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SE STAROSTOU O VELKÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍCH
Začátkem dubna jsme se sešli k rozhovoru
o největších investičních akcích města se starostou
Poličky panem Jaroslavem Martinů.
Pane starosto, mohl byste čtenáře Jitřenky seznámit s plánovanou výstavbou a rekonstrukcemi?
V letošním rozpočtu byly schváleny investice na
dokončení Centra Bohuslava Martinů, napojení II.
etapy průmyslové zóny, zahájení výstavby II. etapy
lokality Mánesova pro výstavbu rodinných domků,
finanční prostředky na projektovou dokumentaci
na rekonstrukci krytého bazénu, peníze na provozní budovu koupaliště a též na I. etapu rekonstrukce
kanalizace v našem městě.
První akce je již vlastně dokončená.
Ano. Centrum Bohuslava Martinů již bylo
v dubnu slavnostně otevřeno (pozn. red. - reportáž
přinášíme na str. 3). Podle mého názoru se podařila
akce desetiletí. Vždyť první etapa rekonstrukce byla
zahájená již v roce 2000. Celkem bylo na opravu
budovy i vnitřní zařízení vynaloženo 50 mil. Kč,
z toho přibližně polovina z dotací kraje evropských
fondů včetně Nadace Bohuslava Martinů. A co mě
zvlášť těší – povedlo se to bez jediné vypůjčené
koruny.
Občané se ptají, co se to děje za Plusem.
V plném běhu se tam buduje přístupová komunikace ke druhé části průmyslové zóny. Celkové
náklady budou činit 20 mil. Kč, z toho dotace
z evropských fondů činí 15 mil. Kč. Zpřístupní se
tím 50 000 m2 pozemků ve vlastnictví města, které
umožní realizaci II. etapy průmyslové zóny. Tato

POZVÁNKA
Město Polička, v úzké spolupráci se všemi
poličskými politickými stranami, společenskými a zájmovými organizacemi, školami a dalšími výchovnými institucemi zve občany Poličky
a okolí, nejen pamětníky slavných květnových
dnů, ale především střední generaci a naši
mládež

k uctění památky
osvoboditelů Poličky
a obětí holocaustu
před 64 lety.
Setkání a vzpomínka se uskuteční
dne 8. 5. v 13,30 hodin
na Centrálním hřbitově v Poličce.
Poté uctíme památku padlých partyzánů,
odbojářů a bojovníků za naší svobodu před
budovou Policie ČR, v městském parku, ve
Stříteži a na Lezníku. Těšíme se na Vaši
účast.
Organizátoři

akce by měla být hotová ve 2. polovině letošního
roku a o tyto pozemky mají zájem již první podnikatelé.
Další plocha pro výstavbu – tentokrát rodinných
domků - se připravuje na opačné straně města.
Ve 2. etapě výstavby v lokalitě Mánesova nabízí
město Polička 21 stavební parcel. V současné době
je zájem o 14 těchto parcel. Úspěšný prodej parcel
je podmínkou k tomu, aby město mohlo zahájit
výstavbu nezbytné infrastruktury v celkové ceně
cca 20 mil. Kč.
Jak rozhodlo mimořádné zastupitelstvo, které se
sešlo po uzávěrce dubnové Jitřenky, o osudu krytého
bazénu?
Krytý plavecký bazén v Poličce byl zprovozněn
v roce 1977. Je pochopitelné, že po tolika letech
provozu potřebuje rekonstrukci a také si zaslouží vylepšení odpovídající současným nárokům
a požadavkům návštěvníků. Po dlouhé a věcné
diskusi na úrovni odborníků, rady a zastupitelstva
města, došlo ke shodě, že město vypíše soutěž
na zhotovitele projektové dokumentace. Celkové
náklady této rekonstrukce by měly činit cca 50 mil.
Kč s tím, že I. etapa bude v cca 15 mil. Kč a měla
by být realizována v roce 2010. První etapa bude
zahrnovat rekonstrukci stropu a podhledu v bazénové hale, vzduchotechniku a výstavbu nového
bazénku pro kojence. V dalších etapách by mělo
dojít k rekonstrukci dožitých technologií a doplnění atrakcí - whirpool, tobogán 50 m, pára a bazének
pro větší děti.
Jak letos pokračuje revitalizace koupaliště?
V letošním roce probíhá výstavba nové provozní budovy v rozsahu cca 4 mil. Kč, na kterou město
Polička získalo dotaci ze státního rozpočtu ČR ve
výši 1.850 tis. Kč. Tato provozní budova bude zahrnovat místnost pro plavčíka, převlékací kabinky,
bufet a zásadní posílení a modernizaci WC. Součástí bude i venkovní terasa.
Rekonstrukce Palackého náměstí asi do života
našeho města zasáhne nejvíc z výše zmíněných
akcí.
Další velkou akcí, kterou město Polička plánuje,
ale až na rok 2010, je I. etapa rekonstrukce povrchu Palackého náměstí. Tato etapa bude v rozsahu
parteru, tj. střed náměstí, kde je radnice, morový
sloup a kašny. Na tuto I. etapu město Polička získalo dotaci z evropských fondů ve výši 22 mil. Kč.
Je zcela pochopitelné, že bez této dotace by naše
město nikdy takto finančně náročnou akci nemohlo samo financovat a realizovat. Nejenom z důvodu
finančních, ale také z důvodů reálných, jako je obchodní, dopravní a společenský život našeho města,
je správné, že záměr celkové rekonstrukce náměstí
bude rozdělen do několika etap. Ubezpečuji nejen
všechny občany, ale hlavně obchodníky v centru
města, že maximální snahou města je a bude, aby
vlastní realizace I. etapy co nejméně zasáhla do
běžného chodu ve městě. Rekonstrukce chodníků,
které budou v konečné podobě prostornější, než
jsou dnes, rekonstrukce vozovky a inženýrských
sítí bude součástí II. etapy, která se bude realizovat
podle finančních možností města v dalších letech.
Děkujeme za rozhovor

1

VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
Vážení občané,
dovolte, abychom vám touto cestou podali základní informace k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu:
Rozhodnutím prezidenta republiky bylo stanoveno datum těchto voleb na pátek 5. a sobotu 6. června 2009. V pátek budou volební místnosti otevřeny
od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.
Právo volit na území ČR do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň ve
druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného
členského státu EU, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let a byl po dobu nejméně 45 dnů
veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu. U občana jiného členského státu byla
další podmínkou pro účast ve volbách jeho žádost
o zapsání do seznamu voličů.
Překážkami ve výkonu volebního práva jsou
zákonem stanovené omezení svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu a zbavení způsobilosti k právním úkonům. Volič volí ve volebním okrsku, do
kterého náleží podle místa trvalého pobytu. Území
města Poličky je rozděleno na 12 volebních okrsků,
jejichž podrobné vymezení bude obsaženo v tzv.
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.
(pokr. na str. 2)

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
(pokr. ze str. 1)
Text tohoto oznámení bude nejpozději 21. května vyvěšen na úřední desce MěÚ a na
plakátovacích plochách.
V jiném volebním okrsku (a to na území celé
ČR) může hlasovat pouze ten volič, jemuž byl vydán
voličský průkaz. O vydání voličského průkazu lze

požádat v termínu do 21. května do 16 hodin na
městském úřadě. Žádost musí být písemná, a je-li
doručována poštou, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Při osobní návštěvě bude vyplněn
formulář žádosti a žadatelem uvedené údaje je nutné
ověřit z platného občanského průkazu. Průkaz lze vo-

MĚSTO POLIČKA
Palackého náměstí 160, IČO 00277177
vyhlašuje výběrové řízení
Na obsazení pracovního místa:

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
Místo výkonu práce: Území města Poličky včetně částí Lezník, Modřec, Střítež
Předpokládaný termín nástupu: říjen 2009
Platové zařazení: Platová třída dle příslušných platových předpisů, rizikový příplatek, osobní ohodnocení
Doba trvání pracovního poměru: Na dobu určitou, do prosince 2010
Vznik pracovního poměru strážníka je podmíněn splněním předpokladů dle zákona č. 553/1991 Sb. O obecní policii ve znění
pozdějších předpisů. Strážníkem může být:
- občan České republiky
- starší 21 let
- je bezúhonný dle § 4a zák. č. 553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- je spolehlivý dle § 4b zák. č. 553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- je zdravotně způsobilý dle § 4c zák. č. 553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou
Další požadavky:
- řidičský průkaz skupiny B
- zbrojní průkaz skupiny D výhodou
- znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
- znalost regionu, časová flexibilita, ochota dále se vzdělávat
- orientace v zákoně č. 553/1991 Sb. O obecní policii a právních předpisech souvisejících s oborem požadované
- práce (zákon o přestupcích, trestní zákon, zákon o pozemních komunikacích)
Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a případně titul uchazeče
- datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo nebo e-mail)
- číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče
K přihlášce se připojí tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních,
- odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (možno doložit při výběrovém řízení) k doložení bezúhonnosti dle § 4a odst.1 pís a) zák. č.553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- čestné prohlášení ne starší 3 měsíců k prokázání bezúhonnosti dle § 4a odst.1 pís.b) a c) zák. č. 553/1991 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
- čestné prohlášení ne starší 3 měsíců k prokázání spolehlivosti dle § 4b zák. č. 553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- výpis ze zdravotnické dokumentace a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle § 4czák. č. 553/1991 Sb.
ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška MV ČR č. 444/2008 Sb.o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie) ne starší 3 měsíců
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidenční karty řidiče
Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami. Bez nich není vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta
mezi žádostmi dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.
Přesný čas a místo konání výběrového řízení bude písemně sdělen všem uchazečům, kteří budou na základě zaslaných
přihlášek splňovat podmínky pro zařazení do výběrového řízení. Bližší informace podá Pavel Lahodný - velitel MP Polička,
tel.: 461 723 806 nebo 731 441 421

liči vydat nejdříve 21. května. Hlasovací lístky budou
voličům dodány prostřednictvím České pošty s. p. do
místa trvalého pobytu nejpozději do 2. června.
Po příchodu do volební místnosti je volič povinen
prokázat svoji totožnost a státní občanství České republiky (občané jiných členských států EU totožnost,
občanství a pobyt).
Od okrskové volební komise obdrží volič úřední
obálku (event. sadu hlasovacích lístků) a v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží do úřední obálky pouze 1 hlasovací lístek. Na tomto hlasovacím lístku může zakroužkovat pořadové číslo nejvýše
u dvou kandidátů a dát jim tím přednostní hlas. Jiné
úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování
vliv. Úřední obálku pak volič po opuštění prostoru
pro úpravu hlasovacích lístků vloží před okrskovou
volební komisí do volební schránky. Voliči, který se
do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků neodebere,
okrsková volební komise hlasování neumožní.
Pokud volič nemůže sám pro tělesnou vadu sám
upravit hlasovací lístek, může s ním být v prostoru
pro jeho úpravu přítomen jiný volič (nikoli člen komise) a hlasovací lístek podle jeho pokynů upravit
a vložit do úřední obálky.
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může
volič před zahájením voleb požádat městský úřad (na
tel. č.: 461 723 880) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. V takovém případě příslušná okrsková volební komise vyšle k voliči do místa jeho trvalého pobytu své dva členy s přenosnou volební schránkou.
Zákon o volbách do Evropského parlamentu stanoví, že okrskové volební komise zahájí sčítání odevzdaných hlasů až v okamžiku, kdy se uzavře poslední volební místnost na území Evropské unie. V neděli
7. června budou probíhat volby do Evropského parlamentu i na území dalších členských států EU, přičemž
v některých státech budou volební místnosti otevřeny
až do 22 hodin. Teprve v tuto dobu bude tedy zahájeno sčítání odevzdaných hlasů, výsledky lze očekávat
v ranních hodinách v pondělí 8. června.
JUDr. Dagmar Vašková, vedoucí odboru
vnitřních věcí

SETKÁNÍ HISTORICKÝCH SÍDEL
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jehož je město Polička členem, uspořádalo ve
čtvrtek 16. 4. ve Španělském sále Pražského hradu
slavnostní setkání u příležitosti Mezinárodního dne
památek a sídel. Při této příležitosti byla za přítomnosti ministra kultury Václava Jehličky a ministra pro
místní rozvoj Cyrila Svobody udělena Cena za nejlepší
přípravu a realizaci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových
zón za rok 2008. Vítězem se stalo město Šternberk,
které bylo odměněno finanční částkou 1 000 000 Kč.
Toto společenské setkání mělo velký význam pro zástupce jednotlivých měst, kteří si mohli vyměnit své
vzájemné zkušenosti a informace. Naše město bude
jistě v dalších ročnících svými úspěšnými projekty
bojovat též o cenu nejvyšší.
N.Š.

Přihlášky doručte osobně na podatelnu MěÚ Polička, nebo zašlete na adresu:
MěÚ Polička, Palackého náměstí 160, PSČ 572 01.
Přední stranu obálky označte slovy: „Výběrové řízení – Strážník MP – Neotvírat“.
Termín podání přihlášek: 30. 6. 2009
Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních údajů
v nich obsažených pro vnitřní potřebu MěÚ Polička. Po skončení výběrového řízení budou všechny Vámi zaslané materiály
skartovány, popřípadě Vám na Vaší žádost vráceny.
Jaroslav Martinů
starosta
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UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 15. 3. v 00,45 hod. hod. byla hlídka MP
přivolána do baru Phöenix v ul. Riegrova v Poličce, kde došlo k napadení jednoho hosta. Na místě
bylo zjištěno, že jeden z dvojice mužů, kteří seděli
na baru, napadl uvedeného hosta tak, že po něm
hodil půllitrovou sklenicí a poté společně s druhým mužem tohoto fyzicky napadli a způsobili mu
zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Poté
oba muži z místa utekli. Dle popisu, který poškozený uvedl, provedli strážníci společně s hlídkou
PČR pátrání po obou mužích a tito byli zastiženi
v herně „Na kruháči“. Jednalo se o jednatřicetiletého muže z Poličky a devětadvacetiletého muže
z Olomouce. Věc šetří PČR OO Polička.
Dne 17. 3. v 16,30 hod. nakupoval strážník
mimo službu v prodejně Diskont plus. Při tom si
povšiml muže, který se choval podezřele a který
schovával zboží, které bral z regálu, pod svoji bundu. Strážník to sdělil vedoucí prodejny, která společně s další kolegyní vyčkala u kasy na uvedeného muže. Tento byl při placení vyzván strážníkem
MP, aby ukázal věci zpod bundy. Zde měl schované láhve alkoholu a několik čokolád. Muž byl strážníkem vyzván k prokázání totožnosti a dále o této
věci byla vyrozuměna hlídka PČR, která po přjezdu
na místo vyřešila jednání dvacetiletého muže z Moravské Třebové v blokovém řízení.
Dne 18. 3. v 13,45 hod. přijali strážníci telefonické oznámení od majitele bistra u autobusového nádraží, že jeho podnik navštívil podnapilý
člověk, který mu zde vyhrožuje, a má obavy, že
bude napaden. Hlídka MP neprodleně vyjela na
místo a v podniku zadržela čtyřiatřicetiletého
muže z Lubné. Hlídka u tohoto provedla orientační dechovou zkoušku, která byla s pozitivním
výsledkem 2,43 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k tomu, že muž se uklidnil a spolupracoval
s hlídkou MP, byla mu na místě uložena bloková
pokuta a poté byl vyzván, aby opustil prostor bistra, což učinil.
Dne 21. 3. v ranních hodinách byl z městského
kamerového systému spatřen pětatřicetiletý muž
z Poličky, kterému se zřejmě nelíbilo, že noční
podnik v ul. Masarykova měl ukončenou provozní
dobu. Při zjištění, že dveře do podniku jsou uzamčené, začal do nich kopat a poté společně se dvěma muži odešel pryč. Jednání muže bylo strážníky
následujících dnech vyřešeno v blokovém řízení.
K tomuto muži lze podotknout, že se jedná již o jeho 4. prohřešek během tohoto měsíce!!!
Dne 26. 3. v 13,35 hod. prováděla hlídka MP
kontrolu veřejného pořádku v ul. Starohradská.
Při kontrole hlídka zahlédla vozidlo Š 120, které
odjíždělo od čerpací stanice Shell. V tomto vozidle
seděl na místě řidiče hlídce známý, třiadvacetiletý
muž z Poličky. Tento muž do současné doby není
držitelem řidičského oprávnění, proto hlídka MP
pokračovala za tímto vozidlem dále ul. Starohradská, Vrchlického a v ul. nábř. Svobody, kde bylo
vozidlo zastaveno. Muž byl pro podezření ze spáchání trestného činu převezen na OOP ČR a zde
předán dozorčí službě. Na PČR bylo následně zjištěno, že vozidlo muž řídil nejen bez ŘP, ale i pod
vlivem alkoholu, což potvrdila orientační dechová
zkouška s výsledkem 2,23 promile.
Dne 6. 4. v odpoledních hodinách obsluha
městského dohlížecího kamerového systému
zaznamenala na Palackého náměstí v Poličce
devětadvacetiletého řidiče z Jedlové, o kterém je
strážníkům známo, že řídí motorová vozidla po
požití alkoholických nápojů a v minulosti byl již
strážníky při tomto opakované přistižen. Hlídka
MP Polička řidiče zastavila u odbočky k místní
přehradě a provedená dechová zkouška podezření
na požití alkoholu před jízdou potvrdila. Muži byla
naměřena hladina alkoholu v dechu 1,14 promile
a strážníci věc následně předali OOP ČR k dalšímu
projednání.
Městská policie
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CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ V POLIČCE
SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO
V sobotu 4. 4. ve 14 hodin bylo oficiálně otevřeno
nové Centrum Bohuslava Martinů v Poličce. Slavnostního otevření se zúčastnilo mnoho významných hostů od nás i ze zahraničí, velmi potěšující je, že i velký
počet poličských občanů.
Úvodním slovem všechny přivítal starosta města
pan Jaroslav Martinů. Ve svém projevu poděkoval nejvýznamnějším subjektům za jejich podporu a pomoc,
zdůraznil a ocenil nevratnou dotaci z fondů Evropské
unie ve výši 22 mil. korun. Hejtman Radko Martínek
ocenil fenomén Martinů v našem městě a vyzdvihl
význam našeho rodáka pro Pardubický kraj i jeho význam v zahraničí. Náměstek hejtmana Roman Línek,
který vloni podepsal se starostou Poličky smlouvu na
dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod, vyjádřil svůj pocit, že dluh, který měl
Pardubický kraj vůči Bohuslavu Martinů, byl tímto
splacen. Předseda správní rady Nadace Bohuslava
Martinů, profesor Ivan Štraus, při svém projevu pro-

hlásil, že se Polička tímto dnem přiblížila k tomu, stát
se českým Salcburkem. Slavnostního otevření se také
zúčastnili poslanci a senátoři Parlamentu ČR, další
radní Pardubického kraje, zástupci Ministerstva kultury ČR a Úřadu vlády ČR, starostové okolních obcí
i zástupci našich partnerských měst. Závěrečné slovo
patřilo řediteli muzea panu Davidu Junkovi, který
všechny přítomné nalákal do nových expozic.
Po přestřižení pásky se dveře Centra Bohuslava
Martinů v Poličce otevřely návštěvníkům.
Program pokračoval slavnostním koncertem v Tylově domě. Na programu bylo dílo Bohuslava Martinů
v podání Martinů Quarteta a klavíristy Karla Košárka.
Tento koncert byl zařazen mezi oficiální doprovodné
akce českého předsednictví v Radě Evropské unie.
I ten, kdo nemohl být v sobotu v Poličce, mohl být
prostřednictvím stanice Vltava s námi. Tato stanice
celý den vysílala zajímavé rozhovory o našem městě, o Bohuslavu Martinů, vše doplňovaly živé přímé
vstupy. V přímém přenosu byl vysílán i výše zmíněný
koncert, kterému předcházela opět přímo přenášená
beseda za účasti místostarostky města JUDr. Marie
Tomanové, muzikoložky paní Lucie Jirglové a ředitele Institutu Bohuslava Martinů v Praze Mgr. Aleše
Březiny.
Jarní Polička žila v sobotu 4. dubna bohatým
kulturním a společenským životem. Přejme si do
budoucna, aby Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
bylo opravdu centrem kulturního a společenského
života, aby lákalo k návštěvě nejen turisty z domova
a ze zahraničí, ale i obyvatele našeho města.
Ing. Naděžda Šauerová
manažerka pro propagaci Centra
Bohuslava Martinů v Poličce

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – OPRAVDU ZBYTEČNOST?
Čím víc se blíží volby do Evropského parlamentu, tím víc se setkávám s názorem, že to jsou volby,
a potažmo i instituce, zcela zbytečné. Prostě jedny
z dalších voleb, nadto do orgánu, který je tak daleko,
že naše životy snad ani neovlivňuje. Tak proč volit,
zvlášť ve chvíli, kdy nás pravděpodobně čekají podzimní předčasné parlamentní volby?
Evropský parlament je jediný orgán EU, jehož
podobu můžeme svým hlasem přímo ovlivnit. Je
volen od roku 1979 a zastupuje dnes prostřednictvím až 470 poslanců téměř půl miliardy evropských
občanů. Tito poslanci pocházející z 27 zemí zastupují širokou škálu politických stran, voličů a názorů
v jednotlivých státech. V Parlamentu se pak většina
poslanců sdružuje do politických skupin na základě
politické příbuznosti.
Náš poslanec v Evropském parlamentu je naším
hlasem v Evropě. Jeho hlasování určuje konečnou
podobu právní úpravy EU, která má vliv na náš každodenní život. Ve většině případů mají poslanci při
rozhodování v EU stejný vliv jako členské státy. Většinu zákonů, které se dotýkají našeho každodenního
života, vydávají poslanci v součinnosti s ministry na
úrovni EU.
Zvolení poslanci budou ovlivňovat budoucí směřování Evropy v příštích pěti letech. Zvolme si Evro-

pu takovou, jakou ji chceme mít. Pokud nebudeme
5. a 6. června hlasovat, pak si na podobu Evropské
unie nestěžujme. Stručně řečeno: Vol nebo mlč.
A mlčení jsme si zažili v minulosti už dost.
Mgr. Marie Jílková, politoložka
Lezník/Praha

POKUS O ČESKÝ REKORD
V POLIČCE
Ve dnech 21. - 22. května se
v Poličce uskuteční členské fórum
Asociace turistických informačních
center ČR. Na tuto akci se do Poličky
sjede cca 60 pracovníků informačních center z celé České republiky.
Po ukončení formální části jednání,
která se koná v Tylově domě, se pracovníci informačních center pokusí
o zápis do české knihy rekordů. Cílem je sestavit za
pomoci zelených a bílých deštníků co největší logo
informačních center - bílé „i“ v zeleném poli. Pokus
o první rekord informačních center se uskuteční na
poličském náměstí ve čtvrtek 21. 5. 2009 od 17,30
hodin. Za tímto účelem do Poličky přijede komisař
z pelhřimovské agentury „Dobrý den“, aby dohlédl
a potvrdil případnou realizaci rekordu. Po této akci
bude členské fórum A.T.I.C. ČR pokračovat neformální částí na hradě Svojanov. Páteční den bude
věnován prohlídce poličských zajímavostí - Centra
Bohuslava Martinů, ochozu městských hradeb apod.
a v odpoledních hodinách prohlídce zámeckého
areálu v Nových Hradech.
Na čtvrteční odpoledne zveme všechny, kteří
chtějí na vlastní oči vidět pokus o první český rekord v Poličce.
Mgr. Jan Matouš,
Informační centrum

FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA POLIČKY V ROCE 2009
V roce 2009 má Město Polička možnost poskytnout vlastníkům staveb pro bydlení (fyzickým
i právnickým osobám) na území Města Poličky
i městských částí Lezník, Modřec a Střítež účelovou půjčku na modernizace a opravy nemovitostí
v souladu s vyhláškou ZM č. 1/2005, o Fondu
rozvoje bydlení (dále jen „FRB“) za výhodných
úrokových podmínek (4 %) se lhůtou splatnosti
4 roky.
Půjčky z FRB lze poskytnout na tyto účely
a v horní hranici níže uvedené:
1) obnova střechy u domu staršího 10 let (výměna
krytiny a konstrukce krovu) do 40 tis. Kč/1 bytovou jednotku
2) zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického vytápění v domě do 40 tis.Kč/1 bytovou
jednotku
3) zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu do 25 tis. Kč/1 bytovou jednotku
4) dodatečná izolace domu proti spodní vodě
(u domu staršího 10 let) do 20 tis. Kč/1 bytovou jednotku
5) obnova fasády domu včetně oplechování
(u domu staršího 10 let) do 50 tis. Kč/1 bytovou jednotku
6) zateplení obvodového pláště domu (u domu staršího 5 let) do 50 tis. Kč/1 bytovou
jednotku
7) zřízení WC, koupelny, sprchového koutu
(v bytě, kde dosud není) do 30 tis. Kč/1 bytovou jednotku.
Formuláře „Přihlášky do výběrového řízení
FRB“ jsou k dispozici na stavebním úřadě.
V souvislosti s nabytím účinnosti zák.
č. 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (nového stavebního zákona) od 1. 1. 2007 je
vhodné svůj konkrétní zamýšlený stavební záměr
předem zkonzultovat s pracovníky stavebního
úřadu, neboť některé práce podle citovaného zákona již nevyžadují ani povolení či ohlášení.

Aby mohla být přihláška projednána v komisi
FRB je třeba ji doložit následujícími přílohami:
• kopií ověřené projektové dokumentace (v případě vydání stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby)
• kopií stavebního povolení nebo souhlasem
s provedením ohlášené stavby popř. kopií
žádosti o stavební povolení či ohlášení opatřenou podacím razítkem městského úřadu nebo
vyjádřením stavebního úřadu, že k zamýšlené
stavbě není potřeba stavební povolení ani
ohlášení
• dokladem o vlastnictví obytné budovy (kopií
výpisu z katastru nemovitostí, kopií kupní
nebo darovací smlouvy s doložkou o provedení vkladu do katastru nemovitostí)
• kalkulací ceny prací – potvrzením zhotovitele
prací.
Podrobnější informace podá a přihlášky přijímá:
Václav KAŠPAR, Městský úřad Polička,
stavební úřad,
Palackého nám. 160, 572 01 Polička,
tel. č.: 461 723 815

POLIČKA NA TŘETÍM MÍSTĚ
VE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Přinášíme dobrou zprávu pro občany našeho
města, kterým leží na srdci vztah k životnímu
prostředí. Polička se umístila ve druhém ročníku
soutěže ve třídění odpadů obcí Pardubického kraje
v kategorii sídel nad 5000 obyvatel na třetím místě za Žamberkem a Litomyšlí. Výsledky soutěže
O perníkovou popelnici za rok 2008 byly slavnostně vyhlášeny 20. dubna 2009 v zasedacím sále
Rady Pardubického kraje. Informace o možnosti zapojení, podmínkách soutěže a průběžné výsledky
lze celoročně najít na www.ekontejnery.cz.
V soutěži pořádané Pardubickým krajem a společností EKO-KOM, a.s. bylo letos rozděleno celkem
devět perníkových popelnic. Kromě čestného uznání obdržela Polička i odměnu ve výši 40000 Kč.
Nutno připomenout, že celková odměna za třídění
odpadů, vyplácená městu z prostředků výrobců
obalových materiálů společností EKO-KOM, a.s., již
dosahuje roční výše cca 1 mil. Kč. Tyto prostředky
umožňují udržovat poplatek občanů za sběr a svoz
komunálního odpadu na přijatelné výši a současně
poskytují možnost investovat do systému nakládání
s odpady. Dík patří všem občanům, kteří se do třídění odpadů aktivně zapojují, a mají tak podíl na
úspěchu našeho města.
Jiří Coufal, Město Polička – OÚPR a ŽP

Uzávěrka přihlášek:
pátek 29. května 2009 ve 13,00 hodin.
Přihlášku spolu s přílohami lze odevzdat také
na podatelně Městského úřadu v Poličce.
Dne 9. června projedná podané přihlášky komise FRB, která podá návrh doporučení k jejich
schválení v radě města a v zastupitelstvu města.
Konečné projednání půjček z FRB: na zasedání
zastupitelstva města dne 18. června 2009. Vybraní žadatelé budou vyzváni k sepsání a podpisu
smlouvy o poskytnutí půjčky z FRB do 30. června 2009.
Václav KAŠPAR
za komisi Fondu rozvoje a bydlení

DOTACE - ZELENÁ ÚSPORÁM

PARTNERSKÁ MĚSTA V POLIČCE
Delegace našich partnerských měst z Rakouska, Maďarska a Holandska strávily v Poličce
slunečný a podle jejich vyjádření velmi pěkný
a zajímavý víkend. Oficiální doprovodný program
začal v pátek 3. 4. návštěvou jazzového večera
v Divadelním klubu. Všichni nadšeně aplaudovali
vynikající zpěvačce Eleně Sonenshine a její doprovodné skupině.
Sobotní dopoledne strávila rakouská delegace v Bystrém, které je, stejně jako Polička, jejich
městem partnerským. Oficiální přijetí a přivítání
starostou Jaroslavem Martinů proběhlo od 13,00
hod. v budově radnice. Program sobotního odpoledne byl zcela ve znamení otevření Centra Bohuslava Martinů. Jako dar přivezli holandští partneři
krásnou orchidej, která zdobí vstupní halu Centra
Bohuslava Martinů (viz. strana 9).

V neděli jsme naše hosty pozvali na hrad
Svojanov, někteří z nich zde byli poprvé a byli
hradem nadšeni. Ti, kteří navštívili hrad již poněkolikáté, s velkým obdivem hodnotili změny
k lepšímu, které se od jejich poslední návštěvy na
hradě udály. Slavnostního oběda na rozloučenou
s panem starostou Jaroslavem Martinů a paní místostarostkou JUDr. Marií Tomanovou se zúčastnily
všechny zahraniční delegace. Rozloučení proběhlo v restauraci hradu Svojanova, rozloučili jsme
se typickým českým jídlem – pečenou kachnou
s knedlíky a se zelím.
Součástí programu byla jednání o budoucích
společných akcích, které partnerská města čekají.
Již v květnu uvítáme v Poličce děti z Hohenemsu,
pro které připravila zajímavý program Masarykova základní škola. V červnu přijedou děti z maďarského Ebese, pro které program připravuje ZŠ
Na Lukách. Pracovní jednání probíhala i s hosty
z Holandska, ti navštívili gymnázium a hovořili
o organizaci a přípravě Shakespearovského festivalu pro mládež, kterého se studenti gymnázia
zúčastní v červnu tohoto roku. Všichni jste již
teď zváni na zahajovací koncert festivalu Polička
555, kdy v Tylově domě vystoupí mužský pěvecký
sbor z Hohenemsu. O tom, že se do Poličky připravují opravdu dokonale, svědčí i píseň Bohuslava Martinů, kterou mají na programu pro poličské
vystoupení.
Ing. Naděžda Šauerová
město Polička
zahraniční spolupráce a cestovní ruch

V rámci oslav Dne Země připravilo občanské
sdružení A21 Polička na Palackého náměstí 23. dubna
informační stánek k dotačnímu programu SFŽP Zelená úsporám. V rámci této dotace Státního fondu životního prostředí mohou žadatelé od 22. dubna tohoto
roku získat dotaci na zateplení rodinných i bytových
domů, výměnu kotlů, solární kolektory na ohřev vody
a přitápění, atd. ve výši až 50 procent nákladů. V tomto roce je na tyto úsporná opatření vyčleněno 10 miliard Kč. Pokud něco podobného plánujete, můžete se
i nadále informovat, jak lze dotaci získat u proškoleného zástupce Jiřího Frydrycha, tel. 728 872853.
Dobrovolný svazek obcí Českomoravské pomezí zve
odbornou veřejnost na

„Setkání s poskytovateli služeb cestovního ruchu v turistické oblasti
Českomoravské pomezí“
12. května ve 14,00 hodin,
Evropské školicí centrum v Zámeckém pivovaru,
Jiráskova 133, Litomyšl.
Program:
1. Destinační společnost Východní Čechy – představení
a činnost DSVČ, přínosy pro další rozvoj cestovního ruchu
v regionu
2. Prezentace dobrovolného svazku obcí a turistické oblasti
Českomoravské pomezí
3. Diskuze – náměty na další možnosti rozvoje cestovního
ruchu v oblasti ČMP, dotazy
V případě zájmu potvrďte, prosím, vaši účast do 7. května
na e-mailové adrese zamecnik @ ceskomoravskepomezi.cz.
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TROCHA PRAXE
Z VETERINY

VYDAŘENÝ DEN ZEMĚ

19. května 2009 se sejdeme ve 20 hodin v DiVe středu 22. dubvadelním klubu v Poličce na další besedě v rámci
na 2009 v dopoledních
pravidelného cyklu Na zelenou. Tentokrát přijde
hodinách v
městského
veterinární lékařka MVDr. Gabriela Zajícová, která
parku v Poličce uspořáošetřuje převážně malá zvířata a exoty, s „Trochou
dalo Občanské sdružení
praxe z veteriny“. Doprovázet ji bude MVDr. Nela
A21 Polička ve spolupráci
Čižinská, jejímž zaměřením je péče o koně.
s Ekocentrem Skřítek, JunáDozvíme se
kem Polička a řadou dob• Co s nalezenými mláďaty
rovolníků osvětovou akci ke Dni Země, na kterou
• Jak je to s parazity, zvířaty a lidmi
celkem přišlo 238 žáků a 32 dospělých.
• O základním ošetření zvířat při nejčastějších
Byla připraveno několik stanovišť: „Riskuj
úrazech
– ekologický kvíz“, kde žáci změřili své síly ve
• První pomoc domácímu i divokému zvířeti
vzájemném vědomostním zápolení. Na stanovišti
• Pár historek z praxe
„Přání pro Zemi“ zase účastníci napsali na papír
to, co by přáli Zemi, a ještě se dozvěděli, co to
Značná část besedy bude vyhrazena odpovědím
je hospodaření FSC v lese. U dětského hřiště byla
na dotazy. Přijde také zástupce ze zvířecí říše, aby- možnost vyzkoušet jarní hru „Cvrnkání Kuliček“
chom se opravdu mohli věnovat praxi.
a na posledním stanovišti „Jarní stromy a čaje
A co je smyslem besed Na zelenou? Informovat
z brutaru“ se přímo na místě v brutaru vařila voda
zasvěcené, nahlodávat lhostejné a zejména podávat
na bylinné čaje, které mládež měla poznat. Byl tam
co nejširší obraz problematiky ekologie a trvale
i speciální čaj pro odvážlivce – čaj z pelyňku, takže
udržitelného rozvoje všem, kteří mají zájem dozvě- většina konečně pochopila, co to znamená „Hořký
dět se něco nového.
jako pelyněk“, což byl opravdu silný zážitek. Čaj
Srdečně všechny zveme na poslední besedu
se podával ve speciálních bio-plastových kelímcích,
před prázdninami.
které se snadno rozkládají, protože jsou vyrobeny
Za organizátory
ing. Eva Janečková

z cukrové třtiny a celulózy. Dále žáci poznávali
a přiřazovali jarní větvičky dřevin k fotkám stromů
a keřů.
Počasí přálo, Den Země se vydařil ke spokojenosti žáků, pedagogů i pořadatelů.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří zajišťovali přípravu a průběh akce.
Za organizátory
ing. Eva Janečková

I MALOU MINCÍ LZE PODPOŘIT VELKOU VĚC

JARNÍ AKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
SPECIÁLNÍ BYSTRÉ
Již měsíc předem se začali zaměstnanci a žáci
školy připravovat na Benefiční koncert, který se konal v Divadelním klubu Polička v sobotu 28. března od 20 hodin.
Jako první vystoupili žáci školy se svým programem „Country tanec“ a dramatizací písničky „Roční
období“. Žáci školy s radostí předvedli, co se naučili. Zaznamenali jsme také mnoho žádostí, aby při
dalším ročníku Benefičního koncertu byl program
žáků školy delší, což nás moc potěšilo.
Po velkém potlesku a předání nafukovacích
kruhů, které věnovala paní Alena Kukusíková,
vystoupily hudební skupiny -123 minut, O5 & Radeček a Chaos Litomyšl. Hudební skupiny měly velký
úspěch a touto cestou jim ještě jednou děkujeme
za vystoupení.
Další velkou akcí školy byla charitativní aukce
na portálu www.aukro.cz. Naše škola dražila od
9. do 16. 4 třicet předmětů od známých osobností. Do aukce přispěli svými předměty tito dárci:
prezident Václav Klaus, bývalý prezident Václav
Havel, Sarah Saudková, Jan Saudek, Adolf Zíka,
Radek Jaroš, Adolf Dudek, Leoš Šimánek, Claus
Grabke, firma RNR skateboards, Sparta Praha, HC
Pardubice, HC Karlovy Vary, společnost Aukro,
Aleš Háma, Jakub Wehrenberg, skupina Kryštof
a Richard Krajčo.
Obě akce se velmi vydařily a získané peníze
budou beze zbytku využity pro žáky naší školy.
Mgr. Dita Bomberova,
ředitelka školy
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Humanitární organizace ADRA uspořádala ve
dnech 31. 3. - 1. 4. 2009 v téměř sto českých městech pravidelnou celorepublikovou sbírku na podporu svých projektů. V Poličce s touto sbírkou jako
obvykle pomáhali studenti našeho gymnázia, ale
těmi největšími pomocníky jste byli všichni vy, kteří jste na konto ADRA darem 30,- nebo více korun
přispěli. V našem městě to bylo celkem 12 346,- Kč.
Chtěli bychom vám tímto poděkovat, vám, všem zúčastněným, i těm, kteří na konto ADRA přispíváte
pravidelně v projektech Mince denně, ADRA ÚL,
formou DMS nebo jiným způsobem.
Sbírka byla jako tradičně rozdělena na tři třetiny. Jedna třetina sbírky bude použita na projekty
realizované v jednotlivých regionech ČR - v našem
případě podporujeme poradnu ADRA Pyramida
pomoci v Hradci Králové, která slouží obětem domácího násilí a také obětem trestné činnosti.
Druhá třetina je připravena pro okamžitou pomoc při mimořádných krizových událostech doma
i ve světě a poslední část je určena na dlouhodobé
zahraniční rozvojové projekty. V těch jsou kupříkladu zahrnuty projekty podpory prevence v boji proti
AIDS v Kambodži.

Částka třiceti korun není náhodná. Je symbolem
jednotlivých dnů v měsíci. „Chceme takto podpořit
návyk pravidelného denního odkládání drobných
prostředků na dobročinné účely. Mince denně věnovaná pro dobrou věc, stane-li se návykem více
lidí, může mít v konečném důsledku podobu velké
pomoci. I oněch symbolických třicet korun za měsíc
je víc, než denní mzda v některých chudých částech
světa,“ to jsou slova ředitele nadace ADRA, pana
Vítězslava Vursta.
ADRA ČR působí v České republice od roku
1992. Pomáhá lidem v nouzi v zahraničí i u nás.
Pracovníci humanitární organizace ADRA si velmi
váží všech drobných přispěvatelů a podporovatelů
její práce a jsou si vědomi, že bez jejich praktických
projevů důvěry by těžko mohli pomoci uskutečnit
mnohé projekty.
Pokud jste ochotni se i dnes podílet na činnosti pro ty, kdo jsou v nouzi, příspěvky je možné
posílat prostřednictvím SMS ve tvaru DMS ADRA
na číslo 87777. ADRA o své činnosti pravidelně
informuje prostřednictvím médií a na stránkách
www.adra.cz.
Aleš Kocián

VELIKONOČNÍ ZÁŽITKY Z HRADU SVOJANOVA
My, děti z Mateřské školy Rozmarýnek Polička,
se chceme s vámi podělit o hezké zážitky z pěkně prožitého dne o velikonoční sobotě na hradě
Svojanově. Tam jsme si vyjely s rodiči autobusem.

Radostná nálada nás provázela již cestou v autobusu. Po příjezdu na hrad nás upoutaly výtvarné
dílničky určené všem dětem.
Odtud jsme si odnesly pěkné výrobky z proutí,
papíru a šustí. Jaké to bylo překvapení, když se
v bráně hradu objevil sám král Přemysl Otakar II.
se svojí družinou. Po příjezdu na nádvoří zahájil
hradní sezónu a předal klíč panu kastelánovi. Pak
následovalo naše vystoupení s velikonočním a jarním pásmem.
Po této naší kulturní vložce jsme s napětím
očekávaly vystoupení šermířů, jejichž mistrovské
umění jsme si někteří vyzkoušely mezi sebou na
nádvoří. Unaveny sluníčkem, pěknými zážitky
a namlsány sladkostmi, jsme se vracely domů plny
pěkných dojmů.
Děti z Mateřské školy
Rozmarýnek Polička

KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Květen 2008
KINO POLIČKA
sobota velký sál TD v 19,00 hodin
2. 5.
POCHYBY
Píše se rok 1964. Charismatický kněz, otec
Flynn, se pokouší o jisté uvolnění přísných
pravidel církevní školy v Bronxu, na jejichž
dodržování železnou rukou dohlíží sestra
Aloysius Beauvierová (Meryl Streep), tamní
přísná a krutá ředitelka. Komunitou zmítají
divoké politické změny a na školu byl přijat
první černošský student. Když se ale mladá a nevinná sestra James podělí se sestrou
Aloysius o své obavy z toho, že otec Flynn
věnuje Donaldovi až příliš osobní péči,
pustí se sestra Aloysius do odhodlaného
boje, jehož výsledkem by mělo být odhalení pravdy a vykázání Flynna ze školy.
Aniž by měla, kromě své morální jistoty, jediný důkaz, rozhodne se poměřit s otcem
Flynnem sílu svého odhodlání v osobním
souboji, který může svými katastrofálními
důsledky ohrozit celou školu.
Drama, USA, 104 minut, české titulky, mládeži nevhodný do 12 let
Vstupné: 70,- Kč
úterý
5. 5.

dětských knížek současnosti sama autorka předlohy, hodně to znamená. Kate
DiCamillo, která svým dobrodružným
příběhem o malém myšákovi, toužícím
konat velké skutky, způsobila celosvětový
literární poprask, pevně věří, že stejný zájem vyvolá i filmové zpracování.
Animovaná komedie, USA, 2008, 94 min,
český dabing, mládeži přístupný
Vstupné: 70,- Kč
úterý
26. 5.

velký sál TD v 19,00 hodin
VÉVODKYNĚ
Historický film o anglické šlechtičně Georgianě, praprapratetičce princezny Diany.
Podobně jako ona byla oslňující, charismatická a veřejností milovaná. V osobním
životě jí ale štěstí nepřálo...
Hrají: Keira Knightley, Ralph Fiennes
Historické drama, USA, Anglie, Itálie, Francie, Dánsko, 2008, 110 minut, přístupný
Vstupné: 65,- Kč

Předprodej vstupenek
v Informačním centru Polička (461 723 800)
a hodinu před začátkem
akce v pokladně TD.

velký sál TD v 18,00 hodin
BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘIPAD
Pro superpsa BOLTA je každý den plný
dobrodružství, nebezpečí a intrik – alesRezervace vstupenek je možná
poň do té doby, dokud kamery natáčejí.
i přes internetové stránky TD
Když se hvězda televizní show nešťastnou
www.tyluvdum.cz
náhodou dostane místo do Hollywoodu
do New York City, začíná prožívat své
největší dobrodružství v životě – skutečnou cestu po skutečném světě. Ozbrojen
pouze deziluzemi, že všechny jeho ohromné skutky a schopnosti jsou skutečné,
a s pomocí dvou prazvláštních společníků,
kteří cestují s ním: unavenou, vyhozenou
Zveme vás na výstavu
domácí kočkou jménem Mittens a televizí
RADOVAN SELINGERposedlým křečkem v plastikovém balónu -PRÁCE Z PRÁCE aneb Na
jménem Rhino, Bolt objevuje fakt, že k to- čem jsem pracoval, když
mu, aby se stal hrdinou nepotřebuje žádné
jsem nepracoval
super schopnosti.
Animovaný/rodinný, USA, 103 min, český
středa 13. května od
dabing, mládeži přístupný
19 hod. v přednáškovém
Vstupné: 70,- Kč
sále CBM
Beseda s Arnoštem Lustigem
velký sál TD v 8.15 a 10.15 hodin
Jeden z nejvýraznějších českých spisovatelů hosPŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
tem dalšího z literárních setkání
Příběh o Zoufálkovi je tak trochu jiný
Vstupné 40,- Kč
animáč. Vizuálně se od svých lehce umělohmotně působících kolegů liší stylizací,
středa 27. května od 17 hod. v čítárně knihovny
která připomíná obrazy slavných vlámPraktický seminář pro rodiče
ských malířů.
s dětmi předškolního věku
Filmové představení pro školy
Chcete, aby vaše dítě bylo připravené na vstup do
Animovaná komedie, USA, 2008, 94 min, základní školy? Bojíte se, že nemá dostatečnou slovní
český dabing, mládeži přístupný
zásobu a chybí mu důležité řečové dovednosti? Přijďte
Vstupné: 40,- Kč
si popovídat, zahrát na rytmické nástroje, rozcvičit
mluvidla, nacvičit správné dýchání a naučit se zhuvelký sál TD v 18,00 hodin
debněné říkanky s pohybem!
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
Pořádá centrum MaTami.
Filmová verze Příběhu o Zoufálkovi je
pastvou pro oči i pro duši.“ Když takhle
Plánovaný křest knihy Otvírání studánek
mluví o adaptaci jedné z nejoblíbenějších
se z technických důvodů odkládá.

PROGRAM KNIHOVNY
NA KVĚTEN

úterý
19. 5.

úterý
19. 5.

LITOMYŠL
28. – 31. 5.
Oslavy 750 let povýšení Litomyšle na město
28. 5. od 19,30 hod. / Smetanův dům
Vilém Blodek : V studni – koncertní provedení opery
29. 5. od 19,00 hod. / Zimní stadion
Ewa Farná se skupinou
30. 5. od 15,00 hod. do rána / na různých
místech v Litomyšli
Proč bychom se netěšili – hospoda na náměstí, dětský program, ohňopády …
Noc otevřených dveří památek aneb Ještě
je brzo jít spát
SVITAVY
2. 5. od 19,00 hod. / Fabrika
Janet Robin (USA) sólový koncert
… zabijácká kytaristka, ale také skvělá
zpěvačka a skladatelka
5. 5. od 19,00 hod. / Kinokavárna Galaxie
Hudební kavárna
Jiří Černý uvádí U2
11. 5. od 19,00 hod. / Kinokavárna Galaxie
Večer pod lucernou … s horolezcem Romanem Langrem
Známý horolezec bude vyprávět především o expedici Annapurna 2008 a promítne film o výstupu na dva nejvyšší africké
vrcholy – Kilimandžáro a Mt. Keňa v roce
2007
15. 5. 19,00 - 23,00 hod./ Fabrika
OLDA ŘÍHA - kytara, hlas a srdce Katapultu
Koncert a setkání fanoušků jako vzpomínka na Dědka, od 17,00 - 19,00 setkání
fanoušků, po koncertě autogramiáda, fotogramiáda, dárečky, rozhovory, Retro disco
Kačer, pivo, doutníky,...
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
10. 5. od 19,00 hod. / dvorana muzea
Vlasta Redl - recitál
16. 5. od 13,00 – 24,00 hod. / moravskotřebovský
zámek
Domácí zabíjačka - festival
Všichni řezníci, řeznice a ti, kteří mají ve
svém jméně základ tohoto slova, mají vstup
zdarma.
20. 5. v 8,30 a v 10,00 hod. / dvorana muzea
The Fortyfingers – výchovný koncert
Originální hudební seskupení čtyř klavíristů, hrajících na dva nebo i na jeden klavír.
VYSOKÉ MÝTO
1. 5. od 14,00 hod. / barokní areál Vraclav
Barokní slavnost na Vraclavi
Barokní hudba, divadlo, ukázky dobových
tanců a šermířského umění, kramářská
pouť.
1. 5. – 28. 10. / barokní areál Vraclav
výstava Válečnictví v době baroka
Zahájení v rámci Barokních slavností
23. – 24. 5. / náměstí Přemysla Otakara II.
Národní přehlídka dětských dechových
hudeb Čermákovo Vysoké Mýto
Muzikálová, swingová… hudba, mažoretky
a mužoreti
23. 5. od 19,00 hod
koncert skupiny 100 °C
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TYLŮV DŮM POLIČKA

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Tylův dům v Poličce Vás zve na výstavu akademického malíře KARLA DEMELA.
Výstava je zařazena do doprovodného programu letošního 12. ročníku Martinů festu a potrvá
do 29. května 2009 v sálku Bohuslava Martinů
v Tylově domě.
KAREL DEMEL (grafik, malíř a ilustrátor)
“Tvorba je pro mne především kladení otázek. Vyhýbám se velkým proklamacím a manifestům. Pocituji
příliš velký respekt před materiálem. První vryp do
čisté, lesklé mědi vnímám velmi dramaticky. Pak se
deska stále víc a víc poddává, až je pro mne obtížné
vystihnout okamžik kdy přestat. Tím se dá hodně
zkazit...“

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. Zájemci
o tento kurz tance musí v roce 2009 dosáhnout
16 let.
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.

středa
6. 5.

malý sál TD v 9,00 hodin
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE
Pronájem firma BREMI

středa
6. 5.

vestibul TD
PRODEJNÍ AKCE
Pronájem

čtvrtek vestibul TD
7. 5.
PRODEJNÍ AKCE
Pronájem
čtvrtek malý sál TD v 19.30 hodin
7. 5.
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE PRO
DOSPĚLÉ
Kurz vede Taneční škola Ellis Svitavy.
sobota velký sál TD v 15,00 hodin
9. 5.
MARTINŮ FEST 2009 (doprovodný
program)
Bohuslav Martinů: Otvírání studánek
Účinkuje Ženský pěvecký sbor Iuventus
paedagogica, recitace Alférd Strejček.
Dobrovolný příspěvek
neděle velký sál TD v 10.30 hodin
10. 5. MICHAL JE KVÍTKO
Oblíbený herec MICHAL NESVADBA
vystoupí s novým programem pro dětské
diváky MICHAL JE KVÍTKO! Michal, bez
ohledu na počasí i roční období dokáže,
že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe.
Roztančí sál v různých rytmech třeba
letní plážové samby, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny! Pokropte ho vodou
a nikdy nezvadne. A to ještě nevíte, co
se děje za plotem v Michalově zahrádce!
Kopretina zpívá, kaktus do všeho mluví,
konev má rýmu a umělá kytka z toho má
dokonce legraci! Tak se přijďte bavit s námi! Už nyní se na vás moc těšíme!
Pronájem – Pragokoncert Praha
Vstupné: 140,- Kč
pondělí Palackého náměstí v 10.00 a 14,00 hodin
11. 5. MARTINŮ FEST 2009
Pouliční divadlo na chůdách
pondělí hrob B. Martinů v 16.45 hodin
11. 5. MARTINŮ FEST 2009
Pietní akt u hrobu Bohuslava Martinů
pondělí salónek B. Martinů TD v 17.20 hodin
11. 5. MARTINŮ FEST 2009
Vernisáž obrazů akad. malíře Karla Demela

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

1. 5.

MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
2. - 3. 5.
MUDr. Teplý Michal,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
8. 5.
MUDr. Veselíková Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461 614 569
9. - 10. 5. MUDr. Zeman František, Litomyšl,
Smetanovo nám. 132, 461 613 827
16. - 17. 5. MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 733 152 435
23. - 24. 5. MUDr. Adamcová Silva, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
30. - 31. 5. MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
6. - 7. 6.
MUDr. Cacek Tomáš, Trstěnice 184,
461 634 157
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.
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pondělí velký sál TD v 18,00 hodin
11. 5. MARTINŮ FEST 2009
Veselohra na mostě, Hlas lesa
Komorní filharmonie Pardubice
Vstupné: 120,- Kč (90,- Kč důchodci, studenti, členi KPH)
úterý
12. 5.

velký sál TD v 19,00 hodin
MARTINŮ FEST 2009
Ozvěny Pražského jara
Ivan Ženatý – housle, Stanislav Bogunia
– klavír
Vstupné: 90,- Kč (60,- Kč důchodci, studenti, členi KPH)

středa
13. 5.

velký sál TD v 17,00 hodin
MARTINŮ FEST 2009 (doprovodný
program)
Bohuslav Martinů: Kdo je na světě nejmocnější
Balet v provedení žáků tanečního oboru
Základní umělecké školy

Bohuslava Martinů Polička.
Dobrovolný příspěvek
čtvrtek velký sál TD v 10,00 hodin
14. 5. MARTINŮ FEST 2009
Koncert pro harfu a flétnu
Výchovný koncert pro střední školy
Vstupné: 30,- Kč
čtvrtek velký sál TD v 19,00 hodin
14. 5. MARTINŮ FEST 2009
Koncert pro harfu a flétnu
Jana Boušková – harfa, Jan Ostrý – flétna
Vstupné: 90,- Kč (60,- Kč důchodci, studenti, členi KPH)
neděle kostel sv. Jakuba v 18,00 hodin
17. 5.
MARTINŮ FEST 2009
Otvírání studánek / Mikeš z hor
Vstupné: 120,- Kč (90,- Kč důchodci, studenti, členi KPH)
pondělí vestibul TD
18. 5. PRODEJNÍ AKCE
Pronájem firma ORION
středa
20. 5.

velký sál TD v 17,00 hodin
MARTINŮ FEST 2009 (doprovodný
program)
Vystoupení Základní umělecké školy
Bohuslava Martinů Polička
Literárně dramatický obor.
Dobrovolný příspěvek

čtvrtek malý sál TD od 13,00 hodin
21. 5. ČLENSKÉ FÓRUM ASOCIACE
TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH
CENTER ČR
čtvrtek malý sál TD v 19.30 hodin
21. 5. ZÁKLADNÍ KURZ TANCE PRO
DOSPĚLÉ
Poslední setkání účastníků kurzu.
úterý
26. 5.

vestibul TD
PRODEJNÍ AKCE
Pronájem

středa
27. 5.

velký sál TD ve 13,00 hodin
BESEDA S MUDr. RADIMEM UZLEM
SVČ Mozaika Polička

čtvrtek velký sál TD v 19,00 hodin
28. 5. Dany Laurentová
DRAHOUŠKOVÉ
Drahouškové jsou komedií pro pět herců,
která se velice vtipnou, neotřelou a výstižnou formou zabývá otázkou fungování rodiny v jednadvacátém století, tedy
otázkou, jež je i u nás aktuální a stále
palčivější.
Divadlo Kalich Praha (Jana Paulová, Pavel
Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svobodová)
Divadelní představení v rámci abonentního cyklu JARO 2009
Vstupné: prodej zbylých vstupenek:
190,- 170,- 150,- Kč

INZERUJTE V JITŘENCE
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
PÁTEK 8. 5. – 20,00 BIGBEATOVÁ TRACHTA
VÍTKOVO KVARTETO – big beatová klasika
jejíž počátky sahají do roku 1982 www.longhand.cz
WALDA GANG – dávno ne pouze revival písní
Waldemara Matušky www.waldagang.cz
MOTOREST BAND – poličské uskupení ostřílených muzikantů www.motorestband.cz
Nehrajem čistokrevný hardcore, ale je tam cítit
hodně.Do toho „hácéčka“ se trochu rapuje
a řve.Zkrátka a dobře zewl-core.Původní název Bloody Work dnes už jen BW.Více na http:
//www.bwhc.wz.cz Hudbu kapely GUN TO
PIGS, jež oficiálně vznikla v roce 2006, někdo
lichotivě nazval „old school dupanica“.
Mezi její oblíbené žánry určitě patří hard core,
ale tvorbu ovlivňuje mnoho stylů a ještě více
kapel. Další informace napoví ukázka v podobě 4 songů z demo nahrávky „Tváří v tvář“,
která vznikla ve studiu BENAS
Vstupné:
150,-předprodej/180,- na místě

PÁTEK 15. 5. - od 20,00 JAZZOVÝ VEČER
Lucien Dubuis Trio (CH)
Lucien Dubuis - alt saxofon, basklarinet, Roman Nowka - kytara a baskytara,
Lionel Friedli - bicí
Hudba tria švýcarského saxofonisty Luciena
Dubuise je výsledkem nových definic, nových
obzorů hudby 21. století. Směsice genů Johna
Coltranea a Beastie Boys. Koncert této výjimmečné švýcarské crossoverové jazzové trojice
se vyznačuje neobyčejným drivem a obrovským pódiovým nasazením s jakým se jen tak
nesetkáte. Zapomeňte na Tres Hombres, teď
jsou tady tito tři Švýcaři. www.luciendubuis.ch
Vstupné: 120,-/ studenti zdarma
STŘEDA 20. 5. – od 20,00 NA ZELENOU
Trocha praxe z veteriny
Další beseda v rámci pravidelného cyklu Na
zelenou. Tentokrát přijde veterinární lékařka
MVDr. Gabriela Zajícová, která ošetřuje převážně malá zvířata a exoty, s „Trochou praxe

POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ 2009
www.rockoupani.cz, www.divadelniklub.cz

Pátek - 29. 5. 2009
Hlavní scéna (A):
16,00-16,40 VISION DAYS
17,00-17,40 DO VĚTRU
18,00-18,40 BOO
19,00-19,40 KRUCIPÜSK
20,00-21,00 HYPNOTIX
21,30-22,30 CHAINSAW (PL)
23,00-00,00 ČERTŮF PUNK
00,30-01,30 CARTONNAGE
Malá scéna (B):
Uvádí Radomil Uhlíř
15,30-16,10 GERDA BLANK (NZ)
16,30-17,10 GRAND SLAM
17,30-18,10 DĚDOVY BLECHY
18,30-19,10 PHOSGENE GIRLS
19,30-20,30 MEMORIA
21,00-22,00 UŽ JSME DOMA
22,30-23,30 MIDI LIDI
00,00-01,00 ATTARI TERROR
01,30-02,30 SPS
Jungle Stage (C):
20,00-21,30 BONUX (Svitavy)
21,30-23,00 JANYCH (Drtek/Pardubice)
23,00-02,00 LEARY vs. E-LOGIC B2B set
(tyt/Kladno)
02,00-03,30 -N1X- (beatrain crew/Polička)
03,30-05,00 PIXIE (tele2beatz/Praha)
05,00-06,30 EMPECKO (mpsystem/Polička)
06,30-08,00 ROZ-HLAS (Drtek/Pardubice)
Sobota - 30. 5. 2009
Hlavní scéna (A):
12,00-12,40 KRAJDA BLUES
13,00-13,40 TAKIN`OFF
14,00-14,40 KONFLIKT
15,00-15,40 TÖRR
16,00-17,00 BUTY
17,30-18,30 PSISKAPSY
19,00-20,00 TIMUDEJ
20,30-21,30 KRYŠTOF

22,00-23,00 DUBIOZA KOLEKTIV (BIH)
23,30-00,30 GREEN FROG FEET (DE)
01,00-02,00 HÁRLEJ
Malá scéna (B):
Uvádí Radomil Uhlíř
11,30-12,10 XINDL X
12,30-13,10 TRIO DE JANEIRO
13,30-14,10 HIV-POSITIVE
14,30-15.10 DAGMAR ANDRTOVÁ
VOŇKOVÁ
15,30-16,30 DUKLA VOZOVNA
17,00-18,00 EYE FOR AN EYE
18,30-19,30 KVARTET DR. KONOPNÉHO
20,00-21,00 JOY DISASTER (FRA)
21,30-22,30 PEŤO TÁZOK & KARAOKE
TUNDRA (SK)
23,00-00,00 MALIGNANT TUMOUR
00,30-01,30 BUDOÁR STARÉ DÁMY
02,00-03,00 100°C
Jungle Stage (C):
15,00-16,00 LHS (Polička)
16.00-20.30 Happy house afternoon:
Djs THLE PIPE, TOMASHEK,
DEEP J
20,30-21,30 MAJKA (Spratekk sound)
21,30-22,30 DEVYB (squat676)
22,30-23,30 SIDE9000
(owntempo rec.)
23,30-00,30 VACZECH (bassinfection/cbs)
00,30-01,30 LALOWSKI (re.sound)
01,30-03,00 NEWSCIENTIST ENG (Live act)
03,00-04,30 X.MORPH (Redrum/Fléda,
Brno)
04,30-05,30 PENNY (Hybrid mechanic
sound)
05,30- ??:?? SUD (Wattox sound system)
Ceny vstupenek:
Předprodej:
Na místě:
Sobota na místě:
Pouze na pátek na místě:

330,- Kč
390,- Kč
290,-Kč
250,- Kč

Předprodej:
www.ticketstream.cz, IC Polička, Divadelní klub, Knihkupectví Dolejš, Setronic Litomyšl, Muzika Kalibán
Litomyšl, veškerá prodejní místa ticketstream
Partneři festivalu: Poličský pivovar a Coma – Unet.cz

z veteriny“. Doprovázet ji bude MVDr. Nela
Čižinská, jejímž zaměřením je péče o koně.
Dozvíme se:
• Co s nalezenými mláďaty
• Jak je to s parazity, zvířaty a lidmi
• O základním ošetření zvířat
při nejčastějších úrazech
• První pomoc domácímu i divokému
zvířeti
• Pár historek z praxe
Velká část besedy bude vyhrazena odpovědím
na dotazy. Přijde také zástupce ze zvířecí říše,
abychom se opravdu mohli věnovat praxi.
A co je smyslem besed Na zelenou? Informovat
zasvěcené, nahlodávat lhostejné a zejména podávat co nejširší obraz problematiky ekologie
a trvale udržitelného rozvoje všem, kteří mají
zájem dozvědět se něco nového.
ČTVRTEK 21. 5. SOUKROMÁ AKCE
PÁTEK 22. 5. – od 20,00 KAREL PLÍHAL
Jedna z ikon českého písničkářství doveze do
Poličky nejen hudbu, ale také spoustu říkanek.
„Bez zubů šišlám / ať žije išlám.“
Pořad Karla Plíhala je nevhodný pro děti do
deseti let.
Vstupné: 150,-předprodej/180,- na místě
Předprodej bude probíhat v IC Polička a Divadelním klubu.
SOBOTA 23. 5. – od 21,00
„MAKE SILLY STEP“- jungle night
Bassrangers.cz : DJ MASACHR, DJ AUSTRALOPYTEKUS, MC PAPARIOT, DJ ZBYSZEK,
DJ J. COBB Vstupné: 50,- Kč

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 7. 5. – od 20,00
Noc nevěsty
Drama, Československo, 1967, 90 min
Režie: Karel Kachyňa
Hrají: Jana Brejchová, Mnislav Hofmann,
Gustáv Valach, Josef Kemr, Josef Elsner, Čestmír Řanda st., Jaroslav Moučka.
Podzim a zima 1950: Do Týnce se po sebevraždě statkáře Konvalinky vrací jeho dcera,
bývalá jeptiška. Zjitřené náboženské cítění
a odpor proti násilné kolektivizaci vedou
k tragickým událostem, které vyvrcholí během
štědrovečerní noci... Tato syrová balada je jedním z nejpůsobivějších filmů autorské dvojice
Karla Kachyni a Jana Procházky.
ČTVRTEK 14. 5. – od 20,00
Nepohodlný
Drama/Thriller
USA/Velká Británie, 2005, 129 min
Režie: Fernando Meirelles
Hrají: Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Hubert Koundé, Danny Huston.
V odlehlé části severní Keni je nalezena
brutálně zavražděná aktivistka Tessa Quayle.
Její manžel Justin, člen Britského vysokého
komisařství v Nairobi, se rozhodne vyšetřit
smrt manželky na vlastní pěst. Důkazy ukazují
na zločin z vášně. Proto se Quayle pronásledovaný výčitkami a pověstmi o nevěrách své
zesnulé ženy, vydává po stopách její minulosti.
Bude muset riskovat vlastní život a projít tři
kontinenty, aby odkryl pravdu. Díky přístupu
k diplomatickým tajemstvím začne postupně
odhalovat spiknutí, které je mnohem rozsáhlejší, než by si kdy dokázal představit...
Cena za každé představení 30 Kč.
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CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ V KVĚTNU
Kolektivní
výstava
poličských výtvarníků 12 Z POLIČKY
11. dubna - 24. května 2009
- malý a velký výstavní sál Centra Bohuslava
Martinů

Úvodní slovo pronesl ředitel muzea David Junek
a kurátor výstavy PhDr. Karel Jaroš. Na vernisáži
zatančila Lucie Charouzová za hudebního doprovodu Aleše Hegra a Vítka Cacha.

Délka programu je variabilní, dle časových
možností účastníků 45 – 90 min.
Vstupné:
děti/studenti/důchodci/dospělí 30,- Kč

Otevírací doba:
květen: út - ne 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 h.
Vstupné: děti 10,- Kč, dospělí 20,- Kč, rodinné
vstupné 40,- Kč

Zájemcům doporučujeme předem se objednat
na tel.: 461 723 855 nebo na e-mailem na adresu
pavla.pavlickova@seznam.cz

Výtvarná
výstava
„12 z Poličky“ představuje výběr z tvorby dvanácti významných umělců,
jejichž život je úzce provázán s Poličkou. Na výstavě jsou prezentována díla Bořivoje Borovského, Veroniky Bromové, Pavla Herynka, Ludmily Jandové,

Otevření CBM - starosta při rozhovoru s NTDTV

Vstupní hala CBM

Výstavní sál CBM
Vladimíra Kopeckého, Ivo Křena, Martina Pawery,
Marka Rejenta, Zbyška Siona, Jiřího Šindlera, Jana
Štěpánka a Miroslavy Zychové.
Výstava byla zahájena v sobotu 11. dubna 2009
ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů.

Expozice Městského muzea a galerie
Polička a Centra Bohuslava Martinů
budou

v pátek 1. a 8. května
otevřeny
„Je pozdní večer – první máj,
večerní máj – je lásky čas“
1. května, v tento sváteční den,
budou mít proto všichni Vilémové,
Hynkové a Jarmily vstup do expozic
Centra Bohuslava Martinů v Poličce

ZDARMA!
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Lucie Charouzová při vernisáži „12 z Poličky“

Orchideje - dar holandských partnerů

Výtvarná dílna pro veřejnost k výstavě
„12 z Poličky“
středa 20. května 2009 od 18.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů
Výtvarná dílna k výstavě „12 z Poličky“ 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 účastníci
programu seznámí s tématy, technikami a postupy, které ve své tvorbě umělci uplatnili. Program
je založen na skupinové i individuální tvořivé práci
a komunikaci.

Školní třída Bohuslava Martinů

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:
DĚTI BEZ ÚRAZU
Akce pro základní školy podpořená
Pardubickým krajem.
Pořádano ve spolupráci s Policií ČR,
Záchranným hasičským sborem, Červeným křížem a Pionýrem.
Termín: 18. - 20. 5.
Místo:
Požárnická zahrada Polička
Info:
Zdeňka Švecová
VARIACE NA LÉTO
- výtvarná dílna pro děti od 1. tříd
- výroba letního modelu – tričko, plátěná taška
Termín: středa 13. května
Čas:
od 15,00 do 16. 30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
80,- Kč, s členskou kartou 75,- Kč
cena zahrnuje materiál na barvení
a malbu, plátěnou tašku a kurzovné
S sebou: tričko
Přihlášky: do 11. 5., počet účastníků je omezen
Lektor:
Pavína Bidmonová, Monika Chalupníková
Info:
Radka Sobolová
BESEDA S MUDr. RADIMEM UZLEM
- pro studenty středních škol
- uzavřená akce
Termín: středa 27. května
Čas:
13,00 hod
Místo:
Tylův dům Polička - velký sál
Info:
Radka Sobolová
DEN DĚTÍ
- zábavné odpoledne pro děti i celé
rodiny, soutěže a hry
- tentokrát na téma loupežníci
Termín: neděle 31. 5.
Čas:
14,00 – 17,00 hod.
14,30 – vystoupení šermířské skupiny
SKANDÁLIA
Místo:
městský park u hradeb – Polička
Pozn.:
za nepříznivého počasí se akce nekoná
Info:
Radka Sobolová, informace včas obdrží jednotlivé školy

LETNÍ TÁBORY SVČ MOZAIKA POLIČKA
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, 680,- Kč
Termín: 7. 7. - 10. 7.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, 850,- Kč
Termín: 13. 7. - 17. 7.
S vůní mandragory v Golemových stopách…
LETNÍ TÁBOR Maděra, 2600,-Kč
Termín: 24. 7. - 3. 8.
ADDAMSOVA RODINA
LETNÍ SPORTOVNÍ PRÁZDNINOVÝ
TÁBOR SVRATOUCH, 3100,-Kč
Motto tábora: „Radosti na táboře
bude dosti, jen dejte bacha na své
drahocenné lidské kosti!“
Termín: 4. 7. - 11. 7.
TAJEMNÝ HRAD SVOJANOV
LETNÍ TÁBOR NA HRADĚ, 4100,- Kč
S Františkem Povídálkem a jeho
kamarády společně vysvobodíme
hradní strašidla.
Termín: 16. 8. – 23. 8.
LETNÍ TÁBOR „KRÁSNÉ “
TRADIČNÍ LETNÍ REKREAČNÍ TÁBOR
S BOHATÝM PROGRAMEM, 2900,-Kč
Termín: 11. 7. - 19. 7.
LETNÍ VODÁCKÝ TÁBOR,
ŘEKA HRON SLOVENSKO, 4250,- Kč
Termín: 25. 7. - 2. 8.
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR,
TRHOVÁ KAMENICE, 2550,- Kč
Termín: 16. – 23. 8.
Kompletní informace jsou k dispozici na www.
mozaika-policka. cz
Dítě můžete na tábor přihlásit on-line, přímo
z vašeho počítače. Dítě má místo na táboře
jisté až po zaplacení. Bez platby není přihláška
závazná. Přednost mají přihlášky s platbou

POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ 2009
29. - 31. 5.
Vážení přátelé, rok se s rokem sešel a vrána k vráně sedá, proto si vás dovolujeme upozornit, že se již
po dvanácté uskuteční festival plný hudby, divadla
a filmu. Festival, který znáte pod názvem POLIČSKÉ
ROCKOUPÁNÍ. Pro tento účel se opět otevře brána
koupaliště v Poličce a to ve dnech 29. – 31. 5. Tuto,
nejen hudební, trachtu pořádá Divadelní spolek Tyl
ve spolupráci s městem Polička a za podpory Pardubického kraje. Nikdy bychom se neobešli bez našich
partnerů, kteří nás významně podporují. Jsou to,
mimo jiné, tito: MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR V POLIČCE
a COMA – UNET. Vřelé díky.
Jak již bylo uvedeno, akce se koná v areálu koupaliště ve městě jménem Polička, přesnou polohu,
program a jiné užitečné informace naleznete určitě na
www.rockoupani.cz.
Až uslyšíte v pátek 29. května okolo třetí hodiny
odpolední dunění, které se po bližším poslechu ukáže jako hudba, dejte krk na to, že slyšíte aparát firmy
EDWARD. To již bude začínat program na tzv. malé
scéně, která je sice menší prostorem, ale pestrostí
a rozmanitostí dokonalá. Uvádět ji bude Radomil Uhlíř. A nyní snad dovolte několik interpretů: DAGMAR
ANDRTOVÁ VOŇKOVÁ, PEŤO TAZOK A KARAOKE
TUNDRA, MALIGNAT TUMOUR... O několik minut
později rozpřáhne své paže scéna velká, neboli scéna
A. (Program je časově nastaven tak, abyste toho stihli
co nejvíce.) To se již budete moci jako voda valit do
koupaliště a vychutnávat vše, co uznáte za vhodné.
Několik vystupujících: KRYŠTOF, BUTY, DUBIOZA
KOLEKTIV, KRUCIPÜSK, HIPNOTIX...
Za povšimnutí stojí také třetí scéna přezdívaná
Jungle stage. Tato scéna bude hostit přátele elektronické hudby, ale nejen je. Na své si příjdou i příznivci filmu a divadla. Uvádím několik příkladů: PIXIE, NEW
SCIENTIST. Nu a možná něco navíc. Zkrátka a dobře
se na vás těší po všechny tři dny přes 50. hudebních
kapel a jiných účinkujících.
Závlahou pro vaše rozohněná hrdla bude dozajista poličské pivo, podávané příjemným personálem
v pivním stanu. Pokud někomu po pivu vyhládne,
může, kromě baru s tvrdým alkoholem, navštívit stan
jídelní, v něm bude řada pokrmů připravená SOU
A SOŠ POLIČKA.
Vstupné je letos pro známé i neznámé, staré či
mladé, vykoumáno takto:
Předprodej na oba dny:
330,- Kč
Na místě na oba dny:
390,- Kč
Vstupné na pátek:
250,- Kč
Vstupné na sobotu:
290,- Kč
Do areálu je zakázáno vnášet sklo, zbraně a zvířata. Za všechny pořadatele se za deště, slunce či sněhu
těšíme na viděnou v květnu na koupališti.
J.K.

VELIKONOCE NA HRADĚ MĚLY ÚSPĚCH
Hrad Svojanov je od letošního roku otevřen
celoročně, hlavní návštěvnickou sezónu ale zahájil
o velikonočním víkendu. Akce s názvem Velikonoce na hradě byla připravena společně se Střediskem volného času Mozaika Polička. Na nádvoří
hradu se střídala v hodinových intervalech různá
vystoupení.
V sobotu to byla představení skupiny historického šermu Klíč a meč z Písku a dětí z mateřské školy Rozmarýnek Polička, v neděli opět
vystoupení skupiny historického šermu Klíč
a meč a folklorního souboru Lubeňáček. V sobotu
v 11 hodin na hrad přijela na koních družina krále
Přemysla Otakara II., která symbolicky zahájila
hlavní návštěvnickou sezónu.
Po oba dny probíhal dobový jarmark s ukázkami řemesel, na nádvoří u domu zbrojnošů byly
připraveny výtvarné velikonoční dílny pro děti
i pro dospělé a prohlídky hradu oživovaly hrané
scénky skupiny historického šermu Páni z Cornštejna. Pokoje hradního paláce byly vyzdobeny

velikonočními motivy a díky tomu získaly jedinečnou atmosféru. Skvěle zdobené perníčky a další
dekorace byly takřka uměleckými díly a mimo to
krásně provoněly prostory hradu. Velká výstava
prací zájmových kroužků SVČ Mozaika byla nainstalována v hradní galerii.

Po oba víkendové dny návštěvnost hradu
Svojanov lámala rekordy. V sobotu si hrad prohlédlo 1144 a v neděli dokonce 1216 návštěvníků. Také na velikonoční pondělí hrad navštívilo
814 lidí. Návštěvníci přijeli z mnoha koutů naší
země, z Plzně, Kladna, Prostějova, Brna, ale i ze
sousedních zemí, Slovenska (z Košic a Bratislavy)
a Rakouska. V sobotu na hrad zavítali také zájemci
dokonce až z daleké Indie.
Celá akce v takovém rozsahu mohla proběhnout jen díky vynikající spolupráci se Střediskem
volného času Mozaika. Na tomto místě bych rád
poděkoval všem jeho pracovníkům za velký kus
práce, obětavost i úsilí, které přípavě akce věnovali.
V měsíci květnu je hrad Svojanov otevřen denně kromě pondělí. Mimo klasické trasy otevřené
v loňském roce, je nově zpřístupněn též druhý
prohlídkový okruh, představující sklepení, mučírnu, kuchyni a dům zbrojnošů.
Miloš Dempír
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DOMEČEK V KVĚTNU
Výroba přáníček pro maminky
7. 5. od 14 do 16 hod.
Den otevřených dveří
25. 5. od 9 do 16 hod
Z naší činnosti
Tanečky a zpívánky – každý čtvrtek v 10 hodin
se mohou rodiče s dětmi naučit nové písničky, říkanky, zahrát si pohádku nebo si i něco vyrobit.
V kroužku je kladen důraz na společné prožívání
aktivity rodiči a dětmi. Kroužek je otevřený pro
všechny rodiče, je dobré přijít o chvilku dřív, aby se
děti seznámily s prostředím. Kroužek vede speciální pedagožka Mgr. Romana Kysilková.
Pastelky – ve čtvrtek odpoledne je v Domečku
i kroužek pro děti – školáky. Tématem kroužku
není jen kreslení pastelkami, ale i povídání, relaxace, hraní her a další činnosti dle přání dětí. Kroužek
začíná ve 14 hodin, ale děti mohou do Domečku
přijít i dříve a třeba si pohrát, napsat úkoly. Kroužek končí v 16 hodin.
Domeček najdete v Základní škole Na Lukách,
Švermova 401, Polička, boční vchod do tělocvičny,
tel. 605 177 027.
Více info o činnosti na www.dicpolicka.com

ŘEZNÍCI Z POLIČKY
ZÁRUKA KVALITY
Ve Valašském Meziříčí se ve dnech
25. - 26. 3. konala 3. přehlídka odborných dovedností oboru řezník-uzenář. Mezinárodních soutěží
se zúčastnilo devět družstev (z toho dvě zastupovaly SOŠ a SOU Polička) s dvacetisedmi výrobky, které žáci zhotovovali v dílnách odborného výcviku.
V soutěži O nejatraktivnější výrobek vybojovalo
družstvo SOŠ a SOU Polička, ve složení Michal
Cibula, Libor Havel a Jan Kazdera (1. roč.) 1. místo za jemný šunkový nářez v aspikovém kabátku.
Družstvo SOŠ a SOU Polička, ve složení Jakub Bárta a Tomáš Křivský (2. roč.), obsadilo 2. místo za
výrobu světlého nářezu s vložkou z uzeného jazyka
a vaječných bílků, zavinutého v mandlových lupíncích. Dále si zasloužili 4. místo za játrový sýr doplněný mozaikou z uzeného špeku, vlašských ořechů
a kuřecích jater. Toto družstvo přidalo i úspěch
v soutěži O pohár valašského řezníka, kde se žáci
umístili na 3. příčce. Za příkladnou reprezentaci
školy soutěžícím děkujeme.
Za SOŠ a SOU Polička, Pavel Bureš, UOV
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
BLAHOPŘEJEME
Dne 28. 5. 2009 uplyne jeden
rok od úmrtí pana Miloslava Teleckého.
Stále vzpomíná manželka
s rodinou

To, že čas rány hojí
to je pouhé zdání
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání
Dne 30. května 2009 by se
dožila 95 let naše maminka
Jindřiška Dítětová.
Vzpomínají dcery Anežka, Jindřiška
a syn František s rodinami.

Pokud jste v posledních letech zveřejňovali příspěvek v této rubrice s fotkou vašich blízkých a dosud
jste si ji nevyzvedli v informačním centru, učiňte tak do konce května. Poté budou všechny zbylé fotografie skartovány.

POLIČKA BM – BM POLIČKA
Budova Tylova domu, kde se uskutečnil
koncert při otevření CENTRA BOHUSLAVA
MARTINŮ, byla slavnostně otevřena právě před
80 lety představením hry Luigi Pirandeliho Šest
postav hledá autora. Na plakátě, který je součásti
právě otevřené expozice, si její návštěvník přečte: hudební spolupráce Bohuslav Martinů. Jeho
vztah k rodnému městu byl tolikrát opakován,

že se těžko může najít nějaký nový kamínek do
vzpomínek na něj. Ze všech vyplývá oboustranné
trvalé pouto mezi městem Poličkou a jeho rodákem. Učitel hry na housle doporučil rodičům,
aby se syn pokusil o studium na konzervatoři.
To bylo Bohuslavu Martinů patnáct let a měl za
sebou první veřejné a úspěšné vystoupení v borovském hostinci. Studium mu umožnilo stipendium od města, které prozíravě talent svého rodáka
podporovalo.
Bohuslav Martinů kromě hudby miloval divadlo. Stalo se jeho celoživotní láskou a vypovídá
o tom skladatelova operně dramatická tvorba.
Události válečné i naše poměry poválečné neumožnily, aby se jeho díla uváděla, tím měně v Poličce. Jeho vztah s rodinou, sourozenci a přáteli
však trval i přes odloučení. Zachovala se korespondence s nimi, ale i hmatatelné důkazy sepětí
s rodným městem. Když se dozvěděl, že Hudební
ústav Poličky má nést jeho jméno, napsal z New
Yorku v roce 1949 dopis panu Františku Popelkovi, jednomu ze zakladatelů této školy. Se školou
pak udržoval písemný styk.
Když v roce 1956 vyšly gramofonové nahrávky kantáty Otvírání studánek, byla v hlavním
výstavním sále muzea její veřejná přehrávka,
které se zúčastnila sestra Bohuslava Martinů
Marie. Otvírání studánek slyšela poprvé a po
skončení produkce se nebránila dojetí. Nebyla
sama. V pozdějších letech byly Studánky hrány
na poličském jevišti mnohokráte. Básník navracející se do rodného kraje v přednesu herců Miroslava Doležala, Radovana Lukavského či Alfréda

Strejčka působí stále stejně jímavě. Při tradičních
Martinů Festech se mnozí umělci vyznávají z mimořádného pocitu být na jevišti, kde velký skladatel vystupoval.
Po zhlédnutí nově otevřené expozice Centra
Bohuslava Martinů byl jako součást této výjimečné události uspořádán koncert Martinů kvarteta.
Přenášel ho Český rozhlas 3 Vltava. Už od rána
patřila Vltava Poličce a dílům Bohuslava Martinů. Pořad byl výborně připraven a posluchači
se dozvěděli mnoho podstatného a zajímavého
o městě a pochopitelně o propojenosti skladatele
s rodným městem. Rozhovory s představiteli města, ředitelem městské galerie a muzea a dalších
byly skloubeny s hudbou Bohuslava Martinů. Co
bylo možno slyšet: Některé skladby inspirované
Poličkou, ukázky jeho jevištní tvorby, např. Malá
suita z Veselohry na mostě a další díla. V 16,00
hodin byl uskutečněn v přímém přenosu komorní koncert k otevření Centra BM. Hrálo Kvarteto
Martinů a Karel Košárek - klavír. Světově známé
kvarteto uvádí díla BM a na poličském jevišti byl
uveden smyčcový kvartet Tři jezdci a Smyčcový
kvartet č. 2. Obsazení: Lubomír Havlák – 1. housle, Irena Herajnová – 2. housle, Jan Jíša – viola,
Jitka Vlašánková – violoncello. Pianista Karel
Košárek přednesl skladbu Film v miniatuře a po
přestávce byl přednesen Klavírní kvintet č. 2. Pro
pravidelné návštěvníky koncertů i pro ty, kteří
příliš vážnou hudbu neposlouchají, přinesl koncert pěkný zážitek a znovu jsme si uvědomili
velké rozpětí hudební tvorby Bohuslava Martinů.
Kdo chtěl, mohl si po koncertu pustit znovu
Vltavu a slyšel by záběry z Jazzového festivalu
Polička 2008 a v pozdních večerních hodinách
Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 BM.
Den Bohuslava Martinů neproběhl tedy slavnostně jenom v Poličce, ale díky rozhlasovým
a internetovým vlnám, všude.
A. Klein

POLIČKA JAZZ FESTIVAL – 13. ROČNÍK 15. 4. – 18. 4. 2009
Jsou čtyři dny festivalu na město Polička moc?
To záleží na mnoha okolnostech. Hned v úvodu
napíši, že před prvním taktem festivalu jsem si
to myslel. Začátek ukázal, že v Divadelním klubu se opět bude jazzu dařit. Bodejť ne, když se
představilo jedno z nejlepších českých uskupení
Robert Balzar Trio. Trio Roberta Balcara je složeno z výborných muzikantů, což není snad ani na
místě, věc tak známou, mezi jazzmanny připomí-

i když neživá, vrtošivá fretka. Hra se jmenuje
ONEHAND JACK a zábava to byla veliká. A ještě
dva bonmoty ze hry: Existujou věci, co koupit si
nemůžeš. Existujou věci, co spočítat nesvedeš…
Páteční večer ve Velkém sále Tylova
domu:
Wrgha POWU orchestra
je tělesem interpretujícím vlastní skladby v je-

říci: zpívá pěkně, mluví děsně. Přijela ale kvůli
zpěvu a ten byl po zásluze bohatě odměňován
potleskem i obdivnými zvoláními. V mezinárodním obsazení dala vyniknout všem sólistům a ti
se také nabízené šance chápali. Nedošlo plně na
mexického zpěváka Ramireza Garciu, který dorazil až ke konci vystoupení skupiny Y. Sanchez. Ta
interpretovala skladby ze svého nového alba My
Garden, za něž byla oceněna Akademií populární

P. J. Ryba

Elizabeth Lohninger

Robert Balzar Trio

Ruchadze Band

nat. Sestava: S. Mácha - piano, J. Slavíček - drums,
R. Balcar – bass
Dopředu jsme se mohli těšit na jejich repertoár. Mnoho skladeb složil šéf souboru sám a další
patří do zlatého fondu světového jazzu. Navíc,
mnoho věcí si můžeme pustit sami z jejich výborných cédéček Overnight nebo Alone. Všichni
členové jsou mimořádně zdatní hudebníci, což
dokazují hlavně na koncertních podiích, kde
podávají zcela mimořádné výkony. Citový projev
jejich hraní je sbližuje s posluchači.

hož čele stojí Tomáš Sýkora: skladatel, aranžér,
pianista, ale také leadr kapely Nedaba. Velké
interpretační možnosti má kapela díky výborným
hudebníkům a dávají jí velké příležitosti. Vytvářejí například doprovodnou složku k dokumentárním filmům. K divadelní hře Obsluhoval jsem
anglického krále složili hudbu. Tomáš Sýkora je
skladatelem nejen jazzovým, ale věnuje se i vážné hudbě. Hraje se jeho Sonáta pro klavír na čtyři
ruce, Sonatina pro trubku a klavír či Klavírní cyklus Do větru a do tmy. Na pódiu hrála kapela ve
složení: troje housle, violoncello, flétna, klarinet
akordeon, kytara, piano, kontrabas. Po závěrečné
skladbě Hotel Paris a mohutném potlesku jsme
uslyšeli od muzikantů uznalé zvolání: „Zlatá Polička!“ Dočkali jsme se také přídavku.
Než si Yvone Sanchez srovnala mixy, chytili
jsme hodinovou sekyru. Nálada v sále byla výborná, takže to snad nikomu nevadilo. Úvodem
zazněla Bossa nova, což je oblíbený rytmus
zpěvačky. V Poličce se právem může cítit jako
domestikovaná. Její uvolněný mluvený projev
byl tentokrát ještě uvolněnější – já bych potřeboval tlumočníka z češtiny do češtiny. Musím si

Na druhém dni,
taktéž v Divadelním klubu, měl Robert Balzar
také účast, i když nepřímou. Současný italský
prozaik Stefano Benni napsal jazzovou gangsterku o chlapci, který touží hrát na nějaký hudební
nástroj, ale má pouze jednu ruku. V DK se představilo Divadlo Akropolis. Má všestranné mladé
herce a umělce, seskupené kolem taktéž mladého
režiséra Petra Haška. Hudbu k této hře složil a na
kontrabas nahrál Robert Balzar. Ze scénických
nahrávek jsme slyšeli zpívat Dana Bártu. Hráli:
Ivana Huspeková a Ondřej Pšenička a také živá,

hudby v kategorii Jazz & Blues a za Album roku.
V příjemně strávené Její zahradě jsme se skutečně
osvěžili.
Závěr večera patřil české skupině P. J. Ryba &
The Fish Men
Fish Men P.J. Ryby jsou pilní. Jezdí po celé
republice i po světě a jejich tvorba publikovaná
na nosičích je známá ve světě, zrovna tak jako
oni, víc než doma. Za CD Pavel J. Ryba & Mind
The Step drží titul amerického časopisu Jazzie
Magazine. Kapela má různou barvu a tu mění
i v průběhu skladeb. Méně používaný basklarinet
vybavil Petr Valášek příjemným kulatým tónem
i v šalmajovém rejstříku, kde se už spíše čeká
dřevcový - málem fujarový - zvuk. Totéž se dá ale
i říci o posazení do flažoletu, kde si barva a zvuk
nezadají s b klarinetem. Saxy Tomáše Křemenáka
naopak zněly syrově, ostatně, tak se to dnes nosí.
Když hraje P. J. Ryba na svou unikátní bezpražcovou kytaru, je možno se na ni dívat, ale lepší je
jen poslouchat. Patří mezi pár českých hudebníků, kteří se dokázali prosadit za hranicemi České
republiky. Tak bych mohl pokračovat, ale shrnu
to dohromady: Dynamická kapela plná přesně
aranžovaných účelných nápadů vedla posluchače
k obdivné pozornosti.
A ještě ukázka z repertoáru (bez záruky, že
všechny skladby zazněly).
• Ještě jsem to nedostala – Haven´t got yet (P-Valášek, PJ. Ryba
• Co pyje ta paní – (Whas her poison (P.J. Ryba)
• Tough talk -Natvrdo (jazz crusaders)
• Smaller wounds – Drobná zranění (P.J. Ryba)
• Topless – Nahoře (P.J. Ryba)
• Zítra bude líp – Tomorrow will be better
Jako přídavek jsme dostali skladbu Theloniuse
Monka Straight no chase – Rovnou z flašky
V sobotu večer
ještě svítilo okny Tylova domu podvečerní jasné slunce a stejně tak svítily Yellow Sisters - Žluté
sestry. Jejich hlasy skutečně svítily jasně, zářivě,
ale hlavně každá notička byla vysoustruhovaná
a prověřená nějakou vnitřní ladičkou každé
ze zpěvaček. Za ta léta jsem si zvykl na sbory
a to i v kamenných divadlech, kde slyším místo
krásně znějících akordů (a tím mám na mysli
durové, molové, zvětšené, zmenšené, dimenzované) rozvařenou bramboračku. Tady byla radost
poslouchat. A je-li v anonci programu napsáno
že je to skupina, která svým zpěvem prochází
napříč žánry soulu, funky r´n´b, world music, jazzu i reggae, nemohu už nic k tomu dodat. Jenom
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to, že mi bylo líto, že jejich vystoupení skončilo.
Představily se nám A. T. Nyass, B. Vaculíková,
L. Hawa Goldin, Leňa.
Český symfonický orchestr, Jazz Efferatt zahájil 4. dubna 2008 historicky první reprezentační
ples České republiky v Bruselu. Ples byl zdařilou
generálkou na Český ples, který v lednu 2009
zahajoval akci českého předsednictví Evropské
unie.
La Parada – tak výmluvně se jmenují účinkující muzikanti Jazz Efferrät a Českého národního
symfonického orchestru.
Podívejme se na sestavu: 10 houslí a viol, 2 violoncella, kontrabas, trombon, trubka 2 saxofony,
kytara, baskytara, bicí, piano.
Sdružení profesionálních hudebníků Jazz
Efferätt tvoří absolventi konzervatoří, kteří dnes
pracují především jako muzikanti, ale také aranžéři a skladatelé jazzové a populární hudby. Skupina ve své tvorbě nadžánrově spojuje několik
stylů; je pro ni typický ostrý kontrast funkově
pulsující rytmiky, melodických linek a jazzových
sól. Český národní symfonický orchestr patří
v současné době, jako jeden z předních českých
souborů, mezi nejvytíženější v Evropě. Koncerty
doma v Praze i na turné v zahraničí se tradičně
těší obrovskému zájmu publika. Orchestr má
v nabídce všechny žánry; klasiku, film, jazz, folklor i populár. Přitahuje stále častěji významné
světové hudební a filmové produkce.
Výčet jeho mezinárodních úspěchů je dlouhý
a pořadatelé našeho jazz festivalu si mohou připsat vynikající výsledek dramaturgického umu.
Lukáš Hejna z Jazz Efferät a trumpetista Jan
Hasenöhrl vytvořili kompaktní těleso, kde jsme
po letech ¨mohli slyšel klasické swingovky s lesem smyčců a zasnít se při baladě, která by moh-

hotelu Waldorf Astoria a tykám si s Clintonem.“
Asi tak nějak mi teď bylo taky.
Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let
pod jménem „Ruchadze Band“ vystupovala na
strahovských kolejích v klubu č.1 (tehdy nejzápadněji orientovaný pražský klub) kapela, která
měla velký úspěch s interpretací soulové a bluesové klasiky.

Na rozdíl od mnoha předchozích skupin muzikanti přišli k mixážnímu pultu ukázali palce
dolů, nebo dvakrát či třikrát nahoru, kývli hlavou, nebo mírně jí zavrtěli a mixy byly srovnány
za pár minutek.
A pak jsme slyšeli přesně aranžované skladby
a najednou překvapující vysoko posazený tenký
hlas Konstantina Ruchadzeho. Kromě saxofonu
obstaraly celou muziku klávesový nástroj, kytary

La Parada

wrgha POWU orchestra

Yellow Sisters

Yvonne Sanchez

la sloužit k romantickému filmu. A vedle toho
skladby cool jazzové či s bebovými improvizacemi. Skladba Jam on Time zazněla pak podruhé
jako přídavek pro nadšené posluchače.

Protagonista skupiny Konstantin Ruchadze
emigroval přes Rakousko (kde hrál s Peterem
Wolfem - pianistou skupiny Franka Zappy
a v dnešní době slavným hudebním producentem
v USA) a Španělsko (kde byl vítaným hudebním
hostem v domě Salvádora Dalího) do Holandska.
Po pádu berlínské zdi Konstantin Ruchadze přijel
na první návštěvu do Prahy a po setkání s ostatními členy původního Ruchadze Bandu vznikla
myšlenka vrátit se ke společným kořenům.
V Amsterdamu žije dodnes a jemu bylo svěřeno Polička jazz festival 2009 uzavřít. Nová skupina Ruchadzeband-Amsterdam Beyond, reprezentuje Konstantinovu skladatelskou a aranžérskou
kreativitu, inspirovanou unikátní atmosférou
nejsvobodnějšího a nejkosmopolitnějšího města
na světe - Amsterdamu. Amsterdam Beyond je
ojedinělá skupina, která svým pojetím kreativity
čerpá přímo ze studny aktuálního světového hudebního vývoje. Kromě vlastních skladeb má na
programu vlastní úpravy bluesové, rhythm & bluesové a soulové klasiky, v nichž hlavní inspirací
zůstávají James Brown, B.B. King, Stevie Wonder,
Beatles atd.

a bicí, ale byla to muzika hutná v bluesových či
rhythm & bluesových či soulových partech bez
zbytečných kudrlinek – tedy hudba, ke které jsme
si mohli vybavovat hezké vzpomínky na něco…
A ve vzájemném porozumění, ale i nadšení,
skončil tento jazzový festival. Festival s výbornou
muzikantskou a diváckou atmosférou. Festival,
který ocenil tvůrce dřívějších festivalů, Ing. Karel
Ettl: „Jsem rád, že tradice festivalů pokračuje. Je
ve správných rukou a já vidím narůstající kvalitu
festivalu. Jsem nadšen.“

Stále píšu o jazzu na festivalu, když ale začala
zpívat americká zpěvačka Elizabeth Lohninger se
svým Quartetem, teprve teď jsem se ocitl zase
v tom neidentifikovatelném jazzovém prostředí – prostředí, které ještě pamatuji z pražských
kaváren a klubů – prostředí, kde existuje nikdy
nekončící jednotící pouto mezi jazzem dávaným
a přijímaným.
Vím, že slovy psát o všech těch vystoupeních
je do značné míry troufalost, ale budiž – snažím
se přiblížit to, co jsem viděl a slyšel. Tady ale
moje slova mohou jen rozředit to, co se linulo
ze scény. Elizabeth zpívala a spolu s ní s každou
zpívanou frází souzněly Petr Dvorský se svým
kontrabasem, Walter Fischbacer u piana a Otto
Hejnic u bicích. Bylo to tak příjemné, hluboké
a inspirující, že nemohu než znovu vzpomenout
na svého přítele, který mi kdysi v malém klubu
v Dejvicích řekl. „Teď mám pocit, že jsem v baru
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Závěrem:
Děkuji MUDr. J. Tomanovi, moderátorkám Kateřině Tomanové a Lence Stříteské, Lukáši Zrůstovi a jeho Divadelnímu klubu, paní Aleně Báčové
a jejím všem spolupracovníkům, Jiřímu Hankovi
za zapůjčení expozice fotografií Stop Time a Jaroslavu Marešovi za pořízenou fotodokumentaci.
A jak už praxe říká: omlouvám se všem, na které
jsem, nikoliv záměrně, zapomněl.
Text A. Klein,
Foto J. Mareš

SÉRIE PŘEDNÁŠEK POKRAČUJE V KLUBU ZDRAVÍ I V KVĚTNU
Máte-li doma koncový přijímač, pak určitě máte
prevenci srdečního infarktu – 2. část“, samozřejmě
i své zkušenosti s více či méně (ne)konečnými seriály, bude doplněn ochutnávkou zdravých pokrmů a také
které jako pavouk do sítě lapají vaši pozornost a tím
pozitivními zprávami pro dnešek. Setkáme se spolu
i váš drahocenný čas ze stále jakoby se zkracující, byť
v horní místnosti Mozaiky jako vždy od 17,30 hodin.
neustále ještě a snad napořád čtyřiadvacetihodinové, Pokud jste propásli nejen minulý díl, nebojte se,
dispozice. Denně se k nám nenápadně a stále více
máme písemnou verzi k dispozici, můžete se klidně
digitálně prosmykávají s neúprosnou pravidelností
připojit.
a my okouzleně odhazujeme započatá a nedokonMožná ve svém běhu životem zápasíme s časem,
čená díla z rukou svých a usedáme do pohodlných
kterým máme rok za rokem rozdělen do 365 čtyřiobjetí křesel a gaučů a upíráme své pozorné zraky
advacetihodinových úseků. Já své zápasy dokonce
na dostatečně ploché obrazovky z tekutých krystalů, často prohrávám, ale znovu vstávám k novým, kažkteré co nejvěrněji přenášejí neskutečně vypointova- dého jitra. Dokonce doufám, že na ně nejsem nikdy
né seriálové děje se všemi hrdiny i nesmyslně smysl- sama. A hlavně: doufám, že to má smysl. Na závěr se
nými či brutálně divokými zápletkami přímo k nám
s vámi ráda rozdělím o citát mého oblíbeného Raldomů. To se to pak zapomíná na vlastní problémy
pha Waldo Emersona, který moudře vypozoroval, že
a s myslí nakrmenou nemožně možným uléháme do „život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít“.
lůžek a spíme své (snad poklidné) sny.
Přeji vám, aby vám každý den dopřál vidět svět
I my máme seriál v Klubu zdraví, jmenuje se „Být
i svůj život v něm očima dítěte, které vnímá s nadšefit je hit“ a jen doufám, že z něj nemáte stejný pocit
ním a radostí všechny jeho krásy. Je jich stále víc než
jako já z těch televizních. I my pokračujeme díl
dost pro každého. A potom se o ně nezapomeňte
za dílem dál a přinášíme dobré rady, k nimž, jako
rozdělit, abyste svou radost zdvojnásobili. Tento
k televizním seriálům, lze zaujmout různé stanovis- seriál za to určitě stojí!
ko: nepustit si je k tělu nebo naopak zájem projevit
Budu se těšit na další setkání s vámi a do té doby
a nechat se ovlivnit.
vám přeji: buďte zdrávi,
Tentokrát nabízíme díl, který je přímým pokračoHanka Ščigelová,
váním minulé přednášky, „Deset užitečných rad pro
Klub zdraví Polička

NÁVŠTĚVA DELEGACE VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ
Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci
s Karlovou univerzitou založila před několika lety
nový studijní obor – ARTS – management, jehož cílem je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků

pro otázky využití památkových objektů. Pedagogové
pořádají pro své studenty každý rok praktické exkurze, které jsou spojené s diskusemi s majiteli objektů,
představiteli místní správy či správci kulturních památek. V uplynulé době navštívili studenti např. Český
Šternberk, Jemniště, Nelahozeves, Mělník a další.
Ve středu 22. dubna navštívila skupina 50 studentů se svými pedagogy naše město. Celou delegaci uvítal v prostorách poličské radnice pan starosta
Jaroslav Martinů, který zodpověděl i dotazy, které se
týkaly poličských památek. Všichni obdrželi informační materiály města Poličky. Celodenní program
pokračoval prohlídkou radnice a návštěvou nových
expozic Centra Bohuslava Martinů. Po obědě, který
připravilo SOŠ a SOU v Poličce, na studenty čekala prohlídka rodné světničky Bohuslava Martinů
a hradeb. Bohatý program končil návštěvou hradu
Svojanova.
N.Š.

POZVÁNKA DPS PENZION
13. 5. Besídka ke Dni matek – kytičku plnou
písniček a básniček si pro vás připravily děti z MŠ
Rozmarýnek a Raubíři. Na závěr si zazpíváme společně s Poupaty. Začátek ve 14,00 hod v jídelně
Penzionu.
14. 5. Šikovné ručičky – 13,30 hod. pracovní
místnost.
19. 5. Liboháj – procházka májovou přírodou,
kde si připomeneme jarní hry, říkadla, písničky.
Odchod od Penzionu ve 13,30 hod. Zájemci se
nahlásí na recepci Penzionu.
21. 5. Narozeninové zpívání ve 14,00 jídelna
26. 5. Keramika – 13,30 hod. pracovní místnost

Z ČINNOSTI DPS PENZION
– BŘEZEN
Měsíc březen byl v penzionu ve znamení setkávání. V Křesle pro hosta senioři přivítali pana
Ing. Kleina, který v penzionu často promítá filmy
o svém cestování. Tentokrát bylo setkání jiné, ale
také zajímavé. Nechyběly vzpomínky na mladá léta,
zamyšlení nad současností, a to vše bylo doplněno
cestovatelskými příběhy.
Při společném malování s dětmi z MŠ z Palackého náměstí vzniklo spoustu obrázků s motivy jara.
Při jejich vzniku došlo na spolupráci mezi generace-

mi, ale i na samostatnou tvorbu dětí a seniorů. S obrázky jste se mohli seznámit na výstavě ve vestibulu
v Penzionu. Třetí setkání proběhlo s žáky Speciální
školy v Poličce. Žáci i senioři si na těchto posezeních již vyzkoušeli spoustu stolních her a shodli se
na tom, že nejraději hrají Člověče nezlob se.
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Ani v Penzionu jsme nezapomněli na téma,
kterým letos žije naše město – Rok Bohuslava Martinů. Při výrobě papírové mozaiky na toto téma
proběhlo zároveň „setkání“ s Bohuslavem Martinů.
Senioři si povídali o skladateli, vyprávěli příběhy
s ním spojené, které buď zažili, nebo někde slyšeli
nebo četli. Mozaika bude vystavena ve vestibulu
Penzionu.
V březnu nechyběly ani hrátky s pamětí a keramická dílnička, kde senioři vyráběli sluníčka,
ptáčky a košíčky. Narozeninové zpívání, Poupata
a pan Hladík byli příjemnou tečkou za prvním
jarním měsícem.

17.3.2009 9:03:59
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MLÁDÍ A BOHUSLAV MARTINŮ
V POLIČCE
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička uspořádala ve dnech 20.- 22. 4. 1. ročník soutěžní
přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů. Mladí umělci
přijeli do Poličky ze všech koutů naší republiky
a soutěžili v kategorii vokální, instrumentální a taneční. Dopolední program byl věnován soutěžení, soutěž
probíhala v Tylově domě. Odpoledne následovala
prohlídka města a nového Centra Bohuslava Martinů.
Právě v prostorách CBM se každý den uskutečnilo vyhlášení výsledků. Předávání cen probíhalo za přítomnosti ředitelky ZUŠ Bohuslava Martinů Polička Renaty
Pechancové a členů poroty, město Poličku zastupovala místostarostka JUDr. Marie Tomanová.
Projekt je zařazen mezi oficiální akce Roku Bohuslava Martinů v Poličce. Úsměvy a spokojenost
zúčastněných svědčí o tom, že se jim soutěž velmi
líbila. Návštěva a pobyt v rodišti Bohuslava Martinů
ještě více přiblíží jeho hudbu mladým interpretům.
Naše město žilo v těchto dubnových dnech opravdu
mládím, hudbou a radostí.
N.Š.

ZDAŘILÉ UVÍTÁNÍ JARA
Svitavští a poličští členové Kardioklubu připravili
pro příznivce vycházek v sobotu 21. března 2009
nádhernou vycházku jarní přírodou českomoravskou
vysočinou. Po příjezdu vlakem do zastávky v Pusté
Kamenici 47 účastníků vyšlo zasněženou slunečnou
krajinou na Žižkův vrch 750 m nad m. a přes Bukovinu do obce Borová. Osmikilometrová trasa prověřila
fyzickou kondici všech zúčastněných.
Text: Jan Pokorný,
foto: Zdeňka Chvojsíková
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OHLÉDNUTÍ ZA KATEM A BLÁZNEM
A máme to za sebou, chtělo se mi říci po nedělní
repríze (12. 4.) hry Jiřího Voskovce, Jana Wericha
a Jaroslava Ježka Kat a blázen, která završila šňůru
sedmi představení pro žáky poličských škol a veřejnost. Jenže to není jen tak, protože s každou
„dohranou“ inscenací, které jsem, spolu s řadou spolupracovníků, vždycky věnoval spoustu času, tvůrčích
i fyzických sil, odejde kousek mého srdce... O to větší
kousek, sejde-li se skvělý kolektiv a odpovídá-li konečný výsledek vynaložené námaze. A to se v tomto
případě stalo, což spontánními reakcemi, smíchem
a potleskem, potvrzovali diváci každého představení.
Smysl pro intelektuální humor nás potěšil hlavně

KARDIACI ZVOU

celek nebude snadné a proto jsem přítele Trnku
požádal, aby mi s režií pomohl. (Tím současně
uvádím na pravou míru nepřesnost v pochvalném,
zasvěceně napsaném článku paní profesorky Jany
Galgociové v minulé Jitřence). S tvůrčími nápady,
gagy slovními i situačními, postupně přicházeli
i další členové souboru. Nelze zapomenout například na Petra Erbese, který, vedle účinkování ve hře,
současně zabezpečoval nezbytné organizační záležitosti. Své schopnosti osvědčil F. Grundloch - dal
dohromady skvělý „band“, řadu písní přetransponoval, aby tónina odpovídala hlasovým možnostem
zpěváků a zvládl roli korepetitora pro sóla i sbory.

Svaz postižených civilizačními chorobami
Kardio klub Svitavy zve příznivce na májovou kondiční vycházku do Litomyšle. Po stopách majálesů
a filosofské historie naučnou stezkou do přírodní
památky v Nedošínském háji.
Doprava: v sobotu 23. května. Svitavy autobusové nádraží, odjezd 8 hod., Polička autobusové
nádraží, odjezd 8,30 hod. Na 6 km vycházku zve
všechny Kardio klub Svitavy.
Za výbor klubu Pokorný Jan

TŘI DNY V PARDUBICÍCH
15., 16. a 20. 4. se konala v Pardubicích krajská
recitační soutěž. V těchto dnech soutěžili i žáci Masarykovy základní školy Polička.
V I. kategorii jsme získali největší vavříny. Vítězkou celého kola se stala Nikola Plšková s textem
I. Hurníka Placky a pracky. Druhá skončila Charlotte
Kleinová, která recitovala Staršího bratra od I. Štuky.
Neztratily se ani Valerie Cechová a Hedvika Kynclová. Tato jediná kategorie není postupovou soutěží
na republikovou úroveň, děvčata jsou však velkým
příslibem do budoucnosti.
Druhý den, kdy recitovala Lucie Pospíšilová
v II. kategorii, přijela do Pardubic podpořit přednes
úryvku ze své knihy přímo autorka Jaroslava Paštiková. Rodačka z Chvaletic nás velmi překvapila
svým zájmem a ochotou si popovídat o své knize
Jak se rodí bráškové. Věříme, že dojde i k vzájemné
spolupráci.
Jediným postupujícím chlapcem byl Václav Větrovský - soutěžící III. kategorie. Společně s dalšími
recitátory předvedl dva texty. Porota ocenila jeho
osobitý přístup a humor. Bohužel, děvčata z prvního
dne zůstala jedinými oceněnými. Přesto jsme s předvedenými výkony šesti žáků naší školy v krajském
kole spokojeni.
Ludmila Haraštová

u mládeže. Doufám, že stejně úspěšná bude inscenace Jiráskovy Lucerny, kterou chystáme na podzim.
S myšlenkou uvést Kata a blázna v Poličce přišel
Zdeněk Trnka po zhlédnutí této hry v Klicperově
divadle v Hradci Králové, kam doprovázel své žáky.
Zakrátko jsme tam na jednu z repríz v doprovodu
muzikanta Františka Grundlocha zajeli. S vedením
divadla jsme pak navázali přátelské a pro nás výhodné kontakty. Přípravy k uvedení hry na zdejších
„prknech, která znamenají svět“, jsme zahájili loni na
podzim úpravami textu a obsazováním rolí. Diváci
se mnou budou jistě souhlasit, že jsme při tom měli
šťastnou ruku.
Byli jsme si vědomi, že úspěšně skloubit složku
hereckou, hudební, taneční a pěveckou v jednolitý

Skvělou invenci při vedení „girls“ prokázala choreografka Hana Malíková.
Při vší skromnosti se domnívám, že členové Divadelního spolku Tyl přiřadili inscenaci Kata a blázna k těm, které zůstávají v paměti jak samých aktérů,
tak i diváků. Přispěly k tomu i vstřícnost a zručnost
pracovníků Tylova domu v čele s ředitelkou Alenou
Báčovou. Poděkování rovněž patří Tiskárně Polička
za bezplatné vytištění plakátů s vynikající grafickou
úrovní. V neposlední řadě musím s radostí konstatovat, že velké pochopení pro naši ochotnickou
činnost nacházíme u vedení města, což je pro nás
velkou posilou.
Ladislav Vrabec
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Občanské sdružení Pontopolis a Centrum
Bohuslava Martinů zahajuje cyklus poslechových
večerů se známým hudebním publicistou
Jiřím Černým na téma:

SLAVNÁ ÉRA
PÍSNIČKÁŘŮ
ŠAFRÁNU
(J. Hutka, V. Třešňák, V. Merta, D. Andrtová-Voňková, P. Kalandra, P. Nos, Z. Michnová. J. Burian,
J. Dědeček, B. Mikolášek aj.)
Poslechový večer se uskuteční v přednáškovém sále
Centra Bohuslava Martinů ve
čtvrtek 7. 5. 2009 v 19 hodin
vstupné 50 Kč
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DOTEKY MÓDY
Ráda bych se s vámi podělila o svoje pocity z návštěvy oděvní výstavy s názvem “Doteky módy“ konané v Obchodním domě Ponas v Poličce ve dnech
23. - 30. března.
Po schodech jsem vystoupala do místnosti plné
světla, barev a krásy. Zleva doprava jsem spatřila
duhu barev od fialové, zelené, modré, žluté, oranžo-
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vé až k decentní černé. Barvy kostýmů ladily k hedvábným šátkům; skleněné, ručně malované šperky
zase k šatům a halenkám. Vše jako by hladilo po
duši i srdci, modely vyzařovaly pozitivní energii. Kochala jsem se tou krásou a praktičností a nevnímala
čas kolem…
Musím dodat, že jsem moc ráda, stejně jako i řada dalších zákaznic, že paní Jana Štursová, majitelka
módního salonu Atol, má chuť a sílu tvořit a navrhovat tak elegantní, originální modely, které obohatí
nejen naše šatníky, ale také pomohou každé ženě
najít samu sebe.
Mgr. Radka Červinková
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POD SKOŘÁPKOU V POLIČCE BYL I FAIR TRADE
Nádherné počasí přispělo v pátek 3. dubna
k umocnění jarní atmosféry na velikonoční prodejní výstavě Pod skořápkou, kterou uspořádala
Oblastní charita Polička.
Stejně jako předešlé roky, měli možnost návštěvníci výstavy zhlédnout a nakoupit si různé
jarní dekorace, výrobky klientů charity a mohli
si zhotovit i výrobky své vlastní. A tak děti z poličských základních škol zkoušely nejen tradiční
zdobení vajíček a pletení pomlázek, ale i předení
na kolovratu nebo si drátkovací technikou vyráběly své vlastní šperky.
Naproti tomu dospělá veřejnost projevila
zájem o další zajímavý sortiment, kterým bylo
zboží společnosti Fair Trade. Ta svou celosvětovou činností podporuje lidi z rozvojových zemí
a dává jim šanci vymanit se vlastními silami

z chudoby a žít důstojný život. Mezi její klasické
produkty patří zejména potraviny jako jsou kakao, káva, čokolády a čaje.
„Je nám sympatické a blízké, co společnost Fair
Trade dělá. A proto jsme jí nabídli možnost pro-

dávat jejich zboží nejen na dnešní velikonoční
výstavě, ale jsme domluveni, že ke konci měsíce
dubna začne Fair Trade prodávat své produkty
i v našem charitním obchodě Fimfárum,“ sděluje
vedoucí tohoto obchodu Ivana Fajmonová.

TISKOVÁ KONFERENCE V PRAZE
Město Polička uspořádalo ve středu 18. března
pro pražské novináře tiskovou konferenci. Prostory
pro tuto akci poskytla Nadace Bohuslava Martinů.
tiskové konference se zúčastnilo více než 20 zástupců
tisku. Cílem bylo informovat o programu roku 2009
– Roku Bohuslava Martinů v Poličce, o novém Centru
Bohuslava Martinů a jeho logu a o činnosti z oblasti
propagace.
Diskuse se za naše město zúčastnila místostarostka JUDr. Marie Tomanová, ředitelka Tylova domu
paní Alena Báčová, za Centrum Bohuslava Martinů
v Poličce muzikoložka paní Lucie Jirglová, o logu
a propagačních materiálech CBM informoval zástupce firmy Peacock pan Vladimír Slivka. Do diskuse
přispěl i ředitel Institutu Bohuslava Martinů Mgr. Aleš
Březina, předseda Správní rady Nadace Bohuslava
Martinů prof. Ivan Štraus a PhDr. Dagmar Henžlíková
– vedoucí Útvaru hudebního vysílání Českého rozhlasu 3 – Vltava.
Přítomní novináři byli informováni o všem, co
čeká návštěvníky v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, o připravovaném programu při příležitosti
jeho otevření 4. 4. 2009 a program „Den Poličky na
stanici Vltava“ představila PhDr. Dagmar Henžlíková.
Paní místostarostka také informovala o rekonstrukci
rodné světničky B. Martinů ve věži kostela sv. Jakuba.
Paní Báčová podala informace o bohatém programu,
který je pro celý rok 2009 připraven. Velmi zajímavá
diskuse se rozvinula na téma propagace města Poličky v zahraničí v souvislosti se jménem poličského
rodáka Bohuslava Martinů. Zajímavý dotaz se týkal
využití hudby Bohuslava Martinů pro nějakou znělku
např. v rádiu. Pěkný a zajímavý projekt představila
stanice Vltava – zde probíhá mezinárodní program,
do kterého svými nahrávkami skladeb Bohuslava
Martinů přispěly děti z 15 evropských zemí. Skladby
jsou vysílány i s komentářem malých interpretů, kteří
vyjadřují svůj vztah k hudbě Bohuslava Martinů.
Zprávy z tiskové konference jsme nacházeli již
druhý den v různých médiích. O naše město je zájem,
což nás velmi těší a zároveň se těšíme na návštěvníky,
kteří do Poličky přijedou.
N.Š.
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NOVÉ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ VE ŠKOLNÍM
KOSMETICKÉM STUDIU
V dnešní době každý věnuje péči obličeji a postavě podstupováním dlouhodobých a nákladných
procedur. Také nehty jsou velký business, ale co
ruce? Chytří lidé říkají, že „ruce jsou oknem do
duše“. Pohledem na ruce bychom měli porozumět
chování těch, se kterými komunikujeme. Takže
ruce jsou jakýmsi druhem prezentace, ačkoli jsme
ještě ani nepromluvili. Pokud se o své ruce nestaráme, každému prozradíme nejen svůj pravý věk, ale
i malý zájem v péči o sebe samu.
Ve Školním kosmetickém studiu na poliklinice Středního odborného učiliště obchodního
a Střední odborné školy SČMSD, Polička s.r.o. byla
od 2. pololetí školního roku 2008/2009 rozšířena
výuka kosmetiky o nové metody ošetření rukou.

Žákyně oboru kosmetička pracují s novým profesionálním přístrojem HAND SPA, kterým lze provádět regenerační vodní masáže rukou s ozónovým
efektem a fototerapií. Procedura ve vodní lázni nasycené ozonem pomáhá ke zdravému a mladistvému vzhledu rukou s hladkou a vypnutou pokožkou
bez vrásek. Kromě ozónového efektu se využívá
i blahodárného vlivu jednotlivých barev na kůži:
červená stimuluje a zdokonaluje buněčnou aktivitu
a tvorbu kolagenu, zelená působí protizánětlivě,
modrá je ideální pro citlivou pokožku. Péči doplňují kosmetické přípravky pro ošetření rukou. Díky
přístroji HAND SPA a následné kosmetické péčí tak
byly rozšířeny i služby nabízené veřejnosti.
učitelka OV Bc. Ivana Dvořáková

RYBÁŘI OPĚT VE SVÉM ŽIVLU
Říci, že v minulých dnech začala letošní rybářská sezóna by nebylo zcela přesné, protože
mnozí rybářští „otužilci“ si nedali pokoj ani v zimě
a chytali na přehradě Pod Kopcem pstruhy duhové
po severském způsobu „na dírkách“ v ledu, jiní se
zase vypravili na kapry ihned poté, co na rybnících
roztál led. Ovšem k jakémusi vskutku slavnostnímu
zahájení letošního rybolovu na revírech Rybářského sdružení Vysočina Polička došlo ve dnech
4. - 5. dubna, kdy se na přehradě konal už 13. ročník závodu Poličská muška.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů to komentoval: „Je to už tradiční jarní závod, který patří
k nejstarším v historii sdružení. Jako obvykle o něj
byl velký zájem nejen mezi našimi závodníky, ale
opět přijela početná skupina muškařů ze Slovenska.
Celkem se zúčastnilo na 140 závodníků. Vládlo

krásné počasí, což spolu s kvalitním zarybněním
(k původní osádce dalších zhruba 3 500 pstruhů
duhových o celkové váze 20 q) vytvářelo předpoklady pro spokojenost všech přítomných. Tím spíše,
že mezi vysazenými pstruhy byli i krasavci o délce
50 – 60 cm a váze nad 3 kg. Nejdůležitější ze všeho
bylo, že ryby byly při chuti, o čemž svědčí fakt, že za
celý závod bylo uloveno 2 200 ryb, mezi nimi i pár
kapitálních kousků. Není tudíž divu, že na každém
kroku panovala znamenitá nálada, což je pro nás
největší odměnou.“
Výsledky 13. ročníku Poličské mušky: 1. Lukáš
Starýchfojtů, Dolní Rožínka (15 let, historicky nejmladší účastník, syn známého znamenitého muškaře); 2. Václav Pešek, Chomutov; 3. Martin Grün,
Praha. Sedm členů RS Vysočina obsadilo místa
ve druhé desítce závodníků (P. Mužík, M. Lidmila,

M. Hlásenský, P. Švihel, J. Řebíček, J. Pachovský,
M. Moravec).
xxx
Další slavnostní událostí v životě poličských
rybářů i hostů je každoročně zahájení sezóny na
rybníku v Lačnově. Letos termín připadl na sobotu
11. dubna. Rybník byl k této příležitosti opět kvalitně zarybněn, osádku kaprů, štik a línů doplnilo
velké množství pstruhů a sivenů, takže rybáři ani
nestačili „obsluhovat pruty“. K pohodě u rybníka
i kolem něj jako vždy přispěl Eda Střílek, který ve
své přilehlé řeznické provozovně připravil bohaté
občerstvení pro rybáře i příchozí, nezapomněl ani
na „živou“ muziku (jedni si ji pochvalovali, druzí by
dali přednost tichu...). Každopádně je nutno konstatovat, že u rybníka bylo veselo od rána do večera
a s „prázdnou“ neodešel od vody nikdo, třebaže
nechytil ani rybičku...
xxx
Velký nápor zažily 16. dubna vody tekoucí,
neboť ten den začala pstruhařská sezóna. Břehy
Svratky, Křetinky a jejich přítoků se hemžily
náruživými muškaři či vláčkaři, kteří nedočkavě
čekali na první záběr a těšili se, že právě jim zabere
pořádný „kousek“. Dlužno zdůraznit, že díky péči
Rybářského sdružení Vysočina o revíry se úlovku
dočkali všichni. Pravda je, že se sdružení, stejně
jako jiné rybářské organizace, potýká s problémem
úbytku pstruhů potočních. Nad důvody bádají vědci, a je pravděpodobné, že to souvisí se změnami
klimatu, kyselostí vod, na Svratce s opakovanými
otravami a jinými příčinami. A tak jedinou možností, jak uspokojit požadavky stále rostoucího počtu
rybářů u nás i ve světě, je umělé zarybňování toků
pstruhem duhovým a sivenem, protože přirozená
reprodukce ryb, především pstruha potočního, selhává a naprosto nestačí potřebám.
xxx
Posledním dubnovým závodem byl 9. ročník
závodu v přívlači. Konal se v sobotu 18. dubna,
opět na vodní nádrži č. 1 Pod Kopcem. J. Martinů:
„Jedná se opět o velmi oblíbený závod, na který kaž-

MATAMI - CENTRUM PRO RODINU
Milí rodiče, představujeme vám nově vznikající
rodinné centrum MaTami, které je samostatným
projektem občanského sdružení Pontopolis. Centrum bude klubovým typem zařízení, založeným na
principu dobrovolnické činnosti a společné práce,
sloužící rodinám s malými dětmi. Otevření centra
bude předcházet několik přednášek z oblasti zdravotní, logopedické, ekologické a personální. Přednášky jsou určeny nejen pro maminky a tatínky na
mateřské dovolené, ale i pro širokou veřejnost se
zájmem o tato témata.
Doufáme, že rodinné centrum MaTami vám
pomůže získat nová přátelství, nové zkušenosti
a pohledy na výchovu dětí. Více informací o nás
se dozvíte z webových stránek www.matami.webnode.cz.
Přednášky a semináře v květnu:
14. 5. (čtvrtek) v 17.00 v přednáškovém sálku Centra Bohuslava Martinů
Přednáška o vývoji dětské řeči
Chcete se dozvědět, kdy by vaše dítě mělo začít
mluvit? Zajímá vás vývoj artikulace a poruchy řeči?
Chcete vědět, jak poruchám předcházet a zajistit
tak optimální podmínky pro rozvoj řeči? Co dělat
v případě, že něco není v pořádku? Přednáška je
určena nejen pro rodiče, ale i pro širokou veřejnost,
kterou dané téma zajímá Přednášející: Mgr. Hana
Dalíková.

27. 5. (středa) v 17.00 v čítárně městské
knihovny
Praktický seminář pro rodiče předškoláků
Chcete, aby vaše dítě bylo připravené na vstup do
základní školy? Bojíte se, že nemá dostatečnou slovní
zásobu a chybí mu důležité řečové dovednosti? Přijďte
si popovídat, zahrát na rytmické nástroje, rozcvičit
mluvidla, nacvičit správné dýchání a naučit se zhudebněné říkanky s pohybem. Seminář je určen pro
rodiče s dětmi od 3 do 6 let. Přednášející: Mgr. Hana
Dalíková.
28. 5. (čtvrtek) v 17.00 v přednáškovém sálku
Centra Bohuslava Martinů
Ekoživot s dětmi
Jste lidé, kterým je blízký zdravý životní styl?
Neměli jste možnost dozvědět se více o ekologickém
životním stylu a životním prostředí? Pak přijměte
pozvání na cyklus zábavných seminářů a přednášek,
týkajících se odpadů, praní a čištění, úspory energie,
ochrany přírody a krajiny. Společné květnové povídání bude směrováno k odpovědnému třídění odpadů
v domácnostech, stejně tak předcházení vzniku odpadů, zhodnocování a recyklace odpadů a v neposlední
řadě také zneškodňování odpadů, a to především
v domácnostech. Přednášející: Dana Matejsková.
Na vaše dotazy a nápady se těšíme na matami@email.cz. Těšíme se na vás
Za rodinné centrum MaTami Lucie Jílková
a Kateřina Stodolová

doročně jezdí početná výprava rybářů ze Slovenska
(asi 40 závodníků). Opět jsme vysadili značné
množství pstruhů duhových (2000 ks o váze od 0,5
do 3 kg). Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí
jsme se trochu obávali o účast, ale nakonec se vše
v dobré obrátilo – většinou svítí sluníčko a účast je
velmi dobrá. Ryby opět dobře berou, jen za první
kolo bylo uloveno několik stovek ryb a panuje všeobecná pohoda.“
Konečné výsledky: 1. Jan Pachovský, Polička;
2. Marian Michalka, Slovensko; 3. Milan Lebeda,
Polička, 4. Zdeněk Netolický, Skuteč; 5. Vítězslav
Roháček, Polička. Ze členů RS Vysočina se do
dvacátého místa umístili: 7. M. Schauer; 10. F. Zink;
11. K. Sklenář; 12. P. Zavřel; 20. Z. Schauer atd.
Celkem závodníci ulovili 998 ryb, z toho 255 si ponechali. Největší rybu – sumce 78 cm (vrácen vodě)
- ulovil vítěz závodu Jan Pachovský.
Takže „Petrův zdar“ a na shledanou v sobotu
23. května na tradičním závodě Peklo 2009!
Text a foto: L. Vrabec
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CHOVATELSKÁ VÝSTAVA
ZO ČSCH Pomezí u Poličky
pořádá dne 23. - 24. 5. místní
výstavu králíků, holubů a drůbeže. Pro veřejnost bude otevřeno
v sobotu od 13-18 hod. a v neděli
od 8-16 hod.
K návštěvě zvou pořadatelé.
ČSCH Pomezí

ZPRÁVY ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE
Velice úspěšná sezóna 2008-2009 - pět ze sedmi
oddílových mužstev na bedně, z toho dvě první
místa.
KONEČNÉ TABULKY
MUŽI
1. Skuteč
2. Polička
3. Č. Třebová
4. Lanškroun
5. Choceň B
6. Semechnice
7. Čestice
8. Svitavy

ELÉVOVÉ
1. Polička
2. Hlinsko
3. Skuteč
4. Chrudim
5. Litomyšl
6. Choceň
7. Chotěboř
8. M. Třebová
9. Pardubice

JUNIOŘI
1. Chrudim
2. Chotěboř
3. M. Třebová
4. Choceň
5. Skuteč
6. Hlinsko
7. Světlá n/Sázavou
8. Polička
9. Litomyšl
10. Lanškroun

PŘÍPRAVKA „A“
1. Pardubice
2. Litomyšl
3. Polička
4. Chrudim
5. Chotěboř
6. Hlinsko
7. Lanškroun
8. M. Třebová
9. Skuteč
10. Choceň
11. Světlá n/Sázavou
12. Č. Třebová

ST. ŽÁCI
1. Polička
2. Choceň
3. Skuteč
4. Chrudim
5. Hlinsko
6. Chotěboř
7. Litomyšl
8. Lanškroun
9. M. Třebová
10. Světlá n/Sázavou

PŘÍPRAVKA“B“
1. Litomyšl
2. Pardubice
3. Chotěboř
4. Chrudim
5. Lanškroun
6. Polička
7. Hlinsko
8. Choceň
9. Skuteč
10. M. Třebová

ML. ŽÁCI
1. Chrudim
2. Choceň
3. Polička
4. Litomyšl
5. Lanškroun
6. Hlinsko
7. Chotěboř
8. Skuteč
9. M. Třebová
10. Světlá n/Sázavou
Můžeme s radostí konstatovat, že uplynulá sezona
byla pro náš oddíl velice úspěšná. Třináct mistrovských utkání navštívilo 3 948 diváků, průměr na
utkání byl 304. Nejvíce přišlo na první zápas s Lanškrounem v základní části, a to 397 diváků. V play-off
potom na poslední finálový se Skutčí 550 diváků.
V sezoně nastříleli v „A“ mužstvu nejvíce branek
1. Kubát M. 32, 2. Vápeník D. 18, 3. Švejda F. 15. Kanadské bodování: 1. Kubát M 56 (32+24), 2. Vápeník
D. 37 (18+19), 3. Havlíček O. 30 (14+16)
Jak už bylo několikrát řečeno, v mužstvu juniorky
nastoupilo 6 hráčů věkem ještě dorostenců. Starší žáci,
kteří skončili na prvním místě, 23x vyhráli, 2x remizovali a 2x prohráli se skóre 185:66. Největší výhru zaznamenali v utkání se Světlou v poměru 19:0. Mladší
žáci se radovali ze třetího místa, kdy 19x vyhráli, 3x
remizovali a 5x prohráli. Skóre 172:85 a jejich největší
výhra byla se Skutčí 13:3.
Nejzajímavější, a také nejlepší, byli naši elévové.
Celou soutěž suverénně vyhráli, ale nejkurióznější
je skutečnost, že sehráli 24 utkání a 24x odešli
jako vítězové, žádná remíza, žádná prohra. Skóre
194:40. Průměr na zápas je 8 vstřelených branek na
1,66 obdržených.
No a naši úplně nejmladší, tj. přípravka „A“. Ti
skončili na 3 místě se skóre 326:105, když Litomyšl,
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která byla druhá měla skóre 231:105 tj. o 95 vstřelených branek méně. Celou soutěž vyhrály Pardubice,
ale i ty zůstaly se skóre 312:98 o 14 branek za našimi
nejmenšími ostrostřelci. Přípravce „B“, která skončila
šestá, se podařilo nastřílet soupeřům 137 gólů.
Hodnocení trenéra „A“ mužstva M. Grubhoffera:
V základní části se na domácím ledě příliš nedařilo. Náš tým, který je převážně složen z mladých
hráčů, chtěl doma vyhrávat, ale zapomínal na zadní
vrátka a zbytečně jsme inkasovali z brejku góly. Zato
zápasy venku byly pravý opak, hráli jsem lépe dozadu, neotevírali jsme hru, tak jako doma, kluci dodržovali stanovené pokyny, plnili si defenzivní povinnosti.
Díky tomu jsme získávali kotouče a dařilo se nám
také dávat góly.
Do play-off jsme šli z druhé pozice a do čtvrtfinále v roli favorita jsme narazili na družstvo Čestic.
První zápas jsme doma vyhráli 9:0 a v Česticích
7:3. V semifinále jsme narazili na kvalitní celek České Třebové, který měl hráče doplněné z Litomyšle
a přišli dva hráči na hostování z Kolína. V domácím
zápase jsme zvítězili 4:2, celý tým hrál zodpovědně
a toto vítězství jsme si zasloužili. Do Třebové na druhý zápas jsme jeli v klidu a říkali jsme si, že máme
v případě prohry ještě případný třetí duel na domácím ledě. Ale i zde se projevila vůle po vítězství a při
nerozhodném výsledku 6:6 jsme zvítězili na nájezdy.
Tímto vítězstvím jsme postoupili do finále, kde jsme
se střetli s týmem Skutče. První zápas jsme hráli dobře a za stavu 1:2, kdy jsme prohrávali, jsme soupeře
jasně přehrávali a byla jen škoda, že jsme nesrovnali.
Nakonec jsme toto utkání prohráli 4:1. Ve druhém
finále to byla naše povinnost doma zvítězit. Určitě
jsme se nechtěli s našimi diváky loučit s prohrou, naši
kluci zvítězili 6:2 a musím říci, že to byl nejkrásnější
zápas letošní sezony. Třetí zápas jsme prohráli 6:2, ale
i přesto si cením bojovnost našich kluků a, jak jsem
už několikrát řekl, jsem pyšný na celý tým.
Závěrem bych jménem předsedy oddílu HC Spartak Polička zhodnotil letošní sezonu jako historicky
nejúspěšnější. Chtěl bych hlavně připomenout, že
výsledky začínají u trenérů, kteří nepočítají čas strávený hokejem, ať to byl V. Erbes, L. Vaňák, L. Pajkr,
R. Duda, Z. Poul, P. Navrátil, K. Navrátil, to jsou lidé,
bez kterých by to nešlo. Samozřejmě musím poděkovat všem hráčům za vzornou reprezentaci města, dále
bych chtěl poděkovat rodičům, městu a všem našim
sponzorům, bez kterých by tento sport nešel provozovat. Děkuji městu za vylepšování podmínek na ZS. My
jsme se chtěli odvděčit dobrou reprezentaci a já jsem
šťastný, že se nám to povedlo.
Na úplný závěr bych chtěl poděkovat panu Marianu Peniasovi, že zorganizoval skupinu fanoušků, kteří
dovedli vytvořit neuvěřitelnou atmosféru na ZS, která
zde již delší dobu chyběla a zato vám jako předseda
všem děkuji a doufám, že v příští sezoně nás přijdete
opět podpořit.
Výbor oddílu LH

V POLIČCE BUDE
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY!
5. – 7. června se v Poličce na hokejbalovém
hřišti u Liboháje a na zimním stadionu uskuteční
3. mistrovství ČR v hokejbalu v kategorii přípravek,
tj. chlapců (i dívek!) narozených v r. 1998 a mladších.
Svěření pořadatelství akce Českomoravským
svazem hokejbalu do rukou domácího SK Kometa
Polička je oceněním jeho dlouhodobé dobré práce s mládeží a úspěchů poličských hokejbalistů
v žákovských kategoriích. Připomeňme, že v obou
předchozích ročnících MČR přípravek skončily naše
hokejbalové naděje na vynikajících 3. místech.
Pavel Štefka,
předseda
SK Kometa Polička

VOLEJBAL
Naše jedničky - Markéta, Žaneta, Maruška
a Nikola
Děvčata z oddílu volejbalu poličského Spartaku,
hrající minipřehazovanou, v letošních turnajích
zúročila svoji přípravu. Již v loňském roce zvítězil

skupinu. V prvním zápase s Červeným Kostelcem
remizovaly 1:1, prohrály s družstvem Svitav 0:2
a 2:0 zvítězily nad Slavií Hradec Králové. Ze své
skupiny nepostoupily do A finále. Svým předvedeným výkonem zklamaly trenéra i samy sebe. B tým

1:1 i po prohře s M. Třebovou postoupily bez
problémů do A finále. Sem je poslal především výkon, bojovnost na hřišti a touha zvítězit. Ve finále
odehrály tři vyrovnané zápasy a mnohdy nasázely
soupeřkám více bodů, než ve skupině A tým. Zde
se jim už nepodařilo žádné utkání vyhrát. Nejlepší
hráčkou byla Jitka Pořízková. V celkovém pořadí
4. a 5. místo.

Turnaj nadějí v Lanškrouně
Ve dnech 18.-19. 4. Opět dvoudenní turnaj
v Lanškrouně. A opět mladší žákyně v akci. Trošku
očekávání, co hráčky předvedou po nezdařeném
turnaji ve Rtyni. Naše skupina se hemžila jmény
republikových družstev (PVK Prostějov, Frýdek
Místek, Nový Jičín, Lanškroun).
V sobotním zápasovém maratonu dokázala poličská děvčata, že mají chuť zapomenout na nezdar
ze Rtyně a že se nebojí soupeřek zvučných jmen.
Prohrály jsme pouze s Prostějovem. I tato prohra
nezabránila naší účasti v A finále o 1. -5. místo
(PVK Prostějov, Frýdek Místek, Olymp Praha,
Slavie Praha a Polička).
Ještě v sobotním podvečeru jsme porazily
Frýdek Místek 2:0, ostatní zápasy nás čekaly v neděli. Se zbylými družstvy jsme bojovaly, dokonce
několikrát vedly, ale zde se projevila jejich herní
vyhranost. Pole jsme měly vcelku slušné, ovšem
útok slabší. Celkové čtvrté místo je kolektivním
výkonem hráček, které se nezalekly a předvedly to,
na co mají. Byly jsme velkým překvapením turnaje,
i když jsme přivezly bramboru.
Za sebou jsme nechaly další družstva, jako byla
Naše jedničky
Olomouc, Přerov, VK Prostějov a družstva ze špičky našeho krajského přeboru. Zavládla spokojenost
A tým na prvním z trojice turnajů, který pořádala
(Jitka Pořízková, Barbora Vacková, Sára Pytlíková, - tentokráte vyhrál Jekkyl, před týdnem Hyde.
Polička. Polička B byla třetí a Polička C osmá (star- Denisa Leinweberová, Karolína Kozlová, Tereza
Na této reprezentaci se podílely Marcela Uhlítuje 12 účastníků).
Tomešová a Jitka Hloušová) velmi překvapil. Ve
řová, Kateřina Zavadilova, Kamila Bubnová, Tereza
Duben byl ve znamení dalšího pokračování. svém prvním šestkovém vystoupení porazil Rtyni
Nováková, Bára Slezáková, Veronika Pazlarová,
Nejprve 5. 4. uspořádaly turnaj Svitavy. Jestliže jsme
2:0, Slavii Hradec Králové 2:0, remiza s Jilemnicí
Šárka Navrátilová.
v prosincovém turnaji vyhrály, tady jsme jasně dominovaly. Bez ztráty bodu A tým opět zvítězil, trošku nás potrápila děvčata z Lanškrouna a D. Újezdu.
B tým před sebe pustil právě D. Újezd a skončil třetí.
C družstvo opět obsadilo osmé místo.
Velikonoční turnaj 12. 4. se hrál v Litomyšli, poV sobotu 11. 4 se konalo mistrovství České repub- i když začíná soutěžit právě až nyní. Profesionální
řádán byl Geodézií Č. Třebová. I zde naše šikulky
liky v silovém trojboji ve Starých Křečanech u Nové- hasič Jan Gutveis cvičí již 13 let, v poslední době
nezaváhaly. Tentokráte jsme braly obě první místa
ho Boru. Soutěže se celkem zúčastnilo 62 závodníku
především ve své domácí posilovně a ve fitcentru na
a C tým skončil desátý.
plaveckém bazéně.
Je potěšující, že jsme krok před ostatními druž- a závodnic, z Poličky startovali tři borci.
V kategorii juniorů do 90kg Konstantin Ožinskij
stvy, zvláště pak, když děvčata se v této kategorii
(23), který podle očekávání zvítězil díky výkonům:
budou objevovat i příští sezónu.
230kg ve dřepu, 120kg v benchpressu a 230kg v mrtNejvětším talentem, podpořeným výbornou
vém tahu a tím si zajistil nominaci na mistrovství
představivostí, je Markéta Štějdířová, která hraje
Evropy. Konstantin Ožinskij děkuje svým sponzorům,
soutěž i s děvčaty o dva roky staršími. Ve stejné
majiteli stavební firmy Radimu Totůškovi a majiteli
soutěži nastupuje i Žaneta Martinů. Společně s nimi
kamenictví Josefu Němcovi.
tvoří družstvo Nikola Báčová
V kategorii mužů prožil svoji závodní premiéru
a Marie Dvořáková. I B tým má svoje osobnosti,
bývalý úspěšný junior Jakub Gutveis (24). Od Jakuba
zatím se jim nepodařilo áčkařky porazit. Kačky
se nic neočekávalo, jel pouze sbírat zkušenosti mezi
Lidmilová a Mičková, Anežka Korábová, Nikita
dospělými. Hned od začátku dal ale najevo, že chce
Barbaťuková a Martina Zapletalová myslí také na
víc! Vstoupil do soutěže výborným výkonem ve dřepu
nejvyšší stupínek.
260kg, v benchpressu zvedl i přes nedávné zranění
Největší radost máme z C týmu, kde nastupují
ramene 200kg a mrtvým tahem vytáhl 240kg. Zaoděvčata z 1. třídy, která v konkurenci dokáží vyhrát
krouhleným součtem v trojboji 700kg šokoval nejesvoje první zápasy. Jejich nefalšovaná radost je
Bratrská dvojice siláků Jan(28) a Jakub(24)
nom starší soupeře, ale příjemně i sám sebe, protože
odměnou trenérům i rodičům. Nastoupily Pavlínka
Gutveisovi
Ireinová, Michalka Štějdířová, Terezka Tutková, Róz- tento výkon mu zajistil 3. místo, bronzovou medaili
a postup na mistrovství Evropy. Jakub startoval v kaka Stodolová. Další hráčky se pro nemoc nemohly
tegorii mužů do 125kg.
Bratři Gutveisovi mají genetický silový potenciál,
všech turnajů zúčastnit.
Posledním závodníkem z Poličky byl specialista
jejich tatínek také posiloval a i dnes si ještě občas
na benchpress, Jakubův starší bratr Jan Gutveis (28), rád zacvičí. Strýc Jana a Jakuba dokonce i soutěžil,
Turnaj žákyň ve Rtyni
Rtyně v Podkrkonoší pořádala dvoudenní tur- který startoval v kategorii do 110kg v benchpressu. v benchpressu dokázal výborných 165 kg. Dědeček
Honzík se nezúčastnil nedávného mistrovství ČR
ze Stříteže byl dříve také mohutným a silným mužem
naj mladších žákyň 10. -11. 4. Krásná hala se třemi
v benchpressu, ale dostal šanci právě na této soutěži
a tak nejen poctivý trénink obou bratrů, ale i genetika
kurty přivítala 9 družstev. Polička přihlásila do
v trojboji si dodatečně splnit limit pro mistrovství
zcela určitě pomáhá v jejich úspěších!
turnaje dva týmy, přičemž B tým šestkový volejbal
Evropy v benchpressu. Ten byl pro jeho kategorii
Čtvrtým borcem z Poličky přítomným na mistrovještě nehraje. Jely tedy na zkušenou. A družstvo
stanoven na 180kg, Honza zvedl 190kg a účast na
ství ČR, byl vicemistr světa v silovém trojboji Rostislav
(Kateřina Zavadilová, Kamila Bubnová, Tereza
Doležal. Rosťa nezávodil, jeho hlavním úkolem byl
Nováková, Marcela Uhlířová, Barbora Slezáková, mistrovství Evropy si bezpečně zajistil!
Jan Gutveis, bratr mladšího a známějšího siláka
zisk kvalifikace rozhodčího silového trojboje, což se
Aneta Klusoňová, Aneta Tomešová, Veronika
Jakuba, není rozhodně sportovním začátečníkem
mu úspěšně podařilo.
Pazlarová a Šárka Navrátilová) mělo vyrovnanější
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TURISTÉ V KVĚTNU
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: Miloslav
Štefka
Čtvrtek – neděle 7. - 10. května – Českosaské
Švýcarsko. Tradiční májový autobusový zájezd, tentokrát na sever Čech do pískovcové oblasti Českého
a Saského Švýcarska. Vedoucí akce: Josef Brokl
Neděle 17. května - cyklovýlet na Andrlův Chlum.
Sraz účastníků je v 8:00 hod u divadla délka trasy asi
70 km Vedoucí akce: Miloslav Štefka
Pátek 5. června – Za západem slunce na Lucký
vrch. Večerní vycházka na oblíbené turistické místo
na Vysočině. Sraz v 18.00 hod u divadla, návrat po
západu slunce. Vedoucí akce: ing. Karel Müller
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici. Na naše akce zveme i nečleny KČT.

TENIS
21. 3. Turnaj medium. Polička se chystala přivítat na svých dvorcích 21 dvojic z celé republiky.
Nakonec se díky nemocem prezentovalo pouze
14 dvojic z celého regionu MALÝOPEN. Hrálo se
ve třech skupinách, kdy pouze poslední z pětičlenných skupin neprošli do K.O. systému. Los vytvořil

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím menší byt v Poličce.
Tel.: 777 240 346.
•
Koupím rodinný dům v Poličce.
Tel.: 736 541 132.
•
Koupím chatu nebo chalupu (poblíž lesa).
Tel.: 776 646 645.
•
Prodáme rodinný dům s cca 1.900 m2 pozemků a další stavební parcelou v obci i katastrálním
území Polička, v části obce Dolní Předměstí, při
hranicích s katastrálním územím Kamenec u Poličky. Dům je napojen na plyn, elektro i vodu, dokončen v roce 1993. Cena dohodou. Telefon kontakty:
777 250 334 nebo 603 370 440.
•
Prodám zděný byt v Poličce v OV, 3+1, 71m2,
po částečné rekonstrukci. Cena 1 250 000 Kč.
Tel. 602 405 780.
•
Ustájíme koně v nové stáji 4 km od Poličky.
Tel. 732 352 829.
•
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.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan
Fajmon, 603 782 573.
•
Hledáme administrativně obchodní pracovníky. Tel: 777 830 504.
•
Prodám 3 skříně (1/2 na šaty,1/2 prádelník)
světlý dub - zánovní. Cena za 1 skříň 600,-Kč.
Tel. 728 301 472.
•
Velmi levně prodám čalouněnou válendu
s úložným prostorem. Nepoužitá. Tel. 461 722 034.
•
Nově vznikající hudební uskupení zabývající se akustic – rockem a bigbeatem hledá hráče,
ve věku 30 – 100 let, na kytaru, baskytaru a perkusové nástroje k občasnému hraní na amatérské
úrovni. Tel. 776 138 760, 604 640 836.
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velmi silnou „B“ skupinu, odkud nakonec téměř
všichni čtyři postupující prošli do semifinále.
Vítězem se po tuhém boji stala dvojice Vojtíšek,
Bachura, která ve večerním finále přehrála favorizovanou novou dvojici Střílek, Bartoš z Vysokého
Mýta. Na bronzových stupních se umístili pánové
Vltavský, Kadidlo a Rábek, Skřebský.
Celý turnaj se nesl v duchu bojů mezi moravskými a východočeskými páry, včetně Poličky.
Konečné pořadí poličáků:
3.
Vltavský Vláďa, Kadidlo Lukáš
5.-8. Scheib Láďa, Hrubý Zdeněk
Bulva Leoš, Slaný Bohouš
Teplý Ivo, Sedláček Milan

28. 3. turnaj staršího žactva v Poličce se našim
hráčům nevydařil a pouze Martin Cecha vyhrál
jeden zápas ve dvouhře.
V sobotu 4. 4. se konal v Poličce poslední halový turnaj zimní sezony. Poličákům se nadmíru
vydařil. Sešlo se šestnáct dvojic, které musely mít
mezi sebou alespoň 15 let rozdíl. Po rozlosování do
čtyř skupin se hrálo již tradičním způsobem o dvě
postupová místa do pohárového pavouka a třetí
a čtvrtí ze skupin hráli pavouka útěchy o vínečka.
Finále útěchy se stalo kořistí domácích dvojic Krištof, Kadidlo a Slaný, Hegr a po vyrovnaném průběhu to skončilo 6 : 4 pro K+K. I finále hlavního pavouka mělo domácí obsazení díky dvojicím Bulva,
Hrubý a klukům Vápeníkovým. Vítězný pohár po
výsledku 6 : 4 nad hlavu zvedli B+H.
Konečné pořadí domácích:
1.
Bulva Leoš – Hrubý Zdeněk
2.
Vápeníkovi Dušan a Erik
3.
Jílek Zdeněk – Teplý Ivo
9.
Krištof Mirek – Kadidlo Lukáš
10.
Slaný Bohouš – Hegr Petr
11.
Svoboda Franta – Cik Jarmil
13.
Brokeš Jirka – Jelínek Petr
11. 4. Tento den byl pro naše nejmenší tenisty
opravdu slavnostní, protože se konaly jejich první
opravdu důležité zápasy. Byla totiž zahájena soutěž
družstev, ve které hraje osm družstev, z toho dvě
budou reprezentovat Poličku. Z důvodu velkého
počtu našich dětí, byla vytvořena dvě družstva
A a B. V áčku jsou Pepča Nacko, Daneček Nguyen,
Tomáš Vokál a Kuba Adamec a v béčku jsou Jiřík
Toman, Adélka Bartoňová, Zuzka Kozáčková a Hanička Matoušová a právě naše dva týmy se utkaly
v prvním kole. Za přítomnosti rodičů, sourozenců,
babiček a dědečků jsme mohli vidět, jaký pokrok
děti udělaly za šest měsíců, po které se tenisu intenzivně věnují. Zápasy to byly krásné a vyrovnané
a bylo radost se na ně dívat.
V prvním duelu se z výhry radovalo družstvo
A v poměru 6 : 2, ale druhý byl mnohem vyrovnanější a skončil remízou 4 : 4. nejlepším hráčem
byl Daneček, který vyhrál všechny čtyři své zápasy.
Přejeme našim dětem hodně úspěchů i v dalších
zápasech, kdy se utkají i s dalšími městy. Mnoho
úspěchů přejeme také ostatním družstvům babytenistů, mladších a starších žáků, dorostu a seniorů,
kterým začne soutěž v květnu.
Za TO Z. Jílek

KARATE
Mezinárodní seminář v Praze
Velikonoční svátky jsou každoročně obdobím,
během kterého se moderní sportovní karatisté
z Německa, Itálie a České republiky scházejí na
společném týdenním semináři pod vedením zakladatele MSKA Prof. Dr. Rudolfa Jakhela, držitele IX.
danu. Tento seminář jel poněkud odlišný, protože je
speciálně určen pro vysoké, tj. zelené, modré, hnědé
a mistrovské pasy.
Vrcholem Semináře je turnaj Easter Cup 2009, kde
se soutěží ve formách a bojích. Z oddílu MSKA Polička se tohoto semináře účastní pouze 3 karatisté, což
ale není vůbec znát na počtu umístění.
Easter Cup 2009, Praha 18 - 19. 4. 2009
Pavel Marko
1. místo forma Quarta
Jaroslav Roušar
4. místo forma Quinta
Pavel Marko
2. místo boje muži 3-4 kyu
Jaroslav Roušar
2. místo boje muži 1-2 kyu
Štěpán Příhoda
4. místo boje muži absolutní
Velká cena města Nymburk
Část poličských karatistů, kteří se nezúčastnili mezinárodního semináře v Praze, se v sobotu 18. dubna

2009 vydala na další turnaj nazvaný XIV. ročník Velké
ceny města Nymburk. Na tomto turnaji se setkalo 245
bojovníků ze 45 oddílů.
Poličský oddíl byl zastoupen třemi karatisty spolu
s koučem Radovanem Andrlem.
Nikola Tobiášová
1. místo kumite seniorky
2. místo kumite open
Milan Lorenc
2. místo kumite open
Šárka Kučerová
3. místo kumite dorostenky

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST NA KVĚTEN

ATLETICKÉ NOVINKY
Historickým počinem byl v zimním přípravném
období velmi úspěšný turnaj čtyř závodů ve skoku
vysokém pod označením MASARYKOVA OPEN VE
SKOKU VYSOKÉM, který proběhl v termínech 30. 1.,
20. 2., 14. 3. a 11. 4. Po nádherném a dramatickém
souboji se mezi posledních 5 závodníků dostali
4 několikanásobní medailisté z MČR v atletice. Dvou
závodů se zúčastnila Nikola Pařilová, držitelka dvou
titulů mistrně ČR ve skoku vysokém a žákovská sportovkyně roku 2008 okresu Svitavy. Právě 20. 2. vytvořila v nové tělocvičně Masarykovy školy fantastický
osobní rekord 170 cm, který nepřekonala ani na MČR
v Praze na Strahově. Celkem se závodů zúčastnilo 56
závodníků, z toho všech čtyř závodů se zúčastnili 3
závodníci, neboť konečné pořadí se určilo podle tří
nejlepších výsledků.
Přehled výsledků:
Kat. 1998 a ml. 1. Machek Jiří, 2. Plachý Martin,
3. Dvořák Petr; kat. 1997 1. Dvořák Martin, 2. Štěpánek Petr, 3. Kučera Jakub; kat. 1996 1. Le Viet
Dung Milan, 2. Vyskočil Daniel, 3. Stifter Petr; kat.
1995 1. Soukal Tomáš, 2. Vytlačilová Tereza, 3. Štoudek Bohuslav; kat. 1994 1. Teplý Boris, 2. Pařilová
Nikola, 3. Šunková Zdenka; kat. 1993 a starší 1. Vopařil Josef, 2. Sláma Michal, 3. Bartoš Pavel. Celkové
relativní pořadí dle tělesné výšky 1. Vopařil Josef,
2. Sláma Michal, 3. Dvořák Martin.

Dne 18. 4. se uskutečnil v sokolovně v Poličce druhý
ročník volejbalového turnaje smíšených dvojic Poličský
dabl. Turnaje se zúčastnilo osm dvojic.
Výkonnostně vyrovnaná družstva převálcovala dvojice
DoMi (Dominika Obrová a Michal Krejčí). Druzí skončili
Obříci (Denisa a Luboš Obrovi) a na třetím tradičním místě
Krtci (Lucie Nešická a Jaroslav Dvořák).
Děkujeme sponzorům bez kterých by se turnaj neobešel a to firmě Bartosh s.r.o. - reklama, restaurace Apalucha,
Masokombinát Polička, Kovoslužba Bulva, Tiskárna Polička, Nescafe a MIRO Borová. Náš dík též patří restauraci
Starohradská (jmenovitě Radimu Totuškovi) za technickou
podporu.
Za ASPV - Volejbal
J. K. Dvořák
policskydabl.nastrankach.cz

Při mírně opožděném příchodu jara 28. března
v Litomyšli proběhl další ročník Saucony Litomyšlská
dvanáctka, kde se neztratila ani skromná výprava
poličských běžců, jako by svými výkony děkovali za
první sluneční paprsky.
Přehled výsledků :
Saucony Litomyšlská dvanáctka: nejml. žáci
800 m 6. místo Vladimír Hejtmánek (3:19); ml. žáci
1550 m 1. Le Viet Dung – Milan; st. žákyně 2700 m
1. Terezka Vytlačilová (10:57); st. žáci 2 700 m 7. Libor

12. úterý
13. středa
14. čtvrtek
Stříbrná Terezka
Sion (10:39); dorostenky 3 850 m 2. Adéla Valenová
(19:25); muži A 12 000 m 8. K. Sejkora (47:53); muži C
4. M. Štyndl (54:35) a 9. M. Červ (1:00:57).
V neděli 19. dubna se Mistrovství Moravy a Slezska v přespolním běhu ve Šternberku zúčastnili za
krásného počasí tři reprezentanti poličské atletiky
a na velmi náročných tratích v lesoparku na vrchu
Kiosk se představili ve vynikající formě, Le Viet Dung
v kategorii ml. žáků doběh na 4. místě, když před
ním byli první tři z MČR v přespolním běhu z Kdyně,
jediná sekunda od medaile jen potvrdila, jakou sportovní tragédií bylo onemocnění před zmíněným MČR,
které mu zabránilo bojovat o mety nejvyšší. Terezka
Vytlačilová potvrdila svoji formu z MČR a v pohodě
si doběhla pro stříbrnou medaili za o rok starší stříbrnou z MČR v hale na 800 m Klárou Řečínskou z AK
Olomouc. Statečně se s tratí dlouhou 3500 m poprala
i dorostenka Adéla Valenová a konečné 10. místo
bylo odměnou za zlepšenou tréninkovou snahu z posledních týdnů.
Přehled výsledků :
ml. žáci 1000 m 4. místo Le Viet Dung (3:15); st. žákyně 2000 m 2. Tereza Vytlačilová (7:19); dorostenky
3500 m 10. Adéla Valenová (18:51)
- JarKa -

T.E.S., s.r.o.
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6. středa

8. pátek
9. sobota
10. neděle
11. pondělí

Provoz koupaliště v Poličce bude zahájen ve
II. polovině června 2009. Již nyní se mohou návštěvníci těšit na nepřehlédnutelnou, zrekonstruovanou
hlavní budovu. Uvnitř se skrývá zázemí pro plavčíky,
strojovna a technická část pro obsluhu brouzdaliště
a koupaliště, sociální zařízení upravené i pro vozíčkáře a bistro.
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5. úterý

7. čtvrtek

KOUPALIŠTĚ ZAHÁJÍ
V ČERVNU
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1. pátek
2. sobota
3. neděle
4. pondělí

KOUPALIŠTĚ - Polička

NABÍZÍME K PRONÁJMU
BISTRO
pro letní sezonu 2009

Zájemci hlaste se na tel. 461 725 631
plavecký bazén Kmošková

15. pátek
16. sobota
17. neděle
18. pondělí
19. úterý
20. středa
21. čtvrtek
22. pátek
23. sobota
24. neděle
25. pondělí
26. úterý
27. středa
28. čtvrtek
29. pátek
30. sobota
31. neděle

14,00-20,00 h.
14,00-20,00 h.
zavřeno
6,00-7,30 h.,
15,00-16,00 h. aquagravidibic,
18,00-20,00 h.
6,00-7,30 h.
17,00-20,00 h.,
17,00-18,00 h. 2 dr. a 2 dráhy plav. oddíl
6,00-7,30 h.
17,30-19,00 h. kondič. plavání,
19,00-20 h. aquaerobic,
6,00-7,30 h.
10,00-11,00 h.,
14,00-20,00 h.
6,00-7,30 h.
14,00-20,00 h.
14,00-20,00 h.
zavřeno
6,00-7,30 h.,
15,00-16,00 h. aquagravidibic,
18,00-20,00 h.
6,00-7,30 h.
17,00-20,00 h.,
17,00-18,00 h. 2 dr. a 2 dráhy plav. oddíl
6,00-7,30 h.
17,30-19,00 h. kondič. plavání,
19,00-20 h. aquaerobic,
6,00-7,30 h.
11,00-12,00 h.,
14,00-20,00 h.
6,00-7,30 h.
12,00-20,00 h.
14,00-20,00 h.
zavřeno
6,00-7,30 h.,
15,00-16,00 h. aquagravidibic,
18,00-20,00 h.
6,00-7,30 h.
17,00-20,00 h.,
17,00-18,00 h. 2 dr. a 2 dráhy plav. oddíl
6,00-7,30 h.
17,30-19,00 h. kondič. plavání,
19,00-20 h. aquaerobic,
6,00-7,30 h.
11,00-12,00 h.,
14,00-20,00 h.
6,00-7,30 h.
12,00-20,00 h.
14,00-20,00 h.
zavřeno
6,00-7,30 h.,
15,00-16,00 h. aquagravidibic,
18,00-20,00 h.
6,00-7,30 h.
17,00-20,00 h.,
17,00-18,00 h. 2 dr. a 2 dráhy plav. odd.
6,00-7,30 h.
17,30-19,00 h. kondič. plavání,
19,00-20 h. aquaerobic,
6,00-7,30 h.
11,00-12,00 h.,
14,00-20,00 h.
6,00-7,30 h.
12,00-20,00 h.
14,00-20,00 h.
zavřeno

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 povolen bez přihlášky,
kurzy pro děti od 3 let věku - Želvičky. Podmínkou
je jeden rodič na 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 SVÁTCÍCH nepřerušen.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: dle rozpisu uvedeném ve vývěsní tabuli před plaveckém bazénu. VSTUPNÉ DO
FITCENTRA SE HRADÍ U INSTRUKTORA.
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