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CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ ZAHAJUJE 4. DUBNA
Slavnostní
otevření
centra Bohuslava Martinů
v Poličce proběhne v sobotu 4. 4. 2009 od 14.00
hod. v prostorách budovy bývalého městského
muzea. Od 16.00 hod.
v Tylově domě následuje
slavnostní koncert, který
získal statut oficiální doprovodné akce českého
předsednictví v Radě Evropské unie.
Rodiště hudebního skladatele Bohuslava Martinů získalo účelovou dotaci na realizaci projektu
předloženého v rámci Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod. Předpokládaná
výše celkového rozpočtu činí cca 22 milionů, město
Polička se bude podílet částkou cca 3,5 milionů korun. Díky tomuto úspěšnému projektu bude v roce,
kdy si připomínáme 50 let od úmrtí Bohuslava
Martinů, otevřeno moderní Centrum Bohuslava
Martinů.
Moderní expozice o životě a díle Bohuslava
Martinů se nachází v historické budově bývalé měšťanské školy. Tato budova je s životem Martinů pří-

mo spojena – jako chlapec školu navštěvoval a po
první světové válce zde vyučoval hru na housle.

Expozice:
V pátek 20. března se zástupci města PoličBarevný svět Bohuslava Martinů
ky zúčastnili vyhlášení výsledků krajského kola
Historická třída Bohuslava Martinů
soutěže Zlatý erb 2009. Porota, kterou tento rok
Historie města Poličky a okolí
tvořili představitelé akademické obce a krajského
Sklářství na Horácku
úřadu, vybírala nejlepší webové prezentace měst,
Audiovizuální sál s filmy věnovanými Bohusla- obcí a nejlepší elektronickou službu. Město Polička
vu Martinů
získalo výborné druhé místo v kategorii „Nejlepší
• Výstavní sál pro konání výstav, koncertů, be- webová stránka města“. Cenu převzala místostased
rostka města JUDr. Marie Tomanová a autor stránek
• Archiv a badatelna
pan Ondřej Votruba, správce informačních systémů
Městského úřadu v Poličce.
Barevný svět Bohuslava Martinů - zajímavě
N.Š.
a moderně pojatá expozice o životě a díle skladatele. Návštěvníci mají možnost seznámit se s výjimečnou osobností Bohuslava Martinů prostřednictvím
vizuálně atraktivního obrazového materiálu, originálních osobních předmětů a dokumentů z majetku rodiny Martinů, z nichž některé jsou veřejnosti
zpřístupněny vůbec poprvé.Prožitek návštěvy bude
umocněn zvukovým vjemem hudby.
•
•
•
•
•

Historická třída Bohuslava Martinů s dobovou výmalbou a nábytkem, avšak moderními
pomůckami pro výuku zejména hudební výchovy
a dějepisu.
Historie města Poličky a okolí – poutavým
způsobem seznamuje s historií města Poličky. V sálech si můžete vyzkoušet stavbu města, obléci část
zbroje nebo vzít do ruky meč. Na chvíli se ocitnete
v roli ostrostřelce na střelnici či účastníka městského trhu.

Nová expozice horáckého skla

EVIDENCE SAMOSTATNĚ
HOSPODAŘÍCÍCH ROLNÍKŮ
Stávající osvědčení vydaná samostatně hospodařícím rolníkům (SHR) podle zákona č. 105/1990
Sb., o soukromém podnikání občanů, v platném
znění, platí pouze do 30. 4. 2009.
Pokud fyzická či právnická osoba hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat podle
místa trvalého pobytu zemědělského podnikatele,
jde-li o fyzickou osobu, nebo sídla zemědělského
podnikatele, jde-li o právnickou osobu. Evidenci
zemědělských podnikatelů s trvalým pobytem
a sídlem v Poličce a správním obvodu města Poličky vedeme na odboru obecní živnostenský úřad
Městského úřadu Polička, pracoviště Nádražní 304,
telefon 461 723 860, 861.
Eva Zindulková
odbor obecní živnostenský úřad
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WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA POLIČKY
2. NEJLEPŠÍ V KRAJI!

Sklářství na Horácku – expozice zve do světa
křehké krásy horáckého skla. Uvidíte zde produkci
většiny horáckých sklářských hutí od těch nejstarších až po poslední škrdlovickou, která ukončila
svou činnost v roce 2008.
Audiovizuální sál – prostory určené pro zhlédnutí několika filmů z nabídky, včetně dobových
záběrů ze života Bohuslava Martinů, možnost poslechu skladeb poličského rodáka dle vlastního výběru. Příjemná atmosféra, pohodlné sezení a špičková audio-video technika. Sál je k dispozici pro
pořádání besed, konferencí a komorních koncertů.
Archiv a badatelna - umožní návštěvu a zkoumání sbírek velice cenných rukopisů a originálních
partitur B. Martinů.
Expozice jsou tvořeny interaktivním způsobem,
oživené řadou programů a her. Prožitek návštěvy
podtrhne špičková audiovizuální technika. Expozice budou díky speciálnímu výtahu bezbariérové.
Město Polička tímto srdečně zve na návštěvu
Centra Bohuslava Martinů v Poličce, zve návštěvníky všech generací, rodiny s dětmi, školní výpravy,
ale i odborníky a muzikology. Budeme rádi, pokud
návštěva centra zanechá v každém velký prožitek,
nové informace a vzpomínky na příjemně strávený
čas.

NOVINKY NA HRADĚ
Hrad Svojanov má obnovenou ubytovnu
V zimním období proběhla na hradě Svojanov
řada úprav. Největší změny jsme udělali v hradní
ubytovně, kde byly zásadně obnoveny pokoje číslo
1 – 5. Místnosti dostaly zcela novou podobu. Byly
nově vymalovány, opraveny dveře a pořízeny další
doplňky, jako jsou kliky, zásuvky, vypínače, záclony
a další. Největší změnou je však vybavení prostor.
Jednotlivé pokoje jsou zařízeny nábytkem ve stylu
počátku 20. století. Historické zařízení – postele,
komody, skříně, židle, stoly apod. – bylo zakoupeno od sběratelů a starožitníků. Místnosti mají nyní
podobu skutečných hradních komnat. Tato úprava
má své opodstatnění i v historii celé budovy, která až do roku 1910 sloužila jako obydlí úředníků
správy svojanovského panství. A právě ubytovací
pokoje tehdejšího hradního personálu představují
i nynější hostinské pokoje. S celou instalací výrazně
pomohla PhDr. Květa Křížová s týmem pracovníků
oddělení hradů a zámků ústředního pracoviště Národního památkového ústavu v Praze. Díky tomu se
ubytovaní hosté nyní budou cítit opravdu jako na
hradě. Celá akce proběhla za finanční podpory Pardubického kraje. Doufejme, že v budoucnu se podaří zrealizovat podobnou úpravu i ve zbývajících pěti
pokojích hradní ubytovny.

Nové přírůstky hradního stáda
Od roku 2008 žije na hradě Svojanov stádo koz
kamerunských. V těchto dnech se narodila první
kůzlata. Kozy kamerunské jsou k vidění ve výběhu
před branou do hradního areálu a spolu s nimi mů-

žete spatřit i hnědé kůzle kozy Anny a černobílé
kůzle kozy Zuzky. Je to opravdu nevšední zážitek,
který byste si neměli nechat ujít.
Hrad Svojanov v roce 2009
Hrad Svojanov v letošním roce zahájil celoroční
provoz. Možnost prohlídky hradu v zimních mě-

ODSTÁVKA ELEKTŘINY
Dne 16. 4. bude od 8 do 13 hod. přerušena
dodávka el. energie z důvodu opravy v TS. Jedná
se o tyto lokality. Pálená, Tylova, Šaffova, Otakarova, Václavská, Náměstí B. Martinů, muzeum,
knihovna.
Případné dotazy na tel: 840 850 860

Starosta Jaroslav Martinů a místostarostka
JUDr. Marie Tomanová se 11. března setkali
s Ing. Adolfem Kleinem při příležitosti jeho 75. narozenin. Při velmi živé diskusi Ing. Klein vzpomínal na
svoje profesionální začátky v profesi fotolaboranta
i na svoje studia v Praze, kde se, díky své zálibě
v divadle a fotografii, setkával s mnoha známými
umělci. Hovořil o tom, že ač celým srdcem Poličák,
nikdy nebyl zaměstnán v Poličce, a jako učitel působil 36 let na Obchodní akademii ve Svitavách a před
odchodem do důchodu 4 roky na Vyšší odborné
škole v Litomyšli.
Se starostou živě diskutovali o současných ekonomických otázkách, o krizi i výchově mládeže.
Ing. Klein působí velmi aktivně ve společenském
životě Poličky. Obyvatelé DPS Penzion se pravidelně
scházejí u jeho filmů, které natáčí na svých častých
cestách do zahraničí. Ochotníci využívají jeho herecké i zvukařské schopnosti. Patří k oldskautům, píše
městskou kroniku, působí v kulturní komisi a je
aktivním členem redakční rady Jitřenky.
Spolu s vedením města upřímně blahopřeje i redakce Jitřenky.

sících využili především skalní příznivci památek,
kteří ocenili výjimečnou příležitost návštěvy netradičně zpřístupněného hradu.
V květnu letošního roku bude nově otevřen
druhý prohlídkový okruh, představující hradní
sklepení s výstavou pohádkových bytostí Svojanovska, stylovou hradní kuchyni, mučírnu a dům
zbrojnošů s výstavou historických dveří Poličska ze
sbírek městského muzea a galerie.
Nejvýznamnější stavební akcí bude obnova
fasády venkovního průčelí vstupní budovy hradu,
která bude uvedena do stavu z 2. poloviny 19. století. Typický pohled na hrad od parkoviště tak získá
zcela novou podobu.
Připravovány jsou i doprovodné akce. V nejbližší době jsou to následující:
• Velikonoce na hradě o víkendu
11. – 12. dubna
• Den Země dne v sobotu 18. dubna
• Hradní jarmark ve dnech 1. – 3. května
Kolektiv zaměstnanců hradu Svojanova se i v letošním roce těší na vaši návštěvu!
Miloš Dempír

Z PARDUBICKÉHO KRAJE
26. února zastupitelstvo Pardubického kraje na
svém řádném zasedání, přes chvílemi vzrušenou
diskuzi, schválilo nejdůležitější dokument pro tento
rok, kterým je nepochybně rozpočet Pardubického
kraje na rok 2009. Ropočet počítá s příjmy ve výši 3,4
miliardy korun a s výdaji 4,1 miliardy, z čehož vyplývá i potřeba dofinancování ve výši cca 700 milionů
korun z toho cca 550 milonů úvěrem od Evropské
investiční banky. Diskuse se vedly k úsporám v oblasti středního školství a opět k tolikrát přetřásaným
poplatkům ve zdravotnictví.
Mohu dle svého soudu konstatovat, že rozpočet
vyslal pozitivní signál do celého kraje, že je třeba šet-

SETKÁNÍ S JUBILANTEM

řit, ale s rozvahou, jinak budou dopady hospodářské
krize mnohem hlubší a především trvalejší. Kapitálové výdaje kraje, které jsou vkladem do budoucnosti,
byly schváleny ve výši cca 540 milionů. Tyto prostředky budou ještě navýšeny o státní dotace a prostředky
z fondů EU. Nejvíce těchto investičních prostředků je
v kapitole Doprava, silniční hospodářství a investice.
Tato nová kapitola má zajistit lepší kontrolu nad investičními akcemi a hospodárnější využití prostředků.
Provedené škrty v rozpočtu nemají dopad na
grantové programy, kde výše prostředků byla ponechána na úrovni roku 2008. Toto je jistě pozitivní
zpráva pro neziskový sektor a zájmové organizace.
Mohu zde tlumočit slova hejtmana Radko Martínka,
že informace o grantových programech Pardubického
kraje se musí dostat i do poslední obce našeho kraje, aby každý měl možnost ucházet se o prostředky
z těchto grantů. Z těchto důvodů nebudou rozděleny
v prvním kole veškeré prostředky. Zájemci o granty
dostanou ještě jednu možnost a to je novinka. Celkem
bude na granty rozděleno 51,4 mil. korun.
Veškeré podrobnosti mohou zájemci nalézt na webových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz, kde máte možnost nově sledovat i činnost
jednotlivých radní.
Jaroslav Kacálek

Na Zelenou
s Václavem Cílkem
středa 15. dubna od 19:00
v přednáškovém sálu Centra B. Martinů
22. dubna si jako každoročně připomeneme Den Země.
Mimo další akce pořádané poličskými organizacemi bude tomuto svátku věnována i další přednáška z ekologického cyklu
„Na zelenou“. Naším hostem bude český geolog, klimatolog,
spisovatel, filosof, překladatel taoistických a zenových textů
a popularizátor vědy, RNDr. Václav Cílek, ředitel Geologického
ústavu Akademie věd ČR. Hovořit budeme o tématu, které
dlouhodobě probouzí zájem a pozornost laiků i vědců na celém
světě:
Globální oteplování a změny klimatu.
Václav Cílek vystudoval Střední průmyslovou školu hornickou v Příbrami a posléze Přírodovědeckou fakultu UK v Praze,
a to ložiskovou geologii. Diplomovou a doktorskou práci
zpracovával na téma hydrotermální mineralizace příbramského
uranového ložiska.Po skončení školy nastoupil do Ústavu geologie a geotechniky ČSAV, dnes Geologického ústavu AV ČR,
kde se věnoval zejména studiu lunárních hornin a krasových
sedimentů a minerálů. Od poloviny 80. let se zabývá různými
aspekty environmentální geologie, a to často ve spolupráci
s přírodovědci různých oborů a s archeology. Soustavně sleduje několik základních témat jako např. proměny české krajiny,
klimatické změny a otázky životního prostředí. Publikoval asi
300 odborných článků a kolem 400 esejí. Spolupracoval na
zhruba třiceti knižních titulech, z nichž nejznámější jsou texty
o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového
štrúdlu a také o tom, proč lezeme na rozhledny: Krajiny vnitřní
a vnější.
Smyslem pravidelných besed cyklu „Na zelenou“ je informovat zasvěcené, nahlodávat lhostejné a zejména podávat co
nejširší obraz problematiky trvale udržitelného rozvoje všem,
kteří mají zájem dozvědět se něco nového.
Za pořádající organizace Ekocentrum Skřítek Polička o.s.,
Městská knihovna v Poličce, Občanské sdružení A21 Polička,
1. ZO ČSOP Polička, ZŠ Pomezí a Junák Polička
Jan Jukl
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Dne 20. 2. v 13.15 hod. byla hlídka MP Polička
přivolána do ul. Nádražní, kde jistý host v místní
pivnici měl zdravotní problémy. Na místě bylo
strážníky zjištěno, že sedmadvacetiletý muž z Borové již delší dobu neřeší svoje zdravotní problémy,
v jejichž důsledku dochází k poškozování vnitřních
orgánů. Na místě hlídka vyčkala příjezdu RZS, která si muže převezla na vyšetření.
Dne 20. 2. v 23.50 hod. kontrolovala hlídka MP
dodržování nočního klidu na Palackého náměstí.
V tuto dobu strážníci zahlédli vozidlo Opel, které
zajíždělo do řady stojících vozidel na parkovišti. Při
zajíždění řidič tohoto vozidla poškodil boční část
vozidla stojícího vedle. Při zjišťování totožnosti bylo
hlídkou MP zjištěno, že řidič je pod vlivem alkoholu, což potvrdila orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem 1, 78 promile alkoholu v dechu.
Pětatřicetiletý řidič z Poličky byl zadržen a předán
PČR k dalšímu projednání.
Dne 21. 2. v 04.32 hod. došlo v baru „Na kruháči“ k fyzickému konfliktu 3 osob. Po příjezdu
hlídky PČR byla již situace uklidněna. Věc převzala
MP, která v následujících dnech všechny zúčastněné vyslechla a dvěma mužům z Poličky a jednomu
z Hartmanic za uvedené jednání uložila blokovou
pokutu.
Dne 28. 2. v 21.20 hod. kontrolovali strážníci
čerpací stanice na ul. Starohradská, kde zahlédli
vozidlo Fiat 650 bez registračních značek. Na místě
hlídka MP zjistila řidiče tohoto vozidla, sedmnáctiletého muže z Proseče, který uvedl, že s vozidlem
přijel z Proseče. Hlídce předložil ŘP, který byl vydán pouze pro skupinu A1(motocykl). Dále hlídka
MP zjistila, že vozidlo je trvale vyřazeno z provozu.
Mladík byl pro podezření z trestného činu převezen na OOP ČR k dalšímu projednání.
Dne 5. 3. v 14.30 hod. byla hlídka MP přivolána
do prodejny Penny market na ul. Hegerova, kde
dvaapadesátiletá žena z Poličky kradla zboží a byla
při tom přistižena zaměstnanci prodejny. Odcizené
zboží žena vrátila a hlídka MP s ní celou věc vyřešila v blokovém řízení.
Dne 12. 3. v 10.40 hod. přijali strážníci telefonické oznámení o muži, který poškozuje telefonní
automat a zdivo muzea na ul. Šaffova. Na místo se
ihned dostavila hlídka MP, která při tomto činu
přistihla devětadvacetiletého muže z Poličky. Byl
pod vlivem alkoholu, s hlídkou MP spolupracoval.
Vzhledem k tomu, že telefonní automat byl v pořádku a muž byl ochoten nahradit vzniklou škodu,
byla mu na místě uložena bloková pokuta, kterou
byla věc vyřešena.
Dne 14. 3. v 05.45 hod. přijala hlídka oznámení
o ztrátě plynové zbraně v Divadelním klubu. Oznámení podal majitel zbraně osmnáctiletý muž ze Širokého Dolu. Po pátrání byla zbraň nalezena přímo
v divadelním klubu. Hlídka zjistila, že oznamovatel
měl zbraň ukazovat účastníkům právě probíhající akce a tak je ohrožovat. Strážníci zbraň muži
odebrali a u tohoto provedli orientační dechovou
zkoušku s pozitivním výsledkem 1,63 promile alkoholu v dechu. Věc je dále postoupena komisi pro
projednávání přestupků pro podezření ze spáchání
přestupku na úseku zbraní a střeliva.
Městská policie

Repríza hry

KAT A BLÁZEN
v neděli 12. dubna od 17 hod.
Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti o inscenaci
hry Voskovce, Wericha a Ježka KAT a BLÁZEN,
sehraje Divadelní spolek Tyl Polička ještě jedno
představení. Uskuteční se v neděli 12. dubna 2009
od 17 hodin v Tylově domě a přijít mohou ti, na
které při premiéře nezbyla vstupenka.
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ZPRÁVA O PETICI ZA PROHLÁŠENÍ SVĚTNIČKY BOHUSLAVA
MARTINŮ ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKU
Krátké oznámení v únorové Jitřence bylo jen
začátkem snažení iniciátorů a organizátorů petice.
Junák – svaz skautů a skautek ČR – středisko TILIA
POLIČKA, se stal partnerem iniciátorů petice Václava
Rippla a Ing. Adolfa Kleina a hned jsme se pustili do
práce. Vlastnímu nápadu předcházela tato skutečnost:
V radnici se sešlo shromáždění ke stavu kostela sv.
Jakuba, kde nás pan Ing. arch. Petr Šafář seznámil
s nevyhnutelností provést významné opravy k zajištění stability kostelní věže. Slovo havarijní stav je nasnadě. Pochopitelně součástí prací k opravě objektu
bylo nutno provést kvůli bezpečnosti občanů některá
nepopulární opatření, z nichž nejmarkantnějším je
zákaz vstupu na věž a do světničky BM.
Bylo by naivní domnívat se, že tento stav začal
z hodiny na hodinu. Spělo k němu už hezkých pár
let a občan nezkoumá, kdo odpovídá za chrám jako
celek a zda z těchto důvodů do toho může nebo nemůže mluvit. Když napíšu, že je to právě v době padesátiletého výročí úmrtí světového skladatele, zní to
lacině. Přesto se této lacinosti dopouštím, protože si
to říká více lidí. Prostě: věž a s ní světnička si chátrala
bez ohledu na nějaké jubileum. V každém případě je
dobře, že se s opravou začalo a ještě lepší by bylo,
kdyby netrvala dlouho a ještě nejlepší by bylo, kdyby
se takové věci už nestávaly.
Takže: byly vytištěny plakáty formátu A3 a A4
a vylepeny na vývěsní plochy. Byly vytisknuty petiční
archy s krátkým textem o účelu petice a linkami pro
40 jmen a podpisů. Vytipovali jsme místa, kde by nám
ochotní lidé z institucí umožnili nejen petici položit,
ale svým slovem i upozornit přicházející občany na
petici. Dá se říci, že až na nepodstatné výjimky se
petice setkala všude s aktivní podporou. Byly to:
městský úřad, Tylův dům, městské muzeum a galerie,
městská knihovna, evangelický kostel, Penzion DPS,
Foto Hájek, ZUŠ, gymnázium, informační centrum
a obě SOŠ a SOU. Také dobrovolníci, např. paní
Irena Pletichová, paní prof. Jermanová a další ochotní
spolupracovníci.

Když v prvním březnovém týdnu akce skončila,
měli jsme před sebou 54 petičních listů, do kterých
občané napsali své jméno, bydliště a připojili svůj
podpis.
Spočítali jsme je, vytvořili sumář podpisových
archů a mohli napsat neočekávané číslo: 1 415, slovy
jeden tisíc čtyři sta patnáct podpisů.
15. března 2009 jsme odeslali dopis ministru kultury panu Mgr. Václavu Jehličkovi se žádostí o prohlášení světničky Bohuslava Martinů ve věži chrámu
sv. Jakuba v Poličce za Národní kulturní památku.
Připojili jsme všechny petiční listy, sumář a plakát
o petici a uvedli číslo 1 415 podepsaných občanů.
Vážení občané a spolupracovníci. Děkujeme vám
za vaše podpisy, kterými jste vyjádřili svůj vztah k našemu městu.
Mgr. Petr Nožka za Junáka - Středisko Tilia, Václav
Rippl a Ing. Adolf Klein, iniciátoři petice.
Teď už můžeme jen čekat a doufat a věřit.
Text a foto A. Klein

Ochotníci při nácviku Kata a blázna se
připojili k petici

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI OBČANŮ MĚSTA
Ve čtvrtek 19. března byla na Městském úřadu
v Poličce podepsána koordinační dohoda, upravující spolupráci mezi místní samosprávou a Policií ČR,
konkrétně mezi městem Poličkou a Policií České
republiky Obvodním oddělením Polička. Dohoda
byla nejprve schválena zastupitelstvem města a ná-

lépe shodnout na definici bezpečnostních rizik obce,
prioritách, metodách a cílech jejich řešení.
Další podpisy koordinačních smluv budou následovat ve městech Jevíčko, Litomyšl, Svitavy a Moravská Třebová.
N.Š.

INFORMAČNÍ CENTRUM
V ČÍSLECH

sledně ji slavnostně podepsal starosta pan Jaroslav
Martinů a vedoucí Obvodního oddělení v Poličce
npor.Bc.Rostislav Bednář, za účasti koordinátora
Územního odboru vnější služby Svitavy kpt. Bc.
Stanislava Dobeše, místostarostky města JUDr. Marie Tomanové a velitele městské policie pana Pavla
Lahodného.
Jak uvedla tisková mluvčí Policie ČR ve Svitavách
nprap. Anna Štegnerová, cílem koordinační dohody,
jejíž vznik umožňuje od 1. ledna 2009 nový zákon
o policii, je posílení dosavadní spolupráce mezi policií a místní samosprávou. Obě strany by se tak měly

V loňském roce 2008 navštívilo informační centrum o 2.832 návštěvníků více, než v roce předchozím. Celkem to bylo 22.622 osob, což se blíží zatím
nejvyšším návštěvnostem IC z roku 2003 a 2006, kdy
jsme zaznamenali 22 765, resp. 23 364 návštěvníků.
Největší počet návštěvníků zavítal do IC v měsících
červenci a srpnu (za oba měsíce celkem 6124 návštěvníků). Návštěvnost a využívání služeb našeho
informačního centra se od roku 2002 pohybuje kolem
20.000 návštěvníků za rok, jak ukazuje naše každoroční vyhodnocování (viz tab.).
Mgr. Jan Matouš, informační centrum
Návštěvnost informačního centra v letech
1998 - 2006
počet návštěv a dotazů

UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
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PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN

KALENDÁŘ AKCÍ

12. MARTINŮ FEST – POLIČKA

města Polička

11. 5.
10.00 hod. Pouliční divadlo na chůdách
14.00 hod. Pouliční divadlo na chůdách
16.45 hod. Pietní akt
u hrobu Bohuslava Martinů
17.20 hod. - Tylův dům
Vernisáž obrazů
– akad. mal. Karel Demel

Duben 2008
KINO POLIČKA
úterý
7. 4.

středa
8. 4.

středa
15. 4.

úterý
28. 4.

velký sál TD v 19.00 hodin
DENÍK NYMFOMANKY
Val je velmi atraktivní a vzdělaná mladá
dáma posedlá sexem. Je schopna milovat
se s kýmkoliv, kdykoliv a kdekoliv. Permanentně loví nové muže a každé toto
setkání jí přináší uspokojení. Její deník
je svědkem všech milostných eskapád se
spoustou pikantních detailů. Posedlost se
stále zvyšuje,a proto se vzdá lukrativního
zaměstnání a stane se prostitukou v luxusním privátním klubu. Postupně ale odhaluje i stinnou stránku tohoto „povolání“:
násilí a drogy. Smrt její blízké přítelkyně ji
přesvědčí, že je čas postavit se na vlastní
nohy..
Erotické drama, Španělsko, 2008, 100 minut, titulky, do 18 let nepřístupný
Vstupné: 70,- Kč
velký sál TD v 8.15 hodin
NÁŠ VŮDCE
Německo. Současnost. Učitel gymnázia
Rainer Wenger se rozhodne během týdenního projektu na téma „Státní formy“
vyzkoušet jeden pokus, aby přiblížil
studentům počátek diktatury. Pedagogický experiment s ničivými následky...
Nejdříve to začalo neškodně s pojmy jako
disciplína a pospolitost, ale během několika
dnů se teorie změnila v praxi. Název projektu: Vlna. Už třetí den začínají studenti ty,
kteří smýšlejí jinak, odstraňovat a ustrkovat.
Když se situace na turnaji ve vodním
pólu nakonec vyhrotí, rozhodne se učitel
experiment zrušit. Příliš pozdě! Vlna se už
dávno dostala mimo kontrolu…
Školní představení pro SOŠ a SOU Polička
Německo, 2008, 110 minut, titulky, do 12
let nevhodné
Vstupné: 40,- Kč
velký sál TD v 18.00 hodin
POHÁDKY NA DOBROU NOC
Dobrodružná komedie, ve které se Adam
Sandler představí jako Skeeter Bronson,
hotelový zaměstnanec, jehož život se
jednou provždy změní, když pohádky na
dobrou noc, které vypráví své neteři a synovci, začnou záhadně ožívat. Pokouší se
využít tohoto jevu a promítat své ambice
do jedné exotické pohádky za druhou. Ale
to, co Skeeterův život obrátí vzhůru nohama, jsou nečekané příspěvky dětí...
Rodinný/fantasy/komedie, 99 min, český
dabing, mládeži přístupný
Vstupné: 70,- Kč
velký sál TD v 19.00 hodin
EL PASO
Film diváka zavede do kotle vášní, emocí
a živelnosti. Režisér Zdeněk Tyc se po
úspěšných „Smradech“ už podruhé vrací
do světa Romů, který v nás zpravidla
vzbuzuje strach a rozpaky, přestože o něm

vlastně vůbec nic nevíme… „El paso“ je
inspirováno skutečným osudem romské
vdovy, matky devíti dětí. Filmová rodina
Horváthových má dětí sedm. „El paso“
nekončí happy endem, jen jeho příslibem.
Bez lakování na růžovo nabízí pozitivní
příklad. A také čas na přemýšlení, zda být
Romem opravdu znamená být vinen.
Drama podle skutečné události, ČR, 98
minut, přístupný od 12 let
Vstupné: 70,- Kč
středa
29. 4.

velký sál TD v 8.15 a 10.15 hodin
CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
Vizionářský vědec, jeho synovec a jejich
krásná místní průvodkyně v průběhu vědecké výpravy na Islandu nečekaně uvíznou v jeskyni, ze které je jediným možným
únikem pronikat hlouběji a hlouběji do
hlubin Země. Během cesty světem, který
lidský zrak nikdy předtím nespatřil, se
trojice setká tváři v tvář se surrealistickými
a nepředstavitelnými postavami, včetně
obrovských létajících piraní, světélkujících
ptáků a hrozivých dinosaurů z dob dávno
minulých. Členové skupiny brzy zjistí, že
kolem nich narůstá sopečná aktivita a že
musejí nalézt cestu zpět na Zemi dříve, než
bude pozdě....
Školní představení pro 8. a 9. třídy ZŠ
Dobrodružný, USA, 95 minut, české titulky,
do 12 nevhodný
Vstupné: 35,- Kč

čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
30. 4. VALKÝRA
Dlouho očekávaný, napínavý film Valkýra, vypráví skutečný příběh plukovníka
Clause von Stauffenberga (T. Cruise), který
stál v čele rozsáhlého protinacistického
spiknutí, jehož hlavním cílem měla být
likvidace Adolfa Hitlera a odstavení jeho
nejvěrnějších spolupracovníků od moci...
Plukovník Claus von Stauffenberg je loajálním vojákem oddaně sloužícím své zemi.
Poté, co je zraněn a odvelen z fronty, dojde
k vylodění spojeneckých jednotek v Normandii a Stauffenberg se stává členem
rozsáhlého spiknutí. Na straně německého
odboje, vyzbrojen rafinovanou strategií použít Hitlerův vlastní nouzový plán pro stav
ohrožení – známý jako Operace Valkýra
– se rozbíhá akce s cílem zavraždit vůdce
a svrhnout jeho nacistickou vládu. S dokonalým plánem a s několika odhodlanými
důstojníky se z von Stauffenberga, který
dosud byl jeden z mnoha, stane ten, který
musí Hitlera zlikvidovat sám.
Válečné drama, USA, 2008, 121 minut, titulky, přístupný od 12 let
Vstupné: 65,- 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

Veselohra na mostě, Hlas lesa
18.00 hod. - velký sál Tylova domu
Komorní filharmonie Pardubice
sólisté: Zdena Kloubová – soprán
Olga Černá – mezzosoprán
Vladimír Doležal – tenor
Roman Janál – baryton
Ladislav Mlejnek – bas
komorní sbor
dir.: Vojtěch Spurný
12. 5.
OZVĚNY PRAŽSKÉHO JARA
Tylův dům, velký sál - 19.00 hod.
Ivan Ženatý - housle
Katarína Ženatá – klavír
14. 5.
Tylův dům, velký sál - 19.00 hod.
Jana Boušková - harfa
15. 5.
Tylův dům, velký sál - 10.00 hod.
Jan Ostrý - flétna
(výchovný koncert pro školy)
17. 5.
Kostel sv. Jakuba 18.00 hod.
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK / MIKEŠ Z HOR
Kvarteto B. Martinů
Jitka Čechová – klavír
Saša Rašilov – hlas
sólisté
sbor: Žerotín

Tylův dům Polička pořádá

JEDNODENNÍ SEMINÁŘ
S IFETEM HODŽIČEM
NA TÉMA

„Páteř a energetická
centra v páteři“
čakry a jejich vlastnosti se zaměřením na srdeční čakru
• cviky na odstranění energetických bloků
v páteři a na harmonizaci čaker
• jógové polohy na probuzení čaker
• vlastnosti čaker
sobota 11. dubna 2009
10,00 – 17,00 hodin
po semináři se mohou zájemci zúčastnit zpívání
manter od 17,30 do 18,30 hodin
cena: 400,-- Kč - počet účastníků je omezen
lektor: Ifet Hodžič, Praha – www.anandajoga.cz
informace: Marie Hrstková
telefon: 461 725 204
mobil: 736 75 26 29
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
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TYLŮV DŮM POLIČKA
pondělí vestibul TD
1. 4.
PRODEJNÍ AKCE
Pronájem – firma Orion
čtvrtek malý sál TD v 19.30 hodin
2. 4.
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE PRO
DOSPĚLÉ
V osmi lekcích zažijete spoustu legrace
a zábavy.
sobota velký sál TD v 16.00 hodin
4. 4.
SLAVNOSTNÍ KONCERT K OTEVŘENÍ
CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ
Martinů Quartet/Lubomír Havlák, Karel
Košárek/
Koncert je zařazen mezi oficiální doprovodné akce českého předsednictví v Radě
Evropské unie.
Vstupné: 90,- Kč
neděle prostory TD od 13.00 do 17.00 hodin
5. 4.
VELIKONOČNÍ INSPIRACE
Každoroční setkání s dobrými nápady,
tradicemi a šikovností. Vystavovatelé vám
ukáží a nabídnou ke koupi pomlázky,
kraslice, drátkovaná vajíčka, slaměné
ozdoby, drátované drobnosti, dřevěné
šperky, upomínkové obrázky, textilní
aplikace, medový perník, včelí produkty
a medovinu, historické sklo, výrobky
z pedigu, sušené plody, drobné výrobky
ze dřeva...

čtvrtek malý sál TD v 19.30 hodin
9. 4.
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE PRO
DOSPĚLÉ
Taneční se vám určitě stanou příjemným
zpestřením pracovního týdne.

padají nesčetné vodopády až k ústím
řek a potoků, kde vysoké vlny útočí na
pobřežní skaliska.
Vstupné: v předprodeji... 100,-Kč a v den
akce 140,-Kč

sobota prostory TD v 10.00 - 17.00 hodin
11. 4. PÁTEŘ A ENERGETICKÁ CENTRA
V PÁTEŘI
Čakry a jejich vlastnosti se zaměřením
na srdeční čakru. Jednodenní seminář
s Ifetem Hodžičem, na programu jsou
cviky na odstranění energetických bloků
v páteři a na harmonizaci čaker, jógové
polohy na probuzení čaker a vlastnosti
čaker.
Po semináři se mohou zájemci zúčastnit
hodinového zpívání manter.
Podrobné informace na www.anandajoga.cz, nebo v Tylově domě p. Hrstková
(telefon: 461 725 204, mobil: 736 752 629)
Vstupné: 400,- Kč
(počet účastníků je omezen)

čtvrtek Divadelní klub ve 20.00 hodin
16. 4. POLIČKA JAZZ FESTIVAL 2009
One Hand Jack (projekt Divadla Akropolis)
Vstupné: 60,- Kč

úterý
14. 4.

pondělí velký sál TD v 8.15 a 10.15 hodin
6. 4.
O PEJSKOVI A KOČIČCE
V dramatizaci populární knihy Josefa
Čapka pro děti jsou divadelně zpracovány
tři příběhy pejska a kočičky (Jak myli
podlahu, O panence, která tence plakala
a Jak pejsek a kočička dělali dort) Školní
představení pro děti MŠ a žáky I. stupně
ZŠ
Vstupné: 35,- Kč

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY – PODZIM 2009
Základní kurz tance a společenského chování
bude probíhat od 18. září do 11. prosince 2009
vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hodin ve velkém
sále Tylova domu v Poličce.
Kurz obsahuje 13 lekcí po 3 vyučovacích hodinách, z toho 1x prodloužená s rautem, 1x prodloužená pro veřejnost a věneček. Cena kurzu včetně
prodloužených, věnečku a rautu činí 1 400,- Kč za
jednotlivce.
Vyučuje - Taneční škola ELLIS Svitavy
Přihlášku si můžete vyzvednout v kanceláři
Tylova domu v Poličce nebo v Informačním centru
Polička. Přihlášky za taneční pár budou mít přednost. Do přihlášky je nutné uvést jméno, příjmení,
rok narození, kontaktní adresu a telefon.
Na první lekci, kde se kurzisté prokáží dokladem o zaplacení kurzovného, dostanou průkazku
a letáček s daty jednotlivých lekcí. Průkazka na
jméno bude opravňovat ke vstupu do tanečních.
Podání přihlášky a platba: od 18. do 28. května
2009
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 75 26 29,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa - 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.
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středa
15. 4.

velký sál TD v 19.00 hodin
Francis Joffo
PRÁZDNINY SNŮ
Francis Joffo je jeden z nejúspěšnějších
francouzských autorů. Jeho komedie jsou
mistrovsky napsány a uváděny v divadlech na celém světě. Komedie „Prázdniny snů“ je plná rafinovanosti, vtipu,
překvapení, ale i velké lidskosti. A o čem
tedy je? Jacques Perthuis a jeho žena
Dominique přijíždějí brzy ráno do vily
na Azurové pobřeží, kterou si s přáteli
pronajali. Vilu dobře znají, a tak jsou přesvědčeni, že zde jejich dovolenou nemůže nic nepředvídatelného rušit. Nicméně
se na jejich hlavy sesype během dvou hodin po příjezdu celá řada neuvěřitelných
katastrof, které je vtáhnou do bláznivého
dobrodružství, jaké si jen stěží mohli kdy
představit...
Divadelní společnost Háta Praha (Ivana
Andrlová/Olga Želenská, Vladislav Beneš/
Marcel Vašinka, Ernesto Čekan/Michal
Jagelka, Vladimír Čech/Petr Pospíchal/
Zbyšek Pantůček, Lucie Zedníčková/Jana
Zenáhlíková, Hana Talpová/Jana Šulcová,...
Divadelní představení v rámci abonentního cyklu JARO 2009
Vstupné: prodej zbylých vstupenek:
190,- / 170,- / 150,- Kč

pátek
17. 4.

velký sál TD v 19.00 hodin
POLIČKA JAZZ FESTIVAL 2009
Wrgha POWU orchestra (CZ) Yvonne
Sanchez (CZ/SK/BRA/MEX) P. J. Ryba
& The Fish Men (CZ) Jiří Hanke: Stop
Time (výstava fotografií)
Vstupné:
stání 160,- Kč (předprodej 130,- Kč)
sezení 200,- Kč (předprodej 170,- Kč)

sobota velký sál TD v 19.00 hodin
18. 4. POLIČKA JAZZ FESTIVAL 2009
Yellow sisters (CZ)
La Parada (CZ)
Elisabeth Lohninger Quartet (USA) Ruchadzeband Amsterodam Beyond (NL,
CZ)Wrgha POWU orchestra (CZ) Jiří
Hanke: Stop Time (výstava fotografií)
Vstupné:
stání 160,- Kč (předprodej 130,- Kč)
sezení 200,- Kč (předprodej 170,- Kč)
pondělí-středa
velký sál TD
20.-22. 4. SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA MLÁDÍ
A BOHUSLAV MARTINŮ
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů v Poličce.
čtvrtek malý sál TD v 16.30 hodin
23. 4. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
čtvrtek velký sál TD v 19.30 hodin
23. 4. ZÁKLADNÍ KURZ TANCE PRO
DOSPĚLÉ
Umění tančit a pohybovat se ve společnosti je v dnešní době stejně důležité jako
znalosti získané studiem na školách.
sobota velký sál TD od 14.00 do 18.00 hodin
25. 4. ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Sobotní odpoledne s dechovou hudbou
PETRUŠKA
Vstupné: 50,- Kč

Divadelní klub ve 20.00 hodin
POLIČKA JAZZ FESTIVAL 2009
Robert Balzar Trio
Vstupné: 60,- Kč

čtvrtek velký sál TD v 18.00 hodin
16. 4. HAVAJSKÉ OSTROVY
Velkoplošná panoramatická live-diashow
Leoše Šimánka se sedmi projektory! Leoš
Šimánek na svých cestách již několikrát navštívil Havaj. Tentokráte si však
pro toto souostroví udělal hodně času.
S manželkou, synem a dcerou důkladně
procestovali všech šest hlavních ostrovů,
a to nejen v létě, ale také v zimě. Šimánkovi byli uchváceni překrásnými zátokami lemovanými kokosovými palmami
s blankytně modrou či tyrkysově zelenou
vodou, plážemi s pískem všech možných
barev - od oslnivě bílého, zlatavě žlutého,
cihlově červeného nebo zelenkavého až
po černého jako uhel. Putovali podél
pobřeží s příkrými horami porostlými
bujnou vegetací, údolími, do kterých

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

4. - 5. 4.

MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
11. - 12. 4. MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
13.4.
MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
18. - 19. 4. MUDr. Adamec Stanislav, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
25. - 26. 4. MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
1.5.
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
2. - 3. 5.
MUDr. Teplý Michal, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
PÁTEK 3. 4. – 20.00 JAZZOVÝ VEČER
Elena Sonenshine & Jocose Jazz
Elena Sonenshine – zpěv, Mirek Linka – kytara, Vladimír Strnad – piano, Petr Dvorský
– kontrabas, Branko Križek – bicí
Dnes nejlepší česká jazzová zpěvačka
studovala na Konzervatoři Jaroslava Ježka
a následně získala stipendium na proslulé
Berklee College of Music v americkém Bostonu. Vystupuje pravidelně na jazzových festivalech v zahraničí a její vynikající debutové
album You Go to My Head, oceněné jako
druhé nejlepší české jazzové CD roku 2001,
vyšlo dokonce přímo v USA, kde se udrželo
čtyři týdny v žebříčku 50 nejhranějších jazzových desek po celých Spojených státech.
Repertoár doprovodné kapely Jocose Jazz
obsahuje jak vlastní skladby včetně zajímavých jazzových úprav lidových písní,
tak klasické standardy, přizpůsobené stylu
a nástrojovému obsazení skupiny. Výjimečné napojeni mezi zpěvačkou a souborem je
dáno dlouholetou stabilitou sestavy. Takřka
empatická souhra seskupení vynikne zejména v častých a objevných improvizačních
pasážích.
Vstupné: 80,- KčS /120,-Kč
SOBOTA 4. 4. - od 19.30
… KDYŽ DUBEN PŘICHÁZÍ
jarní setkání žánrů nejen příbuzných
Pěvecké sdružení FERMÁTA z Moravské Třebová - od lidové tvorby přes vážnou hudbu až
po Beatles
PENDL - litomyšlský rockgrass band - Na kytaru, basu, mandolínu a banjo ty největší pecky
od rockových a metalových legend
JAMEKI - Původně poličská trampská formace,
která se ráda nechává inspirovat brněnským
Kamelotem
POČKEJTE! - Pořádající domácí bluegrassová
formace, která se nebojí kromě domovské
horalské muziky sáhnout i do sousedních
žánrů.
Vstupné: 60,- Kč
SOBOTA 11. 4. – od 21.00 PŘEDE DVEŘMI
THE PARTISAN – kapela, která se transformovala ze skupiny LOW! Kytarista a skadatel
Richard Jan Müler dříve působil ve významné brněnské umělecké skupině Bratrstvo.
Současný sound skupiny se asi nejvíce blíží
britskému kytarovému indie - punkrocku
s odkazy na další hudební směry.
100% – Kdo osobně nenavštíví koncert kapely 100%, nikdy nepochopí, nikdy neuvěří.
Jeden Čech, jeden Angličan a naprosto energetické vystoupení. Progressive/Punk/Ska.
POSLEDNÍ KONFLIKT – poličský HC/
crossover
Vstupné: 80,- Kč
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RPSN 14,33 %
GE Money Bank, a. s. - Masarykova 8, Polička, tel. 461 723 583

STŘEDA 15. 4. – od 20.00
ZAHÁJENÍ JAZZOVÉHO FESTIVALU 2009
Robert Balzar Trio (CZ)
http://www.robertbalzar.cz
Robert Balzar - kontrabas, Stanislav Mácha
- piano, Jiří Slavíček - bicí
Kapela, která v roce 2000 vystoupila na I. Jazzovém setkání v Poličce, patří nepochybně
k tomu nejlepšímu v našem jazzu. Vedle
vlastní tvorby spolupracuje s řadou velkých
hudebních osobností, slaví úspěchy na našich
i zahraničních podiích, každé její nové album
je událostí na jazzové scéně.
Vstupné: 60,- Kč
ČTVRTEK 16. 4. – od 20.00 HUDEBNĚ
DIVADELNÍ VEČER V RÁMCI JAZZ FEST 2009
One Hand Jack (CZ)
Hudebně-divadelní projekt Divadla Akropolis
podle námětu Stefana Benniho, režie: Petr Hašek, hrají: Ivana Huspeková a Ondřej Pšenička,
hudba: Robert Balzar, zpěv: Dan Bárta
Jazzový příběh plný magie, ostrých slov, gangsterů, mafiánských intrik a hlavně šíleně dobré
muziky. Pach whisky se mísí s kouřem z doutníků a černý bůh Manitu Mingus sestupuje na
zem. Jazzová gangsterka o chlapci, který touží
hrát na nějaký hudební nástroj, ale má pouze
jednu ruku. Vstupné: 60,- Kč
PÁTEK – SOBOTA 17. 4. – 18.4. JAZZ FEST 2009
Festival se koná v Tylově domě www.tyluvdum.cz, www.jazz.policka.org
PÁTEK 24. 4. – od 21.00 DUBEN-DRUMEC
DO KEDLUBEN - jungle night
djs: tao maffa, chihury (soundpolis.cz), majkl,
yennick (perfect squadrum),+ projekce vjs
Vstupné: 50,- Kč
SOBOTA 25. 4. – od 20.00 MEMORY CLICK
Vizuálně a obsahově bohatý večer studentů
a přátel AVU v Praze, školy Veroniky Bromové
Nová media 2, vás zve na projekci a diskuzi
s přítomnými autory, kteří používají nejnovější
technologie a softwary k vyjádření vlastních
komplikovaných emocí a pocitů. Živá elektronická hudba a obraz odrážející intimní pocity
z žití v současnosti, audiovisuální performance, v níž se s pomocí čistých dat uskuteční pokus o vyfiltrování šumu do podoby blížící se
kompozici, neboli digitální malbou od chaosu
k řádu. Terminátor. Pure data a mnohem více?
Host: Papírový panenky unpgged
Vstupné: 50,- Kč

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 2. 4. – od 20.00
Ať žije republika
Drama
Československo, 1965, 134 min
Režie: Karel Kachyňa
Hrají: Zdeněk Lstibůrek, Naděžda Gajerová, Vlado Müller, Gustáv Valach, Jurij Nazarov,
Iva Janžurová..
Trpká mozaika líčí konec druhé světové války
na moravském venkově očima malého kluka.
Olin má od svého otce za úkol převést do bezpečí jejich kobylu. Tu mu seberou ustupující
němečtí vojáci a hrdina se začne obávat otcova
hněvu. Potká se i s přicházejícími Rusy... Jednoduchou zápletku obestírá předivo vzpomínek, představ a snů. Lyrické i syrové obrazy
ukazují ústrky, jež Olin zažívá od svých vrs-

tevníků, jeho nevraživost vůči surovému otci
i jeho lásku k matce. Úvaha o pokřivené české mentalitě se objevuje hlavně ve finále, kde
venkované doženou k sebevraždě údajného
kolaboranta. V jiné přízračné scéně Olin uvidí
své rodiče s nakradeným majetkem... Film byl
také uváděn jako „Já a Julina a konec veliké
války“.
ČTVRTEK 9. 4. – od 20.00
Umírající zvíře
Drama / Romantický
USA, 2008, 108 min
Režie: Isabel Coixet
Hrají: Penélope Cruz, Ben Kingsley, Dennis Hopper,
Tragický příběh dvou lidí odehrávající se na
pozadí New Yorku. Sedmdesátiletý divadelní
kritik David Kepesh (Ben Kingsley) a dvacetiletá studentka kubánské národnosti Consuela
Castillo (Penélope Cruz), spolu prožívají vášnivý vztah. Erotická fascinace se pomalu proměňuje v nebezpečnou lásku.
Zfilmování známé a kontroverzní povídky
Philipa Rotha „Umírající Zvíře“ je příběhem
o kráse, jež dokáže zaslepit a také o závisti,
která dokáže zničit.
ČTVRTEK 23. 4. – od 20.00
Návrat idiota
Romantický / Komedie / Drama
Česko / Německo, 1999, 100 min
Režie: Saša Gedeon
Hrají: Pavel Liška, A. Geislerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer, Jiří Macháček
František nikdy nic nepoznal a nic pořádného
nezažil. Svůj dospělý život strávil za zdmi léčebny, a tak má teď ze všeho jen první dojmy.
Vrací se ke svým jediným blízkým, kteří o jeho
existenci neměli zdání. Mají svůj život a své
vztahy. Vztahy tak propletené a zapeklité, že
v nich František uvízne jako v síti. Zamotá
se do milostných, sourozeneckých a rodičovských konfliktů. Octne se v trapných,
komických i dusivých situacích. Je svědkem
partnerských rošád, milostných kolizí i citových explozí svých blízkých. Se všemi cítí
a všechno se ho dotýká. Chápe je lépe, než se
chápou sami. Ale jen ten, kdo pochopí jeho,
mu pomůže skutečně se vrátit.
ČTVRTEK 30. 4. – od 20.00
Mezi nepřáteli
Drama / Válečný
Francie, 2007, 111 min
Režie: Florent Emilio Siri
Hrají: Benoît Magimel, Albert Dupontel, Aurélien Recoing
Film Mezi nepřáteli nám odhaluje skutečný
příběh někdejší francouzské koloniální války.
„Jsem si jist, že film bude mít význam i pro jiné
země, než je Francie, protože ho lze srovnat
s dnešní situací v Iráku.“ režisér Florent Emilio
Siri. Mladý nadporučík plný ideálů (Benoît Magimel) velí základně v Alžírsku, zemi bojující
za osvobození se od Francie. Zde se spřátelí
s veteránem bez iluzí (Albert Dupontel) a místním mladíkem náležícím k jejich četě. Válka
a její zvěrstva však brzy podrobí jeho morální hodnoty velmi těžké zkoušce. Film Mezi
nepřáteli je založen na historických faktech
a předkládá dobový pohled na válku. Odkrývá přeměnu vojáků v týrané vězně a spojenců
v nepřátele.
Cena za každé představení 30 Kč.
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MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE ZVE

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
PROGRAM NA ROK 2009
sobota 4. dubna 2009, 14.00 hod.
OTEVŘENÍ CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ
11. dubna - 24. května 2009
„12 Z POLIČKY“
- kolektivní výstava poličských výtvarníků
- malý a velký výstavní sál CBM, 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).
6. června - 27. září 2009
„JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY…“
- malý a velký výstavní sál CBM
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 absol. 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 CBM
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 CBM
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).
Žáci Masarykovy základní školy Polička si vás
dovolují pozvat v úterý 5. 5. od 15.30 hodin do
Centra Bohuslava Martinů, kde proběhne tradiční
POHLAZENÍ PRO MAMINKY (recitační a pěvecká vystoupení žáků školy) jako dárek ke Dni
matek.
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„12 Z POLIČKY“ - kolektivní výstava poličských výtvarníků
11. dubna - 24. května 2009
- malý a velký výstavní sál Centra Bohuslava
Martinů
Výtvarná výstava „12 z Poličky“ představí výběr
z tvorby dvanácti významných umělců, jejichž život
je úzce provázán s Poličkou. Na výstavě budou
prezentována díla Bořivoje Borovského, Veroniky
Bromové, Pavla Herynka, Ludmily Jandové, Vladimíra Kopeckého, Ivo Křena, Martina Pawery, Marka
Rejenta, Zbyška Siona, Jiřího Šindlera, Jana Štěpánka a Miroslavy Zychové.
Výstava bude zahájena v sobotu 11. dubna 2009
ve 14 hod., ve výstavních sálech Centra Bohuslava
Martinů, (budova muzea, vstup z Šaffovy ulice).
Úvodní slovo pronese ředitel muzea David
Junek.
Na vernisáži zatančí Lucie Charouzová.
Otevírací doba:
duben: út - ne 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 h., květen: út - ne 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 h.
Vstupné: děti 10,- Kč, dospělí 20,- Kč, rodinné
vstupné (2 dospělí + děti) 40,- Kč
Výtvarný program pro školy k výstavě 12 z Poličky
POJĎTE SI HRÁT S…
11. dubna – 11. května 2009
- malý a velký výstavní sál Centra Bohuslava
Martinů
Výtvarný program „Pojďte si hrát s…“ je připraven k výstavě „12 z Poličky“ a představí dvanáct
vybraných umělců, kteří jsou na výstavě zastoupeni. Program je založen na přímém kontaktu s vystavenými díly, podněcuje představivost, tvořivost
i vlastní kreativní práci s různorodými materiály
a pomůckami. Vlastní výtvarnou činností a prostřednictvím různorodých aktivit se děti seznámí
s tématy, technikami a postupy, které ve své tvorbě
umělci uplatnili. Program je založen na skupinové
i individuální tvořivé práci, komunikaci a prezentaci nápadů a výsledků ostatním.
Interaktivní výtvarný program lze zahrnout
do školního vzdělávacího programu pro základní
a gymnaziální vzdělávání a uplatnit ve vzdělávací
oblasti Umění a kultura. Svým obsahem a pojetím
navazuje na vzdělávací obor Výtvarná výchova.
Program zohledňuje schopnosti a znalosti žáků na
různé úrovni základního i středoškolského vzdělání. Poměr hravých aktivit výtvarného či dramatického charakteru a teoretických poznatků je proto
úzce provázán s věkem návštěvníků.
Délka programu je variabilní, dle časových
možností účastníků 45 – 90 min.
Školním třídám doporučujeme předem se objednat, kontakt:
Městské muzeum a galerie Polička, Tylova
114, Polička 572 01, tel.: 461 723 855, 461 725 769,
e-mail: pavla.pavlickova@seznam.cz
Otevírací doba:
duben: úterý - pátek
9.00 - 12.00,
12.30 - 16.00 hod.,
květen: úterý - pátek
9.00 - 12.00,
12.30 - 17.00 h.
Školním třídám zajistíme vstup také v pondělí, nutná je však předběžná objednávka na tel.:
461 723 855, 461 725 769
Vstupné: děti 20,- Kč, dospělí 20,- Kč, učitelé
jako doprovod zdarma.
CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce si vás dovoluje pozvat do nově otevřených expozic, které se
nachází v objektu městského muzea. Expozice jsou
připraveny tak, aby své návštěvníky zábavnou formou vtáhly do dávných časů našich předků. Pojďte
se tedy s námi bavit, zakládat město, dobově se
odívat, poznávat historii, zařadit se mezi poličské

ostrostřelce, smlouvat na tržišti a nasát atmosféru
života minulého století v tvorbě Bohuslava Martinů. Vstupte s námi do světa křehké a barevné
krásy v expozici horáckého skla. Vyzkoušejte
si znalosti historie nebo umění zpěvu v lavicích
školní třídy, kde se malý Bohuslav učil. Čeká na
vás řada her a možností pro pobavení i vyzkoušení
sebe sama.
Expozice vybízí k návštěvě také školní skupiny,
neboť tematické zaměření na regionální historii
a kulturu a především hudebního skladatele Bohuslava Martinů lze provázat se školními vzdělávacími
programy pro základní i gymnaziální vzdělávání.
Především ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět,
Člověk a společnost, ve vzdělávacím oboru Dějepis,
a konečně ve vzdělávací oblasti Umění a kultura,
obor Hudební a Výtvarná výchova.
BONUS pro školy
Pravidelná návštěva muzejních expozic v průběhu školního roku bude zvýhodněna každou čtvrtou
návštěvou zdarma. Bonus se vztahuje na expozice
Centra Bohuslava Martinů, rodnou světničku Bohuslava Martinů, gotické opevnění města, návštěvu
expozic galerie a krátkodobé výstavy a programy.
Otevírací doba:
září-duben: úterý – neděle
9.00 – 12.00,
12.30 – 16.00 hod.
květen-srpen: úterý – neděle 9.00 – 12.00,
12.30 – 17.00 hod.
Školním třídám zajistíme vstup také v pondělí, nutná je však předběžná objednávka na tel.:
461 723 855, 461 725 769
Kontakt:
Městské muzeum a galerie Polička, Tylova
114, Polička 572 01, tel.: 461 723 855, 461 725 769,
e-mail: muzeum@muzeum.policka.org, www.cbmpolicka.cz

PROGRAM KNIHOVNY
NA DUBEN
Zveme vás na výstavu
Jan Košťál - Asijský
deník
Výstava fotografií z Indie, Bangladéše, Nepálu
a Myanmaru
Zapojte se do hledání
nejoblíbenější knihy Česka KNIHA MÉHO SRDCE hlasování od 4. dubna
více informací a hlasovací lístky v knihovně a na
www.knihamehosrdce.cz
pátek 3. dubna – sobota 4. dubna
Noc s Andersenem
Co dělají knihy v noci? Šestý ročník nocování
v knihovně pro děti.
středa 15. dubna od 19.00 v přednáškovém sálu
Centra B. Martinů
„Na zelenou“ s Václavem Cílkem
O globálních změnách klimatu s geologem a klimatologem Václavem Cílkem, ředitelem Geologického
ústavu AVČR. Beseda se koná u příležitosti Dne země.
Vstupné 20,- Kč
čtvrtek 16. dubna od 19.00 v čítárně knihovny
Cestovatelský večírek – Východní Afrika
Cesta zeměmi na východě černého kontinentu.
Dobře utajované přírodní poklady, řada národních
parků a nádherné přírodní scenérie, které byste
jinde těžko hledali. Vaším průvodcem bude Petr
Chaloupka.

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:
VELIKONOČNÍ KVÍTÍ
- zdobení výdutků
- malá výtvarná dílna pro děti od
1. tříd
Termín: čtvrtek 2. dubna
Čas:
od 15.00 do 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
30,- Kč
S sebou: 2 vyfouklá vajíčka
Přihlášky: do 31. 3. s platbou (počet účastníků je
omezen)
Lektorka: Lenka Kopáčková
Info:
Radka Sobolová
NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT
- seminář k programu
- pro pedagogy I. stupně ZŠ
Termín: úterý 7. dubna
Čas:
od 13.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Mgr. Iva Žaloudíková
Info:
Radka Sobolová
ZVÍŘÁTKA Z VAJÍČEK
- velikonoční tvoření
- malá výtvarná dílna pro děti od
1. tříd
Termín: středa 8. dubna
Čas:
od 15.00 do 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
??,- Kč, s členskou kartou ??,- Kč
S sebou: 2 vyfouklá vajíčka
Přihlášky: do 3. 4. s platbou (počet účastníků je
omezen)
Lektorka: Hana Bobková
Info:
Radka Sobolová
7. VELIKONOČNÍ TURNAJ
V ŠACHU JEDNOTLIVCŮ
- pořádá SVČ Mozaika Polička a TJ
Štefanydes Polička
- startuje se v těchto kategoriích, systém švýcarský na 7 kol, 2 x 25 min.
žáci a žákyně 1. - 5. tříd
žáci a žákyně 6. - 9. tříd
OPEN ročník 1991 - 1993
Termín: čtvrtek 9. dubna (velikonoční prázdniny)
Čas:
od 8.30 do 15.00 hod. (prezentace 7.30
– 8.20 hod.)
Místo:
SVČ Mozaika
Startovné: 30,- Kč
Přihlášky: do 7. 4. na DSchafer@seznam.cz
Info:
David Schaffer, tel: 731 012 518
PRŮVOD KRÁLOVSKÉ DRUŽINY
- předání klíče od hradu Svojanova
králi a královně
- pokračování průvodu Tyršovou ulicí
směrem k poště a na Družstevní ulici
- malá upoutávka na velikonoce na
hradě
Termín: pátek 10. dubna
Čas:
v 16.00 hod.
Místo:
Palackého náměstí Polička
Info:
Radka Sobolová
VELIKONOCE NA HRADĚ
- velikonoční dílničky pro děti i dospělé
- příjezd družiny krále Přemysla Otakara II. na hrad
- oživené prohlídky hradu
- historický jarmark

Termín:
Čas:
Místo:
Info:

- vystoupení: SHŠ Klíč a Meč
folklorní soubor Lubeňáček
děti z MŠ Rozmarýnek
víkend 11. a 12. dubna
od 9.00 do 17.00 hod.
hrad Svojanov
Radka Sobolová

PAPÍROVÉ KOŠÍKY
- pletení z papírových ruliček
- výtvarná dílna pro studenty a dospělé
Termín: úterý 21. dubna
Čas:
od 17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50,- Kč, s členskou kartou 40,- Kč
Přihlášky: do 17. 4. s platbou (počet účastníků
je omezen)
Lektorka: Hana Bobková
Info:
Radka Sobolová
SLET ČARODĚJNIC
- dětská diskotéka
- soutěže a hry
- kostýmy vítány
Termín: pátek 24. dubna
Čas:
od 16.00 do 18.00 hod.
Místo:
Sokolovna Polička
Cena:
25,- Kč, s členskou kartou 20,- Kč
Info:
Radka Sobolová
DEN ZEMĚ
- tradiční akce pro školy poličské
oblasti
- termín, místo a další bližší informace včas obdrží jednotlivé školy

PROSBA:
Vyfukujte prosím skořápky od vajíček
a noste nám je do Mozaiky.
Výdutky budou sloužit na dětské dílničky
a na velikonoční výzdobu
hradu Svojanova.

NOVINKY V PŘIHLAŠOVÁNÍ NA
AKCE SVČ MOZAIKA POLIČKA
Jak si již spousta z vás všimla, můžete se
nyní nově přihlašovat na naše akce přímo z vašeho počítače na našich webových stránkách
www.mozaika-policka.cz. Přihlašování na akce je
velmi jednoduché a pohodlné, pokud je klient již
registrovaný uživatel, stačí se pouze přihlásit na
vybranou akci. Nemáte-li u nás registraci, nebo
si nepamatujete heslo, přihlásíte se na akci bez
registrace a vyplníte pouze jednoduchý přihlašovací formulář, kde vyplníte svoje jméno, telefonní
číslo a váš věk.
Nyní se také můžete přihlásit online na letní
prázdninové tábory SVČ Mozaiky. Přihlašovací
formulář obsahuje více údajů než přihláška na
akci, ale jen z toho důvodu, že po vytištění a podepsání slouží jako závazná přihláška na tábor.
U každého tábora naleznete specifický symbol
a můžete platbu provést převodem z vašeho účtu.
Veškerá pravidla a přesný návod k přihlašování
na akce i na tábory naleznete na našich www
stránkách.
Každá pozvánka na akci do Mozaiky má vždy
stejné náležitosti. Když pomineme ty standardní jako je název akce, termín a čas, píšeme do
našich pozvánek také věkovou skupinu a termín,
do kterého mají být odevzdány přihlášky. U některých akcí je také psáno, že počet účastníků
je omezen.
Když je na pozvánce vymezena věková kategorie, tak jen proto, že máme zkušenosti s tím, že
to mladší děti nezvládnou.
Termín odevzdání přihlášek je důležité dodržovat z toho důvodu, abychom vás mohli včas
informovat o případných změnách. Musíme také
potvrdit rezervace lektorům, které máme na akce
pozvané. Počet účastníků kurzů je omezen kapacitou kluboven Mozaiky.
Je důležité předem vědět, kolik přijde na danou akci lidí. Pokud se přihlásí více účastníků
a my to víme včas, můžeme zajistit dalšího lektora nebo jiný termín pro danou akci, abychom
uspokojili všechny zájemce. A pokud je zájemců
méně, je slušné jim i lektorovi oznámit včas, že
je akce zrušena.
Děkujeme všem, kdo si již na přihlašování
online zvykli, a doufáme, že vám to tak vyhovuje
a šetří váš čas. U ostatních se budeme těšit, že
zavítají na naše www stránky, a této služby také
využijí ke svému pohodlí.
Za SVČ Mozaika
Chroustovská Irena

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
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KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
BLAHOPŘEJEME

LITOMYŠL
4. 4. od 19 hod. / Smetanův dům
Závěrečný festivalový galakoncert
Hudební festival středních pedagogických
škol a vyšších odborných škol pedagogických
8. 4., 15 – 17 hod./ Smetanovo náměstí
Koncert školního dechového orchestru
Clöhs Orchestra ze Švédska
8. 4. od 19 hod. / Smetanův dům
Pavel Bobek & Malinaband, host Robert
Křesťan
Koncert v rámci turné „50 let na profesionálních pódiích“
SVITAVY
6. – 10. 4. vždy od 20 hod. / Kinokavárna Galaxie
Týden filmu s tématikou holocaustu
Musíme si pomáhat, Sofiina volba, Pianista,
Ďáblova dílna, Schindlerův seznam
24. 4. od 20 hod. / Fabrika
Koncert Lucie Bílé
koncert na stání, vstupenky budou k dostání v IC Českomoravského pomezí
25. 4. v 10 hod. / Fabrika
Michal je kvítko
Představení pro děti s oblíbenými aktéry.
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
10. 4. od 19 hod. / dvorana muzea
Lada Fedorová: Jarní houslový koncert
Mladá nadějná houslistka patřící mezi výrazné osobnosti na poli vážné hudby.
23. 4. – 28. 4.
Dny slovenské kultury
- oblíbený festival o česko-slovenské vzájemnosti
23. 4. od 19.30 hod. / dvorana muzea
The Backward
- Koncert nejlepšího Beatles revivalu na
světě
27. 4. od 19 hod. / kinosál
České nebe - Divadlo Járy Cimrmana
Česká nebeská komise ve složení sv. Václav, praotec Čech a J. A. Komenský
VYSOKÉ MÝTO
5. 4. - 3. 5. / Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě,
výstava Vysoké Mýto na pohlednicích
7. - 26. 4. / Městská galerie
Bernard Lesaing (1953):
České tváře a krajiny
Výstava fotografií významného francouzského reportážního fotografa.
22. 4., 20 hod. / Městský klub
Už jsme doma – „jeskyně“ tour
speciální host STANLEY KUBI (Fr.)
- výbušný hard core
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Dne 11. 4. oslaví významné
životní jubileum 80 let paní Blažena Navrátilová. Hodně zdraví,
spokojenosti a elánu do dalších
let přeje
syn Vojtěch s rodinou.

Dne 17. 4. 2009 oslaví naši rodiče Antonín
a Jarmila Brázdovi své 55 výročí svatby. Přejeme
jim vše nejlepší a hodně zdraví.
Dcera a synové s rodinami.

Dne 27. 4. se dožívá paní Marie Klozová z Poličky krásných
80. narozenin. Milá maminko
za Tvoji lásku, péči a obětavost
Ti děkují a do dalších let mnoho
zdraví přejí
dcery Marie a Hana
s rodinami, vnoučata
a pravnoučata

Už je tomu rok, co odešel
náš drahý milovaný tatínek,dědeček a pradědeček pan Karel
Štěpánek. Všichni co jste ho
znali, vzpomeňte si s námi.
Dcery, vnučky
a pravnoučata

VZPOMÍNÁME

EKOCENTRUM SKŘÍTEK - SVĚTOVÝ DEN VODY SE VYDAŘIL
Při této příležitosti jsme souběžně zajistili i proEkocentrum
Skřítek
mítání o vodě a to filmy z Ozvěn Ekofilmu 2007
již
potřetí
uspořádalo
a 2008, na něž nám filmy zapůjčilo MŽP ČR.
v dopoledních hodinách
Jsme rádi, že i letošní Světový den vody
19. a 20. března vzdělávací
se dětem, žákům i pedagogům líbil. Krátkou
akci pro školy a školky
reportáž o naší akci natočila NTDTV (http://
ke Světovému dni vody
english.ntdtv.com/?c=150&a=8511).
v prostorách Divadelního
Na závěr chci poděkovat všem dobrovolníkům
klubu. Tentokrát jsme čekali příchod vodnických
rodů. Některé rody – třídy přinesly krásné vodnické – hlavně uvedeným přednášejícím, Divadelnímu
výrobky, např. hrnečky, žabičky, malého vodníka, klubu, MŽP ČR a pomocníkům z řad studentstva:
a někteří přišli s výzdobou přímo na sobě – vlast- Madle Dolejšové, Ondřeji a Tereze Janečkovým,
Zuzaně Jonákové, Veronice Bártové, Martině Hübnoručně vyrobené vodnické klobouky a šaty. Měli
nerové, Lucii Krsičkové, Andree Kopicové, Petře
jsme radost, že se děti tak krásně připravily. Celkem
nás v klubu navštívilo 526 dětí a žáků, které do- Havlíčkové, Lucce Habrdové, Haně Jarešové, Editě
Budovské a Michaele Holcové.
provázelo 49 pedagogů, z MŠ i ZŠ z Poličky i okolí
Za Ekocentrum Skřítek
(Borová, Bystré, Hartmanice, Pomezí, Korouhev,
ing. Eva Janečková
Široký Důl, Sádek, Květná).
A co se na akci při příležitosti Světového dne
vody dělo?
Při vstupu měli žáci možnost seznámit se s vodními toky v ČR. Následovalo tvořivé stanoviště Tajemná voda. V jedné jeho části si děti mohly s vo-

DĚTSKÁ SCÉNA – MLADÍ
RECITÁTOŘI

dou – Ing. Janou Drimlovou - popovídat, v jakých
skupenstvích se nachází, a vyrobit si vločky z papíru. V druhé části stanoviště byl připraven Ivan Šrek,
který žákům názorně ukazoval vlastnosti vody, přičemž si pak sami některé pokusy mohli vyzkoušet,
včetně lovení špuntů do smyčky, lovení a určování
různých věcí v neprůhledné lahvi s vodou a třídění,
co do vody patří a co ne. Na dalším stanovišti Živočichové, rostliny a voda zajímavě žákům vyprávěl
Ing. Jan Kopecký o rostlinách a zvířatech celého
světa – kde se nacházejí, jak se maskují, kde vodu
pro svůj život získávají a jak s vodou hospodaří.
Neméně zajímavé bylo i stanoviště Lidé a voda, kde
Američanka Jamie Ault dětem ukazovala celosvětové problémy s vodou – kolik pitné vody na světě je,
kde ji lidé mají dostatek a kde ne, a další.

„Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem královského ducha.“ Seneca
V měsíci únoru proběhla na školách poličské
oblasti školní kola v recitaci. Masarykova základní
škola se může pochlubit více než osmi desítkami
soutěžících v pěti kategoriích.
Poslední únorový čtvrtek rozhodovala porota
v oblastním kole o osudu soutěžících. Naše škola
opět zabodovala a osm statečných postoupilo do
okresního kola. I zde jsme předvedli kvalitní výkony.
Neobsadili jsme pouze nejstarší kategorii, ale
v ostatních jsme dokázali, že na to máme.
Naše výsledky: kategorie 1. tříd 3. místo Adéla
Jílková, kategorie 2.-3. tříd (nejúspěšnější, kromě
nás nikdo nepostoupil) 1. Nikola Plšková, 2. Hedvika
Kynclová, 3. Valerie Cechová a postupuje též Charlotta Kleinová. V kategorii 4.-5. míst Lucie Pospíšilová
a v kategorii 6.-7. tříd uspěl Václav Větrovský. Všech
sedm statečných má naději postoupit přes krajské
kolo do celorepublikové soutěže, což by bylo velkým
úspěchem jak pro učitelky, které s dětmi texty připravovaly, tak pro děti samotné, které je vybíraly, i pro
trpělivé rodiče, kteří je doma několikrát vyslechli.
Šanci na úspěch má celá zvířecí sešlost (chroust,
klokan), dále bráškové, první miminka, vitamín C,
výuka správné mluvy a pan farář, který to snad nakonec přežije, i když ho chtějí zabít.
Takto rozmanitá jsou témata připravených próz.
Tak hodně zdaru...
Ludmila Haraštová

POLIČKA JAZZ 2009 – PROGRAM
Středa 15. 4. 2009, Divadelní klub od 20. 00 h
Robert Balzar Trio (CZ)
http://www.robertbalzar.cz
Robert Balzar - kontrabas, Stanislav Mácha - piano, Jiří Slavíček - bicí
Kapela, která v roce 2000 vystoupila na
I. Jazzovém setkání v Poličce, patří nepochybně k tomu nejlepšímu v našem jazzu.
Vedle vlastní tvorby spolupracuje s řadou
velkých hudebních osobností, slaví úspěchy na našich i zahraničních podiích, každé její nové album je událostí na jazzové
scéně.
Čtvrtek 16. 4. 2009, Divadelní klub od 20.00 h
One Hand Jack (CZ)
Hudebně-divadelní projekt Divadla Akropolis podle námětu Stefana Benniho,
režie: Petr Hašek, hrají: Ivana Huspeková
a Ondřej Pšenička, hudba: Robert Balzar,
zpěv: Dan Bárta
Jazzový příběh plný magie, ostrých slov,
gangsterů, mafiánských intrik a hlavně
šíleně dobré muziky. Pach whisky se mísí
s kouřem z doutníků a černý bůh Manitu
Mingus sestupuje na zem. Jazzová gangsterka o chlapci, který touží hrát na nějaký
hudební nástroj, ale má pouze jednu
ruku.
Pátek 17. 4. 2009, Tylův dům od 19.00 h
wrgha POWU orchestra (CZ)
http://www.myspace.com/wrghapowu
Tomáš Sýkora - vedoucí, skladatel, pia-

no, Nina Marinová - housle, Milan Jakeš
- housle, Martin Kroupa - viola, Petra
Reksoprodjo - cello, Jakub Šnýdl - klarinet, Dušan Navařík - flétna, Michal Šťulík
- akordeon, Michal Šinka - kytara, Vlado
Micenko - kontrabas, Cyril Lojda - bicí,
perkuse
Velice osobitý orchestr zaměřený na interpretaci vlastních skladeb pohybujících
se na pomezí hudebních žánrů a stylů.
Skladby jsou komponované pod vlivem
současné hudby, jazzu, filmové hudby.
Originální nástrojové obsazení kopíruje
uspořádání symfonického orchestru v minipodobě. Orchestr pravidelně vystupuje
na pražských i mimopražských alternativních scénách, má za sebou úspěšnou
účast na hudebních festivalech.
Yvonne Sanchez - My Garden
(CZ/SK/BRA/MEX)
http://www.myspace.com/sanchezyvonne
Yvonne Sanchez - zpěv (Cuba/PL), Dano
S. - bicí (SK), Matej Benko - klávesy (SK),
Rasto Uhrik - kontrabas (SK), Flavia Torga
- perkuse (Brazil), Tiago Ferreira - kytara
(Brazil), Lukáš Martínek - kytara (CZ), Jonathan Ramirez Garcia - zpěv (Mexico)
Zpěvačka polsko-kubánského původu
Yvonne Sanchez patří k vokální špičce
českého jazzu. Do Poličky přijíždí již počtvrté, tentokrát s pořadem My Garden,
což je mimořádně úspěšné album ze září

loňského roku. Album dlouho figurovalo
v žebříčcích nejprodávanějších alb a bylo
nominováno na výroční ceny Akademie
populární hudby v kategorii Jazz & Blues

lé jako společná nahrávka Jazz Efterrätt
a ČNSO, se setkalo s velkým ohlasem kritiky i posluchačů. Vystoupení nápaditého
a zároveň umělecky hodnotného projektu

i v hlavní kategorii Album roku. Koncerty Yvonne Sanchez s jejím medově
sametovým hlasem jsou vždy velkým
zážitkem.

muzikantů světové úrovně slibuje nevšední hudební zážitek.

P. J. Ryba & The Fish Men (CZ)
http://www.pjryba.com
P. J. Ryba - basové kytary, Tomáš Křemenák - saxofony, akordeon, Jiří Kollman
- perkuse, bicí, Petr Valášek - basklarinet,
zpěv, Milan Krajíc - saxofony
Jazz, rock, klasickou i populární hudbu
dokáže na svých koncertech propojit světoznámý jazzový virtuóz na bezpražcovou
baskytaru, exkluzivní hráč amerického
výrobce nástrojů Fender Pavel Jakub Ryba
a jeho The Fish Men. Jejich koncerty se
vyznačují nevšedním hráčským nasazením, dynamikou, radostí ze hry a přitahují
nejen příznivce jazzové hudby. P. J. Ryba
spolupracuje s řadou světových hudebních velikánů, jeho album bylo nejvýše
oceněným titulem v Jazzize Magazine
(USA), v současnosti se chystá na turné
do USA.
Sobota 18. 4. 2009, Tylův dům od 19.00 h
Yellow Sisters (CZ)
http://www.yellowsisters.com
Antonia Tereza Nyass, Bára Vaculíková,
Lucie Hawa Goldin, Léňa
Čtyři hlasy, čtyři srdce, čtyři přístupy jak
uchopit melodii, rytmus, náladu a vytvořit

Elizabeth Lohninger Quartet (USA/CZ)
http://www.myspace.com/lohninger
Elisabeth Lohninger - zpěv, Walter Fischbacher - klavír, klávesy, Petr Dvorský
- kontrabas, Otto Hejnic - bicí
Mnoha cenami ověnčená americká
zpěvačka rakouského původu Elizabeth Lohninger je provázena přívlastky

jako emotivní, vzrušující, oslnivá, či
inspirující. S pianistou Waltrem Fischbacherem spolupracuje již 15 let a kromě
pravidelného vystupování v prestižních
newyorských hudebních klubech navštěvuje často i Evropu. Součástí jejího současného turné je i festivalové vystoupení
v Poličce.

hudbu. Yellow Sisters je ženská vokální
skupina, která svým zpěvem prochází
s lehkostí napříč žánry soulu, funky, r´n´b,
world music, jazzu i reggae. Ve svých autorských písních experimentují s hlasem
a hledají originální způsoby vyjádření
melodie a rytmu.

Ruchadze Band - Amsterdam Beyond (NL/CZ)
http://www.ruchadzeband.com
Konstantin Ruchadze - kytary, zpěv,
Lukáš Martinek- kytara, Viliam Béreš
- klávesy, Marek Eichler - baskytara, Petr
Eichler - bicí, Léon Kemper - kytary, Paul
van der Feen - saxofon
Ojedinělý kosmopolitní projekt na české
hudební scéně pod vedením světoběžníka Konstantina Ruchadzeho, inspirovaný
hudbou jako celkem, hudbou stylově
a dimenzionálně nezávislou na prostoru a čase. Kromě vlastních skladeb má
na programu vlastní úpravy bluesové,
rhythm & bluesové a soulové klasiky.
Jejich poslední album Adventurer, které
představuje fúzi stylů rhythm and blues,
jazzu, rocku a soulu, bylo s nadšením
přijato publikem i holandskou hudební
kritikou.

La Parada (CZ)
účinkují hudebníci Jazz Efterrätt a Českého národního symfonického orchestru
Pod názvem La Parada se skrývá uskupení zkušených muzikantů kolem kytaristy
Lukáše Chejna (Jazz Efterrätt) a trumpetisty Jana Hasenöhrla (Český národní
symfonický orchestr), kteří jsou i autory
většiny skladeb. Stejnojmenné CD, vznik-

Výstava fotografií - Jiří Hanke: Stop Time
Přední český fotograf a autor několika
fotografických publikací představuje
kolekci portrétů českých i světových jazzových muzikantů, které pořídil během
uplynulých desetiletí. Fotografie jsou
součástí výpravné publikace Stop Time
vydané v roce 2003. Výstava bude k vidění 17. a 18. 4. v Tylově domě.
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FESTIVAL POLIČKA JAZZ PŘEDE DVEŘMI
aneb Šest důvodů proč se vydat za jazzem
1. Jazz je zábava
Jazz sice patří mezi menšinové hudební žánry,
neprávem je však často považován za hudbu nesrozumitelnou a posluchačsky nepřívětivou. Velké
spektrum hudebních stylů, které se vejdou do
škatulky jazz, zahrnuje především hudbu přinášející posluchačům radost a zábavu. K jazzu patří
i jedinečná atmosféra jazzových koncertů a většina
návštěvníků festivalu přiznává, že živý jazz jim
přinesl úplně jiný zážitek než poslech nahrávky
v rozhlase.
2. Polička Jazz je pojem mezi hudebníky
i odborníky
Festival je největší akcí svého druhu v Pardubickém kraji a patří mezi jeho nejvýznamnější hudební
festivaly. Nahrávky pořízené Českým rozhlasem na
poličském festivalu jsou slyšet v jeho hudebních
pořadech, pozornost festivalu věnují regionální
i celostátní zpravodajská média. Z loňské nahrávky
koncertu Jany Koubkové vzniklo CD (Jazzfest’08
live Polička), které bude pro návštěvníky k dispozici.
3. Festival navštěvují hudební osobnosti
Festival si po celou dobu udržuje vysokou
úroveň a v minulosti ho navštívilo mnoho osobností, které jsou v hudebním světě opravdovým
pojmem. A nebyli to jen naši a evropští umělci,
ale i osobnosti z kolébky jazzu, z Ameriky. A co je
důležité, mnoho z nich se nejednou nechalo slyšet,
že se do Poličky rádi vracejí! Kompletní přehled
interpretů v celé historii festivalu je k dispozici na
stránkách věnovaných jazzovému životu v Poličce
(www.jazz.policka.org).
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4. Tylův dům je velkou jazzovou kavárnou
Festivalové koncerty si návštěvníci užívají při
stolové úpravě sálu, Tylův dům se promění v jazzovou kavárnu, ve které si můžeme při poslechu
dobré hudby užívat sklenku dobrého vína, piva či
šálek kávy. Nejednou jsme zažili, že svižná hudba
zvedla posluchače od stolů a v sále se tančilo. Festival je nejen příležitostí slyšet dobrou hudbu, ale
i příležitostí k setkávání s přáteli.
5. Každý si najde svůj oblíbený žánr
Jazzoví skladatelé a interpreti často propojují
ve svých skladbách různé hudební styly a škatulka
jazz je jen velmi těžko definovatelná. A tak někdy
na jazzovém koncertě s překvapením slyšíme hudbu s prvky world music, rocku, klasické i populární
hudby. Podobné střídání „žánrů“ slibuje i letošní
seznam interpretů. V pátek se těšíme na populární
Yvone Sanchez (nominovanou na dvě ceny Akademie populární hudby za rok 2008), alternativní
minisymfonický orchestr wrgha POWU, dynamickou hudbu baskytaristy světové extratřídy P. J.Ryby
a jeho kapely. Nevšední zážitek slibuje sobotní
vystoupení hudebníků Jazz Efterratt s členy Českého národního symfonického orchestru, koncert
charismatické americké zpěvačky Elizabeth Lohninger, česko-holandského uskupení Konstantina
Ruchadzeho i populárních Yellow Sisters.
6. Festival není jen hudba
K festivalu patří i doprovodné akce. Koncertní
atmosféru i letos doplní výstava fotografií v přísálí.
Uvidíme kolekci černobílých fotografií jazzových
osobností předního českého fotografa Jiřího Hankeho, hosta festivalu. Letošní novinkou je divadlo,
ve čtvrtek uvidíme v Divadelním klubu jazzový příběh One Hand Jack.
J. Mareš

TÝDEN S AMERIČANY ANEB
ANGLIČTINA JINAK
Už víte, jak budou trávit čas vaše děti o prázdninách? Do léta sice ještě pár měsíců zbývá, ale
už nyní můžete své děti přihlásit na příměstský
tábor pořádaný Evangelickým sborem v Poličce.
Tento tábor se uskuteční letos již pošesté,
proto jistě není třeba ho nijak zvlášť představovat.
Jako tradičně nás navštíví naši přátelé z amerického státu Oklahoma a na děti budou čekat
dopoledne plná her, soutěží, písniček a dalších
aktivit. Děti si tak při zábavě budou moci procvičit a prohloubit své znalosti angličtiny v praxi
a pro ty, kdo anglicky neumí, budou k dispozici
dobrovolníci jako překladatelé.
Příměstský tábor s angličtinou je určen pro
děti od 7 do 16 let a letos se bude konat od pondělí 27. 7. 2009 do pátku 31. 7. 2009. Dopolední
program pro děti bude začínat vždy v 9.00 hodin
a končit po obědě ve 13.45 hodin. Dětem se budou věnovat nejen v prostorách evangelického
kostela naši hosté z USA.
Rád bych připomněl, že cena tábora zůstává
již třetí rok nezměněna, a to: První dítě = 700 Kč,
druhý sourozenec = 500 Kč, každý další sourozenec = 300 Kč. Přihlášky pro děti, které se chtějí
tohoto tábora zúčastnit, budou jako obvykle
k dispozici v Informačním centru v Poličce do
31. 5. 2009.
Děti byly v předchozích letech s táborem
spokojeny, proto i nyní se budeme snažit je
nezklamat! Kapacita tábora je omezená a tak
přihlášení nenechávejte na poslední chvíli. Léto
plné neobyčejných zážitků vám i vašim dětem za
organizátory tábora přeje
Pavel Vojtíšek

POLIČSKÁ DIVADELNÍ SEDMA A ANNA PETRŽELKOVÁ
Pokračování seriálu rozhovorů se studenty vysokých divadelních škol. Tentokráte s Aničkou Petrželkovou, s dívkou s nejkrásnějším pupíkem, kterou nejčastěji natrefíte někde mezi Prahou, Brnem,
Bratislavou a Žilinou a při troše štěstí i v Poličce.
Čau Aničko… jak ti mám říkat?
Ty mně můžeš říkat Aničko, ale v rozhovoru mi
radši říkej Anno. Ať to není tak familiérní, ne? Jo,
ale já nejsem z Poličky, já jsem z Brna… Jestli to
teda nevadí…
Počkej, počkej to vím. Kde ses narodila?
V Brně, v porodnici na Obilním trhu. Tam co
dělaj ty nejhezčí pupíky. Poznáš ty lidi, co se tam
narodili hned od pohledu, podle pupíku. Mají totiž
takový speciální čárky.
Ukaž? (vidím takové čárky) Anna povídá a já
nestíhám psát o jejím pupíku.…Chodila jsi do školky?
Jo, moje babička byla učitelka ve školce, ale
domů jsem chodila zásadně po „o“.
Dělali jste nějaké vystoupení ve školce?
Ne. První, co si pamatuji, je domácí inscenace
Zlatého kolovratu. Předtím jsem ještě dělala nějaké
představení, v němž jsem prý vraždila svého bratra.
Ale to si, nevím proč, nepamatuju.
Pamatuješ si na svoji nejoblíbenější hračku?
Za všechno co dnes umím, vděčím jedině legu.
V Brně jste bydleli do 13 let, pak jste se přestěhovali do Bystrého. Jaký byl takový přechod?
Byla jsem v Brně na gymnáziu s uměleckou
profilací, takže jsme si tam všichni hráli na o něco starší a moudřejší než jsme ve skutečnosti byli.
V Bystrém jsem se znovu vrátila na stromy. Takové
znovunalezené dětství.
Takže to vidíš jako dobré?
I Dostojevský říká, že každý člověk má do
svých 18 let vyrůstat na maloměstě. A je to pravda.
Polička byla to nejlepší, co mě kdy mohlo potkat
– ale to tam nepiš!
Takže jsi dojížděla. Tady jsi chodila na gympl
a ještě někam?
Chodili jsme do DDM. Tam byly takové dvě Dáši,
holky milé, a tu naši generaci přírodovědnou tyhle
dvě holky tak pěkně zaopatřily i v jiných směrech…

Přednášky o Mongolsku, keltské víkendy, koláže
s Petrem Cachem, fotografické dílny, keramika…
Ale hlavně jsem milovala plesy.
Fakt jo?
Poličská plesová sezóna to je, panečku, inspirace! Tam se člověk něco naučí o životě.
Jak to, že nejsi na rybářském?
Protože je půst. Letos jsem poprvé pochovávala basu v Bystrým… Tak bych se asi měla chvíli
držet…
Kdy jsi poprvé aktivně čuchla k divadlu?
Od malička dramaťák v Brně, na škole různá
představení a všechno tohle prvotní úsilí vyvrcholilo hrou Adam a Eva v režii pana Vraspíra, tady
v Poličce.
Co jsi tam hrála?
Evu. Musela jsem se líbat s Tomášem Zaalem.
A to je taky jediná příjemná vzpomínka na můj
první a poslední herecký výkon.

Od té doby jsi nehrála?
Ne, tehdy jsem usoudila, že bude lepší schovávat se v přítmí.
Takže myšlenka na režii se objevila tehdy?
To ne, to ne, to ne až tehdy. Herečkou jsem nechtěla být nikdy. Pořád mě z toho někdo podezřívá,
rozčiluje mě to.
Tvůj první režijní počin?
To byla Ostrovského Chudá nevěsta v Tylově
domě za spolupráce 50 členného týmu našeho
překvapivě umělecky nadaného přírodovědného
ústavu.

Já trochu odskočím, jaký máš vztah k matematice?
To myslíš vážně? Negativní… ale paradoxně
jsem před pár měsíci zjistila, že u mě úplně absentuje logické myšlení. Došla jsem k názoru, že za
to může právě můj negativní vztah k matematice.
Takže se teď kaju a hořce lituju své tehdejší lhostejnosti. Jenže tehdy nám nikdo neřekl, k čemu nám
to celé bude…že nás to vlastně učí myslet. A to je
přece ušlechtilé. Jenže my se báli, že celý svět pak
bude plný zlomků a rovná se… a to jsme nechtěli
přijmout.
Ta nevěsta byla moc pěkná a myslím, že jsi byla
ještě mladičká.
Myslím, že to byla sexta … nevím už. Dej tam
třeba 17.
Tam začala tvá spolupráce s Lenkou Odvárkovou? Kdo dělal scénu?
Teď si nejsem jistá, myslím, že Honza Češka
a vymýšlela to právě Lenka. Masky dělala Martina
Hloušová a Ivetka Novotná. Původní hudbu pak
Vlasta Paclíková a Petr Lacman. Dokonce to pak
nahrávali ve studiu. A herci byli nádherní! Petra
Suchá a Jan Neudert… no to bylo temperamentu.
Hlavně zmiň ty kostýmy Leničky Odvárkové, která znehodnotila školní záchody červenou barvou,
když tam tajně sprejovala sukně….
Ona to šila?
Ona to navrhovala i šila. S vydatnou pomocí
všech těch našich maminek.
Ještě něco k tomuto představení?
To je otázka?! Víš co, ono se tam našlo množství úžasných talentů, které to ale naštěstí nakonec
zaválo jinam.
Proč naštěstí?
Ono totiž to divadlo v konečném důsledku
hrozně bolí a člověk z toho nic nemá…
Počkej, tyhle řeči nech. Co bylo po „Nevěstě“?
Pak jsme dělali Lorcův Dům doni Bernardy, ale
to jsme nedodělali. Pak přijímačky a maturita.
Kam to bylo?
Hlásila jsem se všude: do Prahy, do Brna a do
Bratislavy. Nejvíc jsem ale chtěla do Bratislavy,
protože jsem měla strach dát si do Čech přihlášku
rovnou na režii. Příliš mladá, hned po škole, a ještě
ke všemu ženská… Ale ono to vyšlo.
Pomáhal ti nějak taťka (Jan Antonín Pitínský)?
Nemyslím u přijímaček ale všeobecně.
Konkrétně ne, my se před sebou stydíme bavit
o divadle. Když má ale člověk celý život vedle sebe
takového krásného člověka, tak ho to prostě nějak
ovlivní. Posedne, řekla bych.

Takže ses dostala do Bratislavy? Ty už jsi skončila?
Souhlasné pokývnutí hlavou.
Co obnášela studia?
Trpělivost, pokoru, neustálé pochybnosti…téměř jehovistickou lásku, víru… naději.
To jsou taková silná slova… Jaké jste měli třeba
předměty?
Ježiš, to ti napíšu do mailu…
Například… co tě třeba bavilo?
Dějiny divadla, filozofie, psychologie, dějiny
filmu, analýza dramatického textu…
Kolik jsi dělala na škole představení?
První jsme dělali Procitnutí jara, potom Sebevraha od Erdmana, Hedu Gablerovou od Ibsena. Hlavní představitelka Hedy Zuzana Konečná dostala na
festivalu Zlomvaz…
Sakra, dochází mi baterka v počítači!!!
Tak jdem dovnitř, je tu zima…
~ Už je to v pořádku (sedíme v klubu na chodbě kde je jedině klid, zásuvka nalezena a Anna se
vrátila) ~
… cenu Reflexu za nejlepší herecký výkon. Pak
jsem byla na stáži u Dočolomanského, a pak už
jsme dělali absolventské představení Casablanca
(Mezi supy), podle toho legendárného filmu.
U všeho ti dělala scénu Lenka?
Kromě jedné inscenace jo… napiš, že jo… a taky kostýmy.
Proč jsi nikdy nepřijela do Poličky?
On Jenda Jukl se nás sem snažil dostat, ale že
prý jste nějak pohádaní… Tou Hedou jsme si nebyli jistí, jestli je to dobrý divadlo, Casablanca byla
moc monumentální, u té to nešlo z produkčních
důvodů.
A co teďka?
Vzdychnutí. Teďka si asi pořídím psa, abych
nebyla tak sama.
Ne, já myslel co to poslední představení.
Dělaly jsme s Lenkou v Žilině hru Kazimír a Karolína. Takovou grotesku o lásce. Ještě tam napiš
o té Leničce. Že ona je to taková éterická bytost,
která ale z duše nenávidí divadlo a právě tahle její
vlastnost mě nutí krotit můj sentimentální temperament… (smích)
Přijedeš s tím do Poličky?
Nejde to.
Proč?
Protože jsem nutila Leničku vytvořit něco apokalyptického. No a je to nakonec natolik apokalyptické, že se s tím nesmí ani hýbat. Opěrný systém
celé konstrukce je závislý na takových, tamějšímu
divadlu přirozených, mostech na horizontu.
Tady jsou také.
Tady jsou taky takový mosty? Aha, tak to by
potom šlo. Ale přijeď radši do Žiliny. Tam je krásně.
Tak komiksově krásné.
Kdy to tam hrajete?
Tak třikrát, čtyřikrát za měsíc. Dokud budou
chodit lidi.
Z čeho jsi živa?
Z půjček. Jsem zadlužená.
Co dál… bydlíš v Žilině?
V Brně, tam mám teď základní stanici. Příští rok
mám totiž práci všude jinde než tam.
Jakou?
To je ještě otevřené… ale neboj, stálé angažmá
mě jen tak rychle nepotká.
Chceš ještě něco dodat?
Záporné kývání hlavou. Ale máš pravdu, chtělo
by to ještě nějakou hodnotnou myšlenku na závěr.
A máš nějakou?
Ne, nemám… už můžu jít?
Já taky ne…tak díky.
Tobě díky, brachu.
Zima a jiné potřeby ukončily povídání tak
rychle, že jsem Anně ani nestačil popřát sílu, lásku,
pokoru, víru… což alespoň takto činím.
Dotazoval se P. Erbes
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KARDIACI V DUBNU

ING. ADOLF KLEIN PĚTASEDMDESÁTILETÝ

Svaz postižených civilizačními chorobami Kardio klub Svitavy zve příznivce kondičních vycházek
v sobotu 4. dubna 2009 na svitavské vlakové nádraží,
odjezd vlaku v 8.22 hod. do stanice Semanín. Účastníci z Poličky odjezd vlaku v 7.37 hod. Pěší 3 a 7 km
zdravotní vycházka do přírodní rezervace KRÁLOVA
ZAHRADA a sluneční ELEKTRÁRNA. Vycházku věnujeme našim kamarádům Františku Švábovi a Jindřichu Kvasničkovi.
Na druhou dubnovou kondiční vycházku zveme
všechny, kteří se nebojí čarodějnic, na VELKÝ SLET
ČARODĚJNIC. Kdy? V neděli 26. dubna 2009 odjedeme ze svitavského vlakového nádraží v 8.15 hod.
do stanice BOROVÁ, účastníci z Poličky odjezd vlaků
v 9.15 hod. Pěšky 6,5 km cestou Terezy Novákové do
čarodějné chýše, kde bude čarodějné občerstvení.
Odjezd v pozdních odpoledních hodinách. Kardio
klub se těší na účastníky kteří dovezou smích a dobrou náladu.
Za výbor Kardio klubu
Jan Pokorný

Inženýr Adolf Klein spatřil světlo světa v rodině
hrál aktivně na klarinet (vždycky jsem obdivoval jeho
Adély a Adolfa Kleinových v roce 1934. Maminka
nádherný zvuk, který si nezadal se světovými mistry
pracovala v domácnosti, otec byl obchodníkem s ře- tohoto nástroje, například Acker Bilkem). V padesámeslnickými potřebami a malorolníkem. Jakkoliv to
tých letech patřil k vůdčím osobnostem známého pobyl člověk praktický, který si uměl poradit s obtížemi
ličského Gramoklubu, který byl pro nás členy jakousi
tehdejší doby, aby zabezpečil rodinu, nevynechal
školou života pokud jde o muziku (od tradičního
žádnou příležitost potěšit svou duši uměním. Nevá- jazzu po Gershwina a Ježka), poezii, recitaci a scéhal například jezdit do Prahy, aby zhlédl představení
nická pásma. Dlužno dodat, že tehdejší režim neměl
v Osvobozeném divadle v čele s Jiřím Voskovcem, Gramoklub v oblibě...
Janem Werichem a Jaroslavem Ježkem.
Rád cestuje po světě, a získané poznatky si neneAsi právě tady nutno hledat kořeny, které ovliv- chává pro sebe – využívá je při přednáškách pro veňovaly utváření osobnosti jeho syna Adolfa (poz- řejnost, doplněných promítáním filmů z navštívených
ději mezi přáteli a kamarády přezdívaný Randolph). míst (přičemž funguje jako kameraman, scénárista,
Absolvoval poličské základní školy a gymnázium, zvukař, střihač...). Hodně svého času věnuje místnímu
kde maturoval v roce 1953. Protože tehdy nedostal
ochotnickému divadlu, kde se prezentuje nejen jako
(vzhledem k otcovu „kádrovému profilu“) doporučení
herec, ale také jako neocenitelný pomocník pokud
potřebné k dalšímu studiu na vysoké škole, nastoupil
jde o „výrobu“ zvukových efektů. Své působení zvuv Hradci Králové do výzkumu elektrokeramiky jako
kaře v inscenaci hry V+W+J Kat a blázen (premiéra
fotolaborant, kde zúročil své předchozí zkušenosti
8. 3. 2009) glosoval po svém způsobu: „Konečně se
s fotografováním, které se mu stalo celoživotním mi podařilo vytvořit pořádný psí štěk!“
koníčkem. Na základě doporučení, které zde po
Nemohu nepřipomenout jeho zásluhy o dobrou
ročním působení dostal, zahájil studium na ekono- tradici a pověst poličského Automotoklubu, kterému
mické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze. Po
věnoval 55 let svého života. Prošel řadou funkcí,
promoci pracoval nějaký čas na Státním statku v Ko- včetně náčelníka, zorganizoval řadu motoristických
clířově a pak natrvalo zakotvil ve školství. K tomu si
akcí celostátního významu. Pracoval a dosud pracuje
doplnil potřebné vzdělání. Působil krátce v na Střední
pro junácké středisko Tilia. Nezanedbatelná je i jeho
zemědělské škole v Bystrém, pak 36 let na Obchodní
práce pro město – píše městskou kroniku, působí
akademii ve Svitavách, kde byl vůdčí osobností při za- v kulturní komisi a v redakční radě Jitřenky.
vádění a využívání výpočetní techniky. Naposled učil
Mám-li závěrem vyslovit nějaké přání, omezím
čtyři roky na vyšší odborné škole v Litomyšli. Odtud
se jen na jedno: aby si Randolph ještě dlouho udržel
odešel do „důchodu“ (uvozovky jsem použil proto, že
svou tělesnou i duševní svěžest. Bude to k užitku
ani pak nesložil ruce do klína).
nejen jemu a jeho rodině, ale i nám všem. Neboť jak
Záběr jeho zájmů a počinů je neuvěřitelně široký. praví kat Radúzo veliteli tělesné stráže diktátorů RoPřestože je především ekonomického zaměření, tíhne
drigu Ibayo v Katovi a bláznovi: „Nestárne se lety, milý
i k lehkým múzám. Má široký rozhled a záběr v ob- bambulo, ale srdcem a mozkem. Blbne se postupně
lasti fotografování, literatury, divadla a hudby všeho v blbém prostředí.“ K čemuž blázen Mahuleno dodává:
druhu. O tom vydává svědectví jeho rozsáhlá knihov- „A stárneme tím, jak děláme ústupky a kompromisy,
na, fonotéka, sbírka CD, LP a videotéka. Za mlada
lepý fešáku!“
Ladislav Vrabec

VÝJIMEČNÍ LIDÉ ZA SEBOU
ZANECHÁVAJÍ STOPY
…Výjimeční lidé za sebou zanechávají stopy. Své
dílo, životní příběh, prostor a věci, které je provázely …
„Bude to slavný muž“, vítala porodní bába na
svět syna poličského pověžného. Pláč novorozeněte
se mísil s hlasem zvonu, který zněl čarovně blízko…
Psal se 8. prosinec roku 1890 a do světové proslulosti
zbývalo mnoho času. Nejprve bylo třeba vnímat
svět nejbližší. Miniaturní prostor věžního bytu,

INFORMACE ZE ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA

Vitrážové okno v CBM poličského výtvarníka
Vladimíra Graciase
kde se, vzdálen hemžení městečka u paty chrámu,
odehrával život rodiny Martinů. Otec Ferdinand,
matka Karolina, sourozenci Marie a František
a ševcovský pomocník tvoří svět malého Bohuslava.
Maják navždy pevně ukotvený v nejistém prostoru
mezi nebem a zemí. O něco později se chlapec rozhlédne z ochozu věže. Kopce rýsují obzor a za ním
je… svět? Zatím stačí seběhnout 192 schodů a před
budoucím skladatelem se otevírá skutečné dobrodružství – jeho rodné město. Opředené tajemnými
legendami, propletené záhadnými uličkami, bezpečně spočívá v prstenci středověkých hradeb. Park
láká k procházkám a hrám. Martinů začíná chodit
do školy a objevuje knížky. Netuší, že v radnici, kam
chodí do knihovny, budou za čas návštěvníci hledat
ozvěnu jeho tvorby v dílech moderních výtvarníků.
Svět čeká. A cesta k němu není ani lehká, ani přímočará. V hudbě, kterou Martinů tvoří, lze najít stopu
smutku a touhy. Po domově, dětství, zvonu, který
dvanáct let zněl čarovně blízko. S Poličkou je spojen
občasnými návštěvami a korespondencí. V roce l959
umírá ve Švýcarsku. Domů se - navždy - vrací v roce
1979. Na žulové náhrobní desce symbolicky zurčí
vysočinská studánka a rodná věž je na dohled.
Všechny čtenáře Jitřenky si dovolujeme pozvat
k návštěvě Centra Bohuslava Martinů.
redakce
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V minulém čísle Jitřenky jsme vás informovali
o úspěších našich žáků v krajských kolech soutěže
ZUŠ. S potěšením můžeme oznámit, že budeme mít
zástupce i v ústředním kole této soutěže. V oboru
hry na tubu vyhrál a postoupil dále Michal Obrovský ze třídy pana učitele Miroslava Jindry. V pěvecké
části soutěže postoupila Michaela Vostřelová v sólovém zpěvu a s Terezou Novotnou nás budou také reprezentovat také v komorním zpěvu. Obě zpěvačky
jsou ze třídy paní učitelky Petry Budigové. Za tímto
úspěchem, samozřejmě kromě systematické práce
a spousty hodin přípravy, je také kvalitní práce paní
učitelky Ivy Komárkové, která soutěžní výkony doprovázela na klavír. Doufáme, že se Polička, tak jako
již mnohokrát v minulosti, opět objeví na výsledkové listině i v ústředním kole.
Na duben 2009 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička připravila nový projekt.
Nazvali jsme jej Mládí a Bohuslav Martinů. Jedná se
o soutěžní přehlídku určenou žákům uměleckých
škol ze všech studijních oborů. Cílem soutěžní přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava
Martinů právě u dětí a mládeže, která se věnuje
uměleckým disciplínám. Pobyt v rodišti Bohuslava
Martinů mohou účastníci přehlídky využít také k seznámení s reáliemi týkajícími se našeho slavného
rodáka. Soutěžní přehlídka se bude konat ve dnech
20.-22. 4. ve velkém sále Tylova domu v dopoledních
hodinách. Přihlášeni jsou žáci z celé republiky. Budeme tak moci porovnat jak se hraje a zpívá Martinů
v Praze, Olomouci, Děčíně, Brně, Hodoníně a dalších místech. Těšit se můžeme i na taneční vystoupení, která byla inspirovaná hudbou Bohuslava Martinů
nebo literární tvorbu, jako reflexi jeho hudby.
Bohuslav Martinů v profesionálním provedení
nás čeká 5. 4., kdy jedeme již podruhé do Brna,

tentokrát na představení opery Julietta. V prosinci
minulého roku jsme mohli shlédnou část opery
v Praze. Pro všechny zúčastněné to byl jistě nezapomenutelný zážitek s Magdalenou Koženou v hlavní
roli. V Brně uvidíme celou operu v provedení členů
opery Janáčkova divadla. Pro přihlášené připomínám, že odjíždíme od školy ve 14,30.
Renata Pechancová,
ředitelka školy

LINKA DŮVĚRY
Jsou chvíle, kdy si člověk neví rady, potřebuje
poradit nebo pomoci. Nemá se na koho obrátit,
ocitne se sám nebo své blízké a kamarády nechce
svými problémy obtěžovat. V takových situacích
nám můžete zavolat na linku důvěry Ústí nad Orlicí
na telefonní číslo: 465 52 42 52 (za cenu běžného
telefonního hovoru)
Linka důvěry Ústí nad Orlicí poskytuje v nepřetržitém provozu telefonickou krizovou pomoc lidem,
kteří se ocitli v těžké nebo jinak obtížné situaci
a nemohou nebo nejsou schopni tuto situaci řešit
vlastními silami. Pracovník linky důvěry poskytuje
pomoc v hledání řešení pro klienta, podává kontakt
na další organizace či odborníky, někdy jenom naslouchá, snaží se pochopit, zklidnit a podpořit klienta v nalezeném řešení daného problému. Tato služba
je anonymní a pracovníci linky důvěry zachovávají
naprostou mlčenlivost. Více informací naleznete na
www. linkaduveryuo.cz
Mgr. Lucie Motlová,
vedoucí LDUO

KAŽDÝ Z NÁS MÁ CHUŤ
A POTŘEBU POMÁHAT

PROFESIONÁLNÍ UMĚLEC
To je zvláštní pojem, člověk by si jej spojil s nějakým mimořádným výkonem, výjimečným zážitkem,
pěknou a silnou chvilkou. A přece tomu tak nemusí
být.
Předpokladem úspěchu a následné profesionality
umělce zdá se být v první řadě talent. Kdo však někdy někým takovým byl, či vedle někoho takového
žil, dobře ví, že talent sám o sobě nic nezmůže.
Nutné ještě jsou: píle, vůle, pracovitost, vytvořené
podmínky, přikloněná náhoda, štěstí atd. Všechny
tyto předpoklady i určitou míru talentu musí mít
podle mého názoru ale každý, kdo nechce být ve
svém oboru jen průměrný. Myslím tím opravdu
každý, vynikající policista, oblíbený učitel, bezpečný
řidič, přesný soustružník, ochotný prodavač, šikovný
zedník, pokrývač… i příjemný a spravedlivý šéf musí
mít na takové šéfování talent. Jen u těch umělců je to
nějak více nabíledni, víc to okukujeme, ale i ceníme,
hodnotíme. Pravda také je, že netalentovaný umělec
nikam daleko nedojde a většinou zapadne, na rozdíl
od netalentovaných jedinců v jiných, poněkud běžnějších, profesích. Ti ve svém životě nedosáhnou nijak
výjimečných výsledků či zvláštní oblíbenosti u okolí,
ale většinou tak nějak projdou.
Jak to vypadá, když jenom talent umělci nestačí,
nám předvedl zpěvák Štefan Margita při únorovém
zahajovacím koncertu Roku Bohuslava Martinů, resp.

roku oslav u příležitosti 50. výročí jeho úmrtí. Známý
a snad i populární tenor se zachoval jako nezkušený
diletant, když nasmlouval zpívání v promrzlém kamenném kostele, když do něj „nechal“ pracovníky
Tylova domu nastěhovat desítky židlí a pak koncert
přesunul do divadla. Zachoval se jako necita, když na
takovém koncertě v Poličce zní kde co, jen Martinů
téměř vůbec. Navíc podal sterilní výkon, bez srdce,
zaujetí, nadšení, a to je u umělce jakékoliv úrovně
klišé, je to málo, obzvláště když koncertu předchází
stěhování lidí, společenská prekérnost z nevhodného
teplého oblečení a pozdní začátek.
Jak už psal v minulém čísle pan Adolf Klein, nic
na tom už nevylepšil ani anglický transparent na jevišti, ani nudný úřednický projev moderátora v úvodu,
ani nepatřičné reakce nezkušeného publika, jdoucího
na Margitu coby společensky známou celebritu. Harfenistka Kateřina Englichová nezklamala, a dva lidé
mě překvapili. Oba pánové Martinů, starosta Jaroslav
svými upřímnými a srdečnými slovy kultivovaně
a s nadhledem přednesenými v samém úvodu a skladatel Bohuslav svým láskyplným a shovívavým pohledem z krásně zvětšené fotografie umístěné na pódiu.
Věřme, že oslavy Martinů a jeho výročí budou
pokračovat mnohem lépe, než začaly, náš Bohuslav
by si to jistě zasloužil.
Vladimír Vraspír

AKTUALITY ZE SOŠ A SOU POLIČKA
Měsíc březen byl pro studenty SOŠ a SOU Polička ve znamení úspěšných soutěží a přehlídek
gastronomických dovedností. Dne 6. 3. navázali
žáci na předchozí úspěšnou sezónu a v brněnském
kole Gastro Junior NOWACO CUP dokázali v tvrdé
konkurenci získat prestižní ocenění. Kulinářské
speciality Jiřiny Čechové byly porotou odměněny
zlatým diplomem, cukrářka Zdeňka Kočí získala
rovněž zlatý diplom a barmanský přeborník Jaroslav Marek obdržel diplom stříbrný. Tímto ale pro
Jaroslava Marka náročná příprava neskončila a své
snažení náležitě zúročil také při následné barmanské přehlídce v Novém Jičíně. Zde mu při jeho práci
sekundoval i Erik Mitlehner. Oběma zmiňovaným
se podařilo vymyslet reklamně nejatraktivnější
název pro svůj nápoj a porotě zbývalo jediné, udělit jim ocenění nejvyšší. Všem soutěžícím i jejich
učitelům OV (L. Dittrichová, Z. Lněničková, M. Ška-

roupková, V. Šmerda, K. Šmerdová) patří gratulace
a poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Mimo jiné pokračují také odborné stáže a výměnné pobyty. V březnu se první skupina studentů
vydala k absolvování odborné stáže v italském
Cesenaticu. Stáž vznikla v rámci projektu EU. Žáci
zde budou odborně školeni v oboru gastronomie
a získané poznatky se jim tak bezesporu stanou
výborným pomocníkem při vykonávání budoucí
praxe.
Na závěr pozveme čtenáře do hradní restaurace
Svojanov, jejímž provozovatelem je nově právě SOŠ
a SOU Polička. Na vaši návštěvu a spokojenost se
těší kuchař pan Aleš Řezníček, bývalý žák školy, absolutní vítěz Mezinárodního mistrovství ČR Gastro
Junior – NOWACO CUP 2007 v Brně.
Za SOŠ a SOU Polička,
J. Boháčová
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Ojedinělá terapeutická dílna-obchod Fimfárum
oslavila své první narozeniny. Loni touto dobou, konkrétně 11. 3. 2008, ji v Poličce otevřela zdejší Oblastní
charita. A jakým způsobem se daří plnit záměr, který
Charita od obchodu očekávala?
Lidé si celkem rychle zvykli na přítomnost Fimfára
v Poličce, na kombinaci levného a pěkného nákupu
s pomocí druhému. Zároveň jsme byli velmi překvapeni, kolik lidí je ochotno a chce věnovat ze svého na

dobročinný účel. Přihlásili se nám také dobrovolníci,
kteří pravidelně pomáhají s prodejem v obchodě.
V červenci jsme začali ve Fimfáru nabízet i výrobky
klientů jiných organizací, které, stejně jako poličská
Charita, pracují s handicapovanými osobami. V srpnu
jsme obchod z technických důvodů přestěhovali do
nových prostor na kruhovém objezdu v Husově ulici
v Poličce. Je to místo, kde projde mnohem více lidí,
a tak jsme zaznamenali i zvýšení zájmu o naši činnost.
Tento zájem pak vyvrcholil v prosinci, kdy u nás lidé
nakupovali dárky k vánocům.
Terapeutický obchod Fimfárum je místem, kde
se Charita setkává s širokou poličskou veřejností.
Nabízí zde zprostředkovávání svých zdravotnických
a sociálních služeb a další informace o své činnosti
a nabízí zde dvojí sortiment zboží. Jednak jsou to výrobky klientů Charity a jiných nevládních i vládních
organizací a pak je to zboží, které lidé věnují Charitě
jako dar. Princip je jednoduchý. Každý z nás má
doma něco, co nepotřebuje. A každý z nás má chuť
a potřebu pomáhat druhým. Darování knížky, kterou jsem dostal dvakrát k vánocům, gramofonových
desek, protože už je neposlouchám, pěkných kalhot
nebo mikiny, nádobí, nářadí, hraček, zkrátka všeho,
co už neupotřebím a přitom by to mohl užít někdo
jiný, to vše je pomoc druhým. Protože z prostředků,
které získáváme prodejem těchto darů, je financován
provoz terapeutického obchodu, ve kterém mají naši
klienti příležitost setkávat se s lidmi a nacvičit si různé dovednosti, které jim možná jednou otevřou dveře
k jejich dalšímu uplatnění.
Našim klientům velmi záleží na tom, kolik lidí do
obchodu chodí a obzvlášť velkou radost mají, když se
daří prodávat. To je právě ten úzký kontakt s veřejností, který jsme si od projektu slibovali. A tak si myslím,
že naše očekávání jsou naplňována a my jsme spokojeni a vděčni všem, kteří se na tom podílejí.
Štěpán Plecháček, Oblastní charita Polička
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GE Money Bank Polička, 572 01 Polička, Masarykova 8, tel. 461 723 583
GE Money Bank Svitavy, 568 02 Svitavy, Nerudova 16, tel. 460 550 511

GE Money Bank Litomyšl, 570 01 Litomyšl Bělidla 1061, tel. 461 653 841
GE Money Bank Vysoké Mýto, 566 01 Vysoké Mýto,nám. Přemysla Otakara II/205, tel. 465 420 901

14

NIKDO NEKŘIČEL: „FUJ!“
Ba naopak, radost a pohodu bylo možno číst
ze tváří návštěvníků dobově mírně upravené
a aktualizované divadelní inscenace „Kat a blázen“
autorů Voskovce, Wericha a Ježka v podání Divadelního spolku Tyl Polička.
K obsahu komedie jen stručně: je to malér,
když se „hrdinové“, blázen Melichar Mahuleno
a jeho kat Gaspar Radúzo, po 19 letech od své
domnělé smrti nečekaně objeví na scéně. Vždyť

a k čemu je dobrý vlastní stín. Výkon popravdě
profesionální!
Kořením představení byly svižné, veselé a choreograficky výborně zvládnuté taneční výstupy,
které oddělovaly jednotlivé obrazy a scény. Namátkou připomeňme španělský motiv – toreadora,
dobyvatele ženských srdcí, rutinéra, jehož ego je
nečekaně zraněno odmítající dámou, stejně tak zaujaly „slečinky“ spěchající na vysokých podpatcích

zapůjčilo zdarma upravený scénář, jednoduchou,
variabilní výpravu plnou barevných kaktusů i část
kostýmů. Děkujeme naší bývalé krajské scéně za
oceněníhodný přístup k ochotníkům zbavený jakýchkoli prvků umělecké rivality.
A přejme členům Divadelního ochotnického
spolku Tyl, kteří si touto inscenací připomněli 190.
výročí od sehrání prvního ochotnického představení v Poličce a 80. výročí otevření Tylova domu,
tvůrčí invenci, odvahu a nadšení, vděčné publikum, spoustu dobrých nápadů a radost z divadelní práce a pospolitosti, vždyť nastudování takové
inscenace představuje v úhrnu stovky hodin práce
jednotlivců a v dnešní uspěchané době vzácnou
a nezištnou souhru kolektivu.
Na mysl divákovu se dokonce vkrádá otázka,
jestli by snad dramaturgie Tylova domu v rámci
abonentních cyklů nemohla častěji sondovat třeba na festivalu Jiráskův Hronov a uvádět takto
kvalitní představení divadelních amatérů nejen
poličských častěji, než dávat donekonečna prostor
povrchním zájezdovým představením údajných
a momentálních „celebrit“ z Prahy?
Jana Galgociová
(Tylův dům Polička, Jiří Voskovec, Jan Werich,
Jaroslav Ježek: Kat a blázen, premiéra 8.3. 2009,
úpravy textu, režie a scéna Ladislav Vrabec a Zdeněk Trnka, hrají: Bedřich Janků, Jarmil Feltl, Jakub Kleinbauer, Magdalena Křenková, Jitka Balášová, Josef Kotva, Jitka Boháčová, Miroslav Běhoun,
Robert Smolek, Filip Divoký, Růžena Tomanová,
Petr Erbes, Petr Erbes junior, Lucie. Findejsová,
Monika Chalupníková, David Janoušek, Barbora
Klimešová, Eva Machová, Stanislav Větrovský, Václav Větrovský, Daniel Vondra a pes Ťapka, hudba:
ing. František Grundloch, Vít Cach, Jan Krajíček,

v čele imaginárního Mexika a ve službách lidu
hodlají stát radikální revolucionář don Blasco
Ibane a vlastenecký plantážník don Vasco Ibayo.
A vůbec: po městě zcela beztrestně pobíhají jiní
kati, uchvatitelky i blázni lačnící po moci…
Hrálo se, pokud dobře počítám, sedmkrát
– pro seniory, studenty, žáky i učně, pro veřejnost,
příbuzné, pro sousedy, kamarády, známé, kolegy
- a pokaždé zdařilá inscenace v režii ing. Ladislava
Vrabce o kousek pokročila. S každým představením byli herci jaksi odvážnější, uvolněnější,
objevila se nová gesta, nové repliky /za všechny
připomínám tu o aktuálním domácím násilí pronesenou ing. Jarmilem Feltlem na adresu jeho
divadelní, nikoli vlastní!, manželky ve vynikajícím podání Magdaleny Křenkové/, Filip Divoký
a Robert Smolek se každou reprízou, mimoděk
nebo záměrně?, přibližovali svou dikcí více a více
dvojici V+W. Od počátku se však jevil jako nadprůměrný Miroslav Běhoun v roli dona Baltazara
Carriéry, jeho proměna z poníženého a vděčného
oficiála v sebevědomého a všemocného vládce
vyháněla úsměv z tváří diváků. Potácející se postava ve zkrvaveném plášti nutila k přemýšlení,
jak křehká demokracie je, jak snadno ji lze zneužít

na kávu s kamarádkou, naprosto jistě věděly, že
šaty dělají člověka, a tuto pravdu dokonale ovládaly, anebo „jeptišky“ lomící rukama a modlící se
v rychlém tempu, shonu a nebezpečí. Za jmenovitou zmínku zcela jistě stojí taneční výkon Karolíny
Kučerové, která dominovala jevišti i forbíně nejen
ladností pohybu, ale i dokonalým výrazem. Každý
z nás viděl, že právě ona přesně ví, co, o čem,
proč a jak tančí.
Nikoli v poslední řadě je třeba zmínit spolupráci poličských ochotníků s Klicperovým divadlem
Hradec Králové, které pro potřeby této inscenace
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Aleš Hegr, Eva Machová, zpěv: Zuzana Smetanová, choreografie: Hana Malíková, tančí: Hana
Boucníková, Tereza Janečková, Barbara Tumová,
Karolína Kučerová, Diana Musilová, Aneta Simajchlová, Barbora Tomanová, Jitka Vosmeková,
Kateřina Weissová, technická spolupráce: Jiří Švec,
Jindřich Toman, Pavel Pražan, Jan Krajíček, Vojtěch Jílek, kostýmy: Irena Morávková, zvuky: Adolf
a Petr Kleinovi, text sledují Slávka Kleinová, Eva
Leederová, Naďa Trnková, inspice: Jan Matouš,
maskérské práce: učenky Středního odborného
učiliště obchodního v Poličce)

POLIČSKÝ STŘÍPEK Z VÝSTAVNÍ MOZAIKY ČESKOSLOVENSKA
Kdybych rozhodoval o výsledku soutěže upoutávka roku, dal bych svůj hlas té bodré uklízečce.
S láskou oprašuje exponáty a leští vitríny, ale
u jedné se zastaví, odplivne na sklo a s opovržením
ho otře. Za sklem je originál Mnichovské dohody.
Upoutávka velice dobře vystihuje poměr, který nejen příslušníci starší generace k tzv. první republice
chovají. Její zidealizovanou podobu si český národ
uchovává v kolektivní paměti jako zlatý věk české
(samozřejmě také slovenské) státnosti. A při jakéko-

liv připomínce mnichovského ponížení, do kterého
vyústil neúspěšný boj za zachování naší první, docela první, samostatné republiky, cítí stále někteří
pořádnou dávku naštvání. Mladá republika dostala
od sudiček jen dvacet let samostatnosti a svobody.
Jaký byl život »Republiky« nám přibližuje u příležitosti 90. výročí jejího vzniku a zániku stejnojmenná
výstava v Národním muzeu v Praze.
Expozice je pojata jako taková procházka životem mezi dvěma válkami. Multimediální expozice
se snaží provést návštěvníky od prvních okamžiků
existence nového státu v roce 1918 až do mnichovské krize podzimu 1938 a následného obsazení
zbytku republiky nacistickými vojsky v březnu 1939.
Úkol je to nelehký, nebyl prostor představit každý
detail, proto nás na první pohled oslovují určité
fenomény – můžete zasednout do kavárny, navštívit
venkovskou školu, hospodu, sokolovnu nebo jen tak
korzovat mezi exponáty. Na své si přijdou milovníci
literatury, divadla i filmu, politologové, sběratelé
známek i milovníci mašinek. Více než o politických
dějinách je Republika o dějinách každodenního
života. Vtahuje návštěvníka do světa obyvatel mladého státu, jejich ideálů, starostí, zábavy i smutku.
Najdeme zde ukázky bydlení chudiny i způsobu
trávení volného času středních a vyšších vrstev.
Co je třeba ocenit, jsou četné promítací sekvence
dokumentů a samozřejmě – relikvie. Relikvie, které
si každý národ uchovává jako památku na slavné
i ponuré dny. My Češi například můžeme být hrdi

na to, že se nám zachoval první zákon Československé republiky z 28. října 1918 – zapsaný provizorně
obyčejnou tužkou na kousek papíru.
Některé exponáty vyvolají úsměv a potěší. Jiné
zase vyzařují přirozenou úctou. Kupříkladu legionářské uniformy připomínají, že československé
legii v Rusku několik měsíců ovládaly území, které
svou rozlohou zabíralo celou Evropu. Nebo standarta prezidenta, ve které bylo zahaleno tělo T. G.
Masaryka při pohřebním průchodu Prahou. A když
současně sledujete dokument z pohřbu prvního
československého prezidenta, přebíhá vám mráz
po zádech z toho, jak se s ním obyčejní lidé loučili.
Neodpustím si paralelu se současností, zda by dokázal některý z našich politiků vyvolat svou smrtí tak
silnou spoluúčast celého národa.
A hned naproti originálu československé Ústavy
tam ležela. Mnichovská dohoda. Respektive její tři
exempláře. Hitlerův ostře řezaný podpis bych do
památníčku rozhodně nechtěl. Součástí dohody
byla i mapa Československa se zakresleným národnostním složením a pásmy záboru pohraničí. Naše
Polička ležela daleko od hranic v českém vnitrozemí. Ale bohužel, přesně na jejím východním okraji
končil rozsáhlý německý jazykový ostrov. Kdo by
tušil…a tím se dostávám k poličskému střípku na
výstavě. S originálem Mnichovské dohody bezprostředně souvisí.
Životem první republiky nás provází ve speciálních albech dcera z vymyšlené rodinky, jejíž členové
jsou u všeho důležitého a zajímavého, co se v první
republice událo, a celkem trefně to komentují: „Tatínek za mlada rád jezdil vlakem. Po návratu ze
Sibiře řekl, že už do něj nikdy nesedne“. Jaké bylo
moje překvapení, když jsem při listování v kapitole
»Nástup nacismu k moci« narazil na fotografii Riegrovy ulice v Poličce, ve které do nákladních aut nakládali lidé svůj majetek. „Říjen 1938. Teta Anežka
se strýcem Karlem museli odejít z Poličky. Naložili
všechny své věci na nákladní automobily a odjeli
z města, které měli moc rádi. Teď bydlí u nás.“ Právě
Polička byla vybrána jako symbol Mnichova a jeho
následků v podobě obsazení pohraničí německými
vojsky. Docela mě to, přiznám se, jako poličského
patriota potěšilo. Škoda, že za svou hrdost vděčím
jedné z nejsmutnějších kapitol historie města.
Výstava se povedla a pro svůj úspěch byla prodloužena do začátku července. Kdo bude mít cestu
do Prahy a volné tři hodinky, určitě se na Republiku
zajděte podívat. Ale prosím všechny učitele dějepisu, pokud do Národního muzea vezmete svoje studenty na výstavu, rozhodně je netrapte pracovními
sešity. Smutný to pohled na roztržité děti a studenty,
kteří pobíhají od vitríny k vitríně, shánějí odpovědi
na otázky a celkově nemají z výstavy vůbec nic.
Jarda Najbert
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Z ČINNOSTI DPS PENZION
– ÚNOR
Velkou událostí v únoru byl v DPS Penzion
Županový bál, který měl bezvadnou atmosféru.
Většina návštěvníků opravdu přišla v županu
a vychutnávala si ten neobvyklý pocit, být ve
společnosti v domácím oblečku. Vystoupení
souboru Poupata s panem Hladíkem mělo název

Před spaním a bylo příjemným odpoledním zpestřením. K poslechu i tanci hrál pan Hladík, pan
Otepka a zpívala paní Andrlíková. Ale nejenom
tanec vládl v Penzionu, ale opět také poezie. Senioři mezi sebou přivítali paní Lujkovou a pana
Hakla. Básnířka a hudební skladatel přijeli do
penzionu s programem Krok za krokem celým
rokem.

Cestovatelské odpoledne zavedlo seniory
do Norska. Krásy této země všem přiblížil pan
Ing. Klein. Pokračovalo také promítání, kde se
návštěvníci mohli seznámit s různými druhy tance a nechybělo promítání filmu z akcí v Penzionu
v roce 2008. V únoru se také v Penzionu ozývaly zvuky bubnů a dalších rytmických nástrojů.
V keramické dílničce se vyráběla sluníčka, šikovné ručičky připravovaly polotovar na koláž. Měsíc
byl ukončen narozeninovým zpíváním.

DPS PENZION ZVE
1. 4. Jarní kavárnička - Kytičková poezie a ještě
něco navíc. Začátek ve 14.00 hod., společenská
místnost.
2. 4. Šikovné ručičky ve 13.30 hod., pracovní
místnost
15. 4. Cestovatelské odpoledne - Lofoty a Vesterály, ostrovy za polárním kruhem. Film pana
Ing. Kleina. Začátek ve 14.00 hod., ve společenské mísnosti.
21. 4. Bubnování – 14.00 hod., společenská
místnost.
22. 4. Přednáška – Jihoafrická republika – ve
14.00 hod., společenská místnost.
28. 4. Keramika ve 13.30 hod., pracovní místnost.
30. 4. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna
Penzionu
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám řadový rodinný dům v Korouhvi.
Bližší informace na tel. 777 619 319.
•
Prodám zděný byt 3+1 v OV, 71 m2, v Poličce, po rekonstrukci. Cena 1 350 000 Kč. Tel.
602 405 780
•
Prodám obývací stěnu 250 cm, sedací soupravu 3+1+1 a stolek. Vše holandského typu. Celková cena: 5000 Kč. Tel. 602 181 419.
•
Copánky, zahušťování-prodlužování vlasů,
dredy a úprava. Levně. 605 130 592. mat@unet.cz
•
Bezplatná právní pomoc pro každého po
telefonu. Pomoc osobně, oddlužení předlužených
lidí. PO-PÁ 9-16h. 777 900 925.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan
Fajmon, 603 782 573
•
Provádíme opravy, nátěry střech a jejich příslušenství + nátěry fasád. Čištění střechy od mechu
a nástřik střechy proti mechu. Renovace eternitových a pálených střech tlakovou vodou a jejich
nátěr. Opravy rekonstrukce komínů. Vše za nízké
ceny. Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Přijmu brigádníka nebo zaměstnance na práce v oboru stavebnictví 731 506 249, 464 620 162.
•
Práce doma. www.jobdoma.cz
•
Hledám kvalitní a spolehlivé lidi. Rozjíždím
firmu ve Svitavách. Tel.: 604487897.
•
Potřebujete opravit některé oděvy, vyměnit
zipy nebo zkrátit délky kalhot? Tyto služby a více
informací můžete získat na tel. č. 731 251 631. Oděvy ke správě je možné předat ve Svatebním salónu
u pošty v Poličce.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL NÁS
ZAJÍMÁ
Hlavním tématem našeho plánu environmentální
výchovy se stal zdravý životní styl. Na začátku školního roku jsme si společně trochu ujasnili, co to asi tak
přibližně znamená, a pak už jsme začali pomalu ale
jistě jednat. Děti z prvního stupně si v praxi, formou
hry i pomocí skládaček zjistily, jak jsou na tom se
znalostí hygieny, pořádku na svém místě, rovnáním
oblečení atd. Některé byly opravdu překvapené, co
to dá práce si hezky složit triko nebo kalhoty. Starší
žáci zažili díky Mozaice celkem „drsnou“ besedu
o AIDS s člověkem z Domu světla v Praze. Myslím,
že na ně už dlouho nic tak nezapůsobilo, a že si
z toho budou hodně pamatovat, což je moc dobře.
V prosinci jsme si udělali ve škole projektový den
zdravé výživy. Takže jsme: vařili, ochutnávali, hledali
a vymýšleli recepty, poznávali a určovali různé druhy
potravin, ovoce a zeleniny,na internetu vypracovávali
test o zdravém životním stylu,luštili křížovky, skládali
puzzle vytvořené z krabic potravin, přesmykávali přesmyčky, a nakonec jsme si na testíku o zdravé výživě
zjistili, co všechno jsme si zapamatovali. Pak jsme si
dali pauzičku a v únoru mezi nás přišla paní Ing. Eva
Janečková z Ekocentra Skřítek Polička. Moc zajímavě
si s dětmi povídala o zdravém životním stylu, naučila
je několik velice důmyslných cviků k procvičování
mozkových hemisfér, v menších skupinách pak luštili
žáci křížovku, prostě se jednak dobře bavili a jednak
se i řadu novinek dozvěděli. Do konce školního roku
nás čeká ještě beseda o anorexii a bulimii a vše zakončíme projektovým dnem zdravého pohybu. No,
a další školní rok bude za námi.
Mirka Zrůstová, Speciální ZŠ Polička
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LZE POMÁHAT RŮZNĚ POSTIŽENÝM V POLIČCE I OKOLÍ?
Vždy jsem byl proti verbování lidí pro canisterapii
tak, jako se to dělalo na brigády. Canisterapii děláme
dobrovolně pro pocit, že pomáhám opravdu těm
potřebným a je jedno, zda se týká dětí, postižených
dospělých a nebo seniorů. Často canisterapie zasahuje do života těch potřebných, kteří snadněji prožívají
svůj život s tím, čím je osud „obdařil“.
Výsledky se dostavují někdy hned a jindy třeba po
dvou letech práce. O to máme větší radost z výsledků.
Často slyšíme od personálu ústavů i od rodičů, že
to, co vidí, je zázrak. Cannisterapie je relativně nová
metoda a nyní se ukazuje jaký vliv má pes na mnoho
lidí a nemusí to být jen postižení. Děti v mateřské
školce jsou zdravé a ve stálém pohybu. Pomocí psa se
dokáži uklidnit. Učí se, jak se ke psu chovat, a jak se
o něho starat. Dávají mu vodu, češou a kartáčují a učí
se psa vodit. Pěstuje se v nich pocit bezpečí a citový
vztahu. Krátce nelze popsat, kde všude je canisterapie
využívaná. Byla by z toho tlustá kniha. Často mi píší
členové organizace z ČR jaké prožitky jim dává canisterapie a dokonce se i rozpláčí, když pozorují změny
ve prospěch postižených. Bohužel, dnešní doba má
v sobě málo sociálního cítění. Většina lidí se spíše stará o rodinu a blízké okolí. Co je za těmito hranicemi,
se jich většinou netýká.
Proč o tomto stavu píši? Členové CANTES o.s.
kteří provádí canisterapii v mnoha místech ČR ukázali vliv canisterapie na potřebné. Vše před devíti lety
začalo v Poličce, kde byla organizace založena a nyní
pomáhá tisícům lidí. Proč je stále málo zájemců, kteří
by chtěli canisterapii vykonávat? V naší organizace
pracují bez nároku na mzdu. Ze zkušeností víme, že
pokud se dělá canisterapie za peníze, tak se dostává
klient v pomyslném žebříčku priorit na 3.-4. místo.
Nejdříve peníze, potom majitel psa, následuje pes
jako stroj na výrobu peněz a potom jsou klienti. Právě

nedostatek schopných a odpovědných majitelů psů
mě přinutil napsat tento článek. Byl bych rád, kdyby
se majitelé psů odhodlali, přihlásili se u našich členů
a zkusili, zda je jejich pes vhodný pro canisterapii.
Canisterapii jsem se začínal učit a potom v organizaci i vykonávat. Nedostatek canisterapeutických
týmů mně nutil dělat canisterapii na mnoha místech.
Pokud se našla náhrada, tak jsem přešel na další místo, kde chtěli canisterapii zavést. V roce 2008 to bylo
pět zařízení za týden. V pondělí stacionář Světlanka,
v úterý tři oddělení Domova na zámku Bystré, středa
MŠ Radiměř, čtvrtek Speciální základní škola Polička
a v pátek opět Bystré, kde se provádělo polohování.
Dříve jsem chodil se psem do dalších šestí zařízení.
Můj pes ve stáří 11,5 roku onemocněl srůstáním
obratlů, takže jsme dostali příkaz značně omezit
výkony canisterapie. Také já v 72 letech už mám
nějaká onemocnění a bohužel jedná se o postižení
pohybového aparátu. Oba jsme staří. A tak teď řeším,
která zařízení, a tedy které klienty, o canisterapii ošidit, zvláště když je canisterapie stále více požadována.
A i další členové, kteří začínali dělat canisterapii před
šesti lety, i jejich psi stárnou a v některých případech
je nutné omezení a nebo ukončení činnosti. Jen do
Bystrého by bylo potřeba dalších 5 canisterapeutických týmů, v Poličce další tři a časem možná i více.
Canisterapie není činnost placená, není to pro
nikoho reklama a vyžaduje to utrhnout si alespoň
jednou za týden čas, který jste věnovali rodině nebo
osobním zálibám. Nutno věnovat i čas na školení.
Jak je vidět, více žádáme, než můžeme dát. Ale ten
krásný pocit z rozzářených očí našich klientů za to
všechno stojí.
Zájemci o tuto činnost se mohou přihlásit na
adrese CANTES o.s. U Liboháje 355 Polička. Dále tel.
777 609 063 a nebo e-mail: Z.Tauer@seznam.cz

KLUB ZDRAVÍ ROZDÁVÁ V DUBNU DOBRÉ RADY
Užitečné rady kdysi bývaly spolehlivým vodítkem
pro člověka začínajícího něco vyrábět, prodávat, kupovat apod., prostě v každé situaci. Dobrou radu jste
mohli dostat při nástupu do školy, zaměstnání, na
vojnu, do manželství (tam se asi nenastupuje?, leč více
či méně s rozvahou a rozmyslem vstupuje). Dobré
rady předávali rodiče jako rodinné stříbro dětem, aby

se jim v životě dobře dařilo a aby tak pokračovalo
v jejich dětech to, co oni také kdysi jako děti dostávali
od svých rodičů.
Užitečné rady, to jsou jakési „fígle“, jak se dostat za
hranici svých momentálních možností či zkušeností
díky tomu, že budeme akceptovat to, co je dobře vyzkoušené a prověřené. Dobrá rady vám umožní nejen
dobře nabrousit nůž, ale i rozdělat oheň bez sirek
a přežít v těch nejhorších podmínkách - a nemusíte
zrovna ztroskotat na pustém ostrově. I mezi davy lidí
lze být trosečníkem a proud života vás může unášet
tak, že jde opravdu o život. To je potom každá dobrá
drahá, jak praví přísloví, jež jistě povstalo z mnohých
zkušeností.
Klub zdraví si troufá také přijít se svojí troškou do
mlýnice tohoto světa, a protože se rádi rozdělíme o to,
co druhým může pomáhat, připravili jsme přednášku
na téma „Deset užitečných rad pro prevenci srdečního
infarktu – 1. část“, která bude doplněna ochutnávkou
zdravých pokrmů a, jak jinak, také dobrými zprávami
pro dnešek. Místem setkání je horní místnost Mozaiky, čas začátku jako vždy od 17.30. Nebojte se přijít,
i když jste mezi nás ještě nezavítali, možná se právě
vám tyto naše rady budou hodit.
Dnes jsou užitečných rad plné knihovny. Jednu
takovou máte možná doma… Někdy si člověk rád nechá poradit, jindy, ke své škodě, zkouší „skok do zdi“
a takový pokus nemusí odnést jen ta zeď. A tak vám
přeji, abyste dostávali „od života“ a svých bližních
samé dobré rady, které budete moci ve svém životě
zúročit. Rozhodnutí je však už jen a jen na vás, jak
s dobrou radou naložíte. A buďte vytrvalí, neboť tak
pravil Jefeph Joubert: „Genialita velké dílo začíná, ale
vytrvalost ho dokončí.“
Těším se na dubnové setkání s vámi – a do té
doby buďte zdrávi!
Hanka Ščigelová,
Klub zdraví Polička

KE KASIČCE, DO KASIČKY A Z KASIČKY VEN
Rok se zase s rokem schází, to je věta
často používaná, především když se roky
střídají a starý je nehrazen novým. Rok
se ale s předchozím rokem míjí i v čase
různých výročí, narozenin, školních
roků apod. I my si tohle okřídlené občas
říkáme. Kromě silvestrovské noci a jiných
rodinných příležitostí také v práci, i když
ta jde u nás s rodinou ruku v ruce a nedílně k ní patří.
Tímto povídáním chceme připomenout právě jedno takové výročí. Jeho
zvláštností je, že není stanovené na určité datum, ale
pohybuje se vždy několik dní, zhruba týden až dva
před velikonocemi. Je to čas úředního aktu pečetění
a rozpečetění sbírkové kasičky.
V roce 2003 jsme se rozhodli navázat spolupráci
s některou z nadací. Několik jsme si jich vytipovali
a začali je posuzovat, prověřovat a hodnotit. Nechtěli
jsme se dát všanc něčemu nepatřičnému, a proto
jsme po vyhodnocení poznatků svoje jméno spojili
s nadací čistou, průhlednou, spolehlivou, s dobrým
zázemím, mající velkou zpětnou kontrolu (byli jsme
účastni i výběrové hodnotitelské komise). S nadací,
která má zajímavý program působící dobro pro
znevýhodněné, opuštěné, nemocné a postižené děti
a mladistvé. S Nadací rozvoje občanské společnosti.
Stali jsme se spojenci jednoho z jejích projektů známého pod názvem Pomozte dětem, a ještě známějšího svým logem kuřátka se záchranným kruhem, je
to společný projekt NROS a České televize. Kampaň
Pomozte dětem vrcholí pravidelně o Velikonočním
pondělí a je zakončena večerním zábavným pořadem
v přímém přenosu na ČT 1. Sbírkové možnosti jsou
různé - dlouhodobé, pomocí spojenců sbírky (příkladem je kasička v naší Galerii Vysočina přístupná
obdarovatelům celý rok), jednorázové, při různých
akcích (nejbližším příkladem je pobíhající a vybírající
maxikuře na letních Toulovcových pátcích v Litomyšli), darem na sbírkové konto či populární třicetikorunovou dárcovskou sms ve tvaru dms kure odeslanou
na číslo 87777.
Sbírka Pomozte dětem měla své kulaté, desáté
výročí vloni, my budeme letos kasičku opět vybírat
- po šestileté spolupráci – tedy také žádné „kulatiny“,
přesto jsme se rozhodli napsat tyto řádky právě nyní.
To proto, že přítomnost sbírkové kasičky v galerii
občas způsobí i velmi zajímavé situace. Jedna taková
krásná příhoda, o kterou se chceme s vámi podělit, se
stala před několika dny. Na náměstí se ráno ptá mladá
maminka s kočárkem jestli u nás stále máme „kuřecí“

kasičku. „Máte, tak já po deváté přijdu“.
A skutečně v devět čekala na chodbě na
otevření. Zamířila ke kasičce, vytáhla
obálku, z ní několik bankovek a začala
je po jedné soukat dovnitř. Zvědavost
nám při takto neobvyklé chvíli nedala,
a tak jsme se zeptali: „co je to za peníze,
jestli to není tajné“. Mladá paní na to: „to
jsou peníze, které jsme dali dohromady
s kamarády. Máme takovou partu a v ní
si k různým příležitostem kupujeme malé
dárky. Řekli jsme si, že místo dárečků
zkusíme peníze ušetřit a dát je potřebným. Naspořenou částku jsme rozdělili na dvě poloviny, jedna
putovala na konto UNICEF a druhá tady do kasičky
Pomozte dětem.“
Co k tomu dodat? Snad jen to, že je to příkladný
čin hodný následování, nebo to, že z podobných darů
musí mít i darující obrovskou radost, která mnohonásobně předčí finanční hodnotu daru. Do kasičky
Pomozte dětem umístěné v naší galerii už přispěly
stovky „bezejmenných“, ale štědrých a upřímných
lidí, moc si jich vážíme. Za dosavadních pět let jsme
na konto NROS společně nasbírali a odeslali už
56.817,50 Kč a letos před velikonocemi přibude další
částka.
Jsme na vás, vážení a milí dárci, opravdu pyšní
a děkujeme za všechna ta obdarovaná děcka, za jejich
duše v naději.
Manželé Vraspírovi,
Galerie Vysočina Polička (i za NROS
a Českou televizi)

PNEUSERVIS ČERVENÝ s.r.o.

Hegerova 158
572 01 Polička
Tel.: 461 724 656,
777 822 590

Nabídka volného
pracovního místa

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH - PEČOVATELKA
Náplň práce: provádění pečovatelských služeb (nákupy, úklid
domácností, praní prádla, provádění osobní hygieny, dovážka
obědů do domácnosti...).
Požadujeme:
- řidičský průkaz skupiny B - uchazeč/ka musí být aktivní . .
řidič/ka (podmínka)
- znalost práce na PC: MS OFFICE - WORD, EXCEL,
- zdravotní průkaz, odpovídající zdravotní stav k prac. náplni
- bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů – doloží se před
podpisem pracovní smlouvy),
- zodpovědný přístup k práci, pečlivost, důslednost,
obětavost,
- komunikativní a společenský přístup zejména k seniorům,
- výhodou je praxe - již vykonávaná práce v sociální oblasti
a absolvovaný akreditovaný kurz pro prac. v soc. službách,
Pracovní doba: plný pracovní úvazek, pondělí – pátek od 7.00
- 15.30 hod. (každý šestý týden odpolední od 10.30 – 19.00
hod.). Po zapracování v průběhu dvou let, pracovní smlouva
na dobu neurčitou.
Platové zařazení: 4 platová třída (rozpětí 8.500 – 13.000 Kč)
Podání přihlášek: nejpozději do 17. 4. 2009, osobně s předáním strukturovaného životopisu.
Nástup: nejpozději od 1. 7. 2009 (možné i dříve)
Nabídky přijímá a informace podává:
vedoucí pečovatelské služby Irena Smolková, v případě její
nepřítomnosti ředitel DPS „Penzion“ Pavel Brandejs.
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička,
Družstevní 970, 572 01 Polička.
tel.: 461 753 111

• Prodej pneumatik, duší a disků
• Rychlý a odborný pneuservis osobních automobilů
a motocyklů
• Laserové měření a seřizování geometrie
• Čištění a plnění klimatizace
• Kompletní pneuservis leasingových společností
Lease Plan, Bussines Leas, Arval…
• Výměna automobilních a motocyklových olejů
• Autoservis - rychloservis
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ZIMA 2009 PRO CYKLO-SKI POLIČKA SKONČILA
Tak zde máme jaro. Po podzimní přípravě na kolečkových lyžích, kdy jste nás mohli potkávat na silnicích v okolí Poličky, zahájil náš klub závodní sezonu
9. a 11. ledna tradiční Jizerskou padesátkou.
Před rokem jsem vám vyprávěl o svých pocitech
nováčka na startu J50 startujícího z poslední 9. vlny.
Letos to již bylo mnohem lepší. Startoval jsem ze

potkáte někoho z naší party, jistě vám každý rád poradí, jak zvládnout bruslení, jak se správně odrazit při
klasice, i v dalších záležitostech.
Naše sportování se projevuje stále i na obsazování
a výsledcích běžkařských závodů.
Letos jsme jeli téměř všechny závody serie Ski-tour.
Začali jsme oběma závody v Jizerských horách, 30 km

Před startem Koasalaufu v Rakousku. Stojící zleva: Jiráň, Jána, Gracias, Šimko, Boštík, vpředu:
Klepárník, Andrlík

30 km klasicky. Péče o závodníky po projetí cílem
byla špičková, všichni nadšení.
Počasí se ale večer prudce změnilo a v neděli ráno
stála naše parta na startu 50 km volně po celonočním
dešti a v husté neustávající chumelenici. Navíc byl
závod z technických důvodů přeložen z nenáročného
terénu údolí dvou říček do horského profilu. Takže
jsme si užili bruslení v těžkém, hlubokém sněhu.
Všichni ale dojeli bez problémů a spokojeni. To je
pro nás nejdůležitější. Sportujeme pro zdraví a pro
zábavu!
Mladší z nás se pravidelně umísťují v popředí,
mezi 50 až 100 nejlepšími v absolutním pořadí.
Veteráni bývají o několik minut až desítek minut
pomalejší. Zato se ve svých věkových kategoriích
často dostávají mezi 10 až 20 nejlepších. To je velký
úspěch, když si uvědomíte, že závodů, které jezdíme,
se zúčastní vždy několik stovek až tisícovek závodníku z celé Evropy i zámoří, často včetně světové
„profi“ špičky.

Před startem Bedřichovské 30

čtvrté a na příští rok jsem „vyválčil“ 2. vlnu. Hlavně to
byl mnohem lepší pocit, zúčastnit se po celoročním
sportování, být zkrátka dobře připraven. Všem vřele
doporučuji!
Přesvědčil jsem se, že není až tak důležité strávit
sportem velké množství času, ale základem úspěchu
je pravidelnost. Tělo se zbaví nějakého toho kilečka
navíc a cítíte se mnohem lépe.
Nakonec dokážete i to, co byste sami od sebe
nečekali. A hlavně, dobrá zpráva: kdo z vás chce,
může to zkusit!
V průběhu celé zimy se snažíme udržovat dle počasí a našich možností stopy na klasiku i na bruslení,
na kopci mezi salaší a plotem Poličských strojíren. Za
to patří dík hlavně Mirku Jánovi a Otovi Klepárníkovi.
Stojí to úsilí a peníze, ale zajezdit si zde může úplně
každý. Terén není náročný, i začátečník si zde může
přijít na své. Tato možnost je skutečně ojedinělá. Takto udržované stopy po stránce kvality a frekvence
údržby (samozřejmě v závislosti na počasí), v okolí,
s výjimkou závodních tratí v Novém Městě na Moravě,
nenajdete! Přijďte to příští sezonu zkusit! Pokud zde

Na Krkonošské 50 skončilo B družstvo třetí

Šestý dům od Tylova domu, směr Kamenec
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volně a 50 km klasická Jizerská padesátka, někteří dali
přednost 25 km trati.
Jizerská 50 byla podle mého názoru nejkrásnější
závod tohoto roku co do profilu trati i počasí.
V klasice na 50 km všichni Poličáci do první tisícovky! To je super výsledek, při účasti více než 4000
běžců!
Ale i v dalších závodech se dařilo. Následovala
Jilemnická 25km volně, Orlický maratón 20 volně,
40 km a 20 km klasicky.
Pomyslným vrcholem sezony byla únorová účast
na závodech Koasalauf v Tyrolsku.
Zde se jelo v sobotu 7. 2. v překrásném prostředí
Alp v okolí městečka St. Johann za slunného počasí

Závěrem sezony se dvě naše družstva zúčastnila
závodu na 50 km volně na Krkonošské 70.
Družstvo „A“ opět zabodovalo na „bednu“ a bylo
třetí!
Nyní nás zase budete potkávat na silnících i v terénu při cyklistice. Nechte se inspirovat a zkuste to
taky! Zaručuji, že se budete cítit mnohem lépe a váš
život dostane další rozměr.
Kdo by se o naši činnost zajímal více, máme již
díky Danu Šimkovi i vlastní stránky. Zatím teprve
v začátcích, ale vše bude časem kompletní: www.cyklo-ski-policka.cz
Sportu zdar. Za Cyklo- ski Polička
V. Gracias

ZPRÁVY ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE
V neděli 22. 2. 2009 zajížděl Spartak k odvetnému utkání do České Třebové. Výhra v tomto duelu
by nás posunula do finále buď proti Skutči, nebo
Lanškrounu.
První třetina začala velikým, asi 5 min., tlakem
soupeře. V tomto čase naši kluci ze sebe setřepali
nervozitu a hra se začala vyrovnávat. V 10 min. jsme
se ujali vedení, ovšem po chvilce bylo vyrovnáno
1:1. Velice zodpovědnou, disciplinovanou hrou,
a i s trochou štěstí, jsme první třetinu vyhráli 1:3.
Ve 26 vteřině druhé třetiny Kubát zvýšil již
na 1:4. Ještě v této minutě byl dosti nevybíravým
způsobem faulován Švejda (musel do nemocnice
s podezřením na zlomený nos). Při hře 4 na 4 Česká
Třebová snížila na 2:4. Ve 36 min. snižuje na 3:4
a o 24 vteřin později vyrovnává stav n 4:4. Minutu
a půl před koncem třetiny Spartak znovu zvyšuje
na 4:5. Drama pokračuje, Č. Třebová 30 vteřin před
koncem jede trestná střílení, ale Víťa Mach byl proti,
a tak třetina končí 4:5. V závěrečné dvacetiminutovce V. Vápeník ve 44 min. zvyšuje na 4:6. Nic ale není
rozhodnuto. 673 třebovských diváků o sobě dává vědět a jsou, jak se říká, šestým hráčem na hřišti. Během dvou minut mezi 52 a 54 je vyrovnáno 6:6. Na
řadu přichází prodloužení, ve kterém však branka
napadla. Za Poličku z 5 trestných střílení proměňuje
Grubhoffer třetí a Vašátko čtvrté. Za Č. Třebovou
dává Kvasnička až čtvrtý nájezd, exekutor pátého
neproměňuje a jsme ve finále! Po takovýchto zápasech se jen těžko někdo vyzdvihuje, ale dnes si podtrženou jedničku zasloužil Víťa Mach v naší brance.
Hráči Třebové po utkání sami říkali, že chytil někdy
až nemožné. Velké díky patří též početné skupině
poličských fanoušků za hlasitou podporu.
Výsledky druhé sem. dvojice:
Skuteč - Lanškroun
4:3
Lanškroun - Skuteč
4:3 PP
Skuteč - Lanškroun
11:4
Druhým finalistou se stalo mužstvo HC Skuteč
po sérií tří utkání.
Neděle 1. 3. 2009 byl den prvního finálového
utkání, ke kterému naše „A“ mužstvo zajíždělo do
Skutče. Hned v úvodu chceme za hráče poděkovat
všem skalním fanouškům Spartaku, kteří naše kluky přijeli podpořit. Díky nim byla na ZS ve Skutči
vytvořena domácí atmosféra. Odhadem jich vážilo
cestu na tento zápas asi 150. Ještě jednou díky.
K samotnému utkání. První třetina nám vůbec
nevyšla. Soupeř nás převyšoval ve všem. Trest snad
za nervozitu přišel již v 5 min., kdy jsme v našem
oslabení inkasovali první branku.
Ve 12 min. náš soupeř zvyšuje již na 2:0. Do
konce třetiny se skóre neměnilo a my jen čekali, co
se bude dít v naší někdy „obávané“ třetině druhé.
Obavy vyšly naprázdno. Spartak zlepšil hlavně
bruslení, ale i když jsme v této dvacetiminutovce
byli lepším týmem, stav se nezměnil. K poslednímu
dějství jsme nastoupili s dvoubrankovým mankem.
O třetí třetině by se dalo říci - když se nedaří, tak
se nedaří. Dvakrát jsme skórovali, dvakrát nebyla
branka uznána. Jednou brankář zalehl puk, takže
nebylo zřejmé, že je za čárou. Podruhé zase po střele a následné teči puk vylétl a odrazil se od horní
tyčky. Ti, co stáli za bránou, viděli odraz od zadní
tyčky. Rozhodčí ale od přední, tudíž stále stav
2:0. Konečně v 50 min., kdy náš tlak sílil, Havlíček
v přesilovce snížil na 2:1. Dá se říct, že skoro po
sobě jsme 3x hráli přesilovou hru 3 na5. Šance
byly, ale branka Skutče byla zakletá. V 56 min.,
kdy právě naskakoval čtvrtý hráč do hry, vypíchl
naším bekům puk a projel celé hřiště. Naše obrana
ho sice dojela a v tento moment gólu zabránila.
Ovšem po následném nedorozumění a špatné
přihrávce Skuteč zvyšuje na 3:1. Dá se říct, že bylo
rozhodnuto. Kluci sice zbraně nesložili a bojovali
dál, ale štěstěna jim nepřála. Naopak soupeř vteřinu před koncem pečetil výsledek na 4:1. I když to
dle výsledku nevypadá, tak kromě první třetiny to

u naší strany špatný zápas nebyl. Budeme teď mít
dva dny k přípravě na odvetu v Poličce.
Ve středu 4. 3. 2009 od 18.00 hod. byla poličská
hokejová aréna dějištěm druhého finálového střetnutí. Již půl hodiny před začátkem bylo zřejmé, že
bude na našem zimáku rušno, protože dav skandujících fanoušků o sobě dával hlasitě vědět. Nakonec se jich sešlo 550. Vytvořili bouřlivou atmosféru
hodnou finálového střetnutí. Znovu všem za naše
hráče děkujeme. Mezi diváky byl i starosta města
p. Jaroslav Martinů, který těsně před úvodní buly
přišel do kabiny hráčů Spartaku. Popřál jim hodně
štěstí v tomto utkání a zároveň všem poděkoval za
dobrou reprezentaci Poličky.
Samotné utkání pro nás začalo velice dobře.
Poslední opozdilci stáli ještě před brankou, když
Kubát ve 29 vteřině otevřel skóre. Z toho stavu jsme
se dlouho neradovali. Skuteč v čase 3.32 vyrovnala
na 1:1. Ve 13 min. došlo ke skoro souběžnému
vyloučení dvou našich hráčů, tudíž skoro dvouminutové oslabení 3 na 5. Už, už se zdálo, že vše
bez úhony přežijeme, když 7 vteřin před návratem
našeho pátého hráče Skuteč přesilovku využívá,
stav 1:2. V tento moment zapracovali naši věrní
fanoušci. Při naší přesilové hře a s jejich hlasitým
přičiněním v čase 18.42 D. Vápeník vyrovnává na
2:2. Ve druhé třetině se hrál velice pohledný hokej,
ale skóre se nezměnilo. Ve 4 min. závěrečného
dějství V. Vápeník posílá Spartak do vedení. Když
J. Drobný o 4 min. později znovu v naší přesilové
hře zvyšuje na 4:2, zbývá do konce utkání necelých
13 min. Jsme na rozpacích, jestli máme divákům
ohlásit informaci, že v neděli díky naší dnešní výhře zajistil oddíl LH autobus pro fanoušky na třetí
zápas do Skutče. Jelikož jsme nechtěli urazit štěstěnu, vyčkáváme až skoro do závěru. Když ve 49 min.
V. Vápeník zvyšuje na 5:2, pouštíme informaci do
éteru. V čase 59.22 D. Vápeník zvyšuje na 6:2 a posílá tak žádanku firmě Zlatovánek na přistavení autobusu v neděli 8. 3. 2009 směr Skuteč. Protože byl
tento zápas poslední v sezoně na domácím hřišti,
musel si někdo v divácké soutěži odnést barevný
televizor. V přestávce mezi první a druhou třetinou
bylo do hlediště naházeno přímo z ledové plochy
16 tenisových míčků s čísly od 1 do 16. Tím bylo
vytvořeno 8 dvojic. V následném rozstřelu vyšel
vítězně pavoukem pan Jílek ze Sádku. Cenu mu
předal majitel firmy Kelvin p. Kryštof. Druhé místo
a mikrovlnou troubu si odnesl p. Hejl (cenu věnoval oddíl LH). Třetí cenu (šlehač) a čtvrtou (rychlovarnou konvici) vyhráli p. Boháček a p. Hejtmánek.
Šlehač a konvici věnovala firma ZAPA p. Zach. 5
až 8 cenu věnovala firma Vápeník, Borovský – stavební práce. Plastové vědro s nářadím předával výhercům osobně p. Borovský. Cenou útěchy na 9 až
16 místě byl poukaz k odběru jednoho piva nebo
kofoly. Výběr byl buď dle věku, nebo chuti. Cenu
věnoval oddíl LH.
Neděle 8. 3. 2009 byla posledním hracím dnem
této sezony a zároveň posledním rozhodujícím
finálovým zápasem mezi HC Skuteč a HC Spartak
Polička. Víme, že se budeme opakovat, ale nejde
nepřipomenout, jakou atmosféru dokázali poličští
fanoušci vytvořit na začátku a během utkání. Diváků bylo na tribuně 620. Sami skutečští pořadatelé
jen tiše prohlašovali, že ve Skutči chodí na hokej
tak 100 nejvěrnějších. Kolik kterých bylo, nikdo
nespočítal, ale Polička, co do počtu na tribuně,
vedla a „vyhrála“. V době, kdy na led nastupoval
domácí celek, byl ještě klid. V momentě, kdy první
hráč Poličky vystoupil z kabiny, zaznělo mohutné
SPARTAK POLIČKA. Toto skandování, při kterém
nebylo rozumět vlastního slova, vydrželo až do
konce utkání. Bohužel, jak asi už všichni vědí,
tento zápas jsme prohráli. Ještě jednou velké díky
všem fanouškům. Spartak Polička se stal vicemistrem, ale poličští fandové mistrem.
K samotnému utkání. Ačkoliv jsme v první třetině byli lepší, soupeř dával góly. Nejdříve v 3 min.
1:0 a v 6 min. to bylo již 2:0. Ve 12 min. D. Vápeník

snížil na 2:1 a k vyrovnání chyběla snad jen trocha
hokejového štěstí. V čase 16.08 Skuteč zvyšuje na
3:1, ale M. Kubát nás udržel ve hře, když v našem
oslabení v čase 18.33 koriguje na 3:2. Hned od
úvodu druhé třetiny jdeme do čtyř. Skuteč tuto
početní výhodu po 15 vteřinách využívá a v čase
20.55 zvyšuje na 4:2. Dle našeho názoru byl právě
čtvrtý gól zlomovým momentem. I když fanoušci
stále hnali kluky svým skandováním dopředu, nebylo to nic platné, začalo trápení a nešlo vůbec nic.
O 3 min. později Skuteč vedla již 5:3 a sen o titulu
se začal rozplývat. V 15 min. druhé třetiny došlo po
šarvátce k několika vyloučení z obou stran. Do hry
ale zasáhla předčasná úprava ledu, protože se na
hrací ploše objevily předměty, které do hry nepatří. Po vynucené přestávce se dohrávalo zbylých 5
min, ve kterých inkasoval Spartak 6 gól. V poslední
dvacetiminutovce se skóre neměnilo a po závěrečné
siréně mohla Skuteč začít slavit. Nejhezčí na konec!!
Naši hráči jeli k tribuně poděkovat fanouškům.
Zúčastněný i nezúčastněný by řekl, že se halou ponese skandování Skuteč, Skuteč. Opak byl pravdou,
stadionem se ještě dlouho po závěru neslo hlasité
SPARTAK POLIČKA. Těsně před naším odjezdem
byl trenér našeho „A“ mužstva p. M. Grubhoffer
pozván k malému posezení s vedením LH Skuteč
a se starostou města Skuteč. Ten mj. ocenil fakt, že
Polička jako jedno z mála mužstev hraje se svými
odchovanci. Kupříkladu právě náš soupeř má svých
5 hráčů. Zbytek mužstva tvoří hráči z Chotěboře,
Chrudimi a Pardubic.
Stará garda se v neděli 22. 2. 2009 zúčastnila
posledního turnaje v Hlinsku. Pořadí 1. Hlinsko,
2. Choceň, 3. Polička.
V příštím čísle Jitřenky uveřejníme celkové
výsledky všech družstev a zhodnocení celé sezony
2008-2009. Již dopředu můžeme s radostí uvést,
že ze 7 mužstev oddílu LH máme 5 na stupních
vítězů.
JUNIOŘI:
Polička – Světlá n/Sáz. 1:11, Litomyšl – Polička
8:0, Polička - Skuteč 2:6, Hlinsko - Polička 2:5,
Polička – Lanškroun 7:4
STARŠÍ ŽÁCI:
Polička – Skuteč 7:2, Polička – Lanškroun 10:1,
M. Třebová – Polička 0:6, Polička – Litomyšl 9:3
MLADŠÍ ŽÁCI:
Polička – Lanškroun 7:3, M. Třebová – Polička
0:10, Polička – Litomyšl 7:6
ELÉVOVÉ:
Polička – Choceň 5:2, M. Třebová – Polička
1:11, Polička – Chrudim 11:11
PŘÍPRAVKA „A“:
Choceň – Polička 3:10, Polička – Skuteč 10:2,
Č. Třebová – Polička 1:13, Polička – Hlinsko 8:2
PŘÍPRAVKA „B“:
Choceň – Polička 5:2, Polička – Skuteč 6:2,
Č. Třebová – Polička 2:7, Polička – Hlinsko 7:3
Na závěr vzpomínka. V březnové Jitřence
vyšla zpráva o smrti poličského rodáka Jiřího
Pletichy,.který zemřel 19. 1. 2009 ve věku 79 let
ve švýcarském Oltenu. Pan Pleticha byl bývalým
poličským hokejistou, později ligovým hráčem
a trenérem (trénoval v zahraničí).
O pár slov jsme požádali člověka nejpovolanějšího, spoluhráče a kamaráda, pana Adolfa Rückera.
Byl jsem osloven výkonným výborem oddílu
LH Polička, abych osvěžil svoji paměť a sdělil touto cestou několik vzpomínek na svého nejlepšího
zesnulého kamaráda Jiřího Pletichu, dlouholetého
výborného hráče ledního hokeje, narozeného v Poličce v roce 1929.
Jirka bydlel původně v Šaffově ulici, kde v té době
byla výborná parta mladých chlapců, kteří propadli
sportu všeho druhu. Bylo to místo, které jsme každý
den pravidelně navštěvovali. Později se rodina Pletichových přestěhovala na „Berlín“ v Poličce. Začali
jsme v roce 1935 jako žáci Sokola Polička, kde v této
době působili výborní cvičitelé a hodně nám mla-
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ZPRÁVY ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE
dým pomohli ke zlepšení kondice. Dále jsme všichni
hráli kopanou, odbíjenou a hlavně hokej.
Oba jsme v kopané začínali jako brankáři. Jirka
chytal za žáky mladší a já za starší. Oba jsme prošli
družstvy žáků a dorostu. V tu dobu začal hrát Jirka
kopanou v útoku, kde se uplatnil jako výborný střelec. V hokeji jsme začali jako žáci SK Polička v sezóně 1939-1940 pod vedením trenéra pana Hliněného.
Jirka byl na tu dobu již výborný bruslař. Měli jsme
v době našeho mládí štěstí, že byly krásné, dlouhé
zimy a měli jsme možnost každý den bruslit a trénovat a to na výkonnosti všech hráčů Poličky bylo znát.
Bruslilo se a hrála se hokejová utkání na polovině
Synského rybníka.
V sezoně 1943-1944 jsme se s Jirkou snažili dostat do základní sestavy dorostového družstva, což
pro Jirku nebyl takový problém, protože on skutečně
hokejově rostl. V této sezoně jsme se jako dorostenci stali mistry Východočeské župy. V soutěži bylo
23 družstev. Získali jsme právo účasti ve finálové
skupině a postup do celostátního mistrovství tehdejšího protektorátu Čech a Moravy. První kvalifikační

utkání se hrálo v Poličce s mistrem Kolínské župy TK
Čáslav (vítězství 3:1). Druhým soupeřem kvalifikace bylo družstvo Hradecké župy, SK Dvůr Králové
(vítězství 3:2) a Jirka vsítil vítěznou branku. Hráno
na Synském rybníku před návštěvou 300 diváků.
Tímto vítězstvím družstvo SK Polička postoupilo na
mistrovství do Prahy. Ve skupině „A“ jsme obsadili
3. místo. Celkově 7. místo. Za dorostenecké družstvo
LTC Praha tenkrát hráli budoucí reprezentanti
brankář Jirka, obránci Pokorný, Zábrodský ml.,
útočníci Stibor, Müller a další. V sezoně 1945-1946
hrál Jirka již za družstvo mužů SK Polička Východočeskou divizi. Začal studovat v Brně a přestoupil
do ligového mužstva Dynamo Pardubice. V r. 1950
jsem narukoval jako voják do Pardubic a hrál jsem
zde společně s Bohuslavem Nožkou kopanou a hokej,
divizi za Duklu Pardubice. Ani zde jsme nepřerušili dobré kamarádské vztahy a Jirka mě a Bohouše,
než jsem byl převelen na Slovensko do Brezna nad
Hronom, bral na tréninky ligového družstva a po
každém domácím utkání v Pardubicích zval na
společnou večeři včetně hráčů soupeře. Poslední

utkání v Poličce hrál Jirka za prvoligové družstvo
ÚDA Praha. Výsledek 11:10 pro Pražáky. Návštěva
1 060 diváků. Za ligové družstvo Prahy hráli hráči
Valta, Zábojník, Saileri, Záhorský a další. Hráno
v sezoně 1952-1953. Po tomto utkání bylo družstvo
hokejistů Prahy pozváno na ples do sokolovny, který
pořádalo výrobní družstvo „Masna Polička“. Všichni hráči ÚDA a vedení bylo překvapeno nádhernou
výzdobou celé sokolovny a zvláště velikým rozkvetlým stromem plně osvětleným, kolem něhož se dalo
i sedět. Jirka při návštěvách Poličky mi tuto akci „na
rozloučenou“, jak sám toto utkání hodnotil, připomínal a říkal, že spoluhráči nikdy něco tak úžasného
neviděli a že na to nikdy nezapomenou.
Při návštěvách Poličky jsme s Jirkou procházeli
Šibeňák, údolí pod kopcem a hlavně sportovní zařízení, která se v Poličce budovala. Velice jej potěšila
umělá ledová plocha a chtěl, až příště v zimě přijede,
že si spolu půjdeme zabruslit. Bohužel…
Čest jeho památce.
A. Rücker – archivář TJ Polička
Výbor oddílu LH

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA ZNÁ SVÉHO VÍTĚZE
Poličská městská hokejová liga patří mezi
nejlepší v našem regionu. Zasloužil se o to díky
výborné organizaci pan Miloš Grubhoffer, ale
i vzrůstající kvalita přihlášených mužstev a jejich
hráčů. Samozřejmě poděkování patří všem lidem
okolo, kteří se starají o plynulý chod této soutěže,
ať už je to pan Josef Andrle (časomíra), nebo neustále se zlepšující rozhodčí pánové Poul, Drašar,
Procházka a benjamínek Erik Vápeník.
Pro tuto sezonu se pod vedením Leoše Kubáta
stává vítězem mužstvo Betlémští Doltoni.
Toto mužstvo, ačkoliv je složené z větší části
z bývalých hokejistů, patří svým věkovým průměrem k nejstarším v této soutěži. Přesto se tým
dokázal semknout a vyhrát základní část. Zde
prohrál pouze s výbornými týmy Jimramova a CH
+ B. Dalších devět zápasů již tým dovedl k vítěznému konci.
Úkoly vytýčené před sezonou jsme splnili na
výbornou a začali se připravovat na play off. Zde

nám nahrálo vyřazení favoritů soutěže THT a Jimramova, čímž jsme mohli pomýšlet na medailové
umístění. První utkání jsme odehráli s houževnatě
hrajícími Nyklovicemi, které jsme udolali ve dvou
zápasech 11:1 a 8:1.
O postup do finále jsme padli na vynikající
mužstvo Trpína, které navíc přivezlo své brněnské
posily. Přesto se nám podařilo v obou zápasech
vyhrát 7:2 a 5:2.
V sobotu 21. 2. se konalo finálové utkání
s mužstvem Pomezí. Tento tým se vyznačoval
mladými hráči, dobrými bruslaři, výborným
gólmanem a skvělými fanoušky. V zápase Betlému pomohla vyzrálost a zkušenost hráčů, kteří
bez dvou pardubických posil dokázali finálové
utkání vyhrát 4:0 a stát se po letech vítězem této
sezony.
Na závěr dovolte poděkování sponzorům:
firma Nacko prům. podlahy, Auto Mach p. Mikulčáková, Elektro Zapa p. Zach a p. Štefan Vlček. Je-

jich přízeň umožnila hráčům plné soustředění na
hokej. Nemohu zapomenout na hrstku skvělých
fanoušků Betléma, kteří proti přesile pomezských
fandů dokázali tým vytrvale povzbuzovat. Poslední velké poděkování patří Leoši Kubátovi za
veškerou starost o agendu spojenou s přípravou
na utkání a vedení týmu.
K potvrzení, že tato soutěž je opravdu kvalitní,
došlo v sobotu 14. 3., kdy se na ledě Litomyšle
utkali vítězové městských lig Moravské Třebové,
Svitav a Litomyšle. Mužstvo Betléma kvůli velké
marodce požádalo svého finálového soupeře
o hráčskou výpomoc. Tým Pomezí vyslal opravdu
výbornou pětku a díky jejich účasti se podařilo
Betlému tento závěrečný turnaj sezony vyhrát.
Všem zúčastněným děkujeme za vynikající
reprezentaci města Poličky a zároveň hráčům
gratulujeme.
Bopik

Vítězní Betlémští Doltoni. Horní řada zleva: T. Kubát, M.Poul, P. Mlynář, M. Grubhoffer, J. Andrle, L- Vaňák, R. Hruška, M. Kozel, Z. Dvořák. Dolní řada
zleva: J. Radiměřský, K. Koníček, F. Klouzal, P. Stoklásek, L. Vahák, P- Mička, S. Bartoš, P. Nosál. Na fotografii chybí dva hráči z Pardubic, kteří se finále
nemohli zúčastnit a vedoucí týmu L. Kubát.
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TENIS
21. 2. turnaj Medium v Brně. Mezi dvanácti dvojicemi byla také jedna poličská, která ovšem byla
nejlepší a celý turnaj vyhrála. Našimi hrdiny byli
Zdenda Hrubý a Láďa Scheib. Gratulace.
28. 2. turnaj dorostu v Poličce. Naši hráči Honza Křivý, Michal Kadidlo, Martin Cecha a Terča Musilová se přes velkou snahu neprosadili, ovšem Erik
Vápeník bojoval v každém svém zápase a i s troškou štěstí se mu ve dvouhře podařil husarský kousek a obsadil 1. místo. Velká gratulace.

VOLEJBAL

světové dvacítky. Nejlépe postaveným hráčem byl
Giles Simon na osmém místě, kterého ovšem naši
borci Radek Štěpánek a Tomáš Bernych po výborných výkonech porazili. Jasně nejlepším hráčem
Byl Jo–W. Tsonga, který předvedl tenis té nejvyšší
kvality a pro poražený tým získal oba body.
V sobotu 7. 3. se v Poličce konaly poslední mixy
zimní sezony. V příjemné a klidné atmosféře bojovalo 13 párů ve třech skupinách a poté v pavoucích
o konečné umístění. Ti šťastnější hráli o poháry, ti

Deblový turnaj
Premiérový ročník volejbalového deblového
turnaje kadetek, juniorek a žen uspořádal Spartak
Polička v poličské sokolovně. Předběžně se přihlásilo 9 dvojic. Systémem soutěže postoupila z každé
ze dvou skupin trojice, která se utkala v konečném
zápase o umístění.
Milým překvapením turnaje byl výkon Kláry
Eltschknerové (st. žákyně) a Kristýny Bajtové (kadetka), které dokonce atakovaly finále. Nakonec po ne-

zdařených koncovkách setů obsadily skvělé 4. místo.
Jasnými vítězkami se staly „holky Škrábkovy“
- Jana Škrábková a Lída Haraštová, které neztratily
během turnaje ani set. Druhé místo patřilo Katce Kudové a Karolíně Bednářové, bronzové skončily Jolana
Havlíková a Květa Wlotzková.
Dalším dostaveníčkem bude dublový turnaj na
antuce.

Naše výprava na Davis Cupu v Ostravě

Erik Vápeník

Filip Slaný a Lucie Jílková

28. 2. turnaj v babytenisu v Pardubicích. V devatenáctičlenném startovním poli byli také Adam
Jelínek (obsadil 9. místo) a Zdenda Jílek - 5. místo.
6. 3. Davis Cup Česko – Francie v Ostravě.
I tohoto krásného souboje ze zúčastnila naše
početná výprava, která čítala 56 osob, které svými hlasivkami pomohly velice silný tým Francie
porazit v poměru 3 : 2. V Ostravě se představilo
šest tenistů, kteří v součastné době patří do první

nepatrně smutnější o vínečko. To zůstalo, zásluhou
páru Bulva, Pazlarová st., v Poličce. Finále pohárového pavouka se stalo kořistí páru Gonska, Kubicová, který byl u nás poprvé a poradil si s dvojicí
Dohnálek, Konrádová v poměru 6 : 3.
Konečné pořadí Poličáků:
3. místo Kadidlo Lukáš – Pazlarová Alena ml.,
5-8. Kadidlo Michal – Střílková Jana, Jílkovi Zdeněk
a Andrea, 9. Bulva Leoš – Pazlarová Alena st.
7. 3. turnaj starších žáků v České Třebové. Hrál
pouze Filip Slaný, jednou vyhrál ve dvouhře a ve
čtyřhře skončil na 3. místě.
14. 3. turnaj dorostu v České Třebové. Hrál jenom Honza Křivý a zaznamenal po jedné výhře ve
dvouhře i ve čtyřhře.
14. 3. Turnaj mladšího žactva v Poličce. Z našich hráli Lucka Jílková a Filip Slaný a oběma se
poměrně dařilo. Oba si připsali 25 bodů do žebříčku za jednu výhru ve dvouhře a Lucka za 2. místo
ve čtyřhře a Filip za životní úspěch, když ve čtyřhře
obsadil 1. místo.
Všem našim úspěšným hráčům gratulujeme
a těm méně úspěšným přejeme na dalších turnajích
pohárová umístění.
Za TO Z. J.

Dvojice Bulva - Pazlarová a Gonska - Kubicová

Pyžamový turnaj
Tradiční, letos „nočněkošilově“ naladěný, turnaj
přilákal skalní recesisty volejbalového sportu. O svoji
noční garderóbu dbají především páni, kteří letos
předvedli, co nového nakoupili, sehnali v sekáčích,
či co spíchly jejich drahé polovičky. Nejkrásnějším
modelem, a tím i vítězstvím se pyšnil Miloš Klusoň,
Petr Bednář a záhadná Lucka/Lenka.
Ospalci jsou každoročně přiděleni, dle výkonnosti, do daných družstev. Všichni s napětím čekali,
jestli z vítězného Olympu bude sesazen korunní král
předcházejících ročníků Jarda Dvořák. I když se letos
se svým družstvem zapotil, došlo i na pětisetové bitvy, opět stál na nejvyšší metě. Večer, zcela nezdravě,
hodovali (jedli, pili, dobrou vůli spolu měli) poddaní
krále Jaroslava a setrvali v družném hlaholu až do...
Jaroslavovi letos končí/skončilo období vládnutí...
Volejbalové zprávičky
V únoru a březnu se naplno rozběhly soutěže
mládeže, především mladší žákyně udělaly kus dobré
práce a před poslední částí soutěže (venkovní) jsou
na prvním místě v krajském přeboru.
Kadetky a juniorky dohrávají svoji soutěž, také
zde se čekají medailová umístění. Nejmladší naděje
zahajují koncem března.
Ženy nastartovaly v okresním přeboru sérii vítězství, kterou by chtěly potvrdit třetí místo v tabulce
Ústeckého kraje.
Zimní soutěžní přestávku mají v oddíle pouze
muži, ale ani ti nezahálejí, obhajují první místo v Poháru hejtmana Pardubického kraje. Po druhém kole
jsou v tabulce na druhém místě, o svůj postup určitě
nepřijdou (postupují 4 družstva).
har

INZERUJTE V JITŘENCE
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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X. ROČNÍK AVL
Byly odehrány poslední zápasy X. ročníku AVL
Polička s výsledky:
26. 2. THT - Bystré 1:1; 12. 3. ASPV - K6 2:0
Konečné pořadí družstev:
1. K6
(22 b.)
2. ASPV
(19 b.)
3. Bystré
(14 b.)
Slavnostní ukončení s vyhlášením výsledků
proběhne v pátek 3. dubna v salónku Starohradské
restaurace.
Další ročník AVL Polička bude zahájen v říjnu.
Přihlášky družstev do XI. ročníku AVL bude možno
podávat do 19. 9. e-mailem na adresu jkd@mail.cz
Kompletní výsledkovou listinu a výsledky odehraných zápasů naleznete na www.policka.cz/avl.
Děkujeme našim sponzorům jmenovitě jmenovitě Bartosh s.r.o. - reklama, Kovoslužba Bulva,
Tiskárna Polička i městu Polička za poskytnutou
podporu a těšíme se na dalším ročníku nashledanou.
J. K. Dvořák, OV AVL Polička

Dne 18. dubna se uskuteční v sokolovně
v Poličce II. ročník volejbalového turnaje smíšených dvojic Poličský dabl.
Přihlášky přijímáme do 12. 4. na e-mailové
adrese policskydabl @ nastrankach.cz.
Počet družstev je omezen na deset.
Za ASPV - Volejbal

ATLETICKÉ NOVINKY
Posledním významným závodem letošní halové
sezóny bylo MČR v hale v Praze na Strahově ve
dnech 28. února a 1. března. Náročné podmínky
kvalifikace splnili Le Viet Dung (96) na 300 m
a Tereza Vytlačilová (95) na 800 a 1500 m. Dung
byl nejmladším účastníkem šampionátu mezi žáky
a jeho konečné 16. místo v novém oddílovém rekordu je v roce Olympiády dětí a mládeže v Táboře, kde
bude mít svoji věkovou kategorii, velkým příslibem.
Terezka podlehla chřipkové epidemii krátce před
mistrovstvím a místo vyladění formy se potila v posteli, přesto do Prahy odjela a její výkony zde byly
nečekaně dobré, vždyť prvním rokem mezi staršími
žákyněmi si doběhla v dané situaci pro 12. místo
na 800 m a pro 9. místo na 1500 m ve svém novém
osobním rekordu.
Následující víkend v sobotu v Chocni proběhl
v rámci tradičního Choceňského krosu krajský
přebor v přespolním běhu pro náš Pardubický i Hradecký kraj. Poličskou atletiku zde reprezentovalo 6
atletů, tři v žákovských kategoriích a tři muži. Dva
tituly putovaly do Poličky zásluhou Le Viet Dunga
a Terči Vytlačilové.
Za ideálního počasí v soboru 21. března proběhlo v Kdyni MČR v přespolním běhu pro všechny
věkové kategorie, Poličku zde měli reprezentovat
oba krajští přeborníci Dung a Terezka. Mužskou
polovinu, která nebyla bez nadějí na přední umístění, vyřadila angína, proto odjela jen Terezka, která
ovšem běžela za oba a konečné 4. místo po 2000 m
v terénu jen tři vteřinky od medaile a devět vteřin od
titulu potvrdilo její příslušnost k běžecké špičce mezi
žákyněmi. Ovšem vedení našeho města se mělo jet
podívat, jak třítisícové městečko Kdyně využilo této
akce k prezentaci města i regionu, tři tisíce účastníků
toto poselství rozvezlo do celé republiky - klobouk
dolů.

Přehled výsledků:
28. 2. – 1. 3. MČR v hale: Le Viet Dung 300 m
16. místo (42,50); Tereza Vytlačilová 800 m 12. místo
(2:33,81), 1500 m 9. místo (5:19,18)

7. 3. Krajské přebory v přespolním běhu: ml. žáci
1500 m Le Viet Dung 1. místo (8:40); st. žáci 2000 m
Libor Sion 4. místo (12:18), st. žákyně 1500 m Tereza
Vytlačilová 1. místo (9:05); muži 7800 m Karel Sejkora
11.místo (28:57), Josef Šutera 20.místo (30:47), Miloslav Červ 22.místo (36:02).
14. 3. Běh okolo Trusnova: benjamínci 550m Lada
Hejtmánek 6. místo; ml. žáci 1100 m Le Viet Dung
1. místo; st. žákyně 2750 m Tereze Vytlačilová 1. místo, dorostenky 3300 m Adéla Valenová 2. místo; junioři 5700 m Tomáš Věčeře 3. místo; muži 10 km Karel
Sejkora 6. místo a Mirek Štyndl veteráni 6. místo.
21. 3. MČR v přespolním běhu: st. žákyně 2000 m
Tereza Vytlačilová 4. místo (7:40)
Více podrobností najdou případní zajemci na
webových stránkách www.atletika.cz, www.atletikapolicka.wgz.cz a www.iscarex.cz/sport.
- JarKa -

J. K. Dvořák
policskydabl.nastrankach.cz

PLAVECKÁ ŠKOLA
TURISTÉ V DUBNU
Neděle 5. dubna - Kaviny
Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod do Svojanova-Předměstí a odtud po neznačených cestách
kolem Kavinského potoka a přes Trpín do Bystrého.
Odtud linkovým autobusem do Poličky. Trasa asi 16
km. Vedoucí akce: Zdena Mihulková
Sobota 11. dubna – Vandr skrz Maló Hanó
Zájezd na tradiční pochod do Mor. Třebové.
Doprava vlastními auty dle dohody. Vedoucí akce:
Vlad. Uhlíř
Pondělí 13. dubna – Velikonoční vycházka
Tradiční vycházka na velikonoční pondělí. Sraz
účastníků v 8.30 na nádraží ČD. Trasa asi 17 km.
Vedoucí akce: Jarmila Lajžnerová
Pátek 1. května – Mototuristika
Výlet auty k přehradě Dalešice, vycházka Mohelenskou hadcovou stepí a údolím Oslavy, prohlídka
Náměště nad Oslavou. Čas odjezdu bude upřesněn
na nástěnce a www. stránkách odboru KČT. Vedoucí akce: ing. Karel Müller
Sobota 2. května – První jarní cyklovýlet
Sraz účastníků v 8:00 hod u divadla. Délka
trasy do oblasti říčky Novohradky je asi 70 km.
Vedoucí akce: Mil. Štefka
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www. policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
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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!

VPS NOVABRIK – MISTR REPUBLIKY
Obrovským úspěchem pro mužstvo VPS NOVABRIK Polička skončil tento ročník mistrovství
ČR v sálovém fotbale - stalo mistrem České republiky. Po základní části soutěže mužstvo figurovalo
na třetím místě tabulky a do play-off vstupovalo
z výhodné pozice a jejím soupeřem bylo mužstvo
Větřní. Čtvrtfinálový dvojzápas skončil 3:3 a 7:2 ve
prospěch VPS a tím se nám podařilo kvalifikovat
na finálový turnaj o mistra České republiky konaný v Heřmanově Městci 7.-8. března. V semifinále
nás čekal těžký soupeř, neboť tým Stonavy je
dlouhodobě jeden z nejlepších týmů extraligy.Po
vynikajícím výkonu a výsledcích 2:0 a 4:0 se našemu mužstvu otevřela cesta do vysněného finále,ve
kterém na nás čekal tým Kroměříže, letošní překvapení soutěže. Po napínavém a vyrovnaném zápase jsme zvítězili 2:1 a stali se podruhé v historii
mistrem České republiky v sálovém fotbale.

Velký dík patří celému kolektivu za vynikající
přístup a výkon. Svoji hru stavíme na kolektivním
pojetí, proto nechci vyzdvihovat jednotlivce, ale
poděkování patří úplně všem hráčům i realizačnímu týmu. Smeknout také musím před našimi
fanoušky, kteří nás přijeli houfně podpořit a při
zápasech vytvořili vynikající atmosféru jako při
zápasech v domácí hale. A v neposlední řadě
musím poděkovat našim hlavním sponzorům, bez
kterých bychom náš sport nemohli provozovat na
takové úrovni.
Generální partner-Novabrik Czech s.r.o
Partneři - město Polička, Pneuservis Červený,
Poličské strojírny, Auto Mach, Pivnice Huntovna,
Strefa Polička, Marcel Kastner-Uhelné sklady,
Fluidtechnik Bohemia, Enter Polička, Fastrade
s.r.o, Milacron-ČR, Botas a.s Skuteč.

Spodní řada:Mužík J., Dostál Z., Červený Z., Novák P., Dittrich J., Kučera O.
Horní řada: Bárta A., Šmeral P., Král V., Švec F., Král L., Dittrich O., Kovář M.

VÝSLEDKY KARATE POLIČKA
Zimní turnaj 31. 1. – 1. 2.2009, Praha
Nikola Tobiášová
1.místo
Forma Quinta
Šárka Kučerová
4. místo Forma Tertia
Petr Hromádka ml.
3. místo Forma Prima
Jaroslav Roušar
1. místo Boje muži absolutní
Nikola Tobiášová
1. místo Boje ženy absolutní
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Šárka Kučerová
3. místo Boje ženy 5-6 kyu
Na turnaji oddíl Karate Polička celkem 3. místo
Národní pohár seniorů 2009 - 2.kolo 07.02.2009, Odry
Jaroslav Roušar
3. místo kumite muži +84kg
Tímto turnajem si udržel postup na Mistrovství
České republiky
Jarní turnaj 14
na Moravě
Pavel Marko
3. místo
Pavel Marko
1. místo
Šárka Kučerová
1. místo
Pavel Vítek
1. místo
Jiří Švec
2. místo

– 15. března 2009, Zábřeh
Forma Tertia
Boje muži 5-6 kyu
Boje ženy 5-6 kyu
Sparring muži 7-8 kyu

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST NA DUBEN
1. středa

6.00-7.30 h.,
17.30-19.00 h. kondič. plavání,
19.00-20 h.aquaerobic,
2. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
3. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
4. sobota 14.00-20.00 h.
5. neděle zavřeno
6. pondělí 6.00-7.30 h.,
15.00-16.00 h. aquagravidibic,
18.00-20.00 h.
7. úterý
6.00-7.30 h., 17.00-20.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dr. a 2 dr. plav. oddíl
8. středa 6.00-7.30 h.,
17.30-19.00 h. kondič. plavání,
19.00-20 h. aquaerobic,
9. čtvrtek 6.00-20.00 h.
10. pátek 6.00-20.00 h.
11. sobota 14.00-20.00 h.
12. neděle zavřeno
13. pondělí zavřeno
14. úterý
6.00-7.30 h., 17.00-20.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dr. a 2 dr. plav. oddíl
15. středa 6.00-7.30 h.,
17.30-19.00 h. kondič. plavání,
19.00-20 h. aquaerobic,
16. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
17. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
18. sobota 14.00-20.00 h.
19. neděle zavřeno
20. pondělí 6.00-7.30 h.,
15.00-16.00 h. aquagravidibic,
18.00-20.00 h.
21. úterý
6.00-7.30 h., 17.00-20.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dr. a 2 dr. plav. oddíl
22. středa 6.00-7.30 h.,
17.30-19.00 h. kondič. plavání,
19.00-20 h. aquaerobic,
23. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
24. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
25. sobota 14.00-20.00 h.
26. neděle zavřeno
27.
pondělí 6.00-7.30 h.,
15.00-16.00 h. aquagravidibic,
18.00-20.00 h.
28. úterý
6.00-7.30 h., 17.00-20.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dr. a 2 dr. plav. odd.
29. středa 6.00-7.30 h.,
17.30-19.00 h. kondič.plavání,
19.00-20 h. aquaerobic,
30. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
V roce 2009 pokračujeme s nabídkou kurzů:
Plavání pro těhotné, kurzy kojenců a batolat,
veřejné plavání pro rodiče s dětmi od 1 roku do
3 let věku – Vodníčci, vstup je povelen bez přihlášky, kurzy pro děti od 3 let věku - Želvičky.
Podmínkou je jeden rodič/jedno dítě, plavání
hrou, kurz Delfínek, zdokonalovací kurz, plavecký oddíl ORKA, aquaerobic.
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 16.0020.00 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

Sparring muži 9-10 kyu
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