cz
DOSTAVNÍK – country bluegrass acoustic music z Vysočiny, www.dostawnik.euweb.cz
Vstupné: 60 Kč
PÁTEK 13. 3. – od 21.00 JUNGLE „BREZEN, KAM
PUJDE SI VLEZEM“ NIGHT
djs: U. Phone, T.B.M., LockUp, Elnor (jrk.crew)
Vstupné: 50 Kč
SOBOTA 14. 3. – od 14 30
POLIČSKÝ SKŘIVAN 2009 / II. KOLO
1) 14.30 – 14.50 - Vzhůru nohama
2) 15.00 – 15.20 - Háro
3) 15.30 – 15.50 - Ubent
4) 16.00 – 16.20 - Na Rovinu!
5) 16.30 – 16.50 - Morana
6) 17.00 - 17.20 - Žádnej stres
7) 17.30 – 17.50 - Psiskapsi
8) 18.00 – 18.20 - Eye for an Eye
9) 18.30 – 18.50 - Dědovi Blechy
19.00 – 19.50
- Přestávka pro porotu a zvukaře
10) 20.00 – 20.20 - Don ci líz
11) 20.30 – 20.50 - Jazzibaba
12) 21.00 – 21.20 - NBK
13) 21.30 – 21.50 - Confidance
14) 22.00 – 22.20 - The hijackers
15) 22.30 – 22.50 – Pomalu plující
Vstupné: 50 Kč

NEDĚLE 15. 3. – od 15.00 DĚTSKÉ DIVADÉLKO
„O nezbedném čertovi“
V této pohádce je hlavním hrdinou, jak už
název napovídá, nezbedný Čertík, který své
babičce vyvádí jednu alotrii za druhou. Dojde
to až tak daleko, že se čertí babička rozhodne
malého lumpa potrestat a napravit. Vytvoří mu
tedy jakýsi háčkovaný „metrix“, ve kterém se
Čertík potkává se spoustou zvířátek a dokonce
i s kovářem. Polepší se? To se dozvíte v naší
v pohádce...
Vstupné: 30 Kč
STŘEDA 18. 3. – od 20.00 NA ZELENOU
„Zajíčkova dobrodružství“ aneb veselé i vážné
historky z praxe populárního brněnského zoologa ing. Romana Zajíčka z Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR. Více informací viz „Zajíčkova dobrodružství“ na str. 13.
PÁTEK 20. 3. – od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
Martina Fišerová a Seven Days (CZ)
Martina Fišerová – zpěv, kytara, Michal Matejka – kytara, Jaryn Janek – baskytara, Vít Halška
– perkuse.
Kapelu Seven Days založili zpěvačka Martina
Fišerová a saxofonista Kuba Doležal, aby tak
navázali na své předešlé projekty s autorským repertoárem (Animula, Von Medwey).
Díky zkušenostem s účinkováním v kapelách
nejrůznějších žánrů a díky přizvaným spoluhráčům (J. Janek, V. Halška, M. Matejka)
vznikl osobitý písničkový tvar. „S texty, které
si půjčují náměty ze života obyčejných smrtelníků, a s obsazením téměř úplně akustickým, bychom se s vámi rádi usadili do křesel
a odehnali přízraky samoty a disharmonie...“
Vstupné: 120 Kč/80 KčS
SOBOTA 21. 3. – od 19.00
KOMPONOVANÝ VEČER
PSÍ VOJÁCI – uhranuli publikum již na svém
prvním koncertě roku 1979 na IX. Pražských
jazzových dnech a od té doby neztratili nic ze
svého hudebního drajvu.
Před koncertem proběhne projekce filmu Sestra a beseda s režisérem Vítem Pancířem.
SESTRA - Vít Pancíř, experimentální filmař,
animátor a tvůrce videoklipů kapely Psí vojáci,
začal před pěti lety pracovat na scénáři k filmu
Sestra podle románové předlohy Jáchyma Topola. Samotné natáčení trvalo rok a vznikalo
podle přesného scénáře, který prozrazuje
jasný tvůrčí záměr režiséra. Bratři Topolové
měli k Pancířově práci důvěru díky předchozí
spolupráci.
Vstupné: 120 Kč/80 KčS
ČTVRTEK 26. 3. – od 20.00 DIVADELNÍ VEČER
Divadlo na tahu - Václav Havel:
Zahradní slavnost aneb nezadržitelný vzestup
občana Pludka
Pokus o ne zcela tradiční výklad Havlovy
slavné divadelní hry z šedesátých let.
dramaturgická úprava, scéna a režie: Andrej
Krob
hrají: Petr Reidinger, Ivo Bureš, Jana Šťastná,
Vítek Březka, Martina Břeňová, Kateřina
Krobová, Marek Šimon, David Bělohradský
a Milan Švehelka
Vstupné: 100 Kč/80 KčS
PÁTEK 27. 3. – od 20.00
PUNKOVÝ VEČER – křest CD
VOLANT - křest nového CD HOGO POGO
ska-punk rock se specifickým humorem a saxofonem - www.volant.cz

PUNK FLOID - Vznik se datuje na přelom let
1999 a 2000.
WERGLŮV PJOS – moravskotřebovský punk
rock www.wergluvpjos.cz
Vstupné: 100 Kč/80 KčS
SOBOTA 28. 3. – od 20.00
BENEFICE PRO ZSS BYSTRÉ
-123 MINUT stihli vydat 6 alb, z toho jedno
živé, a získat ocenění České hudební akademie - www.minus123.com.
05 A RADEČEK – Skupina odehraje za rok
řadu koncertů pro dětské domovy a výchovné
ústavy, podílí se na kompilačních CD s tvorbou dětí z DD - www.05.cz.
CHAOS K.Z.R. - klasický zemědělský rock
z Litomyšle
Vstupné: 99 Kč

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 5. 3. – od 20 00
„Tibetské dny“ – v rámci Festivalu pro Tibet
pořádá o.s. Pontopolis
Poselství Tibeťanů – Message of Tibetans
Režie: Arnaud Desjardinse
dokument Buddhism (50minut) a dokument
Tantrism (54 minut).
Dokumenty Arnauda Desjardinse byly natočeny díky podpoře Jeho Svatost dalajlama v letech 1965 - 1967. Poskytují unikátní pohled na
ty nejvýznamější mistry tibetského buddhismu
krátce po jejich odchodu do exilu v Indii,
Bhútánů a Sikkimu. Vůbec poprvé zde byly
na filmový pás natočeny různé rituální praxe
vadžrajány, jogíni provádějící dechová cvičení,
velcí mistři při meditaci...
Černobílé dokumenty s českými titulky nikdy
nebyly promítány v Čechách.
ČTVRTEK 12. 3. – od 20 00
Letec
Drama
USA / Japonsko / Německo, 2004, 163 min
Režie: Martin Scorsese
Hrají: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckinsale..
Život Howarda Hughese patří k nejvíce fascinujícím příběhům, jaké Amerika předchozího
století zrodila. Tento letecký průkopník, režisér i producent, ropný magnát a muž nejedné
další činnosti a tváře totiž vynikal nejen svým
všestranným talentem, ale i svou výstřední
povahou. A film THE AVIATOR v režii legendárního Martina Scorseseho (Zuřící býk, Mafiáni) se bude soustředit právě na nejzajímavější
úsek Hughesovy (Leonardo DiCaprio) životní
dráhy.
ČTVRTEK 19. 3. – od 20 00
Zkurvená noc
Drama / Thriller / Komedie / Krimi
USA / Kanada, 2003, 82 min
Režie: Greg Marcks
Hrají: Hilary Swank, Colin Hanks, Patrick Swayze..
V malém městě jménem Middelton jede mladý
muž ve svém autě, značně posilněn alkoholem.
Rána, prasklé přední sklo, mrtvola. Ve strachu
zabalí mrtvolu a schová ji do kufru svého
auta. Přijíždí mladá žena s úmyslem pomoci,
zavolá svého dobrého přítele, velitele policie.
Jelena tu někdo srazí každou chvilku. Policista
přijíždí a požaduje, aby otevřel kufr od auta.
Jak sám pozná, jelen to určitě nebude.
Cena za každé představení 30 Kč.
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MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE V ROCE 2008

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
PROGRAM NA ROK 2009
Do 15. března 2009
DOBA MĚST A HRADŮ, HUSITSKÉ VÁLKY
- dotyková výstava o středověku
- malý výstavní sál muzea
Vydejte se s námi do středověku. Dozvíte se, jak
žili lidé na hradě i v podhradí, jak husité válčili a jaké
zbraně v boji používali.
28. března - 24. května 2009
„12 Z POLIČKY“
- kolektivní výstava poličských výtvarníků
- malý a velký výstavní sál muzea, chodba
Výtvarná výstava „12 z Poličky“ představí výběr
dvanácti významných umělců, jejichž tvorba je úzce
provázána s Poličkou (Bořivoj Borovský, Veronika
Bromová, Pavel Herynek, Ludmila Jandová, Vladimír
Kopecký, Ivo Křen, Martin Pawera, Marek Rejent,
Zbyšek Sion, Jiří Šindler, Jan Štěpánek, Miroslava
Zychová).
sobota 4. dubna 2009, 14.00 hod.
OTEVŘENÍ CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ
6. června - 27. září 2009
„JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY…“
- malý a velký výstavní sál muzea
Malí i velcí návštěvníci budou mít jedinečnou
možnost si oživit či zavzpomínat na příběhy a postavičky ze známých i méně známých večerníčků.
Výstava představí formou interaktivních stanovišť
jednotlivé fáze výroby animovaných filmů.
6. června 2009
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
- 10. ročník prohlídky noční Poličky
- současně proběhne zahájení výstavy „Jak se rodí
večerníčky…“
29. srpna - 11. října 2009
62. UMĚLECKÝ SALON V POLIČCE
- výstava absolventských prací studentů AVU
v Praze
- výstavní sály galerie
Výstava již tradičně představí výběr absolventských prací studentů Akademie výtvarných umění
v Praze.
3. října - 8. listopadu 2009
ČESKÁ INSPIRACE
FOTOGRAF ANTONÍN BÍNA
- malý výstavní sál muzea
Sdružení měst České inspirace v letošním roce
zaostřilo pozornost na tvorbu českého fotografa
Antonína Bíny (1957), absolventa Institutu výtvarné
fotografie, člena Asociace profesionálních fotografů
České republiky.
17. října - 3. ledna 2010
VERONIKA BROMOVÁ - „KRÁLOVSTVÍ“
- velký výstavní sál muzea
Veronika Bromová patří k významným představitelům generace, která se přihlásila o slovo v polovině
devadesátých let dvacátého století. S úspěchem participovala na celé řadě prestižních výstav doma i v zahraničí (např. benátské Bienále v roce 1999).
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Rok 2008 se odehrával především ve znamení
Luhačovice, pevnost Josefov) a přednášek (100. výnadcházejícího jubilea nejvýznamnějšího z polič- ročí narození malíře J. V. Síly). Již podeváté bylo
ských rodáků – hudebního skladatele Bohuslava
garantem červnové akce Čas pro neobyčejné záMartinů. V roce 2009 si připomeneme 50. výročí
žitky, která se těší neutuchajícímu zájmu veřejnosti.
jeho úmrtí komponovaným programem, jehož vý- Publiku byl představen šestý svazek edice Památky
znamnou součástí bude zahájení provozu Centra – Klasicistní vyřezávaná vrata a dveře (D. Junek). Do
Bohuslava Martinů (dále CBM). V roce 2008 se Po- průvodcovských aktivit zasáhly probíhající rozsáhličce podařilo získat dotaci Evropské unie na dokon- lé opravy rodné světničky B. Martinů. Rok 2008
čení centra. Stavební práce na depozitáři a instalač- přinesl nepopiratelná pozitiva: vedle již zmíněné
ní práce v expozicích probíhaly po celé závěrečné
finanční podpory od EU prohlášení radnice a soch
čtvrtletí roku, objekt bude veřejnosti zpřístupněn
na Palackého náměstí za národní kulturní památku,
4. dubna 2009. Součástí CBM budou expozice vě- zisk velkého souboru škrdlovického skla, rozšíření
nované životu a dílu skladatele, horáckému sklu
spolupráce s vedením městského hradu Svojanova,
a historii města Poličky. Vedle aktivit zaměřených
stálý zájem občanů města i jeho návštěvníků o prona realizaci CBM, se v roce 2008 věnovalo muzeum
gramovou nabídku. Na práh přelomového roku
výstavním, publikačním a dalším projektům, které
2009 vstupuje Městské muzeum a galerie Polička
oslovily poličskou veřejnost i návštěvníky města. s pověstí instituce seriózní, respektující přání klienZmiňme alespoň některé. Interaktivní výstavy Od
tů, schopné přijímat moderní trendy.
doby kamenné do doby slovanských hradišť, Doba
měst a hradů a husitské války a Pojďte si hrát do
GRAMATICKÁ POZNÁMKA
galerie jsou již řadu let oblíbeným doplňkem výuky
Při jazykové korektuře textů důsledně opravuhumanitních předmětů na školách v Poličce, v blíz- jeme velké písmeno „M“ ve spojení město Polička.
kém i vzdálenějším okolí. Kromě těchto výstav pro- Činíme tak na základě konzultace s Poradnou pro
běhla řada dalších - muzeum připomnělo 90. výročí
jazyk český (www.ujc.cas.cz/poradna). Odpověď
skautingu v Poličce, připojilo se k výstavním akti- na náš dotaz byla zcela jednoznačná: Název obce
vitám královských věnných měst (Výtvarný salon) jakožto právnické osoby je totožný s názvem zeměa České inspirace (Daniel Reynek – Nové objevy
pisným. Název obce je tedy v tomto případě pouze
fotografie), uspořádalo 61. Umělecký salon v Polič- Polička, město není součástí názvu, píše se proto
ce. V roce 2008 pokračovalo muzeum v osvětové
s malým písmenem.
práci formou oblíbených Cest za uměním (lázně
redakce

VZPOMÍNKOVÝ CYKLUS NA SVĚTOVÉHO SKLADATELE
BOHUSLAVA MARTINŮ ZAHÁJEN
Slavnostní
odpoledne, mající ve štítu
anglicky psanou
připomínku 50. výročí od
smrti velkého hudebního skladatele, bylo
prvním z koncertů, jímž
byl zahájen velký cyklus
koncertů, které proběhnou po celém světě.
Těsně
před
koncertem byla provedena
rošáda: kostel sv. Jakuba
- Tylův dům. Vzhledem k chladnému počasí ku
prospěchu věci.
Teple oblečeni a dobře naladěni jsme byli přivítáni pěkným a přívětivým proslovem našeho starosty, pana Jaroslava Martinů. Jeho nabádavá slova
o ohleduplnosti spoluobčanů k sobě bychom
neměli brát jen jako řečnickou frázi. Naslouchal
jim zaplněný Tylův dům, ale i významní hosté:
krajský hejtman R. Martínek, R. Línek, J. Šilar,
J. Janeček a další.
Koncert uvedl krátkou předmluvou moderátor
O. Tamáš, který řekl obvyklá fakta o Bohuslavu
Martinů a začal koncert. Tenorista Štefan Margita, doprovázený harfou, přednesl dvě skladbičky
z cyklu Písničky na jednu stránku – což měřeno
časem celého koncertu by nevydalo ani na čtvrtinku stránečky. Po druhé písničce řekl: „To byl Bohuslav Martinů.“ Já bych řekl: „Bohuslav Martinů
přišel silně zkrátka.“ O něco déle pak zněly Nové
Slovenské písně.
Poté přišla na scénu harfenistka Kateřina Englichová. Tuto virtuózku jsme už v Poličce vítali
poněkolikáté jako vzácného hosta Martinů festů.
Hned úvodním dílem připravila posluchačům výjimečný zážitek. Zahrála Smetanovu symfonickou
báseň Vltava v úpravě J. H. Trnečky.
Ještě ani nedozněly poslední tóny, a místo
té nezbytné vteřinky pro zažití krásného pocitu
z hudby, se řítil sálem potlesk. To samo bylo
předzvěstí, že mnoho účastníků je na koncertu
snad poprvé. Štefan Margita zazpíval několik ma-

ďarských písní od Bély Bartóka a přišel vrchol
koncertu…
Kateřina Englichová pro jistotu sdělila, že
suita Benjamina Brittena pro harfu, op. 83 má 5
částí, ale to některým posluchačům, řeknu raději
divákům, nic neřeklo. Takže: Předehra – potlesk,
Tokáta – potlesk, Nocturno – potlesk, Fuga – potlesk, Hymnus – potlesk, teď už na správném místě,
kdyby však nebyl doprovozen ještě zapísknutím,
jak na hokeji. Domnívám se, že když jde někdo
třeba na ten hokej, je seznámen alespoň se základními pravidly. Totéž bych očekával, a snad
oprávněně, i při takovéto události. Na rozdíl ode
mne a mnohých dalších posluchačů, to přijala
paní Kateřina Englichová s nadhledem a mile se
při vložených potlescích usmívala, i když mezi
jednotlivými částmi by tu chvíli jistě potřebovala
na soustředění a přípravu k další.
Na závěr přednesl Štefan Margita spolu s harfou dvě skladby světového repertoáru Panis Angelicus od C. Francka a od F. Schuberta Ave Maria.
Přídavkem Kedy som bol ptáčkem skončil první
koncert cyklu věnovaný Bohuslavu Martinů.
Při koncertu se nemohlo fotografovat, tak jen
krátký popis: z pódia na nás zhlížel civilní portrét Bohuslava Martinů a vpravo logo Martinů Revisited 2009/50th annisversary of the composers
death. Tvůrci loga naznali, že překladu do češtiny
netřeba. A co když třeba překladu třeba? Harfenistka Kateřina Englichová byla oblečena v černé
róbě, ve vlasech měla hvězdné třpytky, korunující
její přirozenou krásu, jež byla dovedena k dokonalosti, když svou harfu objala a v jejích tónech
s ní splynula v jeden celek. Usměvavý Štefan Margita byl oblečen v slušivém společenském obleku.
Zaplněný sál příjemně vytopen, šatna zdarma.
Zcela mimo pozornost však odvedli velikou
práci pracovníci Tylova domu. Nejdříve ve sněhu
museli převézt do kostela v několika várkách na
vozíčku desítky židlí a ty ihned po skončení koncertu zase zpět. Všem pracovníkům Tylova domu
patří uznání za překonávání překážek, souvisejících s tímto koncertem. Potlesk také pro ně.
A. Klein

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:
VČELKY
- malá výtvarná dílna pro předškolní děti
- práce s vatovými kuličkami
Termín: úterý 10. března
Čas:
od 14.30 do 15.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
30 Kč
Přihlášky: do 6. 3. s platbou (počet účastníků je
omezen)
Lektorka: Radka Sobolová
Info:
Radka Sobolová
TVOŘENÍ Z FIMO HMOTY
- výtvarná dílna pro děti od 3. třídy
- přívěsek na krk
Termín: středa 11. března
Čas:
od 15.00 do 17 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
60 Kč s členskou kartou 55 Kč
Přihlášky: do 9. 3. s platbou (počet účastníků je
omezen)
Lektorka: MUDr. Hana Vltavská
Info:
Radka Sobolová
VČELÍ PLÁSTVE
- výtvarná dílna pro děti
- svíčky, velikonoční ozdoby
Termín: úterý 17. března
Čas:
od 15.00 do 16.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
35 Kč s členskou kartou 30 Kč
Přihlášky: do 13. 3. s platbou (počet účastníků je
omezen)
Lektorka: Radka Sobolová
Info:
Radka Sobolová
PTÁK Z PEDIGU
- dílna pro dospělé a studenty
- jeden výrobek, práce rozdělena na 2 dny
Termín: úterý 17. a 24. března
Čas:
od 17.30 do 20.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
250 Kč, s členskou kartou 230 Kč (celkem za oba dny)
Přihlášky: do 13. 3. s platbou (počet účastníků je
omezen)
S sebou: zahradnické nůžky, šídlo, ručník, pracovní oblečení
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Radka Sobolová
DEKORACE Z OVOCE A ZELENINY
- dílna pro dospělé a studenty
- ozdobné vykrajování
Termín: čtvrtek 26. března
Čas:
od 17.30 do 20.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
170 Kč, s členskou kartou 150 Kč
Přihlášky: do 23. 3. s platbou (počet účastníků je
omezen)
S sebou: ostrý úzký nožík
Lektorka: Tereza Koláčková - SOU a SOŠ Polička,
účastnice mezinárodních soutěží
Info:
Radka Sobolová
FLORBALOVÝ TURNAJ
- turnaj pro studenty a dospělé
Termín: sobota 28. března
Čas:
od 9.00 do 13.00 hod.
Kde:
tělocvična ZŠ Na Lukách
Kategorie: 15-99let
Startovné: 100 Kč na tým
Přihlášky: do 20. 3. v SVČ Mozaika

Organizace: hraje se 4 + 1, herní systém dle
počtu přihlášených
Info:
Alena Báčová
Jižní Morava…
- pro dospělé
- pořádá Středisko volného času
Mozaika Polička
a ZO ČMOS při ZŠ Na Lukách v Poličce
Termín: 14. – 18. červenec
Cena:
3 200Kč až 3 500Kč(cena bude
upřesněna na základě počtu došlých
přihlášek) V ceně zájezdu je zahrnuta
doprava, 4x ubytování, 4x polopenze,
průvodcovské služby.
Ubytování: v turistickém areálu Sokol Lanžhot
a turistické ubytovně v okolí Znojma
Stravování: polopenze, 1. den večeře a 5. den
snídaně.
Přihlášky: odevzdejte nejpozději do 28. 2. na adresu: Zdeňka Švecová, SVČ Mozaika
Polička, Milan Matouš ZŠ Na Lukách
Program:
1. den - Polička - Nedvědice - Tišnov
(prohlídka kláštera) - Velká Bíteš
- Mohelno (pěší okruh Hadcovou
stepí) - Jaroměřice nad Rokytnou
(zámek) - Šumná - Čížov (hraniční
zátarasy - pěší okruh do Hardeggu
v Rakousku) - Znojmo (nocleh)
2. den - Znojmo (prohlídka katakomb
a města) - Hatě (obchodní centrum
Excalibur) - Laa an der Thaya (návštěva termálních lázní v Rakousku)
- Drasenhofen - Lanžhot (nocleh)
3. den - Lanžhot - Klentnice (pěší
vycházka Pavlovskými vrchy) - Pavlov - Dolní Věstonice (muzeum) - Čejkovice (templářský hrad) - Hodonín
- Tvrdonice (návštěva soukromého
vinného sklípku) - Lanžhot (nocleh)
4. den - Lanžhot – Břeclav - Poštorná
- Valtice (zámek, galerie vín) - Lednice
(zámek, minaret, park) - Janův hrad
- Lanžhot (nocleh)
5. den - Lanžhot - Hodonín - Bzenec
(vycházka) - Uherský Ostroh - Blatnice - Velká nad Veličkou - Kuželov
(větrný mlýn) - Veselí nad Moravou
(Baťův kanál) - Kyjov - Brno - Polička
VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE
na www.mozaika-policka.cz

SVČ Mozaika Polička přijme nové
vedoucí zájmových kroužků
na školní rok 2009/2010
Pracujete rádi s dětmi či dospělými?
Máte zajímavé nápady?
Podělte se o ně a přijďte něco naučit i ostatní.
Uvítáme nové trendy a rádi přijmeme esteticky,
sportovně, přírodovědně či jinak zaměřené tvořivé
lidi, kteří mají co nabídnout.
Potřebujete - li se ve své činnosti zdokonalit, nebo
se nějakou zajímavou činnost naučit, rádi vám po
dohodě zprostředkujeme a zaplatíme vzdělávací
kurz.
Odměna za vedení kroužku: 80 Kč/h
Informace:
Alena Báčová,
telefon 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail:bacova @ mozaika-policka.cz

LETNÍ TÁBORY SVČ MOZAIKA
POLIČKA 2009
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín:
7. 7. - 10. 7. 2009
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín:
13. 7. - 17. 7. 2009
S vůní mandragory v Golemových stopách…
LETNÍ TÁBOR Maděra 2009
Termín:
24. 7. - 3. 8. 2009
CESTA KOLEM SVĚTA ZA SEDM DNÍ
TRADIČNÍ LETNÍ TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI
SVČ Mozaika Polička ve spolupráci s Pionýrem Polička
Termín:
2. 8. - 9. 8. 2009
ADDAMSOVA RODINA
LETNÍ SPORTOVNÍ PRÁZDNINOVÝ
TÁBOR SVRATOUCH
Motto tábora: „Radosti na táboře bude
dosti, jen dejte bacha na své drahocenné
lidské kosti!“
Termín: 4. 7. - 11. 7. 2009
TAJEMNÝ HRAD SVOJANOV
LETNÍ TÁBOR NA HRADĚ
S Františkem Povídálkem a jeho kamarády
společně vysvobodíme hradní strašidla.
Termín: 16. 8. – 23. 8. 2009
LETNÍ TÁBOR „KRÁSNÉ 2009“ - TRADIČNÍ LETNÍ
REKREAČNÍ TÁBOR S BOHATÝM PROGRAMEM
Termín: 11. 7. - 19. 7. 2009
LETNÍ VODÁCKÝ TÁBOR
Termín: 25. 7. - 2. 8. 2009
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
Kompletní informace jsou k dispozici na www.
mozaika-policka.cz. Dítě můžete na tábor přihlásit
on-line, přímo z vašeho počítače. Dítě má místo na
táboře jisté, až po zaplacení. Bez platby není přihláška závazná. Přednost mají přihlášky s platbou.

FESTIVAL PRO TIBET 2009
Celý svět si v březnu připomene už 50. výročí
čínské okupace Tibetu. Občanské sdružení PONTOPOLIS se zapojilo do již osmého ročníku Festivalu
pro Tibet, které pořádá o.s. M.O.S.T. Kulturní akce se
budou konat nejen v Poličce, ale i v dalších městech
ČR - Praha, Ostrava, Olomouc, Opava, Pardubice,
Frýdek - Místek, Přerov. Festival má za cíl upozornit
nejen na 50 let trvající obsazení Tibetu Čínou, na porušování lidských práv, ale také přiblížit himalájskou
kulturu a život Tibeťanů v exilu. Na co se můžeme
těšit v Poličce?
4. 3. od 20.00 hod. v Divadelním klubu se dozvíte
opravdu čerstvé informace o současném životě Tibeťanů a tibetských dětí v indickém exilu na přednášce
Mgr. Karin Machaté, která se nedávno vrátila právě
z těchto tibetských exilových vesniček, kde působila
půl roku. Přednáška bude doplněna projekcí filmového dokumentu „Útěk přes Himaláje“. V malém
obchůdku si budete moci prohlédnout či zakoupit
výrobky Tibeťanů.
5. 3. od 20.00 hod. v Divadelním klubu můžete zhlédnout unikátní projekcí dokumentů
Arnauda Desjardinse „Poselství Tibeťanů“. Tento
dokument je v Čechách promítán poprvé. Celý
březen budou probíhat výstavy fotografii. V Městské knihovně fotografie z tibetských exilových
vesniček a v Café net restaurantu fotografie
z cest po Tibetu a oslav tibetského nového roku.
A jak můžeme pomoci? Co uděláme, je jen na nás. Už
jen to, že festival podpoříme svou účastí. Jsou ale i jiné formy přímé pomoci. V Poličce budou rozmístěny
pokladničky pro Tibet na těchto místech - městská
knihovna, Café net restaurant, Obchod čajem a kávou,
Divadelní klub. Pro ty kdo chtějí pomoci jinou cestou,
uvádíme číslo konta 108 90/5500 a heslo pro zaslání
dárcovské SMS: DMS KMOTROVSTVI na číslo 87777.
Více na www.protibet.org
Olga Kosíková – o.s. Pontopolis
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TD POLIČKA INFORMUJE
Od začátku letošního roku v Tylově domě pokračují jazykové kurzy otevřené v říjnu 2008 a k tomu
se v lednu 2009 nově otevřely kurzy francouzského,
italského a ruského jazyka. Anglický jazyk se začaly
pod záštitou Tylova domu učit děti v mateřské školce
na Palackého náměstí.
V druhém pololetí školního roku 2008-2009
pokračují i zájmové kroužky, které byly otevřeny na
podzim.
Všem účastníkům jazykových kurzů přejeme
načerpání bohatých vědomostí a jejich uplatnění
v praxi. Návštěvníci zájmových kroužků zase v Tylově domě zrelaxují, cvičením prospějí svému tělu a děti
se učí novým dovednostem. Maminky na mateřské
dovolené si nejenom vyměňují zkušenosti, ale jejich
malé ratolesti se pomalu učí, jaké to je v kolektivu
dalších dětí.
Přehled jazykových kurzů:
Španělský jazyk – začátečníci
lektorka Michaela Žabová,
pondělí 14.45 – 17.15 hod.
Španělský jazyk – mírně pokročilí
lektorka Michaela Žabová,
pondělí 17.15 – 18.45 hod.
Anglický jazyk – předškoláci
lektorka Hana Spálenková,
úterý 16.00 – 16.45 hod.
Anglický jazyk – mírně pokročilí
lektorka Hana Spálenková,
úterý 16.45 – 18.15 hod.
Anglický jazyk – pokročilí
lektorka Hana Spálenková,
středa 16.45 – 18.15 hod.
Anglický jazyk – začátečníci
lektorka Hana Spálenková,
čtvrtek 16.00 – 17.30 hod.
Německý jazyk
lektorka Hana Spálenková,
čtvrtek 17.30 – 19.00 hod.
Francouzský jazyk – pokročilí
lektorka Martina Trávníčková,
pondělí 15.30–17.00 hod.
Francouzský jazyk – mírně pokročilí
lektorka Martina Trávníčková,
pondělí 17.30 – 19.00 hod.
Italský jazyk – začátečníci
lektorka Pavlína Kubásková,
vždy liché týdny
úterý 17.00 – 18.30 hod.
a čtvrtek 16.00 – 17.30 hod.
Ruský jazyk – „osvěžení“
lektorka Romana Jelínková,
čtvrtek 17.30 – 19.00 hod.
Anglický jazyk – předškoláci
lektorka Hana Spálenková,
MŠ Palackého náměstí
čtvrtek 11.30 – 12.00 hodin
Přehled zájmových kroužků:
Jógový klub
lektorka Marie Hrstková,
pondělí 17.30 – 19.30
Cvičení pro rodiče s dětmi - mladší
lektorka Hana Malíková,
úterý 9.00 – 10.00 hod.
úterý 10.00 – 11.00 hod.
Cvičení pro rodiče s dětmi - starší
lektorka Hana a Leontýnka Malíkovy,
úterý 15.30–16.30 hod.
Mažoretky
lektorka Diana Musilová,
úterý 13.45 – 15.15 hod.
Cvičení pro zdraví a krásu
lektorka Dagmar Melšová,
středa 17.30 – 18.30 hod.
Taneční kroužek pro děti
lektorka Jitka Vosmeková,
pátek 15.00 – 16.00 hod.

9

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

Děkujeme touto cestou všem přátelům
a známým za projevy účasti nad ztrátou našeho
milovaného manžela, tatínka tchána, dědečka
a pradědečka pana Miroslava Jílka.
Zarmoucená rodina

V tichém zármutku oznamujeme přátelům a známým, že
nás opustil poličský rodák, náš
bratr, pan Jiří Pleticha. Zemřel
dne 19. ledna 2009, ve věku 79
let, ve švýcarském Oltenu, který
je i místem jeho posledního odpočinku.
Zora, Zdeněk, Věra

25. 3. 2009 oslaví své
80. narozeniny náš manžel,
otec, dědeček a pradědeček
pan Antonín Brázda z Poličky. Přejeme mu hodně zdraví
a dobré pohody do dalších
let.
Manželka a děti
s rodinami.

BLAHOPŘEJEME

VELIKONOČNÍ SBÍRKA ORGANIZACE ADRA: SPOJUJE NÁS
RADOST Z POMÁHÁNÍ DRUHÝM
Již poosmé se může česká veřejnost podílet na
Velikonoční sbírce organizace ADRA. Každoroční
sbírka se letos bude konat 31. března a 1. dubna
pod heslem „Pomáhat je radost“. V těchto dnech
se i v ulicích našeho města budete moci setkat se
studenty poličského gymnázia, kteří se, jako každoročně, této úlohy v Poličce zhostí.
Výtěžek sbírky bývá vždy rovnoměrně rozdělen mezi tři typy pomoci, které se ADRA věnuje.
Třetina peněz je určena pro dlouhodobé rozvojové projekty v zahraničí, třetina pro humanitární
pomoc při mimořádných událostech a třetina
bude použita na projekty realizované v jednotlivých regionech České republiky. Záštitu nad
jednotlivými oblastmi letos převzala trojice známých tváří – projekty domácí zaštítí herečka Táňa
Fischerová, projekty rozvojové moderátorka Lejla
Abbásová a projekty humanitární vzal pod svůj
patronát herec Miroslav Táborský. Všichni tři se
sešli, aby podpořili myšlenku, která letošní ročník
sbírky provází: každý žijeme svůj vlastní život, ale
spojuje nás radost z pomáhání druhým.
Sbírka probíhá ve více než sto místech v Čechách i na Moravě. Peníze na sbírku vybírají studenti základních a středních škol, s nimiž ADRA
spolupracuje. Každý student má tričko ADRA a je
označen jmenovkou, na jejímž rubu je kontakt na
organizátora sbírky pro danou oblast. Studenti
chodí po dvojicích, přičemž každá dvojice má
na starosti jednu městským úřadem řádně zapečetěnou kasičku. Dárce, který podpoří uvedené
projekty minimální částkou 30 Kč, obdrží symbolický dárek i od Adry – letos to jsou magnetky se
symbolem úsměvu - smajlíkem
Velikonoční sbírka představuje pro Adru
významný zdroj prostředků, který je často nezbytný pro realizaci některých projektů. Pomoc
drobných dárců je důležitá například pro rozvojový projekt rekonstrukce nemocnice v obci Itibo
v jihovýchodní Keni – zařízení Adry zde slouží
pro 200 000 lidí z širokého okolí. Z humanitárních
projektů pomohly v poslední peníze dárců uskutečnit třeba okamžitou pomoc uprchlíkům, vyhnaným ze svých domovů během války mezi Gruzií
a Ruskem. Mezi domácí projekty, jež podpoří
prostředky z Velikonoční sbírky, patří například
provoz azylových domů, hospicové péče nebo
dobrovolnických center působících po celé České
republice, ze kterých vycházejí stovky dobrovolníků do různých zařízení, aby pomáhali těm, kteří to
potřebují – ať už seniorům, zdravotně postiženým
či sociálně slabým.

Pro sbírku v Poličce navíc platí, že 1/3 jejího výtěžku, (v loňském roce to bylo více než
12.000 Kč), bude poukázána na poradnu Pyramida
pomoci, kterou ADRA provozuje v Hradci Králové.
Náplní její práce je pomoc obětem domácího násilí a také pomoc obětem trestné činnosti. Pokud
se takový problém týká i vás, neváhejte se obrátit
na telefon 495 262 214 nebo e-mail pyramidahk@adra.cz.
„Pomáhání může působit radost obdarovanému
i dárci,“ říká ředitel humanitární organizace ADRA
v ČR Jan Bárta. To je poslání organizace ADRA
i její Velikonoční sbírky. Předem vám za vaši účast
a laskavost při dávání děkujeme.
Za humanitární organizaci ADRA
Aleš Kocián, dobrovolný spolupracovník
v Poličce

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte, abychom se zde vrátili o několik týdnů zpět do doby předvánoční a poděkovali Poličskému pěveckému sboru pod vedením paní Květy
Šafářové, sólistům Jiřímu Hamanovi a Stanislavu Popelkovi za jejich krásné vystoupení v rámci
vánočního koncertu. Koncert, na kterém zazněly
koledy z Podkrkonoší, česko – moravské koledy
a koledy, které si zpíváme doma u stromečku,
se uskutečnil v době adventní, 20. prosince 2008
v kostele sv. Petra a Pavla v Korouhvi. Díky jejich
zpěvu jsme se na chvíli zastavili, zapomněli
na problémy všedních dnů a vstoupili tak do
vánoční pohody. Přestávky v programu vyplnili
mladí hudebníci: Tomáš Hrnčíř – trubka, Lenka
a Veronika Přívětivá – akordeon, Miroslav Přívětivý – klarinet, Vojtěch Vondrovic – varhany,
Martina Roušarová – varhany a zpěv. Koncert
pořádala Římsko-katolická farnost Korouhev.
Velký dík patří hlavní organizátorce koncertu
paní Jarmile Hanykové, jakož i všem, kdo koncert navštívili a svými finančními příspěvky
v podobě dobrovolného vstupného přispěli na
opravu střechy kostela.
Věříme, že Poličský pěvecký sbor pod vedením
paní Květy Šafářové bude svým zpěvem rozdávat
radost lidem i v roce 2009.
Ludmila Roušarová, Římsko-katolická
farnost Korouhev

ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA INFORMUJE
Po úspěšném koncertě Bohuslav Martinů a my,
kterým naše škola zahájila v lednu akce pořádané
v rámci roku 50. výročí úmrtí skladatele, jsme pokračovali v únoru další pravidelnou činností. Naši
žáci se zúčastnili okresních kol soutěže ZUŠ v tanečním a hudebním oboru. Okresní kolo soutěže
v tanečním oboru se konalo ve Svitavách ve Fabrice. Obě přihlášené choreografie paní učitelky
Pelzové byly úspěšné. „Rozmluva duší“ byla navržena na postup do krajského kola a choreografie
s názvem „Podsvětí“ dostala diplom za technické
provedení a přímý postup do krajského kola. Zpěváci soutěžili v Moravské Třebové a z našich žáků
postoupily do krajského kola Michaela Vostřelová
a Tereza Novotná z třídy paní učitelky Budigové.
Dechové a bicí nástroje bojovaly úspěšně o postup v Jevíčku. Z žesťových nástrojů postupují do
krajského kola Martin Sejkora, Michal Komárek
a Michal Obrovský z třídy pana učitele Jindry.
Z dřevěných nástrojů Kristýna Šafářová, Marcela
Uhlířová, Štěpán Zbytovský a Veronika Stodolová
ze tříd paní učitelky Mazalové a pana učitele Mazala. Všem postupujícím i jejich pedagogům přejeme hodně úspěchů a štěstí i do dalších kol soutěže, která se budou konat již v březnu. Krajského
kola ve hře smyčcových orchestrů se zúčastní
také náš orchestr pod vedením paní učitelky Blajdové, kterému také budeme držet palce.
Nové zájemce o výuku ve všech vzdělávacích
oborech naší školy si dovoluji upozornit, že od
7. do 25. dubna bude probíhat přijímací řízení
pro školní rok 2009/2010. Opět bude prováděn
dvojím způsobem. Hromadně u žáků prvních

tříd základních škol, které využijí naše pozvání
a pro žáky mimo tuto věkovou kategorii denně
v odpoledních hodinách individuální formou.
Bližší informace se dozvíte na našich internetových stránkách, případně na telefonním čísle
468 00 33 12. Ve vstupních prostorách školy
budou také instalovány informační panely s konkrétními informacemi (požadavky pro přijetí do
jednotlivých oborů apod.).
Novinkou, kterou mohou zájemci o výuku hry
na zobcové flétny pro malé děti od pěti let věku
využít již od března tohoto roku, je tzv. „Švitoření“ – výukový program zaměřený na nejmladší
věkovou kategorii s využitím moderních postupů
výuky. Hravým způsobem si tak děti mohou rozvíjet svou přirozenou muzikalitu. Nenásilnou formou se při skupinové výuce mohou také připravit
na případné složitější samostatné muzicírování
v pozdějším věku. V případě zájmu se můžete
o dalších podrobnostech dozvědět v ředitelně
školy, případně u paní učitelky Mazalové.
Ve spolupráci se Společností Bohuslava Martinů využíváme zvýšenou nabídku programů věnovaných dílu Bohuslava Martinů. V únoru jsme
navštívili představení složené ze tří kratších scénických děl v divadle Reduta v Brně (Slzy nože,
Podivuhodný let a Kuchyňská revue). Pro příznivce Bohuslava Martinů jsme připravili další zajímavý zájezd. V termínu 5. 4. 2009 pojedeme opět
do Brna, tentokrát na operu Julietta. Zájemci se
mohou přihlásit na telefonním čísle 468 00 33 11.
Renata Pechancová, ředitelka školy

SETKÁNÍ S PODNIKATELI
Tradiční slavnostní setkání představitelů města se
zástupci podnikatelů, kteří působí na území Poličky,
se konalo ve středu 28. ledna. Starosta Jaroslav Marti-

nů ocenil přínos podnikatelského sektoru pro rozvoj
města a celého regionu, poděkoval za významnou
finanční podporu neziskových organizací, zejména
sportovních klubů. Společně s místostarostkou Marií
Tomanovou informovali hosty o projektech, které se
budou v nejbližší době realizovat. Došlo i na diskusi
o nejaktuálnějších problémech. Setkání se konalo
v příjemné a optimistické náladě, navzdory stále zmiňované současné hospodářské krizi.
N.Š.

CHARITA POŘÁDALA DĚTSKÝ
KARNEVAL
Hledá se páníček
Hledá se hodný člověk, který by se ujal psa
z útulku Pohodlí u Litomyšle, viz. přiložené
foto. Tento pes je zde umístěn déle než jeden
rok. Případný zájemce se může obrátit na
strážníky MP Polička.

Více než 200 dětí i dospělých se přišlo v neděli
8. 2. 2009 pobavit a zaskotačit do společenského
domu Jordán v Poličce na akci nazvanou „Karnevalová plavba“. Akci pořádala Oblastní charita Polička
a její výtěžek bude použit na podporu AC dílen pro
mentálně postižené osoby.

KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

LITOMYŠL
1. 3. od 14:00 hod. / Smetanovo náměstí a I. nádvoří
zámku
Masopust aneb vyvalte sudy, narodil se
nám Bedříšek
Masopustní veselí spojené s oslavou 185.
výročí narození B Smetany
Do 12. 4. / Regionální muzeum Litomyšl
Výstava Fenomén Litomyšl aneb Příběh
moderní architektury malého města
Pohled na architekturu města Litomyšle
posledních 150-ti let
26. 3. od 19:00 hod. / sraz u radniční věže na Smetanově náměstí
Lampionový průvod na uvítání jara
SVITAVY
1. 3. od 10:00 hod. / náměstí Míru
Masopust ve Svitavách
Masopustní veselí na svitavském náměstí
19. 3. od 19:30 hod. / Hudební kavárna
Jiří Černý uvádí: Rolling Stones
Poslechový pořad o rockové legendě
23. 3. od 19:00 hod. / Fabrika - aula
Pod lucernou s …Babičkou Boženy Němcové
S největším sběratelem všech vydání Babičky a znalcem díla p. Kreibichem
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
10. 3. od 8:30 a 10:00 hod. / kinosál
Dobrodružství hastrmana Tatrmana
Minimuzikál uvádí Divadelní společnost
Julie Jurištové Praha
19. 3. od 19:00 hod. / kinosál
Neil Simon: …Vstupte !
Komedie o nekončících patáliích dvou
klaunů na penzi
28. 3. od 10:00 hod. / zámek
Zámek otevírá své brány
Otevřeny budou expozice: Středověká
mučírna, Alchymistická laboratoř Mistra
Bonaciny, Měšťanský životní styl a Selská
jízba
VYSOKÉ MÝTO
5. 3. – 19. 3. / Regionální muzeum Vysoké Mýto
Hry a klamy
Interaktivní výstava iQparku Liberec
Zapojit všechny smysly bude nutné a dotýkat se vystavených exponátů přímo povinné.
8. 3. – 27. 3. / Městská galerie
Jindřich Rejnart: Obrazy
Výstava k umělcovým 70. narozeninám
pojatá jako retrospektiva jeho malířského
díla.
21. 3. od 20:00 hod. / Městský klub
Blues session
Koncert sdružení bývalých spoluhráčů
legendárního Petra Kalandry

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom tímto poděkovat všem sponzorům za dary do tomboly na XIII. Chovatelském
plesu dne 6. ledna 2009 na Jordáně v Poličce.
Chovatelé ZO ČSCH Polička
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VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ
(pokr. ze str. 1)
Je těžké volit slova, jak všem těmto lidem poděkovat. Veliké poděkování si zaslouží
Sbor dobrovolných hasičů z Poličky, Stříteže, Lezníku a Modřece, Hasičský záchranný sbor Svitavy,
T.E.S. s.r.o. Polička, oddělení krizového řízení MěÚ
Polička, pan František Dvořák, jednatel fa STREFA
s.r.o., pan Pavel Pásek jednatel, fa PÁSEK – stavební
firma spol. s r.o. Polička, a pan Roman Večeřa. V neposlední řadě chci poděkovat i občanům Poličky za
pochopení, trpělivost, ale i dílčí pomoc. Osobně
jsem byl svědkem na mnoha místech našeho města,
kde lidé měli nemalé problémy se sněhem.
Myslím, že se opět prokázalo, tak jako již několikrát v minulosti, že v našem městě žije mnoho
obětavých lidí. Tito občané, jakmile je zapotřebí
jejich pomoci, tak vždy pomohou a za to jim patří
za celé naše město upřímné poděkování.
S pozdravem
Jaroslav Martinů, starosta

POZVÁNÍ NA BŘEZNOVÉ SETKÁNÍ DO KLUBU ZDRAVÍ
Také to určitě znáte: něco vás nadchne, líbí se to
vám (hodí, sluší, chutná) a váš protějšek vaše nadšení
vůbec nesdílí. Není lehké určit běh věcí tak, aby byly
optimálně přijímány všemi zúčastněnými. Koneckonců známe z historie dávné i nedávné, že se mnohé
velké myšlenky musely často prokousávat hodně
hustou kaší nepochopení. Jak nové věci zavádět do
života a při životě je udržet, to se můžeme z kladných
dějinných souvislostí naučit: chce to pořádnou dávku
víry, naděje i lásky.
Jestliže jste se již rozhodli pro pozitivní změnu
svého životního stylu, můžete mít dilema, jak vše
optimálně předvést své rodině v co nejlepším světle
a nadchnout ji pro stejné rozhodnutí. Na březnovém
setkání vám právě pro tento případ nabídneme přednášku s názvem „Optimální výživa a rostlinná strava“.
Je to téma navazující na předešlá letošní setkání, ale
je navíc doplněno informace o intervalovém tréninku,
který je vhodný pro posílení a upevnění pohybových
návyků, které můžete opět snadno zařadit do svého
života. Přijďte se za námi optimálně motivovat ve
středu 11. března 2009 do horní místnosti Mozaiky
od 17.30 hodin. Životní styl, který vám v našem
programu nabízíme, vám pomůže optimalizovat
upevňování dobrých návyků i ve vaší rodině nejen
v oblasti stravování, ale i pokud jde o další související
aktivity. Budeme navazovat i na nově zavedené téma

problematiky vztahů a myšlení. Tradičně bude připravena i ukázka zdravých jídel, která vás budou také
inspirovat. Dopřejte si ten zážitek a jednou za měsíc
změňte své obvyklé prostředí za setkání s několika
nadšenci, kteří si již jednu středu v měsíci pravidelně
pro společné setkání vyhradili.
Není sporu o tom, že z věcí, které nás limitují, patří prostředí, ve kterém žijeme, k tomu nejdůležitějšímu.
A stejně, jako nepřekročíme vlastní stín, nezbavíme se
ani tohoto omezení. To je bez diskuze. Rozhodně to
ale není výmluva pro to, jak žijeme a co děláme. Lidé,
kteří vyrostli v hrozném prostředí, přece automaticky
nemusí být špatní. A stejně tak moje prostředí nesmí
být mírou všeho ostatního a všech ostatních. Tomu
se říká bezohlednost, a to i tehdy, když je to myšleno
maximálně upřímně. Jako lidé musíme dělat vše pro
to, abychom dobrá rozhodnutí praktikovali, ale nebyli
zároveň bezohlednými sobci. Vyberme si, že se už
nebudeme nechávat záměrně ovlivňovat negativními
vlivy. Na to je život každé lidské bytosti příliš cenný.
A také krátký, jak praví latinské přísloví.
Přeji vám tedy opět dobrou volbu pro váš život.
A buďte zdrávi (nebo pro to udělejte maximum, neboť
nejhorší je nepokusit se zvítězit nad tím, co nás pokouší neudělat nic).
Hanka Ščigelová,
Klub zdraví Polička

EKOCENTRUM SKŘÍTEK - SVĚTOVÝ DEN VODY

VEŘEJNÁ SLUŽBA
Od 1. 1. 2009 vstoupila v účinnost novela zákona
o pomoci v hmotné nouzi. Orgánu pomoci v hmotné
nouzi umožňuje využít pro zaměstnání osob v hmotné nouzi nový institut – tzv. veřejnou službu. Cílem
veřejné služby je zachování pracovních dovedností
u osob dlouhodobě setrvávajících ve stavu hmotné
nouze. Na základě písemné smlouvy, uzavřené mezi
obcí a osobou v hmotné nouzi, lze zabezpečovat pomoc v záležitostech, které jsou konány ve prospěch
obce a jejich občanů. Jde zejména o zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního
rozvoje a sociální péče. Město Polička vychází dlouhodobě nezaměstnaným občanům vstříc a organizuje
veřejnou službu. Veškeré informace pro občany i pro
organizace, které by chtěly spolupracovat v oblasti výkonu veřejné služby, obdržíte na Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ Polička, tel. č. 461 723 844,
e-mail: cernikova@policka.org.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Polička

Jaro se nezadržitelně blíží
a s ním i pravidelná akce
Ekocentra Skřítek pro školy
a školky - Světový den vody.
Bude se konat v dopoledních
hodinách 19. a 20. března
v prostorách Divadelního
klubu v Poličce. Chystáme organizační změny
– méně stanovišť a více pohodovosti na jednotlivých
stanovištích, na kterých se děti a žáci dozví zajímavosti o vodě na Zemi ve vztahu k lidem, živočichům i rostlinám. Podrobné informace začátkem
března obdrží každá MŠ a ZŠ v Poličce a okolí. Případné dotazy a přihlášky na tel.: 731 563 819 nebo
e-mailu: ekocentrumskritek@seznam.cz, www.ekocentrumskritek@seznam.cz.
A proč vlastně Světový den vody?
Myšlenka Světového dne vody vznikla v roce
1992 na Mezinárodní konferenci o vodě a životním

prostředí v Rio de Janeiro. Následně jej vyhlásilo
Valné shromáždění OSN a od té doby je každoročně připomínán 22. března. V jeho rámci se pořádají
osvětové akce, které slouží k podnícení zájmů veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů. K tomu se
vyhlašuje každým rokem aktuální motivující heslo
problému, který je třeba naléhavě řešit.
Heslem pro rok 2009 je „Sdílená voda – sdílené
šance“.
Světovým dnem vody začala v roce 2005 mezinárodní dekáda akcí pod názvem „Voda pro život“
vyhlášená OSN. Jejím cílem je do roku 2015 snížit
na polovinu počet osob, které nemají přístup k pitné vodě.
Rádi přivítáme jakoukoliv pomoc pro práci
v ekocentru i ke Světovému dni vody.
za Ekocentrum Skřítek
ing. Eva Janečková

VZORKOVÁ PRODEJNA
ZDRAVOTNÍ OBUVI SANTÉ

PROGRAM KNIHOVNY
NA BŘEZEN

NOVÁ KOLEKCE OBUVI
PRO ROK 2009
velký výběr zdravotní obuvi
dětské, dámské, pánské
pantofle, sandále, uzavřená obuv

bezkonkurenční ceny
najdete nás v Proseči u Skutče 93
směr Borová
tel: 776/852466, 777/908270

Prodejní doba:
Po
9.00 - 11.00
zavřeno
Út – Pá: 9.00 - 11.00 13.00 -16.00
9.00 - 11.00
So
možná telefonická domluva i v jiný čas
www.sante-zdravotni-obuv.cz
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Zveme vás na výstavu:
Petr Ďásek – M.O.S.T.
pro malý Tibet
Čtvrtek 12. března od
19.00 v čítárně knihovny
Cestovatelský večer
Nepál – okolo Annapuren
Přednáška a promítání Štěpána Zíky o nádherné
přírodě, zajímavých památkách, přívětivých lidech,
exotice a dobrodružství.
sobota 14. března od 15.00 v čítárně knihovny
Turnaj ve hře Carcassonne
Další z turnajů klubu deskových her
pátek 3. dubna od 18.00
Noc s Andersenem
Noční dobrodružství v knihovně pro děti od 8-12
let. Bližší informace a přihlášky v dětském oddělení
knihovny.

O POLIČSKÝCH AMERIČANECH A ČESKÝCH STEREOTYPECH
Už půl roku má Polička »svoje« Američany. zory a zkušenosti. Žádná arogance ani přehnaný
Manželé Jamie a Jeremy Ault v srpnu vyměnili
individualismus, přehled o dění ve světě, smysl
Pennsylvanii za Českou republiku a rozhodli se
pro humor a hlavně respekt k naší české kultuře
strávit dva roky na Vysočině. Vyučují angličtinu, – to jsou vlastnosti, kterými mě oslovují. A nejsem
připravují společenské večery s promítáním filmů
sám, koho oslovují. Kromě více než stovky studennebo přednáškami a bojují se skloňováním v češtině. Setkávání s nimi se pomalu stává drobnou
součástí kulturního života v Poličce v rozsahu,
kterému odpovídají třeba takové cestovatelské besedy v Divadelním klubu nebo literární setkávání
organizované městskou knihovnou. Stali se z nás
dobří přátelé a myslím, že bude zajímavé zamyslet
se nad tím, jak je poličští přijímají, a jak se oni sami
v našem městě cítí.
Počáteční kulturní šok a aklimatizace s sebou
přinášely spoustu zajímavých a nových zkušeností. „Bylo vzrušující potkávat nové lidi, učit se
česká slova, cítit neobvyklost a vzrušení z toho, že
prožíváte velké životní dobrodružství,“ vzpomíná na
první pocity Jeremy. Po dvou měsících ale logicky
následovalo první vystřízlivění. Američanům už
nepřišlo tolik legrační jako dřív, že dělají roztomilé
tů (mezi nimi i dospělí v kurzu konverzace), kteří
chyby v českých slovech. A studenti se, bez podivu, využívají příležitosti učit se angličtinu s rodilými
ukázali být stejně netečnými a lhostejnými jako ti
mluvčími, navštívily jejich filmové večery a další
v Americe. K tomu se přidaly i stesk po domově
aktivity desítky lidí. Je to na jednu stranu úspěch,
a další nepříjemnosti pramenící z toho, že se ocitli
protože ti, kteří přijdou, si užijí nějakou tu legraci
v jiném kulturním i sociálním prostředí – třeba ta- a setkání je očividně obohacuje a přivádí k tomu,
ková maličkost, že v Poličce neseženete burákové
aby nad věcmi přemýšleli trochu jinak. Takovým
máslo. Důležitým záchytným bodem pro ně byli
příkladem byla přednáška o rasismu v Americe
jejich noví čeští přátelé.
a následná diskuze, ze které bylo patrné, že se
Postupem času jsem měl při každém setkání
někteří přítomní posluchači začali ptát sami sebe,
s Jamie a Jeremym pocit, že stereotypní předsta- v čem má vlastně rasismus kořeny a proč je ho
vy o americké společnosti, které mám stejně jako
schopná v podstatě každá společnost.
každý z Čechů tam někde uvnitř pevně zafixovány,
Na druhou stranu téhle zajímavé prezentaci
nenávratně mizí do ztracena. Možná je tomu tak
věnovala čas jen asi třicítka Poličských, mezi nimi
proto, že se mnou oba velice rádi sdílejí své ná- většina těch, kteří znají Jamie a Jeremyho z evan-

gelického sboru. Tak se ptám sám sebe, proč nepřijde víc lidí, když plakáty na setkání jsou po celé
Poličce, přednáška je bez vstupného, se zajímavým
tématem. Samozřejmě část poličské veřejnosti se
o kulturu vůbec nezajímá, někteří nemají čas, jiní
o poličských Američanech nemají tušení, ale co
ostatní? Bavil jsem se o tom se známými a pochopil
jsem, že jeden z důvodů názorně vypovídá o tom,
jak stereotypní v některých ohledech Češi jsou. To,
co jsem se dozvěděl, by se dalo shrnout asi takto:
nemám zájem poslouchat dva bláznivé a pobožné
Američany. A v pozadí nevyslovena zůstává silná
obava z toho, že se většina aktivit pořádá v evangelickém kostele. Ano, v kostele. Vlastně mě to ani
nepřekvapuje, jak výraznou stopu nadále zanechává v naší společnosti 40 let vědeckého ateismu.
Přitom jsou tyto obavy neopodstatněné.
Na neochotě Čechů podílet se na čemkoliv,
co jakýmkoliv způsobem souvisí s vírou, asi něco
pravdy bude. „Přichází málo lidí mimo sbor, protože si patrně myslí, že přednášky nebo filmy se týkají
křesťanství. Ale není to pravda, ta témata nemají
s církví nic společného,“ podotýká Jeremy. Naši
Američané tu nejsou proto, aby obraceli Čechy na
křesťanskou víru, ale aby jim přinesli kousek jiného
národa, jiné kultury a v neposlední řadě také zábavy. A kostely nestojí proto, aby se do nich lidé báli
chodit, ale aby se v nich setkávali.
Lidé v Poličce mají zajímavou příležitost konfrontovat svoje představy nejen o Spojených státech
se dvěma přátelskými mladými lidmi, kteří mají
chuť podělit se o své zkušenosti. Nezáleží na tom,
jestli jste křesťané nebo ne, díky překladatelům dokonce ani nemusíte umět dobře anglicky. Stačí jen
chtít prožít něco nového a neobvyklého.
Jarda Najbert

���������������������
������������
����������������
����������������
�������������
���������
���������
��������
��������
������

�

���������������������������
��������������
��������������
����������������
���������������������������
���������������

12

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Čištění koberců, čal. nábytku a aut. Jaroslav
Švanda, tel. 604 429 746
•
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky,
bankovky, tuzexové bony, celé sbírky - větší
množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info na tel. 724 229 292
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan Fajmon, 603 782 573
•
DN kosmetické studio. Redukce tuku a celulitidy, ošetření zavodněných nohou, rekondiční
masáže, medové masáže, indické masáže hlavy.
Kontaktní telefon: 776 188 410
•
Práce doma. www.jobdoma.cz
•
Zhubni! www.topfigura.cz

ZAJÍČKOVA
DOBRODRUŽSTVÍ

ČESKÝ ROZHLAS - DEN POLIČKY, SOBOTA 4. DUBNA
Český rozhlas 3 – Vltava soustředí ve svém
vysílání v sobotu 4. dubna pozornost na město
Poličku, rodiště skladatele Bohuslava Martinů
i místo se zajímavou historií a architekturou.
Celodenní program od rána do pozdního odpoledne ve větší míře prostoupí hudba Bohuslava
Martinů. Speciální vydání dopoledního pořadu
Víkendová příloha bude věnováno procházce
městem, při které budou posluchače provázet historik architektury prof. Rostislav Švácha a ředitel
Městského muzea a galerie v Poličce Mgr. David
Junek. Na odpoledne stanice Vltava chystá publicistický pořad o Poličce přibližující některé s ní

HODNOTÍME, CHVÁLÍME, DĚKUJEME POLIČSKÉ
UNIVERZITĚ TŘETÍHO VĚKU
Již od roku 2004 se pravidelně každý týden
scházíme na přednáškách ve dvou studijních oborech v Domě pečovatelské služby. Děkujeme a jsme
vděčni koordinátorce p. Ireně Smolkové a p. Pavlu
Brandejsovi, řediteli DPS, že se starali a uskutečnili
i v Poličce Univerzitu třetího věku. Navštěvuje ji
průměrně 70 seniorů z města i okolních obcí.

aneb veselé i vážné historky z praxe populárního
brněnského zoologa ing. Romana Zajíčka z Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR.
Na besedu v rámci cyklu „Na zelenou“ se těšte
18. března ve 20 hodin v Divadelním klubu v Poličce.
Roman Zajíček je zoologem AOPK ČR od roku 1991,
tehdy se ovšem ještě jmenovala Český ústav ochrany
přírody... Jeho pracovní náplní jsou odchyty nejrůznějších našich i exotických zvířat ve městě Brně, které
probíhají za asistence městské policie i policie ČR,
což je veselé již často samo o sobě. Mnohdy se jedná
o exotická zvířata, uprchlá chovatelům, často se ale
jedná i o druhy, o kterých obyvatelé Brna ani netuší, že
žijí společně s nimi.
O čem se bude povídat:

- jak se chytá 365 netopýrů v jednom panelovém
pokoji,
- jak se chytá kobra ve stupačkách, hroznýš v palubní desce Felicie nebo jezevec ve výkopu na
sídlišti...
Mimo těchto aktivit jezdí Roman Zajíček pravidelně
do tropů, takže se dozvíte:
- jak se koupe mezi piraněmi
- nebo jak se chytá krokodýl...
Uvidíte rekvizity neživé, ale i živé
za organizátory ing. Eva Janečková

BC. MARCELA CHUDÁ
PSYCHOTERAPEUTKA

Dost lidí se diví: „…na co vám to je a vůbec
bude?“ Odpovídám, co nám důchodcům univerzita
přináší. Například setkávání s vrstevníky, navazování nových přátelství, rozvoj komunikace na určité
téma, asertivitu, udržování paměti a upevňování
poznatků, načerpaných během života. V neposlední řadě doplňování nových poznatků a orientaci
v této době.
Přednáší nám většinou středoškolští profesoři,
lékaři a právníci podle zadaných oborů. Absolvovali
jsme již tato studijní témata: Zdravý životní styl seniora, Dějiny světa od nejstarších civilizací k dnešku,
Poznání historie Poličky a okolí, Poličské osobnosti,
Tajemství vesmíru, kosmonautiky a letectví, Architektura v různých obdobích a stylech, Současné geografické světové problémy – globalizace, Občanské
právo, Litomyšlsko a jeho historie.

Soukromou praxi vykonává od 1. 3. 2009
i pro zájemce z Poličky a okolí.
Chcete-li si se mnou domluvit schůzku,
kontaktujte mě na tel.: 737 948 291,
email: marcelavztahy@email.cz.
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V loňském roce jsme probírali téma Umění se
zaměřením na hudbu. V letošním, již 3. semestru,
budeme pokračovat v rozšířených oborech – výtvarných, muzikálních a v uměleckých tvořivostech
a dílnách. Tuto tématiku přednášela ředitelka ZUŠ
B. Martinů Renata Pechancová, která pro účastníky
univerzity udělala víc než maximum. Umožnila,
aby se přednášky uskutečnily v prostorách školy.
V přednáškách využívá video, audio i hudební nástroje a tím zajímavě doplňuje daná témata. Celé prostředí školy na nás působí pozitivně: prostory jsou
vyzdobeny výtvarnými pracemi dětí a všichni pracovníci školy se k nám chovají stejně vlídně, jako ke
svým žákům. Česká beseda, kterou jsme za mlada
tancovali v tanečních a zahajovali jí maturitní plesy,
je stále inspirující. V ní je obsaženo vše: kultivovaný
pohyb, hudba, zpěv, a hlavně radost z kulturního
lidového dědictví. Poznámka na okraj: tímto jsme
na školách za komunistického režimu, který nepřál
našim kořenům, bojkotovali častušky a kozáčky. Už
s nejmenšími dětmi jsme nacvičovali tanečky z České besedy, s většími pak taneční skladbu i se zpěvy!
Děkujeme paní učitelce Jonákové, která se tanečního kroužku ujala jako cvičitelka. Českou besedou jsme potěšili různé seniorské kluby a vystoupili
i v Tylově domě. Nácvik probíhal v DPS Penzion.
Nyní chystáme country tance, pochopitelně úměrné
věku.
Všechna studijní témata byla zajímavá, poučná,
lektoři milí, trpěliví – chovají se k nám s velkou
empatií, i když jsou mnohem mladší a dnes už
erudovanější než naše stárnoucí hlava. Mají i naši
úctu, obdiv a poděkování. Přednesené vědomosti si,
u nás posluchačů, ověřují formou rozhovorů a zadáváním určitých úkolů. Rozmnožují nám své přednášky, abychom je mohli studovat ještě doma.
Všem lektorům a ostatním pracovníkům, kteří
se na chodu univerzity podílejí, patří chvála a díky
za jejich čas a schopnosti, který nám navíc bezplatně věnují.
Jarmila Čižinská

POVINNÉ RUČENÍ s bonusem až 60%

nabízí pomoc a podporu v oblasti

rozvoje osobnosti, řešení
mezilidských vztahů a krizových
životních situací.

spojené okolnosti v životě nejslavnějšího rodáka.
Na otevření Centra Bohuslava Martinů v budově
muzea s nově koncipovanou, interaktivní a komplexněji pojatou expozici a specializovanými službami, naváže potom ve vysílání beseda o hudbě
tohoto autora vysílaná živě z Poličky, stejně jako
pak v 16:00 přímý přenos komorního koncertu
Kvarteta Martinů a pianisty Karla Košárka z poličského Tylova domu. Koncert je zařazen do
akcí doprovázejících české předsednictví v Radě
Evropské unie a Český rozhlas nabídne natočený
program do výměnné sítě evropských veřejnoprávních rozhlasů.

Kancelář Polička

Masarykova 192
( naproti papírnictví U Ripplů )
pondělí až pátek 8.30 – 16.30 hod.,
mobil: 723 573 647, 732 186 277

Uznáme Vám bonus získaný u jiné pojišťovny.
Pomůžeme Vám vypovědět Vaši starou smlouvu.

Osobní automobil do 1000 ccm

od 1.381,- Kč/rok

Osobní automobil 1001 – 1350 ccm

od 1.482,- Kč/rok

Osobní automobil 1351 – 1850 ccm

od 2.122,- Kč/rok

Osobní automobil 1851 – 2500 ccm

od 3.224,- Kč/rok

Osobní automobil nad 2500 ccm

od 4.631,- Kč/rok

DALŠÍ CESTOVATELSKÉ OMYLY
Z moskevského letiště pro vnitrostátní spojení,
Domodědovo, jsme měli odlétat přesně o půlnoci
moskevského času. Byli jsme tam včas a tak jsem navštívil bufet a viděl spoustu tehdy vzácných pomerančů. Řekl jsem: „Odnó kilo“. Byl jsem opraven: „Adín.“
Uznal jsem, že nemluvím dobře rusky, ale pochopil,
když jsem byl obsloužen. Jeden pomeranč. Psal se
rok 1983. Na let, který měl trvat 6 hodin, mne dobře
připravil strýc. Abych tu dlouhou dobu přestál, dal

mi, jím vyzkoušené, tabletky na spaní. Vyletěli jsme
do kazašské Alma Aty přesně o půlnoci a já si vzal
tabletku. Il 62 vzlétl a pravidelné vrnění motorů za
chvíli přivodilo spánek všech mých spolucestujících
přátel. Ne tak mně. Za pár hodin jsem se kochal
přeletem nad celinami, pak pouští. Letěli jsme proti
času a tím také vstříc vycházejícímu slunci. To krásně
ozařovalo Balchašské jezero. Neměl jsem tuto nádheru komu sdělit. Všichni spali. Překročili jsme časové
pásmo a v 8 hodin místního času přistáli v hlavním
městě Kazachstánu. To vím z vyprávění. Já mezitím
usnul tak tvrdým spánkem, že jsem nebyl k probuzení. Manželka vysvětlila našim přátelům, že jsem
nekonzumoval zdravotní vodku, kterou jsme měli
preventivně přibalenou jako obranu proti předvídaným střevním potížím.
Nějak mi pomohli z letadla, a já pak spal v recepci.
Druhý den jsme se šli podívat na místní tržiště.
Asijský kolorit nám učaroval a tak si manželka chtěla
vyfotit scénku vážení na miskových váhách držených
vysoko v rukou, aby kupující viděli jazýček vah, pak
následný prodej. Leč běda! Prodávající žena v kazašském úboru to zahlédla a začala lát něco v tom smyslu,
že není divá zvěř, aby byla fotografována. Teprve teď
jsme si uvědomili, že jsme v muslimském prostředí
a raději zařadili zpátečku. Věřte, nevěřte, asi po deseti
metrech se přetrhl kožený řemínek a fotoaparát spadl
na zem. A bylo po fotografování. Podobnou příhodu
jsem zažil v Bulharsku v Sofii, kdy jsem si chtěl vyfotit
chrám Alexandra Něvského a do záběru se mi dostala

muslimka, celá v černém úboru včetně roušky. Začala
mi nadávat a vyskakovala proti mně tak, že jsem se
rychle odklidil. Jaké bylo moje překvapení doma,
když jsem pak měl na filmu ze Sofie ještě jednou exponovaný Neseber s mořskými vlnami a racky.
Naštěstí jsme měli aparáty dva. Vyjeli jsme do hor
nad město, kde je zimní otevřený rychlobruslařský
stadion, sloužící také k závodům na ploché dráze.
Jmenuje se Medeo. Alma Ata byla čas od času zavalována kamením, které se se s přívaly vody či sněhu
řítily na město. Ve dvacátých letech minulého století
bylo takřka celé zničeno. Sověti tam pak uskutečnili,
dle pověstí, podzemní mírový výbuch atomové pumy
– pochopitelně utajený - a vytvořili v horském údolí
val, který město před přívaly chrání. Fotil jsem záběry
Ala Tau 200mm teleobjektivem a do řeči se se mnou
dal nějaký student. Vyptával se na moji Praktiku, na
příslušenství, na širokoúhlý objektiv flektogon. Pěkně
jsme si povídali a já jen tak mimochodem podotkl, že
ten výbuch byl úžasná věc. Zakoktal, jak to, že to vím,
vrazil mi objektiv do ruky a už jsem ho viděl, jak ode
mne prchá, až mi došlo, že to vím z Hlasu Ameriky.
Pak jsme letěli do Taškentu. Přivítalo nás čtyřicetistupňové horko, které se na slunci těžko dalo vydržet.

se rozjel a my stáli pod hotelovou markýzou sami.
Zastavili jsme taxi a taxikář s námi nejdříve jel k muzeu umění. Tam se dozvěděl adresu toho správného
a projel s námi část města, která nikdy nebyla ukazována turistům. Musím podotknout, že v Taškentu jsme
byli jen několik let po ničivém zemětřesení a běžní
obyvatelé okrajových čtvrtí bydleli v nízkých přízemních domcích a, jak nám taxikář řekl, mnozí se ještě
nezbavili strachu ze zemětřesení a raději spali před

příbytky. Tak jsme je také ráno viděli. Za takřka hodinovou projížďku jsme zaplatili - to si pamatuji přesně
- 1 rubl 28 kopějek, což bylo tehdy 12.80 Kč. V muzeu,
kam jsme přijeli ještě poměrně včas, jsme viděli mnoho artefaktů, které byly neodmyslitelným inventářem
asi všech sovětských muzeí. Nelibost průvodkyně
vzbudila poznámka přítele Remty, zda ta kupka sena
u níž ve vyhnanství spisoval Lenin své poznámky je
pravá, a konec průvodcovství znamenala poznámka
u fotoaparátu Kodak Box Tengor, který dělal nějaký
zručný tvůrce dva roky a jehož originálem prý byl
pořízen snímek Lenina, proč si ho muzeum nekoupí
v Praze v Lazarské ulici za stovku. Průvodkyně se
urazila a řekla, ať si chodíme sami.
Taškent slavil právě dva tisíce let své existence.
Hotelová klimatizace to srazila na přijatelných 29
Metropole byla znovu postavena a vysoké domy, ktestupňů. Ulice jsou lemovány půlmetrovými trubkami, ré se teprve stavěly, měly vidět zapuštěné konstrukce,
ze kterých proudí voda a zpříjemňuje ovzduší. Jak
chránící před následky zemětřesení. Navštívili jsme
jsme uviděli nějaký velký vodotrysk s kašnou, nedali
ohromnou tržnici. Tam byly všechny možné rukoděljsme se zadržet a tak, jak jsme byli, jsme pod chladivé
né výrobky – koberce, kožešinové čepice, ratanové
proudy vody běželi. U kašny se symbolem bavlníku
výrobky a různé druhy ovoce. Mě si vybral jeden
nám to prošlo, ale pak jsme nedocenili kašnu, nad
starší trhovec, nabídl mi sušené meruňky a já, ačkoníž se tyčil Lenin. To si zatím v Taškentu asi nikdo
liv jsem byl varován před neopraným ovocem, jsem
nedovolil, ale přítomní obyvatelé se tvářili, že nás
nemohl odmítnout. Říkal mi, že nedaleko od jejich
nevidí.
obydlí bydleli koncem dvacátých let Češi, kteří přijeli
Čekala nás návštěva užitého umění – Mjuzej
pomáhat novému státu, a že mluvil s J. Fučíkem. Pak
pramýšlennych děl. Ráno byl u hotelu Uzbekistan
jsme se rozloučili a já, vědom si toho, že teď už nic
přistaven autobus, ve kterém jsme se pražili, místní
nemůžu pokazit, jsem si dal z takové voznice, kterou
průvodkyně si pokuřovala a rozprávěla se známým, používají zemědělci, pohárek kvasu. Kvas, to je něco
manželka, Jarmila a já jsme z něj tedy vystoupili, ale
jako pivo, ale jenom jako. Výsledek se dostavil, ale to
v tom průvodkyně cigaretu típla, nastoupila, autobus
už jsme cestovali do Fergany.
Odlehlá část letiště v Taškentu slouží vnitrostátním linkám. Průvodkyně nás dovedla k letadlu,
obkrouženém řetězem jako u našeho morového
sloupu, ale tady se zámkem. Byl to turbovrtulový TU
118 a stál podezřele nahnutě. Při bližším ohledání
jsme zjistili, že má poněkud víc splasklé kolo na
jedné straně podvozku. Za notný čas pak přišla velmi
urostlá letuška, která odemkla, a my spolu s domácími pasažéry, s nimiž cestovaly husy a jiné domácí
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zvířectvo, nastoupili do letounu. Nastupovalo se stejně jako u nás do okresního autobusu. Bez místenek.
Prostor byl hygienicky upraven lysolem, pálícím do
očí i nosu, a k tomu nedýchatelné horko. Než přišla
posádka a nastartovala motory a klimatizaci, bylo
nám už vše jedno. Vzhledem k rozdílnému nahuštění
pneumatik jsme se klikatou cestou po ranveji vznesli
k oblakům. Po chvíli jsme slyšeli bušení, jako kdyby
někdo chtěl ještě přistoupit. Přítel Hrstka, řídící učitel
z Trpína a uznávaný lidový básník, zjistil, že se vždy
na okamžik zaklopí kryt podvozku, aby zase vypadl.
Kolemjdoucí mohutnou letušku zatahal za rukáv, aby
ji tento objev sdělil, ta ale ohnula v příslušném úhlu
ruku a Hrstka byl na sedadle Hrstečka. Když jsme
přilétali na ferganské letiště, viděli jsme stovky výsadkových antonovů, a uvědomili si blízkost čínských
hranic. Legendární Ferganská dolina se rozkládá
mezi masivy hor Ťan-Šan a Pamír a jezerem Isyk
Kul na východě Díky své poloze a historickému
vývoji - kdysi to byl nezávislý islámský stát - lze říci,
že i dnes lidé ve Ferganském údolí žijí svým vlastním
životem a s centrálním Uzbekistánem je možná více
věcí rozděluje než spojuje. Tudy šla Hedvábná stez-

MILÍ RODIČE,
Mateřská škola Luční
i v tomto roce pro vás a vaše malé předškoláčky
připravuje tzv.

NÁVŠTĚVNÍ DNY
KDY: Vždy ve čtvrtek, od 5. března až do 28. května
(kromě 9. 4.), dopoledne od 9.00 do 11.00 hod. nebo
odpoledne od 14.30 do 15.30 hod. na jednotlivých
třídách MŠ.
CO VÁS ČEKÁ: Přijdete se na chvíli vrátit do bezstarostných dětských let a vaše děti budou mít zároveň
možnost seznámit se s kamarády, prostorami MŠ,
učitelkami a zažít chvíle plné her.
KDE NÁS NAJDETE:
Na ulici Luční v blízkosti ZŠ Na Lukách.
Bližší informace můžete získat na tel. čísle 461 725 515.
Na vaši návštěvu se těší
děti a učitelky z Mateřské školy Luční Polička

LETNÍ TÁBORY NA DAMAŠKU
U PUSTÉ RYBNÉ A NA POPRADU
Pionýr Polička zájemcům o táboření na vědomost
dává, že v letošním roce pořádá níže uvedené tábory
určené členům i nečlenům sdružení Pionýr.
Hlavní tábor začne již v neděli 28. června a potrvá do soboty 11. 7. Na programu budou „Κρονοσος
παιδιά“. Hlavní vedoucím bude Petr Erbes. Cena
tábora je 2700 Kč (pozor na příspěvek VZP ve výši
1000 Kč). Nocleh ve stanech, v kritických stavech
počasí v hájence.
Tábor s názvem „Matky“, který je určen dětem,
rodičům, prarodičům, strýčkům, tetám…, proběhne
letos od 2. do 9. srpna. Hlavní vedoucí bude ředitelka MŠ v Pomezí Jana Venclová. Cena pobytu je
různá podle věku dítěte (650 Kč – 1200 Kč – 1450 Kč)
a o VZP platí totéž, co v předchozím odstavci.
Vodácký tábor se uskuteční 17. – 26. 7 v zemi
slovenské, konkrétně na řece Poprad. Dva dny budou věnovány Vysokým Tatrám. Hlavním vedoucím
je zkušený admirál Josef Vostřel. Tábor je určen pro
omladinu v rozmezí 13 – 26 let. V ceně 2690 Kč je
zahrnuta strava, doprava, lodě a kempy.
Na základně na Damašku proběhne rovněž tábor
„Otcové“ pořádaný spřátelenými otci, který je však již
dnes pro velký zájem zaplněn.
Více informací, přihlášky, kontakty a podobně
najdete na www.softer.cz/pionyr.
Vedení Pionýra Polička

15

ka až do čínského města Si-an. Mezi obyvatelstvem
Střední Asie převládá už od 9. století sunnitský islám.
V oblasti Ferganské doliny přetrvávaly tradice a silná
religiozita a moc náboženských vůdců i za doby
socialismu.
Když jsme projevili zájem jít se někam vykoupat,
sdělila nám sovětská průvodkyně, že nědalekó asi
60 km odsud je v pohoří Alajskij hřbet, s horou 5147
vysokou, Golubóje ózero. Samozřejmě jsme souhlasili,
protože i my jsme už nasáli rozdílné rozměry a ty
kilometry se nám opravdu zdály blízké. Jeli jsme žlutooranžovými horami Kyrgistánu podél nějaké žlutě
zbarvené řeky, a pak šli asi hodinu pěšky k modrému
jezeru. Bylo ve výšce 1 600 m jako Sněžka. Cesta
vzhůru byla lemována tisíci stužkami, které Uzbeci
připínají na kleče a keříky jako vzpomínku na své
blízké. Na kamenech se vyhřívali tři pohybliví staříci,
kteří nám sdělili, že je jim všem kolem devadesáti let.
Hodně jsme s manželkou fotili, a tak jsme přišli k jezeru, do něhož spadal ledovec, později. Převlékli jsme
se, a když jsme vstupovali do vody, přihlížející domorodci to komentovali: „Tam Čési, éto Amerikánci“.
To bylo asi kvůli fotoaparátu se širokým oranžovým
popruhem značky Herlango a velkou fotobrašnou, ze
které jsme lovili výměnné objektivy. Nádherná scenerie a ledová voda nás osvěžily. Připojili jsme se k naší
výpravě, která byla dále na břehu a byli jsme tázáni,
jak to, že jsme se koupali. Bezelstně a popravdě jsme
odpověděli, že moc dlouho ne, voda byla ledová.
Proto se však neptali, místní jim do jezera nedovolili
vstoupit, že to jezero je posvátné. Pochopil jsem a řekl: „To je tím, že my jsme Amerikánci.“
Stačili jsme ještě ve starodávném městě Chamze
navštívit místní trh, poznali pravý šašlik a já navázal
rozhovor s jedním mladým tatínkem, který učil svého
asi desetiletého syna rajtovat krásného bělouše. Dovolil jsem se, zda si je mohu vyfotit a nikdy nezapomenu
na ten okamžik, když táta pleskl koně přes zadek
a syn se tryskem hnal přes tržiště. Ta hrdost v očích
otce mě provází dodnes.
Z balkonu hotelu Inturist jsme viděli na zasněžený
Pamír, dva nejvyšší štíty – Pik Lenina 7 134 m a Pik
Kommunízma. Vzal jsem fotoaparát, ale proti hotelu
byla vojenská kasárna a hlavní brána. Než jsem stačil
foťák zvednout k obličeji, uviděl jsem nezpochybnitelný pohyb strážného, jak posunuje z ramene řemen
kalašnikova. Zajel jsem za hustou záclonu, chránící
před horkým vzduchem interiér pokoje, a Pamír viděl
už jen přes závěs. Slunce osvětlovalo jehly pamírských
vrcholů čnějících k nebi - zůstanou mi v paměti.

Večer jsme se vydali na hlavní ferganskou třídu,
kde jejich Václavák - měl dole napravo Příkopy a doleva pak se šlo k Národní třídě. Stromy byly žluté od
mikroskopického písku a podél ulice vedly zavlažovací příkopy s vodou, osvěžující vzduch. Najednou jsme
se cítili opuštěni jako legionáři v Pemze. A tu přítel
Hrstka pravil: „V Ulm Usťu na Sibiři sedí Voloďa a říká
Váňovi – umíš si představit, že šest tisíc verst odtud na
východ leží San Francisko? Váňa na to – šest tisíc verst?
A na východ? No to musí být prdel světa.“ Těžko popsat
ten úlevný hlasitý řehot, při kterém se přítelkyně Jarmila svíjela málem po zemi, když tu přišel milicionář
a pravil: „Čto slučílos?“ Někdo odvětil: „Nic se neslučilo Bohouši“ - „Čto takoje bogoušy?“ Zabrzdili jsme
a oboustranně přátelsky jsme se rozloučili. Přihlížející
místní obyvatelé nás raději obcházeli obloukem.
To už ale na většinu výpravy doléhal asijský
průjem, což není ten správný výraz. Doléhal neodbytně, rezolutně, tady a hned, neodkladatelně. Lidový
pěvec Hrstka to pregnantně ve své básnické epopeji
z tohoto zájezdu vyjádřil verši: …Remta se zaťatou
pěstí/sere přímo na náměstí./Nemůže říct nein,/ani
přítel Klein…
V 90. letech došlo ke sporům o Ferganskou dolinu
mezi Uzbekistanem, Tadžikistánem a Turkestanem.
Cesta domů byla také pestrá. Člen výpravy, permanentní smolař, kolega Oplištil zapomněl cestovní
průkaz v recepci hotelu Uzbekistan v Taškentu, ale
přišel na to až v Moskvě. Byla neděle a na našem
velvyslanectví ani noha, ani noha vrátného.
Na letišti Šeremetěvo jsme se nechali odbavit,
a přešli do prostoru k nástupu, ale bez kolegy Oplištila. Ten zůstal na celnici bez odbavení. Když volali
náš spoj k nástupu, odmítli jsme bez kolegy nastoupit.
Několikrát se ozval apel k nástupu a my nic. Nakonec
přiběhl sám rozčilený kapitán letadla a prudce se
dohadoval jak s celníkem, tak s námi, pak zase s celníkem. Ten nakonec otevřel závoru a my s Oplištilem
naběhli do letounu a ten, ještě než jsme si stačili sednout, odstartoval. V Praze na dotaz našeho celníka,
kde má doklady, jenom řekl: „Jsem doma, dělejte si
se mnou co chcete.“
Je potřeba poznat odlišnou kulturu a hlavně
odlišný způsob života. Všichni lidé, se kterými jsme
se setkali byli hrdí, přirozeně žili podle svých tradic,
a to mi je přibližovalo víc, než kdyby se přetvařovali.
Ani sovětská moc s nimi tehdy nic nepořídila. Byl
jsem přítomen v Alma Atě modlitbám v mešitě, byl
jsem čajovnách, v nichž s tubetějkami na hlavě seděli jenom muži hodiny nehnutě ve zkříženém sedu,
s miskou čaje v rukou. Viděl jsem v horách Uzbeky,
jedoucí na huculských konících ve svých kaftanech
a s persiánovou čepicí na hlavě. Chyběl jim jen sokol
na rameni. To vše ve spojení s nádhernou krajinou ve
mně vyvolávalo touhu po volném životě a sepětím
s přírodou. Teď už vím, že existují lidé, pro které je
honba s časem veličinou neznámou. Oni k nim patří.
Text a foto A. Klein
Od 2. 2. 2009 ordinuje soukromá

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Bohdana Khalaka v poličské nemocnici.
Objednat se můžete u sestry osobně
nebo na tel. čísle 461 725 201.

VÍTÁNÍ JARA POCHODEM
Sraz svitavských účastníků 21. března 2009 na
vlakovém nádraží. Odjezd v 8.15 hod. do PUSTÉ
KAMENICE. Účastníci z Poličky odjezd z vlakového
nádraží v 9.14 hod. Pěší kondiční vycházka Pustá Kamenice – Žižkov 750 m.n.m. Bukovina – Borová. Délka vycházky 7,5 km. Přes rozvodí Labe – Dunaj. Jeďte
s námi otestovat po zimě svou fyzickou kondici.
Za výbor kardio klubu Jan Pokorný

VÝROČNÍ SCHŮZE ČLENŮ RS VYSOČINA - SKVĚLÉ VÝSLEDKY, SMĚLÉ PLÁNY
V sobotu 31. ledna se v Tylově domě sešli na
své výroční schůzi členové Rybářského sdružení
Vysočina Polička. Úvodem uctili minutou ticha
památku těch, kteří loni navždy opustili jejich
řady. Poté se ujal slova hospodář Jaroslav Martinů, který zhodnotil činnost sdružení v uplynulém
roce a nastínil hlavní letošní úkoly.
Konstatoval, že minulý rok lze hodnotit jako
náročný, ale po rybářské stránce nadmíru úspěšný.
Stěžejním úkolem bylo dokončit celkovou opravu
rybníka Peklo, který se podařilo splnit, takže od
května už opět sloužil sportovním účelům. Do
revírů bylo vysazeno 65 000 ryb o celkové hmotnosti 824 metráků, z toho bylo 642 q kaprů, 130 q
ryb lososovitých a 52 q ostatních (amur, lín, štika,
candát), celkem za 5,5 milionů Kč. Předpokládá
se, že rybáři (členové RS a hosté) ulovili celkem
700 až 750 q ryb (přesná čísla budou známa po
sečtení odevzdaných povolenek). Byly mezi nimi
i kapitální kusy – desítky kaprů kolem 10 kg, několik metrových štik, stovky pstruhů nad 50 cm,
zhruba 50 sumců kolem 1 metru.
V souvislosti s 20. výročím existence samostatného hospodaření RS Vysočina J. Martinů
připomněl, že se za tu dobu zvýšilo zarybňování
revírů čtyřicetkrát, z někdejších 20 q na součas-

ných více než 800 q. Rozpočet se zvýšil dokonce
V další části svého vystoupení připomněl, co
stokrát - ze 100 000 Kč na více jak 12 milionů Kč. všechno se podařilo za uplynulých dvacet let vyZdůraznil, že o tyto úspěchy se zasloužilo mno- konat (budování, zakoupení a pronájmy rybníků
ho obětavých členů, kteří bez nároků na odměnu – celkem 15, prodej parcel k výstavbě rekreačních
odvedli ve svém volném čase, někdy i na úkor ro- domků u nádrže č. 0) atd. Všechny tyto akce
diny, obrovský kus poctivé práce. Zaznělo něko- se vyžádaly značné finanční prostředky, takže
lik desítek jmen, mezi nimi především F. Kopiště, sdružení muselo požádat o dvě půjčky, které loni
Z. Milota, L. a J. Bidmonovi, J. Švanda, M. Jílek, do haléře splatilo a do roku 2009 vstoupilo se
M. Lidmila, L. Knotek aj. Poděkování za práci se
zůstatkem 1 100 000 Kč. Skromným odhadem vydostalo i partám, které si vzaly na starost orga- budovalo od roku 1990 dílo za 50 – 60 mil. Kč.
nizaci rybářských závodů, opravy příjezdových
Hlavními úkoly pro tento rok je pokračovat
cest, výzdobu areálu Pod Kopcem a sálu při ry- v úspěšném zarybňování revírů ke spokojenosti
bářských plesech včetně jejich organizačního za- členů i hostů (opět zhruba přes 800 q ryb), udrjištění, prodej povolenek, zpracování úlovkových
žet dobré kamarádské vztahy, nezapadnout do
listů, údržbu rybníků, prosekávání děr v ledu, dluhů, připravit odbahnění rybníka v Lačnově na
údržbu chat na Pekle. Významnou každoroční
rok 2010, napomáhat při chystané zásadní rekonakcí, přinášející potřebné finanční prostředky do
strukci výpustě rybníka v Pomezí za zhruba 5 mil.
pokladny sdružení, je prodej vánočních kaprů
Kč, a v neposlední řadě, usilovat o získání „evv Poličce, Svitavách, Č. Třebové, Bystřici n. Pern- ropských“ peněz na realizaci vodohospodářských
štejnem, Vendolí, Jedlové a V. Mýtě.
a krajinotvorných záměrů sdružení, jako se to
Při této příležitosti J. Martinů zdůraznil, že
podařilo u rekonstrukce rybníka Peklo.
sdružení jde vlastně z akce do akce a je tudíž
O snaze členů sdružení nadále zkvalitňovat
potřeba poděkovat za každé dobré slovo, morál- dosahované výsledky svědčila i bohatá diskuse.
ní podporu, slušné chovní a dodržování pravidel. Zazněla například rozhořčená kritika zcestných
Největším bohatstvím sdružení je aktivita a po- anonymních pomlouvačných článků, které se
ctivá práce členů.
objevují na internetových stránkách sdružení,
patrně ve snaze rybáře a vedení RS diskreditovat.
Bude vypsáno výběrové řízení na obsluhu kiosku
u nádrže č. 1 v areálu Pod Kopcem, neboť končí
oblíbený Milan Švec. Hovořilo se o úkolech, souvisejících s plánovaným odbahněním rybníků
v Pomezí a Lačnově. Bylo oceněno hospodaření
RS Vysočina, které má roční obrat 12 milionů Kč,
čímž se může pochlubit málokterá obec! Zdůrazněno bylo poslání rybářské stráže, která musí
důrazněji než dosud postihovat všechny „hříšníky“ porušující rybářský řád, nedodržující zákazy
vjezdu k revírům apod. I nadále však musí zůstat
spíše „učitelem“ než drábem, přestože bude postupovat důrazně a nekompromisně.
V závěru výroční členské schůze bylo schváleno usnesení, vycházející z přednesených zpráv
a diskuse. Předseda Pavel Pásek připomněl
úspěšných 20 let existence a samostatného hospodaření RS Vysočina, na čemž má vedle obětavé
práce členů velkou zásluhu i hospodář Jaroslav
Martinů, který letos oslaví své padesáté narozeniny. Ke gratulantům se připojuje i naše redakce.
Text: L. Vrabec
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ZPRÁVY ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE
V době vydání tohoto čísla Jitřenky bude již hokejová sezona 2008-2009 u svého konce. Tak, jako
patří k hokeji hokejka a puk, k fotbalu míč a zelený
trávník, tak neodmyslitelně k těmto dvěma sportům
v Poličce patří Láďa Hudec. Ti, co navštěvují utkání
přípravky, žáků nebo mužů, slyší pravidelně Láďův
hlas z ampliónu. Je to snad víc jak 30 roků, kdy poprvé usedl za „svůj“ mikrofon a vydržel tam dodnes.
Bohužel Láďa v prosinci 2008 onemocněl a najednou
jsme zjistili, jak takový člověk, který zapisuje, hlásí
a dělá spoustu potřebných věcí, hrozně chybí. Nahradit někoho takového sice jít musí, ale jde to velice
těžce. V tomto roce oslaví své 55. narozeniny. Přejeme
touto cestou Láďovi brzké uzdravení a doufáme, že
pokud se nestihne vrátit ještě v době hokeje do své
„kukaně“, bude připraven a fit do hlasatelny na fotbalovém stadionu. Ještě jednou, Láďo brzy se uzdrav,
všichni na tebe netrpělivě čekáme.
Ve čtvrtek 22. 1. sehrálo „A“ mužstvo v Třebechovicích mistrovské utkání s týmem Čestic. Sice jsme odjížděli na tento zápas jako favorité, protože postavení
v tabulce našeho soupeře je o několik pater níž než
Poličky, ale roli jsme nepotvrdili. První třetina pro nás
dopadla ještě dobře. Vytvořili jsme si v ní mírnější
převahu, která vyústila ke střelení prvního, ale také
jediného gólu. Stav po první dvacetiminutovce byl 1:
0 pro Poličku. Hned na začátku druhé třetiny během
2 minut Čestice vyrovnávají a po chvilce při avizovaném vyloučení hráče střílí druhý gól. V závěrečné
třetině Spartak od 10 minuty stáhl hru na dvě pětky.
Tato změna vyústila ve veliký tlak, ale hokejové srdce,
bojovnost a obětavost hráčů z Čestic byla ještě větší.
Těsný výsledek (2:1) uhájili až do závěrečné sirény
a po zásluze si připsali 3 body.
V neděli 25. 1. byl odehrán poslední zápas základní části na domácím hřišti s mužstvem Semechnice. K tomuto utkání, které bylo sehráno velice klidně
bez velkých zvratů a emocí jen několik slov. Po
nevydařeném duelu s Česticemi se Spartak do svého
soupeře zakousl hned od úvodu, již ve 2. minutě vedl
2:0. A tak po třetinách 3:0, 4:0 a 2:0 zaslouženě zvítězil 9:0. K žádnému zranění nedošlo a tak je jen třeba
následující týden se řádně a v plném počtu připravit
na utkání a Českou Třebovou. Výsledek bude rozhodující pro postavení v tabulce na play-off.
Velice úspěšný víkend, sobota 31. 1. a neděle
1. 2. byl odstartován juniorkou již v pátek, kdy ve
vyrovnaném utkání zaslouženě porazila na domácím ledě Skuteč 6:4. To však z jejich strany nebylo
vše. V poslední lednovou sobotu opět doma sehráli
kluci velice pěkný zápas se silným soupeřem z Chotěboře. Vývoj tohoto střetnutí byl následný. Od úvodního vhazování byla Chotěboř aktivnější a vytvořila
si mírnou převahu, kterou v 6. minutě korunovala
první brankou. V čase 8:54 Dvořák za asistence Šedého a Vašátka vyrovnává. Ve 13. minutě jde soupeř
opět do vedení 1:2. Ve druhé třetině v čase 37:29
Schlogl (as. Boháček) vyrovnává na 2:2. O dvě minuty později v našem oslabení se poprvé Tobiášem
ujímáme vedení 3:2 (as. Roušar M.). Poslední dvacetiminutovka byla přestřelkou. Ve 2. minutě Vašátko
zvyšuje 4:2, o 3 minuty později Chotěboř snižuje
na 4:3, o minutu déle Šedý zvyšuje na 5:3. Mezi
50. a 53. minutou Chotěboř vyrovnává a do konce
jde do vedení 5:6. Kluky to ale nesrazilo a bojovali
až, ale opravdu až, do samého konce. Nejdříve v 55.
minutě Boháček vyrovnává na 6:6. Zbylých 5 minut
jsou šance na obou stranách, když přichází ta naše
poslední. Po nádherné Havlíčkově přihrávce Jindra
střílí vítěznou sedmou branku přesně v moment,
kdy se na světelné tabuli rozsvítil čas 20:00. Klukům
patří veliké poděkování za předvedený výkon, hlavně proto, že víc než polovinu mužstva tvoří hráči
věkem ještě dorostenci.
Z výčtu úspěchů tohoto víkendu musíme připomenout výsledek starších žáků, kteří 31. 1. sehráli
v Ledči nad Sázavou mistrovské utkání se Světlou.
Zvítězili v poměru 19:0. Malou kaňkou nedělního
střetnutí žáků byla nepochopitelná prohra na domácím ledě s Chotěboří 1:9.
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Neděle 1. 2. a všemi očekávané utkání „A“ mužstva v České Třebové. Jedině výhra nás mohla udržet
na 2. pozici, která nám zajišťovala papírově slabšího
soupeře pro play-off. Remíza nebo prohra by nás
odsunula na 4. místo. Minulý zápas v Poličce jsme
prohráli 3:5. S těmito zkušenostmi nastoupil Spartak
v plné sestavě s odhodláním zvítězit, což se také podařilo. Možná, že o celém utkání rozhodla již první
třetina. V čase 6:51 Grubhoffer střílí naši první branku. Hlasatel ještě nestihl ohlásit střelce, když Krajíček
o 9 vteřin později zvyšuje na 0:2. Čas 9:45 Boháček
0:3. Ve 13. minutě je za likvidační faul vyloučen hráč
Č. Třebové O. Janecký (syn bývalého reprezentanta
ČR a hráče Pardubic Otakara Janeckého) na 5 minut
plus do konce utkání. Spartak tuto početní výhodu
stoprocentně využívá, Havlíček zvyšuje na 0:4 a Krajíček na 0:5. V 18. minutě Třebová snižuje na 1:5. Ve
druhé třetině zvyšujeme náskok Havlíčkem a Švejdou
již na 1:7. Ve třetí třetině nejdříve soupeř v čase 45:20
snižuje na 2:7. Ještě v téže minutě Jirka Drobný přidává náš 8. gól. O dvě minuty později Havlíček zvyšuje
na 1:9. O desátou trefu do černého se postaral Šedý,
který v čase 58:35 stanovuje konečné skóre 2:10.
Konečná tabulka po základní části: Soupeř pro
play-off:
1. Skuteč
140:76
51 b.
SKUTEČ - SVITAVY
2. Polička
105:53
43 b.
3. Choceň B
121:90
42 b.
POLIČKA - ČESTICE
4. Č. Třebová
116:79
38 b.
5. Semechnice
72:74
29 b.
CHOCEŇ B - LANŠKROUN
6. Čestice
55:106
16 b.
7.Svitavy
43:135
9 b.
Č. TŘEBOVÁ - SEMECHNICE
V neděli 8. 2. a všemi očekávaný duel play-off
s Česticemi. Při vzpomínce na nedávnou prohru
právě s tímto soupeřem (2:1) v Třebechovicích jsme
doufali, že naši kluci půjdou do tohoto utkání s myšlenkou „máme jim co oplácet“ (samozřejmě myšleno
vše ve sportovním duchu). Skutečně se také tak stalo.
Již ve třetí minutě jsme vedli 2:0 a obávali se jen, aby
nedošlo k nějakému nečekanému obratu, protože
tímto výsledkem skončila první třetina. Je pravdou, že
za stálého tlaku Spartaku, ale to někdy nic neznamená. Zlomová byla druhá třetina, kterou jsme vyhráli 6:
0. Zhruba od páté branky byla na zimním stadionu
na Poličku nezvyklá, až komorní, atmosféra. Možná
tím, že o zápase bylo již rozhodnuto. Devátá a také
poslední branka padla ve třetí třetině. Čisté konto
v závěrečné části udržel střídající brankář Poličky,
teprve šestnáctiletý, Lukáš Kvapil. (236 diváků)
O tři dny později, ve středu 11. 2., se hrála odveta v Třebechovicích. Ze začátku působil Spartak
zakřiknutě, nebruslil, nešla přihrávka. Sice Vašátko
ve 4. minutě poslal náš tým do vedení, ale stále naše
úsilí neodpovídalo hře favorita. Klid do našich řad
přinesla druhá branka J. Drobného v přesilovce. To
už jsme začínali Čestice přehrávat a Havlíček gólem
v čase 19:35 potvrdil naše zlepšení. Dvě minuty po
úvodu druhého dějství náš soupeř snižuje na 1:3, ale
o 3 minuty později Kubát znovu zvyšuje náskok o 3
branky, stav 1:4. Soupeř znovu koriguje ve 33. minutě
na 2:4 pro nás nešťastným gólem ze skrumáže. Po
dvou minutách a znovu v přesilovce V. Vápeník zvyšuje na 2:5. Neuběhne ani pouhá minuta a Čestice
snižují na 3:5. Ve 38. minutě při našem oslabení ujíždí
sami na branku V. Vápeník s Havlíčkem. Po nádherné výměně a vyšachování brankáře servíruje Vápeník
přihrávkou Havlíčkovi puk, který do prázdné branky
střílí náš šestý gól. V posledním dějství ještě Kubát
zvyšuje na 3:7 znovu v naší přesilové hře. Po dvou
našich výhrách postupujeme dál a máme tak čas se
připravit na další soupeře.
Ve středu 18. 2., v podstatně bouřlivější atmosféře
než proti Česticím, bylo odstartováno první semifinálové utkání s Č. Třebovou. S myšlenkou neudělat chybu a hlavně vyhrát, začal Spartak rozpačitě a trošku

nervózně. Naopak soupeř dobře bruslil, kombinoval
a tím těžil více ze hry. Díky tomu, že kluci neudělali
vážnější chybu v obranné činnosti, setřásli ze sebe
nervozitu. Tím se hra vyrovnala a výsledkem byla
v čase 11:24 minut branka Vašátka.
Tvrdou střelou po ledě nedal brankáři Č. Třebové
šanci. Začátek druhé třetiny byl herně podobný té
první. Zhruba mezi 23 a 28 minutou po sérii vyloučení jsme asi 4 minuty hráli v oslabení 3 na 5. Zákonitě
musel přijít trest. V čase 25:25 Třebová vyrovnává
a o 7 minut později, kdy na nás bylo nařízeno trestné
střílení, se ujímáme vedení 1:2. Velice důležitý vyrovnávací gól padl 2 minuty před přestávkou. Stav 2:2
naznačoval, že se ve třetí třetině soupeři poperou a to
možná doslova o vítězství. Naštěstí se žádná pěstní
bitka nekonala. 296 platících diváků za podpory
bubnů hnalo Spartak ke kýženému vítězství. Když ve
48. minutě V. Vápeník poslal Poličku do vedení, měli
jsme strach, aby kluci nezačali bránit výsledek a nestáhli se dozadu. V čase 51:49 nás znovu V. Vápeník
ubezpečil, že tomu tak nebude. Jeho čtvrtý gól kluky
uklidnil. Zbytek utkání dohráli v klidu a s přehledem.
Všichni zaslouží pochvalu za bojovnost. Máme-li někoho vyzdvihnout, tak určitě Vašátka, který byl asi
nejlepším hráčem Spartaku, a Víťu Macha v brance,
oba junioři. Informace o odvetném utkání v Č. Třebové přineseme v příští Jitřence, jelikož uzávěrka tohoto
vydání je těsně před tímto zápasem.
Junioři:
Světlá n/Sázavou - Polička
Polička - Skuteč
Polička - Chotěboř
Hlinsko - Polička
Polička - Choceň
Lanškroun - Polička

5:2
6:4
7:6
3:2
3:2 PP
1:8

Starší žáci:
Světlá n/Sázavou - Polička
Polička - Chotěboř
Choceň - Polička
Polička - Hlinsko
Chrudim - Polička

0:19
1:9
1:5
8:3
2:7

Mladší žáci:
Polička - Skuteč
Světlá n/Sáz. - Polička
Polička - Chotěboř
Choceň - Polička
Polička - Hlinsko
Chrudim - Polička

13:3
2:10
7:4
3:4
8:2
3:6

Elévové:
Chotěboř - Polička
Chrudim - Polička
Hlinsko - Polička
Skuteč - Polička
Polička - Litomyšl
Pardubice - Polička

1:6
0:4
0:4
2:7
14:1
1:3

Přípravka „A“:
Litomyšl - Polička
Polička - Č. Třebová
Polička - Chrudim
Hlinsko - Polička
M. Třebová - Polička
Polička - Lanškroun
Polička - Chotěboř
Č. Třebová - Polička

6:3
18:1
13:2
2:6
0:15
2:4
9:5
2:12

Přípravka „B“:
Litomyšl - Polička
Polička - Č. Třebová
Polička - Chrudim
Hlinsko - Polička
M. Třebová - Polička
Polička - Lanškroun
Polička - Chotěboř

8:3
7:1
4:5
1:8
1:23
9:1
2:9
Výbor oddílu LH

TENIS
24. 1. turnaj mladšího žactva v Poličce za účasti
15 dívek a 24 chlapců se vydařil domácím hráčům.
Lucka Jílková vyhrála jeden zápas ve dvouhře a ve
čtyřhře obsadila 2. místo, Štěpán Švanda také jednou zvítězil ve dvouhře a ve čtyřhře spolu s Filipem
Slaným získali 3. místo. /foto 013 /.

31. 1. Poslední lednový den se v Poličce konal
další turnaj a to Medium. Z původně přihlášených
22 dvojic nakonec dorazilo 15. Ty byly nalosovány
do čtyř skupin a vždy první dvě postoupily do finálového pavouka a třetí a čtvrtá do pavouka útěchy.
V útěše se nejvíce dařilo dvojici Milčický, Dohnálek
a vínečko jim za to bylo odměnou. Do finále se po
velice dobrých výkonech zaslouženě probili Zavadil, Janda a favorité turnaje Střílek, Kubový. Po bezchybném výkonu a po výsledku 6 : 3 si po zásluze
odvážejí vítězství Zavadil, Janda.
Konečné pořadí:
1. Zavadil Michal – Janda Vladimír
2. Střílek Jiří – Kubový Martin
3. Jílek Zdeněk – Svoboda Pavel
5. - 8. Krištof Mirek – Kadidlo Lukáš
10. Lonek Mirek – Hegr Petr
11. Jelínek Petr a Aleš
12. - 15. Bulva Leoš – Boháč Luboš, Svoboda
Franta – Mička Radek
7. 2. se uskutečnil turnaj v babytenisu v Poličce
za účasti 8 kluků a 10 děvčat. Z domácích obsadila
Bára Quittová 8. místo, Adam Jelínek 6. místo, Luba
Bárta 5. místo a Zdenda Jílek prohrál až ve finále
a skončil na 2. místě..

8. 2. Tento den byla neděle a v Brně probíhal
druhý hrací den prvního kola Fed Cupu mezi Českou republikou a Španělskem a skupinka 22 diváků
z Poličky nemohla chybět. Měli jsme možnost sledovat dvě krásné dvouhry, v nichž nejprve Lucka
Šafářová a po ní Petra Kvitová získaly dva rozhodující body a zajistily tak našim barvám postup do
semifinále soutěže, ve kterém se naše hráčky utkají
opět na domácí půdě na konci dubna s týmem USA,
a my u toho rozhodně chybět nebudeme. Po dvouhrách se hrála ještě čtyřhra, která také měla velice
dobrou úroveň a ještě zvýraznila naše celkové vítězství v poměru 4:1.

Pořadí turnaje mužů:
1. Kučírka Josef – Václavek Tomáš
2. Kubát Martin – Souček Pavel
3. Jílek Zdeněk – Vápeník Dušan
5. - 8. Přiklopil Libor – Gottwald Tomáš
9. - 12. Scheib Láďa – Kašper Vláďa

ŽIJEME V JEDNOM Z 20
NEJATRAKTIVNĚJŠÍCH MÍST ČR!

V sobotu 14. 2. se v Poličce uskutečnilo Mistrovství Pardubického kraje neregistrovaných tenistů v kategorii čtyřhra mužů a čtyřhra žen. Do soutěže mužů se přihlásilo 12 dvojic a žen bylo 5, ale
po zahájení se bohužel zjistilo, že jedna z účastnic
nesplňuje daná pravidla pro účast a tak musela být
ze soutěže vyřazena. Ženy hrály systémem každý
s každým na jeden set. Z titulu mistryň PU kraje se
raduje domácí dvojice Lída Teplá a Jana Střílková.
Konečné pořadí soutěže žen:
1. Teplá Lída – Střílková Jana
2. Jílková Andrea – Blažková Alena
3. Šedivá Renata – Pilařová Martina
4. Dytrtová Iva – Hamanová Petra
Muži byli rozděleni do tří skupin po čtyřech.
Vítězové skupin a jedna dvojice z místa druhého si
zajistili přímý postup do čtvrtfinále a ostatních osm
bojovalo o postup k nim.
Tento systém je výborný v tom, že umožňuje
i čtvrtému ve skupině stát se celkovým vítězem
turnaje. A to jsme málem na tomto turnaji viděli,
protože dvojice Kubát, Souček, která ve skupině nepředvedla žádný oslňující tenis a skončila poslední,
prokráčela pavoukem (už pro ně v oslnivé formě)
až do finále, kde teprve podlehla dvojici Kučírka,
Václavek v poměru 9:2. Obě tyto dvojice si vybojovaly postup na mistrovství ČR v Teplicích. Turnaj
měl velice kvalitní úroveň a stal se vrcholem zimní
sezony v Poličce. Děkuji všem hráčům a hráčkám
za předvedené výkony a za trpělivost při čekání na
zápasy a těším se s nimi zase u nás na shledanou.

Obec Pomezí
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Správce víceúčelového hřiště a provozovatele restaurace
do nově otevřené budovy sportovního areálu u ZŠ dolní
Své nabídky zasílejte písemně s označením „Výběrové řízení“
do 15. 3. 2009 na adresu:
Obec Pomezí, 569 71 Pomezí 4
Bližší informace naleznete na www. obecpomezi.cz
Nebo na tel.: 461 729 804

Vydavatelství Mladá fronta a.s. a časopis Travel
in the Czech Republic vyhlásily 5. února výsledky
3. ročníku čtenářské ankety NEJATRAKTIVNĚJŠÍ
MÍSTO ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2008.
Ze slavnostního vyhlášení výsledků, které se
uskutečnilo v divadle Pyramida Goja Music Hall na
Výstavišti Incheba v Praze, již víme, že jsme se umístili
na krásném 6. místě. Certifikát převzala za naše město místostarostka JUDr. Marie Tomanová. Výsledek je
to výborný, jedná se o velký posun vpřed z loňského
15. místa. Medailové pozice máme již na dosah!
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

Z ČINNOSTI DPS PENZION – LEDEN
První setkání seniorů v DPS Penzion v novém
roce bylo ve videokavárničce, kde se promítal film,
který návštěvníky zavedl do různých částí světa
a seznámil je s místními tanci. A nebyl to jen svět
tance, který senioři tento měsíc navštívili, ale byli
se také podívat, prostřednictvím filmu Ing. Kleina,
ve Finsku.
Příjemným setkáním byla návštěva Třech králů,
kteří se na své daleké cestě zastavili i v Penzionu.
Dlouhé zimní odpoledne je jako stvořené pro stolní hry a tak senioři mezi sebou přivítali žáky Speciální
školy v Poličce a společně si zahráli Člověče nezlob
se, karty, pexeso a došlo i na šipky. Šikovné ruce našich seniorů smotávaly vlnu do klubíček, stříhaly látky,
zkrátka připravovaly si materiál na výtvarné činnosti.
Hodina muzikoterapie naplněná bubnováním,
zpěvem a poslechem hudby už zakotvila mezi seniory
a stala se oblíbenou činností. Nesmíme zapomenout
na narozeninové zpívání, kde se hrálo a zpívalo oslavencům narozeným v lednu.

DPS PENZION ZVE
3. 3. Šikovné ručičky – 13.30 hod. prac. místnost.
4. 3. Křeslo pro hosta – 14.00 hod. společenská
místnost. Naším hostem bude Ing. Klein.
10. 3. Hrátky s pamětí - 14.00 hod. spol. místnost.
11. 3. Společenské hry - 14.00 hod. spol. místnost.
18. 3. Jarní malování s dětmi z MŠ - 10.00 hod.
společenská místnost.
24. 3. Keramika – 13.30 hod. pracovní místnost.
26. 3. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod. jídelna.
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X. ROČNÍK AVL
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
29. 1. ASPV - Bystré
1:1
Česká soda - ASPV
0:2
Pajdáci - ASPV
1:1
12. 2. Bystré - K6
0:2
Pajdáci - K6
0:2
Poslední zápasy X. ročníku AVL Polička se
uskutečnily 26. 2. a 12. 3. O jejich výsledcích
(včetně konečného pořadí družstev) vás budeme
informovat v dubnovém vydaní Jitřenky.
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl
J. K. Dvořák, OV AVL Polička
www.policka.cz/avl

MILÝ JIRKO
Osud tomu chtěl, abych to byl já, kdo ti bude
psát dopis poslední. Dopis, na který už nedostanu
odpověď.

PLAVECKÁ ŠKOLA
Vás zve k návštěvě těchto kurzů: platnost od
1. března 2009
Pondělí:
16.00 - 17.00 hod. přípravka ORKA
Lukáš Kmošek
16.00 - 17.00 hod. zdokonalovací kurz – ml., st. žáci
Lukáš Kmošek
17.00 - 18.00 hod. Delfínek
Lukáš Kmošek
Úterý:
13.45 – 14.15 hod. plavání kojenců a batolat
malý b. - medúzky
Jitka Kmošková
14.15 – 14.45 hod. plavání koj. a batolat - pulečci
Zita Nešťáková
14.45 – 15.15 hod. plavání koj. a batolat - medúzky
Zita Nesťáková
15.15 – 15.45 hod. plavání koj. a batolat - medúzky
Zita Nešťáková
16.00 – 17.00 hod. plavání hrou - kapříci
Zita Nešťáková
16.30-18.00 plavecký oddíl ORKA - DVĚ DRÁHY
Zdeněk Jandík
Středa:
12.00 – 12.30 hod. plavání kojenců
a batolat malý bazén
12.30 – 13.00 hod. plavání kojenců a batolat malý
bazén - pulečci
Jitka Kmošková
13.00 – 13.30 hod. plavání kojenců a batolat malý
bazén - pulečci
Jitka Kmošková
13.30 – 14.00 hod. plavání kojenců a batolat malý
bazén - pulečci
Jitka Kmošková
14.00 – 14.30 hod. plavání kojenců a batolat malý
b. - medúzky
Jitka Kováčiková
14.30 – 15.00 hod. plavání kojenců a batolat malý
b. – medúzky
Jitka Kováčiková
15.00 – 15.30 hod. plavání kojenců a batolat malý
b. - medúzky
Jitka Kováčiková

15.30 – 16.15 hod. rodiče s dětmi od 3 let
– želvičky - velký b.
Jitka Kováčiková
15.30 - 16.15 hod. veřejnost pro děti od 1,5-3 let
- vodníčci - velký b.
Zdena Šemberová
16.30 – 17.30 plavání pro těhotné - Aquagravidibic
Zdena Šemberová
17.30 – 18.15 hod. Delfínek
Zdena Šemberová
17.30 – 19.00 hod. plavecký oddíl Orka
Zděněk Jandík
19.00 – 20.00 hod. Aquaerobic
Alena Mihulková
Pulečci 6 – 12 měsíců, Medúzky 1 – 1,5 roku, Vodníčci
1,5 – 3 roky, Želvičky 3 – 5 let, Kapříci 4 – 7 let, Delfínci
5 – 8 let
Důležité upozornění:
V roce 2009 přispívají zdravotní pojišťovny na
program plavání finančně.
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
může zakoupit permanentku na patnáct vstupů.
Platnost permanentky je l rok od zakoupení. Srdečně zveme začátečníky i pokročilé, přijďte mezi nás,
vyberte si z naší nabídky. Těšíme se na každého.
Informace podá vedoucí plaveckého bazénu
Jitka Kmošková, tel. 461 725 631, 461 722 284, mob.
tel. 737 867 342.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem.
Důležité upozornění
Rodiče, příbuzní a známí mohou ve výjimečných případech v době trvání kurzů na bazén
pouze ve sportovním oblečení a musí mít ZAPLACENÉ VSTUPNÉ. Z hygienických důvodů se musí
osprchovat!

HUNTOVNA CUP 2009

Vracím se ve vzpomínkách do našeho dětství
a mládí, prožitého na „Berlíně“, kde jsme celá rodina bydlela. Proběhl jsem v duchu všechny ty cesty
v Liboháji, Pod kopcem, prošel Královskou alejí,
zastavil se u poličského „Pivčáku“, ale nejdéle jsem
postál u „Synčáku“. Tam jsme bruslili vždycky až
do tmy. To byl tvůj svět. Brusle a hokej se staly tvým
osudem. Za ním jsi úspěšně vykročil. Nejdříve u nás
v Poličce, potom v Pardubicích a v Praze.
Byl jsem pyšný na to, že se brácha, poličský
kluk, který začínal s hokejem na Synčáku, stal
trenérem mnoha hokejových mužstev v různých
státech Evropy – Holandsku, Německu, Švédsku,
Finsku, Švýcarsku… Druhým domovem se ti stal
švýcarský Olten, kde ses své lásce hokeji věnoval až
do pozdního věku.
Na svoji rodnou Poličku jsi nikdy nezapomněl,
rád ses domů vracel sám i na stránkách svých dopisů. I my se budeme k tobě ve svých vzpomínkách
vracet, brácho.
Je na co vzpomínat.
Zdeněk
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Dne 31. 1. 2009 proběhl již 8. ročník turnaje ve
stolním tenise žen a mužů v pivnici Na Předměstí
(Huntovna). Této tradiční akce, kterou pořádá
ředitel turnaje Dalibor Nitsch se v letošním roce
zúčastnilo 10 žen a 24 mužů.
Po tuhých bojích ve skupinách se do finále žen
probojovaly Monika Zdražilová a Eva Zdražilová
(matka s dcerou). Ve velmi dramatickém finále
nakonec zvítězila ta zkušenější Eva Zdražilová.
Výsledky žen Huntovna Cup 2009
1. místo
Eva Zdražilová
2. místo
Monika Zdražilová
3. místo
Ilona Navrátilová
Muži hráli ve čtyřech šestičlenných skupinách
každý z každým. První tři hráči z každé skupiny
postoupili do vyřazovacích bojů o 1. - 12. místo

a hráči, kteří skončili ve skupině na 4. - 6. místě, se
utkali ve vyřazovací části o 13. - 24. místo. Po velmi
těžkých bojích se do vytouženého finále probojovali Michal Kozel, Michal Neumaister a Milan Veselý.
Výsledky finálové skupiny:
Michal Kozel – Michal Neumaister
2:1
Michal Kozel – Milan Veselý
2:0
Milan Veselý – Michal Neumaister
1:2
Konečné výsledky mužů Huntovna Cup 2009.
1. místo
Michal Kozel
2. místo
Michal Neumaister
3. místo
Milan Veselý
Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří
se na této ojedinělé akci podílejí, další dík patří
personálu pivnice Na Předměstí (Huntovna) za profesionální a zároveň milý přístup při obsluze všech
hráčů a největší poděkování patří řediteli turnaje
a jeho rodině a všem, kdo se podílí na přípravě
tohoto turnaje.
Závěrečné poděkování patří všem hráčům, kteří
se zúčastnili a za rok ahoj.

ATLETICKÉ NOVINKY
V únoru vyvrcholilo atletické zápolení v hale
seriálem MČR pro jednotlivé věkové kategorie, kterému předcházely krajské přebory Pardubického
a Královéhradeckého kraje, které se již tradičně
konaly v nafukovací hale v Praze na Strahově. Poličská atletika, přes naprosto nevhodné podmínky
pro přípravu v tomto ročním období, měla na všech
šampionátech své zastoupení. Konečné umístění
jednotlivých zástupců poličské atletiky rozhodně
předčilo očekávání. Dvanácté místo Terezky Vytlačilové na MČR ve vícebojích mezi staršími žákyně-

mi a především zisk 2 596 bodů je velmi příjemným
překvapením, sedmé místo Martina Koutného na
MČR juniorů na 800 m v čase 1:59,57 také jistě
patří mezi malé sportovní zázraky, byť mohl se
současnou formou pohlížet i po lepším umístění.
Na šampionátu dospělých zastupoval zdejší oddíl
Lukáš „Eda“ Kvapil ve vrhu koulí. Již po uzávěrce
Jitřenky proběhlo mistrovství žactva.
Přehled výsledků
24. 1. Přebor Libereckého kraje: Milan Le Viet
(96) 60 m 8,46 s, 300 m 44,50 s, dálka 483 cm; Te-

FOTBAL - ELÉVOVÉ
SENZAČNĚ PRVNÍ
Mladší elévové se zúčastnili dne 7. 2. 2009 kvalitně obsazeného turnaje v ČESKÉ TŘEBOVÉ, který
se jim podařilo senzačně vyhrát. Třešničkou na
dortu byl fakt, že nejlepším střelcem turnaje se stala
poličská Kája Mužíková, která soupeřům nasázela
rekordních 11 gólů.
Poděkování za kvalitní reprezentaci oddílu
zaslouží:
Kája Mužíková, Jindra Hejl, Tomáš Grusman,
Marek Lajžner, Tadeáš Dospíšil, Klára Bártová,
Jan Dvořák, Petr Sotona, a Nick Knetig, trenéři
a rodiče.
Výsledky:
POLIČKA - ČESKÁ TŘEBOVÁ B
3:1
POLIČKA - ČESKÁ TŘEBOVÁ A
1:0
POLIČKA - DOLNÍ ÚJEZD
3:2
POLIČKA - ÚSTÍ NAD ORLICÍ
0:0
POLIČKA - RYBNÍK
3:0
POLIČKA - SVITAVY
4:0
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reza Vytlačilová (95) 800 m 2:45,26, výška 135 cm,
dálka 466 cm
31. 1. Krajské přebory Praha: Lenka Vejdělková
(94) 60 m 9,10 s, 150 m 23,31 s; Tereza Vytlačilová
60 m př. 10,53 s (OR), 150 m 21,65 s; Milan Le Viet
60 m 8,31 s 300 m 43,47 s (OsR), 150 m 20,29 s; Ondra Klimeš (95) 60 m př. 11,25 s, koule 4 kg 7,72 m;
Libor Sion (94) 800 m 2:35,78, 150 m 22,43 s; Zuzana
Vlčková (91) 1 500 m 5:12,92 s; Martin Koutný (90)
800 m 1:58,47 s; Lukáš Kvapil (81) koule 7,26 kg
14,39 m.
4. 2. halová středa Jablonec: Lukáš Kvapil koule
14,32 m
6. – 8. 2. MČR ve vícebojích Praha: Tereza Vytlačilová 12. místo 2 596 bodů OR (60 m př. 10,48 s OR,
výška 136 cm OsR, koule 8,25 m OsR, dálka 477 cm
a 800 m 2:38,76)
14. - 15. 2. MČR dorostu a juniorů Praha: Martin
Koutný 7. místo na 800 m 1:59,57
21. - 22. 2. MČR mužů a žen Praha: Lukáš Kvapil koule 7,26 kg 12. místo 13,40 m.
Na MČR juniorů startoval, již v barvách Hvězdy
SKP Pardubice, odchovanec poličské atletiky David
Beneš (90), který přechod z dorostu mezi juniory
zvládl velmi dobře a konečné 7. místo v dálce
a 4. místo v trojskoku jsou velkým příslibem, vždyť
v trojskoku byl do posledních pokusů na bronzové
pozici. Více zájemci naleznou na webových stránkách oddílu www.atletikapolicka.wgz.cz nebo přímo na stránkách svazu www.atletika.cz
Ve středu 11. února v sále Tylova domu v Poličce proběhlo slavnostní vyhlášení prvního ročníku
Sportovce roku 2008 okresu Svitavy, který organizoval Svitavský deník ve spolupráci s Regionálním
sdružením sportů Svitavy. Mezi oceněnými byli
i zástupci Atletiky Polička Terezka Vytlačilová
v kategorii žactva, David Beneš v kategorii dorostu,
družstvo juniorů mezi družstvy dorostu a v dalších
sportech jsme se mohli radovat z úspěchů našich
odchovanců jako například u Zuzky Vlčkové či
u Vojty Krále.
Tento slavnostní večer překonal všechna očekávání a nezbývá než organizátorům velice poděkovat a přát si, aby tato akce měla pokračování a stala
se i motivací pro mladé sportovce.
- JarKa -

TURISTÉ V BŘEZNU
Neděle 8. března – Za posledním sněhem,
Autobusový zájezd do Petříkova. Poslední zájezd na běžky do oblasti Ramzovského sedla
v Jeseníkách. Možnost sjezdového lyžování.
Vedoucí akce: Jiří Vrbický
Sobota 21. března - Jarní přírodou – 33. ročník.
Na první pochod jarní sezony se vydáme os.
auty do Jaroměřic. Vedoucí akce: ing. Karel
Müller.
Sobota 28. března – Zahájení jarní sezony.
Letos se na krajské setkání vypravíme autobusem do Pardubic. Na programu je prohlídka
pamětihodností krajského města s pěší vycházkou do okolí. Z nabídek na vycházku si
vybereme buď k Bohdanečským rybníkům
nebo na Kunětickou Horu.
Vedoucí akce: Josef Brokl
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www. policka.cz/kct

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST NA BŘEZEN
1. neděle zavřeno
2. pondělí 6.00-7.30 h., 12.30-13.30 h.,
14.30-16.00 h., 18.00-20.00 h.
3. úterý
6.00-7.30 h., 11.00-13.30 h.,
17.00-20.00 h.,
17-18.00 h. 2 dráhy a 2 dráhy pl. odd.
4. středa 6.00-7.30 h.,
16.30-17.30 h. plavání pro těhotné,
19.00-20 h. aquaerobic,
5. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kond. plavání
6. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
7. sobota 14.00-20.00 h.
8. neděle zavřeno
9. pondělí 6.00-7.30 h., 12.30-13.30 h.,
14.30-16.00 h., 18.00-20.00 h.
10. úterý
6.00-7.30 h., 11.00-13.30 h.,
17.00-20.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dr. a 2 dráhy pl. odd.
11. středa 6.00-7.30 h.,
16.30-17.30 h. plavání pro těhotné,
19.00-20 h. aquaerobic,
12. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kond. plavání
13. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
14. sobota 14.00-20.00 h.
15. neděle zavřeno
16. pondělí 6.00-7.30 h.
12.30-13.30 h.,
14.30-16.00 h., 18.00-20.00 h.
17. úterý
6.00-7.30 h., 11.00-13.30 h.,
17.00-20.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dr. a 2 dráhy pl. odd.
18. středa 6.00-7.30 h.,
16.30-17.30 h. plavání pro těhotné,
19.00-20 h. aquaerobic,
19. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kond. plavání
20. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
21. sobota 14.00-20.00 h.
22. neděle zavřeno
23. pondělí 6.00-7.30 h., 12.30-13.30 h.,
14.30-16.00 h., 18.00-20.00 h.
24. úterý
6.00-7.30 h., 12.00-13.30 h.,
17.00-20.00 h.,
17.00-18.00 h., 2 dr. a 2 dráhy pl. odd.
25. středa 6.00-7.30 h.,
16.30-17.30 h. plavání pro těhotné,
19.00-20 h. aquaerobic,
26. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kond. plavání
27. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
28. sobota 14.00-20.00 h.
V roce 2009 pokračujeme s nabídkou kurzů:
plavání kojenců a batolat, kurzy pro těhotné,
aquaerobic,
středa: veřejné plavání pro rodiče s dětmi od
1 roku do 3 let pro veřejnost a pro děti, které dosud navštěvovaly kurzy v malém bazénku – vodníčci. Vstup je povolen bez přihlášky. Podmínkou
je jeden rodič/jedno dítě.
POZNÁMKA: Děti od 3 let věku mají pravidelný kurz v pondělí. O prázdninách se kurzy
nekonají.
Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní
den 27 oC. Těšíme se na vaši návštěvu. Případné
změny budou zveřejněny ve vývěsní tabuli před
plaveckým bazénem
PROVOZ SAUNY: středa a pátek: muži 16.3019.30 h., čtvrtek: ženy 16.30-19.30 h., sobota:
ženy 15.00-17.00 h., společná 17.30-20.00 h.;
provoz sauny o prázdninách nepřerušen
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: dle rozpisu uvedeném ve vývěsní tabuli před plaveckém bazénu. VSTUPNÉ DO
FITCENTRA SE HRADÍ U INSTRUKTORA

Na naše akce zveme i nečleny KČT
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