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ROZŠÍŘENÍ PRŮMYSLOVÉ
ZÓNY V POLIČCE

DŮSTOJNÉ KVĚTNOVÉ OSLAVY
8. května letošního roku byl krásný sváteční,
slunečný den. Poličská veřejnost se zúčastnila
vzpomínkové akce u příležitosti 64. výročí porážky evropského fašizmu, osvobození Poličky od
německých okupantů, ukončení 2. světové války,
uctění památky padlých partyzánů a bojovníků za
naši svobodu, připomenutí a odsouzení hrůzných
let holocaustu. Po zpívané české národní hymně,
přednesených projevech pana Jaroslava Martinů,
starosty města Poličky, a soudruha Jana Markovského, za poličské komunisty, přispěli hudební vzpomínkou žáci místní hudební školy. Jejich žesťový
orchestr řídil pan Jindra. Na závěr asi 50 účastníků
vzpomínkové akce položilo květiny k památníku
osvobození na centrálním hřbitově, poklonilo se
u hrobu sovětského vojáka, který padl v posledních
dnech války při osvobozování Poličky, a uctilo památku objetí holocaustu u židovského památníku.
Poté se delegace rozjela, tak jako každý minulý rok,
položit květiny padlým partyzánům a bojovníkům
za naši svobodu k památníčkům v městském parku,
u budovy Policie České republiky a v městských
částech Střítež a Lezník.
Celou vzpomínkovou, společenskou a výchovnou akci moderoval RSDr. Ivan Churý, který u židovského památníku zdůraznil význam takových
akcí pro dnešek i budoucnost naší společnosti, pro

ty, kteří hrůzy války a holocaustu nezažili, nebo si
již nepamatují. Připomněl jejich význam především
pro naši mladou generaci, pro správné celospolečenské chápání nebezpečných, neofašistických
tendencí, které se v Evropě i v naší zemi znovu
a velmi aktivně projevují a snaží se usadit. Takové
tendence a projevy musíme společnou silou jednoznačně odmítnout. Právě důstojná vzpomínka
8. května byla takovou tolik potřebnou občanskou
aktivitou. Všem zúčastněným proto patří velké poděkování. Bohatou dokumentaci celé akce nafotografoval a zpracoval pan ing. Adolf Klein.

ĀĀĀ

SLAVNOSTNÍ PODPIS SMLOUVY SVAZKU
OBCÍ KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA
Za přítomnosti nejvyšších představitelů devíti
královských věnných měst (Dvůr Králové nad Labem,
Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový
Bydžov, Polička, Trutnov a Vysoké Mýto) byla ve
středu 13. května v Hradci Králové slavnostně podepsána smlouva o vytvoření svazku obcí Královská
věnná města.
Tato města spojuje jejich bohatá historie spojená
s českými královnami, soubory vynikajících stavebních památek, muzea, galerie, množství současných
kulturních a společenských akcí, festivalů a slavností,
zároveň přírodní krásy a místa vhodná pro relaxaci
a odpočinek. Města spolupracují již od roku 1999,
kdy začalo pracovat zájmové sdružení Královských
věnných měst. Města se pravidelně setkávají a snaží
se pomocí společných programů o ještě větší zviditelnění a propagaci.

Dosavadní činnost je nyní zastřešena oficiálním
svazkem obcí, který by měl pomoci při získávání různých grantů, provádět společnou cílenou propagaci
a reklamu v oblasti turistického ruchu, připravovat
a realizovat společné propagační projekty, spolupracovat s institucemi s posláním obdobným s cíli svazku, které působí v ČR i v zahraničí. Mezi nejnovější
současné projekty patří např. nabídka školních výletů
do královských věnných měst.
Ing. N. Šauerová
město Polička
Zahraniční spolupráce a cestovní ruch

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE
V POLIČCE
Ve dnech 21. - 22. 5. se v Poličce sešlo 72 pracovníků informačních center z celé ČR na jednání
členského fóra Asociace turistických informačních
center ČR, aby prohovořili otázky, společné aktivity
a projekty, které se jich týkají. V podvečer, po jednání,
účastníci vytvořili na poličském náměstí svůj 1. český
rekord a odjeli na hrad Svojanov. Zde jsme pro ně
připravili nevšední noční prohlídku hradu formou
tajuplné hry. Druhý den si pracovníci TIC prohlédli
městské hradby, Centrum a rodnou světničku B. Martinů a odpoledne zavítali na prohlídku zámeckého
areálu v Nových Hradech, kde se od majitele zámku
také dozvěděli, jak tvořit atraktivní turistický cíl.
Mgr. Jan Matouš, Informační centrum
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Město Polička realizuje od března letošního roku
akci Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – 1. etapa.
Realizace stavební části akce je oceněna na částku
18,71 mil. Kč vč. DPH, 90% z této částky bez DPH
bude hrazeno z dotačního titulu ROP NUTS 2 Severovýchod. Dodavatelem stavební části akce je společnost COLAS CZ, a.s. Praha. Partnerem investora
na této akci je T.E.S. s.r.o. Polička. Podstatou této
akce je realizace komunikačního napojení území
určeného k rozšíření průmyslové zóny na silnici
II/360 na ul. Tyršova směr Litomyšl (spodní příjezd
k průmyslové zóně přes železniční trať). V další
etapě bude provedeno propojení této komunikace
s komunikací ve stávající průmyslové zóně vč. inženýrských sítí. Mimo komunikačního napojení obsahuje předmětná etapa také chodník, část cyklistické
stezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů,
částečnou přeložku a zkapacitnění stávajícího vodního toku, veřejné osvětlení a nový železniční přejezd vč. zabezpečovacího zařízení. Kompletní PD je
k nahlédnutí na OÚPRŽP MěÚ v Poličce. Cílem této
akce je nabídka nového území pro investice podnikatelského sektoru a vytvoření nových pracovních
míst pro obyvatele našeho regionu.

ĀĀĀ

HŘIŠTĚ V PARKU - ODPOVĚĎ

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE
Město Polička jako dotčená obec s rozšířenou
působností obdrželo od Ministerstva životního
prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 110, návrh koncepce „Plán oblasti povodí Dyje“ včetně
vyhodnocení vlivů této koncepce na životní
prostředí (dále jen „návrh koncepce“) se žádostí
o jeho zveřejnění.
Do výše uvedeného návrhu koncepce je
možné nahlížet na Městském úřadu Polička, odboru územního plánování, rozvoje a životního
prostředí, č. dv. 41, 42, 43, 44 a to v úřední dny
(pondělí, středa: 8.00 - 17.00 hod.) nebo mimo
úřední dny po telefonické domluvě a to na tel. č.:
461 723 816, 850-4.
Písemná vyjádření veřejnosti k návrhu koncepce jsou možná zaslat Ministerstvu životního

prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 110, a to
nejpozději do pěti dnů ode dne konání veřejného
projednání návrhu koncepce.
Veřejné projednání koncepce nemůže být
konáno dříve než 30. 5. 2009. Informace o místě
a čase konání veřejného projednání bude zveřejněna předkladatelem koncepce, kterým je Povodí
Moravy, s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno na jeho
úřední desce, na internetu a případně v tisku.
Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení
jejich vlivů na životní prostředí lze také nahlédnout v Informačním systému SEA (http:
//eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód
koncepce MZP059K.
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
vyhlašuje veřejnou dražbu

Dne 4. 5. 2009 jsem obdržel žádost o napravení
nedostatků na dětském hřišti v městském parku v Poličce. V uvedené žádosti se na mne obrací maminky
a požadují: výměnu podkladového písku, kompletní
revizi herních prvků a jejich obnovu, včetně nezbytného nátěru a dále doplnění dětského hřiště
o pískoviště.
Jelikož podepsané požádaly o zveřejnění odpovědi v Jitřence, k jejich požadavkům uvádím:
„Tímto bych vás všechny chtěl ubezpečit, že v nejbližší době provedeme požadované opravy a odstraníme uvedené nedostatky na dětském hřišti v parku.
Letošní rozpočet města počítá s konkrétní finanční
částkou, za kterou opravíme, včetně nátěrů, nejen
hřiště v parku, ale též i na sídlišti Hegerova a další dvě
hřiště v okrajových částech města Poličky“.
Co se týká dotazu, zda do budoucna uvažujeme
o dalším rozšíření kapacity dětského hřiště v parku
a vylepšení jeho vybavení; nabízím osobní jednání,
kde bychom projednali a upřesnili další vaše požadavky.
S pozdravem
Jaroslav Martinů,
starosta města Poličky

(prodej nejvyšší nabídce)

ZATOČTE S ELEKTROODPADEM

domu č. p. 182 na ulici Svépomoc v Poličce včetně st. p. č. 1020
o výměře 172 m2 a zahrady na p. č. 1959/13 o výměře 147 m2
Veřejná dražba se uskuteční ve středu 16. září 2009 v 15.00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Poličce (I. poschodí).
Vyvolávací cena objektu a přilehlého pozemku: 1.500.000,- Kč. Dražební jistota: 50.000,- Kč.
Prohlídky objektu

- čtvrtek 11. června 2009 od 14.00 do 14.30 hod.
- čtvrtek 16. července 2009 od 14.00 do 14.30 hod.
- čtvrtek 20. srpna 2009 od 14.00 do 14.30 hod.
(prohlídku lze uskutečnit i individuálně po domluvě na majetkoprávním odboru MěÚ Polička)
Stručná charakteristika: Jedná se o dům se zahradou v klidné části města, poblíž
centra v řadové zástavbě na ulici Svépomoc. Dům je zděný, z 1/2 podsklepený, s
podkrovím. V I. NP se nachází vstupní chodba, která je průchozí do dvora, kde se
nachází vedlejší stavba – přístřešek. Do ulice jsou situovány 2 obytné místnosti,
do zahrady je situována kuchyň, koupelna, WC a komora. V podkroví se nachází
jedna obytná místnost. Nemovitost je napojena na veřejný rozvod vody, kanalizace,
el. energie a zemního plynu.

Zájemci o koupi se mohou přihlásit v den konání dražby nejpozději do 14.00 hod.
na Městském úřadě v Poličce, majetkoprávním odboru (dveře č. 19), kde současně
předloží doklad o zaplacení dražební jistoty na účet Města Poličky, č. 19-1283399369/0800, VS 2123. Dražební jistotu je
možno uhradit v příjmové pokladně v přízemí budovy MěÚ.
Upozornění pro účastníky dražby:
Před zahájením dražby bude každý zájemce povinen podepsat prohlášení, v němž se zaváže splnit podmínky dražby, s nimiž
je možno se seznámit na majetkoprávním odboru městského úřadu, dveře č. 19 (tel. 461723812, 461723810).

V úterý 19. května proběhla na Palackého náměstí v Poličce interaktivní recyklační roadshow
„Zatočte s elektroodpadem“. Občané měli možnost
na této akci bezplatně odevzdat elektrospotřebiče,
které jim již dále nemohou sloužit, a zároveň se
dozvědět, co je následně během recyklace čeká
a další podrobnosti o zpětném odběru. Každého,
kdo na místě odevzdal elektrospotřebič k recyklaci,
pak čekala odměna. Akci pro celkem 80 měst České republiky připravila společnost ELEKTROWIN
Praha, která zajišťuje zpětný odběr vysloužilých
elektrospotřebičů (např. ledničky, pračky, žehličky,
mixéry, vrtačky, el. sekačky apod.).
Doplňkovou aktivitou této akce je celorepubliková soutěž, kdy tři města s největším množstvím
vybraných elektrospotřebičů získají zajímavou odměnu. Přes nepřízeň počasí se podařilo v Poličce
shromáždit 780 kg nepotřebných spotřebičů. Dík
patří všem, kteří se do akce zapojili. Ani ti, kterým
to tentokrát nevyšlo, nemusí věšet hlavu, protože
mohou využít standardní služby sběrného dvora
na Hegerově ulici, kde své elektrospotřebiče mohou bezplatně předat k recyklaci. Otevírací doba
sběrného dvora je Po, St, Pá 12.00-18.00 (v zimě do
16.30) a ČT, So 8.00-12.00.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

NÁVŠTĚVA Z MEILENU

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
nabízí k prodeji
parcely pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě Mánesova v Poličce II. etapa
Minimální plocha stavební parcely pro RD:
Maximální plocha stavební parcely pro RD:
Průměrná plocha stavební parcely:
Prodejní cena za 1 m2 stavební parcely:
Forma výstavby RD:

641 m2
1247 m2
837 m2
1190,-Kč/m2
individuální

Předpokládaný termín zahájení výstavby
technické a dopravní infrastruktury:
Předpokládaný termín ukončení výstavby TDI:
Předpokládaný termín zahájení výstavby RD:

06/2009
09/2009
09-10/2009

Zájemci o koupi pozemku na stavbu RD se mohou přihlásit na majetkoprávním
odboru MěÚ Polička, dveře č. 20, tel. 461723810, mobil 731441408.

Ve čtvrtek 14. května navštívil naše město bývalý starosta partnerského švýcarského města Meilenu
pan Landis s manželkou. Oba, v doprovodu bývalého starosty ing. Václava Kysilky a jeho manželky,
navštívili Centrum Bohuslava Martinů v Poličce.
Hosté ocenili centrum velmi kladně, expozicí Barevný svět Bohuslava Martinů (oba jsou hudebníci)
byli nadšeni. Večer se setkali na oficiální večeři se
starostou města panem Jaroslavem Martinů a poté
navštívili koncert 12. ročníku Martinů fest v Tylově
domě. Manželé Landisovi mají naše město velmi
rádi, oba stojí za velkým finančním příspěvkem,
který pomohl rekonstrukci domu Jordán. I do
budoucna by chtěli, aby vztahy mezi oběma městy
nabraly opět aktivnější směr. Před svým odjezdem
se svěřili s plánem zorganizovat v Poličce koncert
velkého symfonického orchestru z Meilenu, který
by se měl uskutečnit v létě roku 2010.
Ing. N. Šauerová, město Polička
Zahraniční spolupráce a cestovní ruch
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UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 21. 4. byla hlídka MP přivolána do prodejny
Diskont plus Polička, kde mělo dojít k odcizení zboží
jedním z nakupujících. Na místě hlídka zjistila, že
šestatřicetiletý muž z Květné se snažil odcizit zboží
prodejny, v čemž mu bylo zabráněno ostrahou. Strážníci věc vyřešili na místě uložením blokové pokuty.
Dne 22. 4. v 11.10 hod. přijala hlídka MP oznámení o přistižení dvou žen v prodejně Diskont plus
při krádeži zboží. Hlídka MP vyjela na místo, kde
zjistila, že šestačtyřicetiletá žena z Poličky se svojí
sedmnáctiletou dcerou, se snažily odcizit zboží
v hodnotě 600,-Kč, přičemž byly přistiženy ostrahou
prodejny. Zboží bylo vráceno prodejně a oběma
ženám byla uložena bloková pokuta za majetkový
přestupek.
Dne 27. 4. v odpoledních hodinách nalezli strážníci dámské horské kolo modré barvy, s nápisem
Scramble. Toto bylo nalezeno v ul. Riegrova, kde
stálo několik dní. Hlídka provedla fotodokumentaci
kola, které bylo následně umístěno na ztráty a nálezy při MěÚ Polička. Majitel kola se může přihlásit na
MP Polička. Foto kola je možné zhlédnout na internetových stránkách www.policka.org (sekce městská
policie, nalezená kola).
Dne 13. 5. v 08.45 hod. provedla hlídka MP na
ul. Hegerova v Poličce odchyt toulavého psa černé
barvy, který byl umístěn do nouzového kotce při
MěÚ Polička. Podle identifikačního čísla, který pes
měl, bylo zjištěno, že se jedná o psa z obce Sebranice. Majitel byl o této skutečnosti vyrozuměn a v dopoledních hodinách si psa převzal. Věc byla řešena
strážníky v blokovém řízení.
Dne 15. 5. v 17.00 hod. byla hlídka MP Polička
přivolána na autobusové nádraží Polička, kde opilá
žena ležela na chodníku. Strážník po zjištění, že tato
není zraněná, usadil ženu na lavičku s tím, že žena
pojede následujícím spojem do Svitav. V 18.45 hod.
přijala hlídka oznámení od výpravčího ČD Polička,
který se dožadoval vyvedení uvedené ženy z vlaku,
neboť tato byla silně opilá, používala vulgární slova
a byla znečištěná. Hlídka MP po příjezdu na místo
přivolala na sedmasedmdesátiletou ženu z Moravské
Třebové hlídku PČR Polička, která si ji převzala
k dalšímu projednání.
Dne 18. 5. v dopoledních hodinách byla hlídka
MP přivolána na ul. P. Jilemnického v Poličce, k areálu ZŠ Na Lukách. Zde se na jednom z okrasných
stromů uhnízdil roj včel. Vzhledem k nebezpečí úrazu, neboť roj se nacházel u dětského hřiště, byla na
místo přivolána jednotka HZS Polička. Hasiči roj odstranili a tento byl převezen do bezpečného prostoru
mimo město a zde vypuštěn zpět do přírody.
Městská policie

64. VÝROČÍ OD KONCE VÁLKY A NEJEN O TOM
8. květen 2009 byl navlas stejný jako ten před
64 lety - krásný a slunečný. Tehdy byly ulice plné
lidí a ti stále jakoby nemohli uvěřit tomu, že se
po šesti letech dočkali svobody. Drtivá většina
obyvatel na celém světě slavila, ta menší sice
taky, ale se smutkem, neboť se o svou radost
nemohli podělit s těmi, jež milovali, a kteří už
nikdy nebudou po této zemi chodit. U některých
nebylo na radost čas, bylo nutno s pocitem nenadálých vítězů vychutnat pocit pomsty, který byl

tím větší, čím větší byla jejich předešlá zbabělost.
I v mé rodné Poličce jsme slavili, i v našem městě
byly oběti okupace – lidé, kteří zemřeli za svá
přesvědčení, lidé, kteří byli zatčeni jen na udání
svých spoluobčanů, lidé, kteří měli v dané chvíli
tu nesprávnou rasu.
Než jsme se stačili navrátit k běžnému mírovému životu a zamyslet se sami nad sebou,
již jsme byli zase ve víru občanské nenávisti,
tentokrát podporované oficiálně. Zase jsme měli
nepřítele, tentokrát vnitřního a bylo nutno s ním
zatočit. A zase byly oběti… Po 41 letech jsme
zase vesele slavili, a zase menší část obyvatel
jen smutně vzpomínala na ty, kteří se nové doby
nedočkali. A zase v době, kdy ještě cinkali klíče
na Letenské pláni, už někteří jednali, jak tohoto
vítězství užít. A zase se znovu zveřejňují seznamy
nehodných a zase máme instituce, které to ve
jménu – kohože?, mapují. A zase máme občany
s přívlastky. A slavně zase píšeme novou historii.
Zase, zase, zase.
Jak se potom mám divit, že se na vzpomínkové
slavnosti, která byla v den výročí konce války na
památných místech v Poličce – u pomníku obětem druhé světové války na centrálním hřbitově
a u pomníku obětem holocaustu, ale také u památníku 1. světové války v parku a u soch Poro-

Z PARDUBICKÉHO KRAJE
Ve čtvrtek 30. dubna se konalo další zasedání
Zastupitelstva Pardubického kraje, které mělo v náročném programu 34 jednacích bodů. Mimo jiné se
projednávaly záležitosti ve zdravotnictví, v oblasti
školství, zpráva o plnění střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje, dopravní obslužnost v kraji,
majetkové záležitosti kraje, ale také poskytnutí daru
ve výši jednoho milionu korun italskému regionu
Abruzzo postiženému živelnou katastrofou. Značný
význam pro činnost různých neziskových organizací
a obcí bude mít schválení grantů, jejichž struktura pokrývá snad veškeré oblasti života v našem kraji. Nové
vedení kraje splnilo své počáteční sliby a snažilo se
prostředky rozdělit rovnoměrně do všech okresů, ani
Polička či organizace z oblasti nevyšly s práznou, byť
se nedostalo na všechny, protože požadavky několikrát přesahovaly finanční možnosti.
K velmi zajímavým bodům patřilo přednesení
stanoviska Rady Pardubického kraje k dopracované
dokumentaci posuzování vlivu záměru „Modernizace
spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardu-
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bice“ na životní prostředí, ze kterého jasně vyplývá,
že rada nesouhlasí s připravovaným záměrem na
základě velmi podrobné analýzy. Byla také schválena
smlouva o zřízení kontokorentního účtu pro Pardubický kraj na 2 x 150 mil. korun, jako finanční jistota
a prvek stabilizace v průběhu současné hospodářské
situace, aby nebyly ohroženy realizované projekty či
činnost krajských organizací.
Z jednání finančního výboru mohu potvrdit, že
rozpočet kraje byl sestaven velmi zodpovědně, protože i přes výrazně horší vývoj hospodářství, než činily
odhady ministerstva financí, je propad na straně příjmů cca 2 %, což činí cca 50 mil. korun. Přesto vedení
kraje přistoupilo k jisté finanční zdrženlivosti vázáním
4 % výdajů na jednotlivých odborech. Plánované rozsáhlé investice vytváří jistotu zaměstnání pro tisíce
obyvatel tohoto kraje i návrat prostředků do rozpočtů
obcí formou daní. I přes nepříznivou hospodářskou
situaci se život ani rozvoj v našem Pardubickém kraji
v tomto roce nezastaví.
Jaroslav Kacálek

by, Osvobození a Partyzána – sešla jenom starší
generace. Neviděl jsem žádného člověka generace
střední a mladší, o mládeži nemluvě – s výjimkou
kapely pana učitele Jindry a jeho chlapců. Slavnost, ve které starosta města připomněl zásadní
události, které nám umožňují se takto sejít, byla
doplněna krátkými projevy osobnějšího zaměření,
snad jako důkaz, že máme vskutku rozličné zkušenosti, vzpomínky i míru hodnocení.
V Anglii jsou po celý rok pomníky a vzpomínková místa okrášleny čerstvými květinami,
v Amsterodamu stojí i o prázdninách fronty studentů u domu, kde žila Anna Franková. (Kdopak
z našich studentů ví, o koho jde?) To samé třeba
ve Finsku – Laponsku, v Rovaniemi. Tam zvoní
každou půlhodinu za padlé z kostelní věže zvon
a každý hrob je pečlivě udržován.
Kdo zná poličské osudy a jména válečných
obětí? V Drážďanech odsouzeni k trestu smrti
a v roce 1943 popraveni František Kučera a Jaroslav Kopecký. V káznici Brieg zemřel v roce 1944
Rudolf Sion, v Brandenburgu byl ubit ve věznici
gestapa Karel Charouz, ve věznici v Bayreuthu
zemřel František Radiměřský, v táboře Griebo
v roce 1943 Josef Šoltys a ve věznici Mírov v roce
1945 Vojtěch Berkovec. V dubnu 1945 při výslechu na poličském gestapu Marie Martinů. Byli
padlí i na válečných bojištích.
V koncentračních táborech zahynuli pro rasový původ: Baderle Samuel, 1942 Piaski; Beran
Emanuel, 1943, Osvětim; Beranová Hedvika, 1941
Lodž; Beranová Karolína, 1944 Terezín; Beranová
Otilie, 1942 Osvětim; Bergmann Arnošt, 1942
Osvětim; Bergmannová Alžběta, 1942, Osvětim;
Bergmannová Eva, 1943 Osvětim; Bergmannová
Věra 1943, Osvětim; Deutsch Arnošt, 1943 Osvětim; Deutsch Jiří, 1943 Osvětim; Deutsch Rudolf,
1943 Osvětim; Deutsch Zdeněk, 1943 Osvětim;
Deutschová Olga, 1943 Osvětim; Fuchs Gustav,
1943 Terezín; Herrmann Karel, 1942 Lublin; Herrmannová Ludmila, 1942 Lublin; Herrmannová
Pavlína, 1942 Treblinka; Klein Hugo, 1943 Osvětim; Klein Ota Maxmilián, 1943 Osvětim; Klein
Rudolf, 1941 Buchenwald; Klein Vilém, 1943
Osvětim; Kleinová Ilona, 1943 Osvětim; Kleinová
Lily, 1943 Osvětim; Kleinová Valerie, 1943 Osvětim; Kleinová Věra, 1943 Osvětim; Meislová Ilsa,
1941 Lodž?; Minich Eduard, 1944 Osvětim; Minich
Theodor, 1943 Osvětim; Minichová Hedvika, 1944
???; Minichová Kamila, 1944 Osvětim; Minichová
Vilma, 1942 ???; Schlesinger Arnošt, 1943 Osvětim; Schlesinger Jiří, 1943 Osvětim; Schlesinger
Otto, 1943 Osvětim; Schlesingerová Edita, 1943
Osvětim; Ticho Rudolf, 1942 Lublin; Wantoch
Hugo, 1942 Trawniki; Wantochová Barbora, 1942
Terezín; Witz Arnošt, 1944 Terezín; Witz Rudolf,
1941, Terezín; Witzová Malvína,1942 Lublin; Witzová Olga, 1942 ???; Witzová Pavla, 1943 Osvětim;
Ziegler Arnošt, 1943 Terezín.
Nevěřím na slova o nové historii. Svou historii
si s sebou neseme od počátku české státnosti
a její dědictví máme v sobě se vším špatným
a dobrým, ať chceme nebo ne. Ale neměli bychom na ni zapomínat.
Text a foto A. Klein

KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Červen 2008
KINO POLIČKA
středa
3. 6.

pátek
5. 6.

úterý
9. 6.

velký sál TD v 18.00 hodin
MONSTRA VERSUS VETŘELCI
Na naši modrou kulatou planetu už zase
zaútočili mimozemšťané. Ještě že máme
obrovskou zásobárnu hrdinů, kteří se jim
mohou postavit. I když ti, které si vybrali
animátoři ze studia DreamWorks, jsou
opravdu výjimeční.
Animovaná komedie, USA, 94 minut, český dabing, přístupný
Vstupné: 65,- Kč
velký sál TD v 19.00 hodin
PÁTEK TŘINÁCTÉHO
Země v okolí letního tábora Crystal Lake
je nasáklá krví. Deset dílů kultovního
hororu Pátek třináctého si vybralo svou
daň v podobě životů mnoha teenagerů,
kteří byli v nesprávný čas na nesprávném
místě.
Dvacet devět let po jedničce proto
spojili síly produkující Michael Bay
a režírující Marcus Nispel, kteří už
dokázali resuscitovat Texaský masakr
motorovou pilou, a natočili legendární
horor znovu.
Horor, USA, 98 minut, titulky, přístupný
od 15 let
Vstupné: 60,- Kč
velký sál TD v 19.00 hodin
MILIONÁŘ Z CHATRČE
Hlavní hrdina, mladík Jamal Malik, sedí
v televizním studiu naproti moderátorovi
indické verze soutěže Chcete být milionářem a čeká na poslední otázku, která
jej dělí od pohádkové výhry 20 miliónů
rupií.
Ještě před nedávnou chvílí byl chlapcem
z bombajského slumu, chlapcem, který
se narodil do světa bez budoucnosti, do
světa nám nepředstavitelné bídy. Jak se
kluk z ulice dokázal dostat tam, kam se
nedostali ani hoši z lepších rodin ani
učenci s několika tituly v kapse?
Drama, VB, 120 minut, titulky, přístupný
od 12 let
Vstupné: 60,- Kč

čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
11. 6. ODPOR
Příběh bratrů Bielskich je jedním
z nejzajímavějších příběhů 2. svět. války. Poprvé se na světlo světa dostal
v Bělorusku v roce 1944, když byli
místní lidé svědky ohromujícího, téměř
surrealistického obrazu: více než 1200
lidí vyšlo z hlubokých a neobydlených
běloruských lesů.
Příběh se začal skládat dohromady díky
vzpomínkám a vyprávění, které si lidé
mezi sebou šeptali.
Válečné drama, USA, 136 minut, titulky,
přístupný od 15 let
Vstupné: 60,- Kč

středa
17. 6.

velký sál TD v 18.00 hodin
HOTEL PRO PSY
Jak dlouho lze udržet v tajnosti, že máte
psa? Dlouho ne, což si sourozenci Andi
a Bruce moc dobře uvědomují. Problém je
o to aktuálnější, že se tihle sirotci dostali
do spárů pěstounů, kteří zvířata přímo
nenávidí.
Výchozí situace pro filmovou adaptaci
slavné stejnojmenné knížky nemohla být
vyhrocenější.
Komedie, USA, 100 minut, přístupný
Vstupné: 60,- Kč

pondělí velký sál TD v 19.00 hodin
22. 6. KRVAVÝ VALENTIN
Jízda do pekla právě začíná ve volném
pokračování hororu z roku 1981. Jde
o první horor, který si můžete vychutnat
také v digitální kvalitě. Tragédie, která
se v městečku Harmony stala před deseti lety, změnila toto malé provinční
město napořád. Nezkušený horník Tom
Hanninger zavinil v té době nehodu, při
které v důlní šachtě zůstalo uvězněno
a zahynulo pět mužů. Jediný, který přežil
- Harry Warden leží od té doby v kómatu.
Přesně rok po tragédii, na den svatého
Valentýna ožije a brutálně krumpáčem
zavraždí dvacet dva lidí.
Horor, USA, 101 minut, titulky, do 18 let
nepřístupný
Vstupné: 60,- Kč
úterý
23. 6.

úterý
30. 6.

velký sál TD v 19.00 hodin
STAR TREK
Je jedenáctý v řadě a přitom přelomový.
Zatímco předchozích deset celovečerních
Star Treků patřilo především fanouškům,
tenhle bude pro všechny. Nemusíte
vědět nic o eskapádách kapitána Kirka,
o špičatých uších rezervovaného Spocka,
nemusíte znát všechna zákoutí jejich
vesmírné lodi Enterprise, přesto byste si
měli tohle intergalaktické dobrodružství
báječně užít. Alespoň to slibuje jeho režisér J. J. Abrams.
Sci-fi, USA, 127 minut, titulky, přístupný
Vstupné: 60,- Kč
velký sál TD v 19.00 hodin
DVOJÍ HRA
Dannyho parťáci potkávají pana a paní
Smithovy. Tony Gilroy, režisér ceněného
snímku Michael Clayton, natočil chytrý
film, ve kterém má každý rafinovaný plán,
nikdo nehraje fér, a jehož divák nesmí
uvěřit ani závěrečným titulkům. A celé se
to halí do aktraktivního hávu romantické
komedie, jíž dominuje herecká dvojice
snů – britský elegán Clive Owen a oscarová Julia Roberts.
Thriller, USA, 125 minut, titulky, přístupný
od 12 let
Vstupné: 60,- Kč

LITOMYŠL
6. 6. od 13.30 hod. / venkovní areál
u Lidového domu
Minifest
– festival litomyšlských hudebních skupin
12. 6. – 6. 7. / operní festival Smetanova Litomyšl
Výstava florálních objektů v Klášterních
zahradách
20. 6. / Smetanovo náměstí
Starodávný jarmark
27. 6. / Smetanovo náměstí
Nesoutěžní přehlídka mažoretkových skupin
SVITAVY
2. 6. od 19.00 hod. / náměstí Míru
Marta Töpferová s newyorským kvartetem
- koncert
Marta Töpferová – zpěv, kytara, quatro
(4strunná) kytara
Aaron Halva (USA) – kubánský tres a harmonika
Pedro Giraudo (Argentina) – kontrabas
Neil Ochoa (Venezuela) - perkuse
19. 6. od 17.00 hod. / Městské muzeum a galerie
Pavel Matuška – Usmívání
Vernisáž výstavy kresleného, malovaného
a řezbovaného humoru zahájí herec Divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka. Účast
na vernisáži přislíbili členové Divadla
J. Cimrmana.
26. 6. od 19.00 hod. / náměstí Míru
Jak to bylo …
Koncert k 20 letům svitavské kapely Čertůf
punk
Zahrají kapely Echo echo, Homo ludens
a Čertůf punk
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
12. 6. od 8.30 hod. / Kinosál kulturního střediska
O Balynce
Pohádku pro nejmenší diváky uvádí Karlovarské hudební divadlo.
14. 6. od 19.30 / Kinosál kulturního střediska
Edward Albee - Koza aneb kdo je Sylvie
Divadelní představení agentury SophiaArt
20. 6. od 13.00 – 24.00 hod. / náměstí
T. G. Masaryka
Městské slavnosti
Vystoupí Ali Amiri, Vilém Čok se skupinou
ByPass, Ivan Mládek a Banjo Band a další
VYSOKÉ MÝTO
2. 6. – 5. 7. / Výstavní síň Jana Jušky,
Městská galerie
Zdeněk Miller - Krtek v galerii
Výstava pro děti spojená s výtvarnou dílnou. Pro malé i velké děti – kdo namaluje
lepší autíčko, dostane ještě lepší odměnu
přímo od Krtka!
6. –7. 6. / náměstí Přemysla Otakara II.
Sodomkovo Vysoké Mýto (téma Sodomka
a vozy Praga)
Festival věnovaný automobilovému designérovi a karosáři Josefu Sodomkovi v retro
stylu 30. let 20. století.
13. 6. od 10.00 hod. / Dvořisko
Setkání leteckých modelářů
Celodenní akce pro celou rodinu
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TYLŮV DŮM POLIČKA

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Tylův dům si dovoluje pozvat k návštěvě výstavy, která bude k zhlédnutí v sálku Bohuslava
Martinů v Tylově domě v Poličce. Autoři Jarmila
a Lukáš Červkovi zde představí své obrázky a dřevořezby (více na www.pastelka.nafocena.cz).
Výstava začne sobotní vernisáží 6. června 2009
a potrvá do 31. srpna 2009.
Na vaši návštěvu se těší autoři
Jarmila a Lukáš Červkovi a Tylův dům.

TYLŮV DŮM - KURZY A KROUŽKY
Anglický jazyk - pro začátečníky
Anglický jazyk - mírně pokročilí
Anglický jazyk – pokročilí
Anglický jazyk – konverzace
Lektor: v jednání
Německý jazyk - pro začátečníky
Německý jazyk - mírně pokročilí
Německý jazyk – pokročilí
Německý jazyk – konverzace
Lektor: v jednání
Francouzský jazyk - mírně pokročilí
Francouzský jazyk - pokročilí
Lektorka: Martina Trávníčková
Španělský jazyk - začátečníci
Španělský jazyk - mírně pokročilí
Španělský jazyk - středně pokročilí
Lektorka: Michaela Žabová
Italský jazyk - začátečníci až mírně pokročilí
Lektorka: Pavlína Kubásková
Kurzy budou probíhat od poloviny října 2009
a budou obsahovat 25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách.
Otevření jednotlivých kurzů je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Zájmové kroužky
Cvičení rodičů s dětmi – 1,5 až 2,5 let
Cvičení rodičů s dětmi – 2,5 až 4 roky
Lektorka: Hana Malíková
Hudebně pohybová výchova – 4 až 5 let
Hudebně pohybová výchova – 5 až 6 let
Lektorka: Hana Malíková
Mažoretky – děvčata 8 až 10 let
Lektorka: Diana Musilová
Tančíme pro radost - dospělí (kroužek je určen
ženám, které se v něm budou učit základům španělských tanců)
Lektorka: Hana Malíková
Cvičení pro zdraví a krásu - dospělí (kroužek je
určen dívkám a ženám)
Lektorka: Hana Malíková
Jógový klub (kroužek je určen všem – ženám
i mužům - od 16 do 99 let)
Lektorka: Marie Hrstková
Kurzy budou probíhat od poloviny října 2009.
Otevření jednotlivých kurzů je podmíněno minimálním počtem účastníků. Podrobnější informace
naleznete v prázdninových číslech Jitřenky.
Hledáme pro školní rok 2009 - 2010 lektory
pro výuku anglického a německého jazyka
Hlásit se můžete v kanceláři Tylova domu:
Marie Hrstková:
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz,
mobil: 736 752 629, č. tel. 461 725 204.
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úterý
2. 6.

středa
3. 6.

velký sál TD v 17.00 hodin
SMALL BAND UVÁDÍ ERIKA PARDUSE
Základní umělecká škola Bohuslava
Martinů Polička ve vystoupení Žesťového
kvintetu uvádí jako hosta Erika Parduse
(Četnické humoresky – strážmistr Zahálka, držitel ceny Thálie).
velký sál TD v 9.15 a 10.45 hodin
KŘOUPAT ZDRAVĚ – DÁ SE HRAVĚ
Nové představení M. Dolinové, která po
„Sněhánkách Míši Dolinové“, připravila další představení, které není v pravém smyslu
slova pohádkou, ale velkým dialogem
s dětmi. Sám název už napovídá, že půjde
o téma zdravého jídla, které mezi dětmi
není tak populární. Na příkladu postav Jeníčka a Mařenky, kteří se v našem příběhu
jmenují Křupík a Smaženka, Michaela ukazuje, kam to vede, když jsou děti ochotné
obětovat svoje zdraví a štíhlou pohyblivost
za smažené a křupavé pochutiny.
Školní představení pro děti z MŠ a žáky
I. stupně ZŠ.
Vstupné: 40,- Kč

neděle velký sál TD ve 14.00 hodin
7. 6.
PROJEKT „NAAM“
Hudební projekt většiny členů rockové
skupiny ELIATA a dalších muzikantů
z mateřského sboru Církve bratrské ve
Vysokém Mýtě. Kapela již koncertovala
i v jiných městech, hrála například v Litomyšli, Borohrádku, Kutné Hoře, Třebíči,
Dubnici nad Váhom (SK). Hraje současnou českou i světovou worship music,
která by se dala charakterizovat jako
melodický poprock, v repertoáru nechybí
ani písně gospelové či acapella a soudobé
písně inspirované křesťanstvím. Většinu
písní doprovází 20 členný pěvecký sbor
trojhlasými vokály. Koncert spoluorganizuje v rámci širšího programu sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce.
Vstupné: dobrovolný příspěvek

MAŽORETKY Z TYLOVA DOMU
Vloni na podzim otevřel Tylův dům kroužek
Mažoretek, do kterého začala chodit děvčata ve věku
6 – 9 let. Celou zimu pečlivě trénovala pod vedením
Diany Musilové. Jejich úsilí bylo završeno prvním
veřejným vystoupením 15. května 2009 na Majálesu
v Poličce. Děvčata vedla se svými staršími „kolegyněmi“ z Bystrého majálesový průvod od gymnázia až
na náměstí, kde vystoupila v nových červeno-bílých
kostýmech se svým vlastním programem.
Mažoretky Tylova domu budou ještě vystupovat
20. června v Lezníku na akci hasičů a 21. června
v Sádku na akci k výročí Základní školy Sádek.
Děvčata se také zúčastnila květnového soustředění ZUŠ Bystré na Baldě.
Děkujeme děvčatům a vedoucí kroužku za jejich
celoroční práci a přejeme jim hodně úspěchů.
Tylův dům v Poličce

středa
10. 6.

velký sál TD v 17.00 hodin
SLAVNOSTNÍ KONCERT ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLY B. M. POLIČKA
Vystoupení nejlepších žáků školy.

sobota velký sál TD v 10.00 hodin
13. 6. KDO JE NA SVĚTĚ NEJMOCNĚJŠÍ
Balet Bohuslava Martinů, vystoupení tanečního oboru ZUŠ B. M. Polička.
neděle velký sál TD v 19.00 hodin
14. 6. Neil Simon
SKLENKA SHERRY
Směšné blues o hledání štěstí a lásky.
V hlavní roli Zuzana Krönerová, výjimečná slovenská herečka a držitelka
Českého lva. Dále hrají: Jan Hrušínský,
Miluše Šplechtová/Veronika Jeníková,
Tereza Němcová, Zdeněk Hruška, Roman
Štabrňák/Vladislav Rotta. Režie: Juraj
Herz. Uvádí Divadlo Na Jezerce Praha
(náhrada za zrušenou hru Kumšt)
Divadelní představení v rámci abonentního cyklu JARO 2009
Vstupné: prodej zbylých vstupenek: 190,170,- 150,- Kč
pondělí vestibul TD
15. 6. PRODEJNÍ AKCE
Pronájem.
středa
17. 6.

malý sál TD v 9.00 hodin
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE
Pronájem.

čtvrtek malý sál TD v 16.30 hodin
18. 6. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
úterý
23. 6.

velký sál TD v 17.00 hodin
ZŠ – ZŠ neboli ZPÍVAJÍCÍ ŠKOLA
Třídní kapely a sbory z druhého stupně
ZŠ Na Lukách předvedou svůj
hudební um. Představení pro známé, příbuzné a příznivce.

středa
24. 6.

velký sál TD ve 14.00 hodin
ŠPALÍČEK
Balet Bohuslava Martinů, vystoupení ZUŠ
Vodňany. Akce je pořádána
v rámci 30. výročí založení SBM Polička.

neděle velký sál TD v 10.30 hodin
28. 6. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL BOHUSLAVA
MARTINŮ
5. ročník účastníků Soutěže pěveckých
sborů 2009.
Vstupné: dobrovolný příspěvek
neděle kostel sv. Jakuba v Poličce v 19.00 hodin
28. 6. HLAS NAPŘÍČ STALETÍMI
Koncert žáků a pedagogů Církevní konzervatoře Opava Bonifates Opavienses.
Na programu koncertu je Gregoriánský
chorál, B. Martinů: Hora tří světel,...
Vstupné: 50,- Kč
Vážení abonenti,
avizované divadelní představení KUMŠT nám
Divadlo Na Jezerce pro jarní sezónu abonentního
cyklu zrušilo, z důvodu zrušení všech termínů ze
strany pana Třísky. Divadlo nám nabídlo náhradu v divadelní hře SKLENKA SHERRY, kterou
uvedeme v poličském divadle 14. června 2009
od 19.00 hodin. Jedná se o směšné blues o hledání štěstí a lásky, v hlavních rolích se Zuzanou
Krönerovou, Janem Hrušínským a dalšími známými herci.
Děkujeme za pochopení.

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:
PRAKTICKÝ SEMINÁŘ „PRVNÍ POMOC“
pro žáky 1. - 3. tříd, podpořen Pardubickým krajem a ve spolupráci
se Střední zdravotnickou školou ve
Svitavách, seminář proběhne formou
praktické činnosti dětí na stanovištích
Termín: čtvrtek 25. 6. – pátek 26. 6. 2009
Info:
Zdeňka Švecová
PETANQUE V PARKU
- turnaj dvou až tříčlenných týmů
- ukázka hry, pro děti petanquová
školička
Termín: sobota 20. června 2009
V rámci akce COLOUR MEETING
Čas:
14.00 hod.
Místo:
městský park Polička
Přihlášky: na místě
S sebou: vlastní petanquové koule, kdo nemá
nevadí
Pozn.:
za nepříznivého počasí se akce nekoná
Info:
Radka Sobolová
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA LETNÍCH
TÁBORECH SVČ MOZAIKA POLIČKA

STRÁŽCI ČASU
- letní rekreační tábor s bohatým programem
Cena:
3100,-Kč
Termín: 4. 7. - 11. 7. 2009
Info:
Radka Sobolová,
736 725 352
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
Cena:
3100,-Kč
Termín: 16. 8. - 23. 8. 2009
Info:
Petr Cihlář
LETNÍ VODÁCKÝ TÁBOR
- řeka Hron - Slovensko
Cena:
4250,-Kč
Termín: 25. 7. - 2. 8. 2009
Info:
Vítězslav Fila
S VÚNI MANDRAGORY
V GOLEMOVÝCH STOPÁCH
- letní tábor Maděra 2009
Cena:
2600,-Kč
Termín: 24. 7. - 3. 8. 2009
Info:
Milan Matouš

DÁMY V SEDLE
- týdenní pobyt u koní pro dívky od
první třídy
Termín: 5. 7. – 10. 7. a 19. 7. – 24. 7. 2009
Cena:
1800,-Kč/týden
Info:
Irena Chroustovská, 605 431034

VÍCE INFORMACÍ A MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ
ONLINE NA www.mozaika-policka.cz

LETNÍ TÁBOR „NADĚJE 2009“
- letní rekreační tábor s bohatým programem
Cena:
2900,-Kč
Termín: 15. 8. - 22. 8. 2009
Info:
Richard Brabec, 723 160786

VÍCE INFORMACÍ
NA WWW.MOZAIKA–POLICKA.CZ

PŘIPRAVUJEME NOVÉ ZÁJMOVÉ KROUŽKY
NA ŠKOLNÍ ROK 2009 – 2010

OD 24. 8. 2009 MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ
DO KROUŽKU ONLINE

Nabídka volného místa od 24. 8. 2009

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

PEDAGOG VOLNÉHO
ČASU
Požadujeme:
• středoškolské pedagogické vzdělání
podmínkou
• zodpovědnost, spolehlivost
• schopnost samostatné i týmové práce
• organizační a komunikační schopnosti
• nápaditost a tvořivost
• příjemné vystupování
• časová flexibilita
• znalost práce na PC – Word, Excel, Outlook
• řidičský průkaz „B“
Nabízíme:
• práci v příjemném prostředí
• možnost profesního růstu a další sebevzdělávání
• pružnou pracovní dobu
• 8 týdnů dovolené
• příspěvek na stravování
Strukturovaný životopis doručte ředitelce Střediska volného času Mozaika nejpozději do 15. 6. 2009.

„DĚTI BEZ ÚRAZU“
Projekt pro žáky 4. - 5. tříd základních škol
probíhal ve dnech 18. 5. - 20. 5. 2009 vždy od 8.30
do 13.00 hod.
Projekt byl realizován SVČ Mozaika ve spolupráci s Policií, Hasičským záchranným sborem Polička,
Červeným křížem Svitavy a Pionýrem Polička.
Snahou bylo dosáhnout větší informovanosti
dětí a prohloubit jejich teoretické a hlavně praktické znalosti v silničním provozu. Naučit je nehodám
předcházet, reagovat, když už k nehodě dojde a jak
se chovat, aby k nehodě vůbec nedošlo. Cílem
projektu bylo, díky větší informovanosti dětí, snížit
jejich podíl na dopravních nehodách a tím i počet
úrazů dětí.
Přínosem je, že si děti dokáží uvědomit rizika,
které z jejich neopatrného a někdy i nezodpovědného chování plynou.
Projekt proběhl v areálu hasičského záchranného sboru v Poličce formou zážitkového semináře,
kde skupinky dětí procházely jednotlivá stanoviště - resuscitace, šok, krvácení, popáleniny, polohy
a transport zraněných, dlahování zlomenin, přivolání první pomoc. S vedoucími stanovišť řešili děti
praktické úkoly a tím získaly mnoho nových zkušeností, které jim pomohou v praktickém životě.
Akce se zúčastnilo 437 dětí z 11 škol, poličských
i okolních.
Středisko volného času Mozaika je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. Je příspěvkovou
organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je město Polička.
Každý den nabízí volnočasové aktivity dětem,
mládeži a v posledních letech i dalším zájemcům
bez ohledu na věk. Vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, od sportu po
umělecké aktivity, od techniky a přírodních věd po
společenské obory.
Tisíce dětí, studentů, učitelů, mladých i starších
lidí z Poličky a okolí u nás nachází zázemí pro svůj
volný čas, inspiraci, nové poznatky, či radost ze
života.
Domníváme se, že naše práce má svůj význam
a věříme, že stejný smysl bude mít i další činnost
našeho střediska volného času.
Za SVČ Mozaika Polička
Chroustovská Irena

Pozvání na oslavu

95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SPOLKU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ V LEZNÍKU
Program:
12.00 slavnostní mše svatá v leznické kapli
spojená se svěcením hasičských relikvií.
13.30 zahájení oslavy na hřišti pod zbrojnicí
• slavnostní nástup členů SDH Lezník
• ocenění zasloužilých členů sboru
• taneční vystoupení mažoretek
16.00 k tanci a poslechu zahraje kapela
BEKRAS Litomyšl.
Během celého odpoledne bude probíhat výstava hasičské techniky, včetně výstavy historie
sboru v klubovně hasičské zbrojnice.
Srdečně vás zveme na 20. 6. 2009.
SDH Lezník
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Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava
Martinů pro vás připravily výstavu Dětského muzea v Brně

JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY…
od 6. června do 27. září 2009
ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů,
Šaffova ulice
Výstava je určena malým i velkým návštěvníkům. Celou
výstavou provázejí originální scénky z animovaných filmů.
Novější tvorba je zastoupena postavičkami Pata a Mata
s původními rekvizitami a scénáři z dnes již kultovního
seriálu o těchto dvou kutilech.
Součástí výstavy jsou interaktivní stanoviště, kde jsou
představeny jednotlivé fáze výroby animovaných filmů.
Malí návštěvníci si mohou vyzkoušet tvorbu technického
a literárního scénáře, výrobu loutek, rozkreslovat fáze
pohybu na prokreslovacím stole, pokusit se skládat
a pohybovat postavičkami z ploškového filmu na snímací
kleci či animovat dřevěné loutky a vyzkoušet si tak, jakou
pečlivost a trpělivost filmová animace vyžaduje.
Atraktivitu výstavy umocňuje také celé funkční televizní
ministudio s kamerou a televizním přijímačem. Nejstarší televizní pohádky se natáčely v přímém přenosu,
tak si i děti mohou zahrát na loutkoherce s maňásky a na
filmové tvůrce.
Vstupné na výstavu Jak se rodí večerníčky děti/studenti/
důchodci 20,- Kč, dospělí 30,- Kč.
Délka programu dle časových možností účastníků 60 až
90 min.
Otevírací doba:
červen – srpen: út - ne 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod.,
září: út - ne 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
Skupinám doporučujeme předem se objednat, kontakt:
Městské muzeum a galerie Polička, Tylova 114, Polička
572 01, tel.: 461 723 855, e-mail: muzeum @ muzeum.policka.org, www.cbmpolicka.cz
Případným zájemcům zajistíme vstup také v pondělí
nebo od 8 hod., nutná je však předběžná objednávka!
Doporučujeme vzít si s sebou fotoaparát!

PRÁZDNINY
S VEČERNÍČKEM
Výtvarné programy pro rodiče s dětmi k výstavě Jak se
rodí večerníčky…
ve středu 1. července 2009 od 14.00 do 16.00 hod. ve
výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů
Zajímá vás, co předchází vzniku animovaného filmu?
Máte rádi postavy z českých večerníčků? Přijďte si prohlédnout výstavu „Jak se rodí večerníčky…“ a oživit vlastní vymyšlenou pohádkovou postavičku. První prázdninový
den je pro vás připravena výtvarná dílna, kde si děti samy
nebo s pomocí rodičů vyrobí pohyblivou loutku z barevných papírů a společně si zahrají stínové divadlo.
Po celé prázdniny se můžete těšit na tematické výtvarné
dílny k výstavě „Jak se rodí večerníčky…“, které vás zavedou do světa pohádek a animovaných filmů. Programy
jsou určeny pro rodiče s dětmi od 4 – 12 let.
Cena: 30,- Kč/osoba
Délka programu dle časových možností účastníků 60 až
90 min.
Doporučujeme předem se objednat, kontakt: Městské
muzeum a galerie Polička, Tylova 114, Polička 572 01,
tel.: 461 723 855, e-mail: muzeum @ muzeum.policka.org,
www.cbmpolicka.cz
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PROGRAM CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ
ZÁŽITKY 2009
10. ročník nočního putování
Poličkou
sobota 6. června 2009 od
18.00 hod. do večerních hodin
Centrum Bohuslava Martinů
Šaffova ulice
19.00 – 24.00 hod.
- 19.00 hod. Vernisáž výstavy
„Jak se rodí večerníčky“
- volný vstup do všech expozic Centra
Bohuslava Martinů - Historie města
Poličky a okolí, Sklářství na Horácku,
Historická třída Bohuslava Martinů
a Barevný svět Bohuslava Martinů
Městská knihovna
Palackého nám.
19.30 – do nevidím
- Hudebně-literární večírek na dvorku
- 21:00 Vernisáž výstavy prací maturantů
výtvarného oboru poličského gymnázia
- Tisíc živých slonů…
Síň řemesel
Na Bídě
19.00 – 24.00 hod.
- Setkání s ukázkami starých řemesel
- paličkování, předení na kolovratu
a vřetánku, tkaní, výroba šperků, praní
v neckách s domácky vyrobeným mýdlem podle starých receptů a „bomba“:
čarodějnice s vykládáním karet…
Art Studio Gracias
Šaffova ulice
19.00 – 24.00 hod.
- Výstava vlastní tvorby
- Pro zájemce konzultace na téma: zpracování plochého skla a keramiky a praktické využití v interiéru i exteriéru bytů
a firemních prostor…
Galerie Vysočina
Palackého nám.
19.30 – 23.00 hod.
- „Klíč od domova“ – malá výstava fotografií Vladimíra Vraspíra
Hasičský záchranný sbor Pardubického
kraje, stanice Polička
Starohradská, stanice HSZ v Poličce
a hasičská zahrada
19.00 – 23.00 hod.
- Prohlídka stanice HZS, prohlídka
techniky profesionálních i dobrovolných
hasičů, ukázka vybrané techniky
SOUo a SOŠ SČMSD, Polička, s.r.o.
nám. Bohuslava Martinů
19.00 - 22.00 hod.
- Ukázka výrobků z volnočasových aktivit žáků školy ubytovaných v Domově
mládeže.
- Prezentace odborného výcviku žáků
- líčení, zdobení nehtů a trhání obočí.
Masarykova základní škola
levý vestibul Masarykovy základní školy
v Poličce, vstup z přední strany od rybníka
18.00 – 24.00 hod.
- Něco ze života Masaryčky - menší instalace k zakončení oslav výročí školy, tedy
prvního školního roku 1928/1929. Historický pohled na počáteční roky fungování Masarykovy základní školy (chlapecké
i dívčí za použití dobových materiálů,

doplněno fotografiemi tříd ze školního
archívu, sestaveného s velkou pomocí
p. učitelky A. Pachovské).
- Výtvarná dílna s možností vlastní
tvorby návštěvníků…
Vinotéka „Pod věží“
nám. Bohuslava Martinů
19.00 – 24.00 hod.
- Sklenka dobrého vína Vám zpříjemní
výjimečné chvilky vašeho putování
Českobratrská církev evangelická
Nábřeží svobody, evangelický kostel
a přilehlé pozemky
19.00 – 24.00 hod.
- hry pro menší i větší děti i rodiče
- výtvarný kroužek
- prohlídka kostela
- fotky, video
Dobrotovo kafíčko
Masarykova ul.
19.00 – 22.00 hod.
- Prodej zmrzliny
JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY
6. června – 27. září 2009 ve výstavních
sálech Centra Bohuslava Martinů
Vernisáž se koná v sobotu 6. června
2009 v 19.00 hod. ve výstavních sálech
Centra Bohuslava Martinů
PRÁZDNINY S VEČERNÍČKEM
výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
1. července 2009 od 14.00 do 16.00 hod.
ve výstavních sálech Centra Bohuslava
Martinů

ARNOŠT LUSTIG V CBM
Ve čtvrtek 14. 5. jsme přivítali v Poličce velmi
významného hosta. Byl jím známý spisovatel Arnošt Lustig v doprovodu ředitelky Centra Franze
Kafky Markéty Mališové. O besedu s ním, kterou
pořádala Městská knihovna v Poličce, byl velký
zájem. A to se v tento opravdu kulturní večer
obyvatelé Poličky rozhodovali – koncert Martinů
festu nebo Arnošt Lustig? Ti, kdo vsadili na Lustiga, prožili večer s člověkem, ze kterého vyzařuje
energie, úžasná chuť a láska k životu i k ženám,
moudrost, vtip a šarm. Hovořilo se nejen o literatuře, pan Lustig přečetl kousek své nové povídky, vyprávěl i o svých životních osudech, vše
s humorem sobě vlastním. Díky pane Lustigu za
nádherný večer, za krásná slova a za pozitivní
energii, která se přenesla na všechny návštěvníky
tohoto setkání.
Ing. N. Šauerová

JANA KOUBKOVÁ - CD
Z POLIČSKÉHO KONCERTU!

COLOUR MEETING FESTIVAL
Colour Meeting festival tentokrát v rytmu
romské muziky 19. 6. – 20. 6. 2009 v parku
u hradeb
Svět se nám asi smršťuje, nastal čas zkracování,
jak praví klasik a všechno se navíc ještě propojuje.
Internet, wifi, bluetooth... v muzice je to zřetelné
na první pohled. Norové hrají irskou muziku, Skoti
balkánskou, Romové r‘nb, Indiáni hardcore, Slováci
blues (dost dobře!), Češi funky a Japonci úplně
všechno. A jak to všechno nabírá obrátky, tak dříve nám tak exotické pojmy, jako komoditní burza,
Dow Jones index a finanční krize, se teď přenášejí
přes oceán jako epidemie ptačí chřipky. A tak jsme
si ještě v únoru nebyli jisti, jestli letos vůbec Colour
Meeting bude. A ejhle - bude!
Colour Meeting se snaží obsáhnout co nejširší
spektrum současné hudby, která je jakýmkoli
způsobem napojena na původní a tradiční kultury.
Máme na mysli naše vlastní kořeny, ale také kulturu
dalších národů a menšin, které tady žijí již po staletí nebo k nám přicházejí nyní. Vzájemné poznání
nám všem ušetří zbytečné nedorozumění a konflikty. Nezáleží na tom, z které strany muzikanti
a ostatní umělci k tradici přistupují, jestli se snaží
najít její původní podobu nebo ji občerstvují současnými trendy anebo ji používají jen jako inspiraci.

Podstatná je otevřenost a pravdivost v tom, co dělají, což by zpětně mělo inspirovat nás ostaní v našich
vztazích a v životě. A tak se zde objevují styly jako
folk, hiphop, world music, jazz, reggae, ska, metal
aj. Letos jsme se ale rozhodli zaměřit se více jedním
směrem a to na naše vzájemné soužití s naší největší „menšinou“ - Romy. Takže budete mít možnost
vidět výstavy, slyšet povídání a diskutovat a snad se
i něco vzájemně přiučit a samozřejmě slyšet i něco
cikánské muziky. Ale protože chceme mít Colour
Meeting barevný, najdete zde i ostatní žánry, např.
ska, náš oblíbený dub, folk a snad i jiné. A navíc
samozřejmě taky divadla, filmy, koutek pro děti,
výborné jídlo a hlavně to, co u nás všichni oceňují:
nádherné místo mezi Synským rybníkem a hradbami a skvělou atmosféru. Těšíme se na vás!
A abyste se mohli těšit i vy, tady je pár prvních potvrzených jmen: ZDENĚK BÍNA (ex -123
min.) - sólo, AMIT CHATTERJEE - Ocean On Fire
(IND/CZ), TERNE ČHAVE, DUB O NET, SHAHAB
TOULOUIE TRIO, GREEN SMATROLL, ORKESTRA
DEL SOL (SCO), TRAIO ROMANO (F) a IKA KRAJČOVÁ (SK).
Více informací najdete na plakátech a na webových stránkách festivalu. Těšíme se na vás.
WWW.COLOURMEETING.CZ
Dušan Svíba

ZPRÁVY ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ
Pozvánka
Vážení členové Společnosti Bohuslava Martinů, zveme vás na setkání u příležitosti 30. výročí
založení poličské pobočky. Slavnostní odpoledne
zahájíme 23. 6. ve 14.00 hod. v Tylově domě, kde
můžete zhlédnout baletní představení B. Martinů
Špalíček v provedení žáků ZUŠ Vodňany. Oslavy
budou pokračovat v sále ZUŠ B. M. Polička od
16.00 hod., nejen vzpomínáním na léta minulá.
Vítáni jsou nejen členové SBM, ale také příznivci,
kteří se pravidelně našich akcí účastní.
Za SBM
Renata Pechancová
Mládí a Bohuslav Martinů – nová tradice?
Ve dnech 20. - 22. dubna Polička přivítala 136
účastníků soutěžní přehlídky Mládí a Bohuslav
Martinů, kterou pořádala poprvé Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička. Ve třech
kategoriích: vokální, instrumentální a taneční jsme
viděli celkem 99 žáků uměleckých škol, kteří ve

SMETANOVA LITOMYŠL
V POLIČCE
V rámci mezinárodního operního festivalu
Smetanova Litomyšl bude uveden mimořádný externí koncert v Poličce POTKAL JSEM JESEŇ...
V den 50. výročí úmrtí Bohuslava Martinů zazní v jeho rodném chrámu části z kantát Otvírání
studánek a Kytice, Polní mše a pastorale Narození
Páně z opery Hry o Marii. Účinkovat budou: Ivan
Kusnjer - baryton, další sólisté jsou v jednání,
Kühnův smíšený sbor, sbormistr Marek Vorlíček,
Komorní filharmonie Pardubice, dirigent Marko
Ivanović. Akce bude přímým přenosem vysílána do
rádia. Pořádáno ve spolupráci s městem Poličkou.
Pátek 28. srpna 2009 v 19.00 hodin Kostel sv. Jakuba Polička
Předprodej vstupenek bude zajišťovat Informační centrum Polička a Tylův dům od 15. června
2009.
Vstupné: k sezení bez místenek 300,- Kč; k stání
100,- Kč.

svých vystoupeních interpretovali hudbu B. Martinů, nebo na jeho hudbu tančili. Soutěžní výkony
hodnotily odborné poroty, které, kromě zařazení
do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma,
udělily i mimořádná ocenění. Například cenu za
interpretaci skladby Bohuslava Martinů získali hosté Prokop Steiner, Valérie Vaculíková, Anna Gaálová, Doubravka Součková a ze ZUŠ B. M. Polička
Veronika Stodolová, Klára Boštíková a Magdaléna
Dolejšová.
Soutěžní přehlídky se účastnili žáci ze 13 škol
uměleckého zaměření. Program pro ně připravený
obsahoval nejen soutěžní část, ale také možnost
prohlídky Poličky, která každý den končila návstěvou Centra Bohuslava Martinů. Zde také probíhalo
slavnostní vyhlášení výsledků. Česká Lípa, Hodonín, Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Děčín, Rýmařov, Český Krumlov – i zde se bude vzpomínat
na krásy Poličky, na výbornou akustiku velkého
sálu Tylova domu i na příjemnou atmosféru, která
v jednotlivé dny soutěžní přehlídky vládla.
Za zdařilý průběh těchto tří dnů je potřeba
poděkovat všem zaměstnancům ZUŠ B. M. Polička.
Sebezajímavější nápad by nebylo možno realizovat
bez kvalitního týmu, který se nebojí jít do neprobádaných sfér. Přidáme-li dobrou spolupráci s kulturními institucemi jakými jsou Tylův dům, Centrum
Bohuslava Martinů a zájem vedení města, lze jen
konstatovat: „Mládí a Bohuslav Martinů, v roce
2010 na shledanou!“
Renata Pechancová, ředitelka
ZUŠ B. M. Polička
Smetanova Litomyšl 2009
Jako každý rok, pořádá ZUŠ B. M. Polička ve
spolupráci se SBM Polička zájezdy na koncerty
pořádané v rámci festivalu Smetanova Litomyšl.
Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle
468 00 33 11 na tyto termíny: 14. 6. – Národní divadlo Smetanově Litomyšli;
16. 6. – V. Trojan: Broučci a J. Teml: Kocour
v botách; 25. 6. – Kaddish; 26. 6. – Balet 21. století.
Další informace telefonicky nebo osobně
v ředitelně ZUŠ B. M. Polička. Odjezd na všechna
představení bude od školy (nástup od Penzionu)
hodinu před začátkem představení.

V Tylově domě byl zahájen prodej CD se záznamem koncertu Jany Koubkové, který mohli
návštěvníci minulého ročníku slyšet v rámci Jazz
festivalu 2008.
V Poličce vystoupila paní Koubková (zpěv)
s Ondřejem Kabrnou (piano), Janem Tenglerem
(kontrabas) a Janem Dvořákem (bicí).
Cena 1 nosiče je 180,- Kč.
Zájemci o CD si ho mohou zakoupit v kanceláři
Tylova domu v Poličce.
***
Jana Koubková je česká jazzová zpěvačka,
nestorka tohoto hudebního stylu v České republice, někdy je přezdívána lichotivým přízviskem
Královna jazzu. Je známá i jako skladatelka písní
a filmové hudby.

PRO VELKÝ ZÁJEM
SE OTEVÍRÁ DRUHÝ

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
podzim 2009
Základní kurz tance a společenského chování bude
probíhat od 17. září do 10. prosince 2009 vždy
ve čtvrtek 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. 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: do 11. června 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.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

6. - 7. 6.

MUDr. Cacek Tomáš, Trstěnice 184,
461 634 157
13. - 14. 6. MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
20. - 21. 6. MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
27. -28. 6. MUDr. Hebltová Vladimíra,
Sloupnice 188, 465 549 236
4. 7.
MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 615 402
5. 7.
MUDr. Kašparová Leona, Polička,
Janáčkova 523, 775 724 524
6. 7.
MUDr. Kočí Jiřina, Dolní Újezd 838,
461 631 126
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.
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SÍŇ ŘEMESEL V UL. NA BÍDĚ
Stále trvá v běžné dny možnost vidět ukázky
některých starých řemesel jako paličkování, předení na vřetánku a kolovrátku, tkaní na ručním stavu
a rámečku, pletení drobností z pedigu a další.
Otevřeno je NA ZAZVONĚNÍ, jsme-li doma,
nebo objednání jednotlivců i skupin buď tel.
732 432 708 nebo emailem: galerie-art@seznam.cz.
K večeru „Čas pro neobyčejné zážitky“ 6. 6. od
19 hod do 24 hod. se zapojujeme s následujícím
programem:
• ukázky řemesel
• praní prádla v neckách na valše plus pradlenka
s domácky vyráběným voňavým mýdlem, které si budete moci odnést i domů
• šperkování podle nové módy
• řezbář
• a novinka - čarodejnice s vykládáním karet
(kdopak chce znát svoji budoucnost?!)

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 3. května jsme vzpomenuli 30 výročí, kdy nás navždy
opustila naše drahá manželka,
maminka a babička paní Miluše
Dostálová. Nikdy nezapomene.
Manžel Josef a dcera Ema
s rodinou

Dne 1. června 2009 tomu
budou 2 roky, co nás navždy
opustila naše milovaná a obětavá manželka, maminka paní Eva
Kovářová.
Vzpomínají manžel a děti

BLAHOPŘEJEME
Dne 21. černa to už bude osm
dlouhých roků, kdy od nás odešla
tam odkud není návratu naše drahá manželka, maminka a babička
paní Marie Jílková. Nikdy nezapomenou na tvoji lásku a obětavost
manžel a děti s rodinami

Dobré počasí a dobrou náladu s sebou!
Těšíme se na vás, bude i malé překvapení.

Krásného kulatého životního jubilea 80 let se dožívá
12. 6. 2009 pan Jiří Plachý. Pevné zdraví, štěstí, lásku a spokojenost, hodně pohody a splnění
všech přání, Ti přejí
manželka Marta a děti
s rodinami

J. J.

MUZEUM KURIOZIT A FOTOGRAFIÍ V LEZNÍKU
DIVADELNÍ KLUB
Červnový program na
www.divadelniklub.cz

POLIČŠTÍ ŘEZNÍCI
OBHÁJILI TITUL
Dne 25. 4. 2009 se konalo Mistrovství ČR žáků
oboru Řezník-uzenář. Celá soutěž probíhala nejen
v prostorách firmy IMPASTO, a.s., ale také v budovách SOŠ a SOU Polička. Úkolem soutěžících v pěti
tříčlenných družstvech bylo rozbourat vepřovou
půlku s úpravou jednotlivých částí, v časovém
limitu 35 min. Poté následovalo prokázání teoretických znalostí pomocí písemného testu. Na závěr
soutěžící poznávali suroviny pro výrobu. Výsledné
umístění soutěžících určil až finální bodový součet.
Družstvu SOŠ a SOU Polička (ve složení T. Holub,
T. Křivský, V. Jílek) se podařilo obhájit mistrovský
titul. Členovi tohoto družstva, Tomáši Křivskému,
se dokonce podařilo vybojovat druhou příčku
v soutěži jednotlivců. Zážitek ze získaného titulu
byl zcela jistě umocněn oficiálním vyhlášením
výsledků, kterého se zhostil starosta města Poličky,
pan Jaroslav Martinů. Vítězná trofej se předávala ve
slavnostním prostředí poličské radnice.
Na závěr zbývá poděkovat všem soutěžícím za
vzornou reprezentaci školy a učitelům odborného
výcviku, jmenovitě J. Havlíkové a L. Tmějové, za
skvělou přípravu jejich svěřenců. Dík patří firmě
IMPASTO, a. s., KUČERA řeznické potřeby, Řeznictví Ladislav Francouz, městu Poličce a dalším
sponzorům.
Za SOŠ a SOU Polička, UOV
Pavel Bureš
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Muzeum kuriozit a fotografií v Lezníku 109 vás
letos zve od 1. června 2009 na návštěvu do další expozice, která je zaměřena na Andamanské ostrovy…
Tyto ostrovy patří k Indii a leží v Indickém oceánu – v Bengálském zálivu a to v Andamanském moři.
Jsou od Indie vzdáleny přes 1000 km z Madrasu a letadlem jsou to jen dvě hodiny letu. Na východ od nich je
Thajsko, Burma a dále u Nikobarských ostrovů, které
k nim administrativně patří je Sumatra.
Mě osobně tam lákaly pověsti o úžasných možnostech šnorchlování mezi korálovými útesy a plavání
mezi barevnými rybičkami. Jejich focení patří k mým
oblíbeným činnostem. Zatím jsem fotila rybky v Rudém moři v Egyptě a na Velkém korálovém útesu
v Austrálii. V Thajsku jsem je jen mohla pozorovat,
právě v Andamanském moři poblíž Phuket. To jsem
ale ještě neměla foťák pod vodu.
Zjistili jsme si v jižní Indii, že je možno plout lodí
nejméně 3 dny, ale letadlo bylo pro nás pohodlnější.
Letos mi je 66 let a mému muži 75. Naštěstí cestuje
rád. Sám byl v Indii již 3 měsíce a zdarma léčil Indy,
a když jsem za ním přiletěla, tak s mým nápadem podívat se na několik dní na Andamány souhlasil.
V hlavním městě ostrovů v Port Blair, po příletu
- na tamějším letišti jsme museli vyplnit údaje do povolení k pobytu na ostrovech. Mysleli jsme si, že už
tu zbytečnou administrativu zrušili, ale chtěli by tam
emigrovat lidé z chudších indických zemí, z Barmy,
Mongolska a jiných zemí. Nikobarské ostrovy nejsou
přístupny vůbec. Žijí tam původní domorodci, kteří
naprosto netouží po civilizaci a návštěvníky vítají
deštěm šípů. Původně to byli kanibalové…
Hlavní město Port Blair má několik přístavů. Leží
v kopcovitém terénu a na jednom vršku má svou
hlavní smutnou atrakci - věznici, kterou si odsouzenci
museli sami postavit v letech 1896 až 1905. Původně
jsem tam vůbec neměla v úmyslu zajít, je to depresivní místo. Ta stavba byla třípatrová, je ve tvaru sedmicípé hvězdy, v centru byla strážní věž. Dnes zbyla jen tři
křídla, která byla restaurována a slouží jako muzeum.
Vězni byli zejména političtí – ti, kteří protestovali proti
anglické kolonizaci a bojovníci za svobodu. Nejhorší
tam byly „samotky“ 3x3 metry. Tohle smutné muzeum
navštěvují zejména bengálští turisté, z jejich řad bylo
nejvíce rebelů.
Ve městě Port Blair je několik dalších muzeí. Antropologické – o různých kmenech domorodců na
ostrovech, jejich nářadí, lodě i textil, modely chýší
apod. Další je s mořskou tématikou, různé lastury, vycpané ryby i v lihových roztocích, mapy apod. Také
tam mají akvárium s korálovými rybkami, ale raději je
vidím živé plavat na svobodě…
Několik překrásných dní jsme strávili na ostrově
Neill, kde byly skutečně nádherné korálové zahrady

pod hladinou moře. Asi 35 různých druhů ryb a rybek plavalo okolo mě, i mořskou krávu dudong jsem
potkala. Ale zrovna mi došel film v podvodní kameře
a když jsem dorazila s novým filmem – byla fuč.
Zrovna tak i želva uplavala. Můj muž mě utěšoval, že
snad ještě neodjíždíme, ale už jsem fotila jen rybičky.
V naší chýši z rohoží na kůlech jsme spali na podlaze
pod moskytiérou. Jsou tam nejen moskyti, ale i krvežíznivé droboučké mušky-muchničky, tak jsme byli
oba dva posetí drobnými červenými puntíky, které
dost svědily. Ale to drobné utrpení stálo za ty zážitky
v tyrkysové, průzračně vodě, kde byla viditelnost 20
metrů…
Je zde zakázáno sbírat korály i na břehu, v zavazadlech na letišti rentgen vše prosvítí a pokuta, prý dosti
značná, takové nadšence nemine…
Zajímavé záběry pro foťáky turistů jsou na ostrově Roos, který je hned vedle přístavu v Port Blairu.
Domy, ruiny kostel, hřbitov… Vše pohltily popínavé
rostliny a keře, ale nyní je to výletní místo. Měla jsem
jen dva filmy, tak jsem něco také nafotila. Jelikož jsou
v Indii fotopráce o polovinu levnější, tak jsem přivezla
jen 3 kg fotek většího formátu, aby bylo z čeho vybírat.
Musí posoudit návštěvníci muzea.
U nás v Lezníku se snažíme zaujmout návštěvníky
všech věkových kategorií – pro děti je určena „Pohádková půda“, pro dospělé sbírka krabiček z různých
zemí – nyní již 2 800, pro dámy výšivky a ruční práce,
pro pány technické kuriozity…
Můj oblíbený reklamní slogan hodláme dodržet
i letos - Za 20 korun kolem světa.
Naše muzeum je otevřeno o prázdninách od
1. 7. 2009. Z Poličky je to 2 km směr Litomyšl, v Lezníku čtvrtý dům vpravo.
Srdečně zvou čiperní důchodci
Jitka Hollová a Marius van Donk

MARTINŮ FEST 2009 - BOHUSLAV MARTINŮ A DIVADLO
Jestliže si kulturní svět letos a příští rok bude
připomínat dvě významná výročí Bohuslava Martinů, dalo se očekávat, že - kde jinde než v Poličce
- to vyzní v plné míře při Martinů Festu. Není sice
nutno volat běda!, ale že by se návštěvnost oproti
létům minulým výrazně zvedla, to ne. Pouliční
divadlo na chůdách dělalo festivalu reklamu už
v dopoledních a odpoledních hodinách, tradičně
bylo také setkání u hrobky Bohuslava Martinů,

Kudy tedy jelen uteče? „Nikudy!“ Veselohra na
mostě byla už jako opera uvedena v New Yorku
v roce 1951 a byla prohlášena za nejlepší operu
roku a prošla úspěšně jevišti celého světa.
Hlas lesa na básnický text Vítězslava Nezvala složil Bohuslav Martinů v krátkém čase od
12. března do 3. května 1935. Martinů počítal
s provedením i mimo rozhlas a tomu přizpůsobil
i rozšíření smyčcové a dechové sekce. O čem

mimo jiné v berlínské Filharmonii, londýnské
Queen Elisabeth Hall, tokijské Metropolitan Hall,
amsterdamské Concertgebouw či v jeruzalémské
King David Hall.
19. května – pět dnů po Poličce měl velice
úspěšné vystoupení na Pražském jaru. Vystoupil s pěvkyní Lucií Ceralovou a klavíristou Stanislavem Boguniou v sále ČNB. V Poličce hrál
tytéž skladby J. B. Foerstera, L. Janáčka a místo

což byl okamžik oficiálního zahájení festivalu
položením kytice starostou města, ředitelkou
festivalu a jeho dramaturgem.
O Bohuslavu Martinů se vědělo, od prvních
dnů jeho pobytu v Paříži, že je to člověk vtipný
– byl duší schůzek našich umělců, kteří tam tehdy
pobývali. Jeho tvorba se neomezovala jen na hudební složku. Sám si připravoval libreta a jak Veselohra na mostě, tak Hlas lesa jsou jeho dílem.
Klicperovu Veselohru na mostě napsal Bohuslav Martinů o poličských prázdninách roku 1935
na rychlou objednávku Čs. rozhlasu. Stejně jako
Hlas lesa, počítal pouze s uvedením v rozhlase,
a proto obě díla nesou podtitul Radio-opera. Celkem jednoduchý děj Veselohry popisuje situaci,
kdy na mostě obleženém z obou stran vojsky
dochází ke střetům – pouze slovním – mezi
Popelkou, jejím ženichem, chmelařem a jeho
ženou (soprán, baryton, bas, mezzosprán, bas).
Tenorový part obstaral učitel. Ten také nastolil
otázku: „Jelen se pase v obehnané oboře, kterou
nepřeletí ani holub. Kudy jelen uteče?“ Na pozadí
boje dvou nepřátelských vojsk, bránících osazenstvu mostu jej opustit, očekáváme po vítězství
přátelského vojska také odpověď na hádanku.

inscenace je? Venkovská dívka, nevěsta – se jde
rozloučit se svým milencem, mladým myslivcem,
ale v lese zabloudí. Loupežníci, kteří již myslivce
drží v zajetí, jej chtějí zabít a rozsudek má vykonat právě nevěsta, přestrojená za loupežníka.
Ta jej odvede do lesa, mysliveček jí vyzná lásku
a baladicky laděný příběh skončí šťastně.
V Poličce uvedla obě díla Komorní filharmonie Pardubice. Ta je uznávaným vrcholným tělesem, hrajícím v obsazení menšího symfonického
orchestru. Reprezentuje nejen sebe, ale i českou
hudbu po celém světě, např. Japonsku, USA. Pochopitelně její uměleckou dráhu lemuje množství
nahrávek, z nichž čiší stylová čistota. Dirigoval
Vojtěch Spurný a jako sólisté vystoupili členové souboru Národního divadla v Praze: Zdena
Kloubová – soprán; Olga Černá - mezzosoprán;
Vladimír Doležal – tenor; Roman Janál – baryton;
Roman Vocel – bas a Petr Frýbert – tenor.
Nevím, co by někteří Poličáci ještě chtěli,
ale když je uvedeno, že na poličském jevišti to
budou ozvěny Pražského jara, tak to platí v plném obsahu toho slova. Vystoupí umělci, kteří
ať v Rudolfinu nebo Obecním domě hrají před
zaplněným sálem a kde se za vstupenku platí
kolem tisíce korun.
Pro hodně Poličáků nejsou asi houslista,
profesor Ivan Ženatý, či pianista, profesor pražské AMU, Stanislav Bohunka, dost atraktivní.
Ale: Ivan Ženatý si vydobyl čelné místo mezi
českými houslisty. Ještě jako konzervatorista
debutoval s Českou filharmonií a v roce 1986
zvítězil v mezinárodní soutěži Pražského jara.
Získal laureátský titul Mezinárodní tribuny mladých interpretů UNESCO (1986) a hlavní cenu
mistrovských kurzů Ruggiera Ricciho v Berlíně
(1990), což mu přineslo sólistické angažmá u Berlínských symfoniků. Ivan Ženatý byl jmenován
stálým sólistou Pražských symfoniků, Českého
rozhlasu a s Českou filharmonií absolvoval evropské turné. Vystoupil na společném koncertě
s Yehudim Menuhinem, Yo-Yo Ma, spolupracoval
se Sergem Baudem či Nevillem Marrinerem. Hrál

G. Eneska hrál úchvatnou skladbu M. Ravela La
Tzigane. Celý koncert by stál za samostatný
komentář.
Zřejmě pod vlivem slabé účasti na poličském
koncertu, řekl v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz: „… sociální argumentaci o ´přibližování
umění masám´, bych rád ponechal těm, kteří ji
vytvořili. Klasická hudba vždycky byla minoritní
záležitostí a já myslím, že není důvod, proč by se
toto ´elitářství´ mělo měnit. Většina poslouchá pop
a čte bulvár. Není ten svět úchvatný?“
Jména harfenistky Jany Bouškové a flétnisty Jana Ostrého jsou s respektem vyslovována
v uměleckém hudebním světě. Profesorka pražské konzervatoře vystupuje s renomovanými
partnery těch nejzářivějších jmen, a to samé
flétnista Jan Ostrý, držitel nejvyšších ocenění
těch nejvýznamnějších interpretačních soutěží.
Na letošním Martinů Festu vystoupili dvakrát.
Dopoledne zcela zaujali svým výchovným koncertem studenty poličských středních škol a večer pak široce pojatým repertoárem zahrnujícím
skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, L. Sommera,
G. Faurého, C. S. Saense, F. Dopplera/A. Zamary
a C. Debussyho.
Ve středu třináctého nastal pro festival svým
způsobem výjimečný den. ZUŠ Bohuslava Martinů přispěla nepřehlédnutelným dílem k úspěchu
festivalu. Iva Kulíková ve spolupráci s Vendulou
Pelzovou připravily balet Kdo je na světě nejmocnější.
Bohuslav Martinů na něm začal pracovat
v roce 1919 a měl v úmyslu zpracovat jako balet
českou pohádku, takovou, aby to byl balet krátký,
nekomplikovaný, veselý, takový, aby mohl užít
forem čistě tanečních Chtěl mít v baletu valčík,
polku, pochod a rovněž i moderní tance boston,
foxtrot. Charleston ještě tehdy ovšem nebyl, jinak by jej byl užil. Celý balet řešil jako grotesku,
ale bylo jeho přáním, aby se obecenstvo bavilo,
a proto zvolil spíše revuální formu a všelikých
hudebních reminiscencí, které jsou současně
karikaturou.
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MARTINŮ FEST 2009 - BOHUSLAV MARTINŮ A DIVADLO
Bohuslavu Martinů velice na inscenaci záleželo, opatřil tedy libreto velmi četnými režijními
pokyny. Ty se týkají všech vystupujících postav, od
myšek až k personifikaci slunce, mraku, větru, zdi.
I hudba se nezabývá žádným popisováním nebo
podmalováním, nýbrž zůstává v čistých tanečních
formách sama pro sebe. (Volně použita vlastní
citace Bohuslava Martinů, pozn. A. K.) Po různých
peripetiích vše dobře dopadne. Princ s myší prin-

bylo trvale zaznamenáno. Nebylo však ojedinělé.
Po dopoledním a odpoledním představení vystoupil soubor 24. května s dvěma představeními
pro Společnost Bohuslava Martinů Praha a pro
zájezd z Brna.
Závěrečný koncert byl tradičně v chrámu
sv. Jakuba, tentokrát v podvečerních hodinách
v neděli. Zaplněný chrám neušel pozornosti dramaturga festivalu pana profesora Jana Páleníčka,

POZVÁNKA DPS PENZION
2. 6. - Odemykání atria, kácení máje - vystoupí
taneční kroužek při univerzitě třetího věku a taneční
uskupení Berušky. Zahraje pan Hladík. Budeme
také opékat uzeninu. Zájemci se nahlásí na recepci
Penzionu. Vybíráme 20,- Kč (chléb, hořčice, uzenina).
Začínáme ve 14.00 hod.
3. 6. - Stolní hry – Penzion navštíví žáci Speciální
školy v Poličce. Začátek - 14.00 hod. ve společenské
místnosti
9. 6. - Šikovné ručičky – hudba jako inspirace pro
výtvarné vyjádření. Začátek ve 13.30 hod. pracovní
místnost.
10. 6. - Kavárnička – 14.00 hod. jídelna. Vystoupí
pěvecký soubor Lubenika.
16. 6. - Keramika – 13.30 hod. pracovní místnost.
17. 6. - Křeslo pro hosta – jako hosta tentokrát
přivítáme ředitele DPS Penzion pana Pavla Brandejse.
Začínáme ve 14.00 hod. společenská místnost.
25. 6. - Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna.
30. 6. - Hrátky s pamětí – 14.00 hod. společenská
místnost.
1. 7. - Posezení na přehradě – zájemci se nahlásí
na recepci Penzionu, vybíráme 20,- Kč (chleba, hořčice, uzenina). Odchod od Penzionu ve 13.15 hod.

Z ČINNOSTI DPS PENZION
DUBEN

ceznou dostanou od rodičů požehnání. Znovu se
potvrdí, že i nad slunce nejmocnější je láska.
V roli princezny tančila Barbora Tůmová, myšího prince Karolína Kučerová, královnu Šárka
Vopařilová v alternaci s Jitkou Vosmekovou, krále
Lucie Ptáčková, přítelkyně princezny Michaela Augustinová a Martina Nečasová, slunce Kateřina Junková. Přáli jsme jim pochopitelně úspěch, ale nad
to důležitější je zjištění, že to byl úspěch zasloužený,
s precizně odvedenými tanečními výkony.
Mladší část baletního souboru vystoupila
v rolích Slunečních paprsků – žákyně 2. ročníku
II. stupně, žákyně 4. a 5. ročníku jako Mrak, Zeď
tančily žákyně 6. ročníku a pak tu byly žákyně
I. stupně: Jako obyvatelé myšího království
s chutí tančily žákyně 2. ročníku a se stejnou
vervou se představila Myšákova družina žákyň
3. ročníku. Vítr byl svěřen absolventům 7. ročníku I. stupně Adéle Černíkové, Martě Dusové, Michalu Komárkovi, Petře Machové, Barboře Tomanové, Antonii Vraspírové a Lindě Zámečníkové.
Každá měla svou sólovou chvíli, kdy předvedla
ladnost pohybů a souznění s hudbou.
Uvádím inscenaci podrobně proto, aby nezůstalo jen u vzpomínek, ale aby toto představení
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což ocenil slovy, že jsme se sešli v pozoruhodném počtu. Ano, měl pravdu, letos se publikum
návštěvností moc - lapidárně řečeno – nevytáhlo.
Ale konec dobrý, všechno dobré.
Ke koncertu: Kvarteto Bohuslava Martinů ve
složení Lubomír Havlák – 1. housle, Irena Herajnová - 2. housle, Jan Jíša – viola, Jitka Vlašánková - violoncello a Jitka Čechová – klavír, uvedlo
Klavírní kvintet A dur Antonína Dvořáka. Celý je
krásný, ale jímavá druhá věta – Dumka pronikla
silně do duše vnímavých posluchačů, jimž poličské publikum bylo. Po celý festival.
Co nového napsat k vokálně instrumentálnímu dílu Otvírání studánek… Třicetičlenný ženský
sbor zaplnil celý prostor chrámu a ty dozvuky,
které snad mohly vadit při jemných brilantních
variacích Dvořákova kvartetu, zde umocňovaly
vyznění tohoto díla. Akademický sbor Žerotín
skladbu prožil, ostatně myslím, že má v sobě
něco, co působí stejně na posluchače jako na interprety. Mnohokrát jsem s mnoha mluvil a každý přiznává, že Studánky v sobě mají něco, co je
od prvního taktu uchopí za srdce. Nepatetický
přednes navracejícího se básníka Saši Rašilova
uměřený jeho věku optimisticky a hezky souzněl
s venku se rozvíjející přírodou. Mikeš z hor byl
posílen o dalších patnáct mužských hlasů a tak
čtyřicetipěti členný smíšený sbor s doprovodem
nástrojů a sólisty tenoristou T. Kořínkem, barytonistou Vladimírem Chmelou a sopránistkou
Evou Dřízgovou završili Martinů fest. V Mikeši
se znovu vrací Bohuslav Martinů k Vysočině, ale
především k prostým lidem, těm, na něž ve svých
dopisech vzpomínal, a které nosil v srdci.
Letošní festival byl po dramaturgické stránce
výborný – vyslechli jsme mnoho děl, kde Bohuslav Martinů potvrdil, že svět divadla byl ten,
který miloval a pro nějž napsal řadu oper, baletů
a instrumentálních skladeb, z nichž některé byly
později zdramatizovány nebo provedeny jako
balet. Přesvědčili jsme se, že jeho dílo je mnohotvárné a stále v něm bude co nového objevovat
a poslouchat i vidět.
Text A. Klein, foto P. Klein

V měsíci dubnu se senioři z DPS Penzion opět
zúčastnili výstavy Šikovné ruce našich seniorů – pro
radost a potěšení, kterou pořádá CSZS Poděbrady
a která se koná na výstavišti v Lysé nad Labem společně s výstavou Senior Handicap. Rádi bychom touto
cestou poděkovali našim vystavujícím seniorům za výbornou reprezentaci DPS Penzion a města Poličky. Ke
Dni Země probíhala výtvarná soutěž, kterou vyhlásilo
Sdružení A21 Polička. Vystavené práce jste si mohli
prohlédnout v jídelně Penzionu. Senioři se svým dílem
vyhráli krásné třetí místo. Blahopřejeme.
V Penzionu se pořád něco vyrábí. Tento měsíc
například kuřátka a zajíc ze sena, v keramice zvířátka
nebo hlavičky, ze kterých budou později loutky. Nezapomněli jsme ani na cestování s panem ing. Kleinem,
který nás zavedl na ostrovy za polárním kruhem – Lofoty a Vesterály.
Senioři se tento měsíc vydali ještě na jednu cestu
a to do Jihoafrické republiky. S přednáškou a fotkami o této zemi přijel do Penzionu pan Aleš Kocián.
Nechybělo ani bubnování, které seniory velmi baví.
Zkoušeli si, mimo jiné, povídat pomocí rytmických
nástrojů, vyjádřit své pocity. Na závěr jsme se domluvili, že příště zkusíme hrát na své tělo. Na jarní kavárničku si senioři připravili básničky o kytičkách, které
také přednesli. Narozeninové zpívání začalo stavěním
májky v atriu Penzionu. Když už májka stála, do atria
přilétly čarodějnice, vymetly kdejaký kout a zase zmizely. Nebo se z nic staly zpěvačky, které potom zpívaly
oslavencům? To ví jen ten, kdo tam byl.

20. výročí sametové
revoluce
Vážení čtenáři,
v současné době připravujeme sérii článků,
které přinesou autentické vzpomínky přímých
účastníků listopadových událostí roku 1989 v Poličce, či Poličáků, kteří se jich aktivně zúčastnili
jinde po republice. Prosíme vás proto o poskytnutí
archivních materiálů, dokumentů, fotografií,
ale i osobních vzpomínek. Všechny poskytnuté
dokumenty po naskenování vrátíme, vzpomínky zaznamenáme. Pomozte nám připomenout
a zachovat nedávnou historii naší vlasti.
Kontakty: tel. 603 526 243,
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz

POLIČSKÁ DIVADELNÍ SEDMA A LENKA ODVÁRKOVÁ
Pokračování seriálu
rozhovorů se studenty
vysokých
divadelních
škol. Tentokráte s Lenkou Odvárkovou, s dívkou, která se škaredě
obléká a kterou dá dost
velkou fušku dotlačit
k rozhovoru.
18.00
příznaky
počínající chřipky jsou
nezvratné. Vyrábím speciální směs: kyselé zelí,
paličku česneku, jednu cibuli a jedno jablko. To
vše strouhám, míchám a násilně vpravuji do těla.
19.00 - SMS od Lenky, že je v Poličce a že bychom se mohli setkat.
19.30 - Jak snášíš vůni česneku, cibule a zelí?
Nic necítím, to tahle místnost tak divně smrdí.
(Nechávám Lenku v jejím omylu)
Pamatuješ si na nějaký umělecký zážitek ze
školky?
Ani ne, já si vlastně pamatuju, jen jak jsme si
z gulášové polévky přehazovali tlusté maso z talíře do talíře. Ta hra se jmenovala přehazovaná.
To byl asi největší zážitek. Můžu se podívat, co
tady máš?
Ale jo. (Lenka prohlíží místnost a já zpocen píši)
Máš nějaké „ženské tajnosti“?
Nemám. (Smích)
Jak vzpomínáš na dědu, předsedu poličských
ochotníků? Já když slyším Odvárka, tak se mi
vždycky vybaví on.
Zrovna dneska jsem se šla podívat, kde bydleli.
Bral mě vždycky ze školky po „o“, ukazoval mi
ježky u plotu červené školy, vyprávěl mi a podle
vyprávění rodiny mi četl před spaním Bibli a pak
Maupassanta. Ta kniha se jmenovala Miláček a na
obalu byl takový pán v kočáru.
Myslíš, že tě on mohl k divadlu přivést?
To asi né, viděla jsem ho jen jednou v Anežce
a to jsem byla hodně malá. Děda krásně maloval
a to mě myslím víc bavilo, máme strašně jeho
obrazů.
Četlas jeho knihu (Ženské tajnosti)?
Hmm… Už je to dost dávno. Byly tam pěkné
obrázky, moc dětí, hlav v jedné posteli…
Já si ji teď docela s chutí připomněl. Máma
totiž dělala na „gyndě“ a tak to špitálské prostředí
znám. Co na základce?
Chodila jsem jen do páté třídy. Asi ve druhé
třídě jsem namalovala psa do soutěže. Byl to takový ten strašně chlupatý a byl na růžovém koberci.
Takový mám vkus!!
Máš teď psa?
Ne, chtěla bych holé morče, ale bojím se, že
bude dělat v noci bordel.
Mám tam to bordel napsat?
Já ho můžu, myslíš, že je to problém?
Né. Na gymnáziu začala tvoje divadelní pouť?
Smích (Lenka se skoro pořád směje, tak to nebudu psát všude) Asi jo.
Začínala jsi s Aničkou?
No, ale první divadlo režíroval Vladimír Vraspír.
To byla sranda, Anička hrála hlavní roli a já měla
dvě role: služku a španělskou letkyni. Ta letkyně
je všechny zachránila, ale říkala jen dvě věty.
Pamatuješ si je ještě:
Jen jednu „Sog aviador Espaňol“.
Abychom se moc neopakovali s tím, co říkala
Anička. Četla jsi ten rozhovor?
Hmm. Strašně jsem se u toho bavila. Anička
měla strach, aby nevypadala blbě, tak jsem jí hned
volala, že to bylo dobrý. Taťka mi to naskenoval.
Měla z toho strach a úplně jí chápu.
Taťka mi na jazzu říkal, že mu paní v práci říkala, že to bylo nějaké divné, jak to Anička říkala,
že nesnášíš divadlo.
Ne, Anička to ví, že nesnáším divadlo. Já ji to
říkám pořád.

Vzpomínám na to vaše druhé představení, tam
jsi byla taková křehká panenka…
Já jsem tam ani moc nechtěla hrát, chtěla jsem
dělat kostýmy. Anička se mi asi pomstila za to
první divadlo. Nakonec to ale byla hodně velká
sranda.
Kdy ses rozhodla, že půjdeš studovat scénografii?
Ježišmarja, to já nevím, chtěla jsem být módní návrhářka, když jsem byla malá. Pak jsem ale v televizi
viděla módní přehlídku OP Prostějov a to mě vyléčilo.
V tom divadle je to právě dobré, protože když uděláš
něco hnusného, tak to tam má být. Ráda si oblékám
hnusné věci - jako vizuálně ošklivé.

To jako blázni hráli?
Ne, jen se to hrálo v jejich společenské místnosti. Měli tam hezký park.
Větší divadla jsi dělala jen s Aničkou?
Prvně jsem byla ještě během školy v Žilině. To
bylo první větší divadlo, kde mě platili.
Jak se tohle platí, píšeš hodiny…?
Ne, to se sepíše smlouva o dílo. Musíš znát
svoji cenu, většinou se zeptají, kolik za to chceš
a pak se to řeší. Nesmíš říct ani málo ani moc.
Kolik máš za sebou větších představení?
Ježíš, to já nevím.
Zkus to spočítat, než to dopíšu (dopisuji, Lenka
se tak zvláštně drží pod nosem a přemýšlí).

Z představení Mína z Barnhelmu v režii Marcela Škrkoně

(Prohlížím si Lenku…není to tak hrozné!) Ještě
k tomu rozhodnutí.
Víš co, to muselo být už předtím prvním divadlem. To jsem chtěla dělat kostýmy. Určitě ale ne
tak, že bych to chtěla jít studovat.
Na to jsem se právě ptal, kdy ses rozhodla jít
na studia.
To myslím, že asi během toho druhého divadla
jsem o tom začala uvažovat. Děsně mě to bavilo.
Měla jsem naivní představy o tom, že to bude
všechno takhle krásné.
Moment, moment.
Ale hlavně jsem měla naivní představy o tom,
jak se to dělá.
Co jako myslíš?
Jako ta scénografie.
Aha… Byla jsi v Brně na JAMU a studovala, jak
jsme už říkali, scénografii. Co to všechno obnáší?
No… to obnáší navrhnout nebo spíš vymyslet
výtvarnou koncepci představení.
Já myslel, co obnáší ta škola.
Moc se nevyspíš, dost se nadýcháš různých
chemikálií, protože pořád něco maluješ a barvíš
a děláš různé nesmysly.
Jaké jste měli předměty?
Normálně ty oborové - kostým a scénografie.
To jsou ateliérové předměty s tvým vedoucím, kde
řešíš nějaký projekt. Pak takové ty základní - kresba, grafika, modelování. To bylo peklo, protože
všichni byli z různých výtvarných škol a jen já
a kamarád Jeník jsme byli z gymplu.
Dělala jsi jenom s Aničkou nebo jsi měla i jiné
režiséry?
No jo určitě. My jsme dělali na škole právě
s tím kamarádem Jeníkem různá představení větší
i menší. Jednou jsme dělali i v blázinci.

Zhruba 9 až 10, do toho počítám i tu Casablancu. To sice platila škola, ale hrálo se to normálně
pro veřejnost. Mám ji nejraději. Jediná představení,
se kterými bych se mohla prezentovat, jsou ta
s Aničkou.
(Následuje dlouhý rozhovor o tom, zdali je možno poslední Aniččino představení z Žiliny dovézt
do Poličky. Nakonec zjišťujeme, že to bude těžké,
nákladné, ale nikoliv nemožné. Uvidíme.)
Tak, čas kvapí, co děláš teď? Vím, že nejsi tak
úplně v oboru.
No, dělám v Praze v Národním informačním
centru pro mládež. Dělám jim tam grafiku, vybírám lidi, kteří tam budou vystavovat, a mám na
starosti obor kultury?
Jak tam jsi dlouho?
Chvilku, měsíc, předtím jsem dělala sekretářku, ještě předtím v kavárně. Umím skvělé capuccino…
V divadle už vůbec nejsi?
Jsem, ale neuživilo by mě to. To jsou nárazové
věci, které nemáš každý měsíc, a já nejsem ten typ
člověka, který by ustál nejistotu, že nebude mít na
nájem. Tahle práce je výborná právě v tom, že u ní
mohu dělat i divadlo. Teď se něco zase rýsuje, ale
nechci o tom mluvit...
Tak díky za rozhovor, ať se vám daří a pozdravuj rodiče.
Aničku (zároveň s mým slovem rodiče)
Tu také.
Jo, chtěla jsem do tohohle rozhovoru říct: „Marnost je svoboda“.
Tak jo, máš to tam.

Dotazovatel P. Erbes
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KARDIACI ZVOU
Kardio klub Svitavy pořádá pro příznivce kondičních vycházek trasu po naučné stezce ÚDOLÍM
SKUHROVSKÉHO POTOKA.
Sobota 6. června 2009 Česká Třebová.
Odjezd vlakem z Poličky v 9.10 hod., ze Svitav
v 9.44 hod. Průvodcem vycházky MUDr. J. Skalický.
Na příznivce zdravého kondičního pochodu se
těší Kardio klub.
Za výbor Jan Pokorný

FIMFÁRUM JE NAZEMI
Oblastní charita Polička se letos zapojila do mezinárodní oslavy Fair Trade. Ve svém charitním terapeutickém obchodě Fimfárum od čtvrtka 14. 5. umožňuje
provozovat jeden z obchůdků Fair Trade pojmenovaný NaZemi. Návštěvníci tak ve Fimfáru, vedle svého
tradičního sortimentu, tvořeného rozmanitými novými i použitými věcmi a výrobky klientů poličské Charity a jiných pomáhajících organizací, najdou v koutku
NaZemi výrobky z rozvojových zemí potravinového
i řemeslného charakteru.
„Nám v poličské Charitě není lhostejný nelehký
život lidí v rozvojových zemích, proto jsme rádi, že jim
můžeme pomoci třeba i prostřednictvím spolupráce se
společností Fair Trade. Nový ochod NaZemi ve Fimfáru se tak stává dalším prodejním místem a získává
hned dvě nej. Je nejmladším prodejním místem a také
místem s nejdelší otevírací dobou. Fimfárum je totiž
otevřeno každý všední den od 8 do 12 a od 13 do 16
hodin,“ sdělila Štěpánka Dvořáková, ředitelka Oblastní charity Polička.
Fair Trade obchůdky NaZemi jsou obdobou
německých Weltläden, britských Worldshops nebo
italských Bottega del mondo. Spravedlivý obchod
- Fair Trade je obchodní partnerství, jehož cílem je
přímá a účinná podpora znevýhodněných výrobců
z rozvojových zemí. Tuto myšlenku se společnost
snaží naplňovat především poskytováním „férových“
obchodních podmínek pro zapojené výrobce, důrazem na dodržování základních norem pracovního
práva a ochrany životního prostředí a zvyšováním
informovanosti spotřebitelů o situaci malých zemědělců a řemeslníků v rozvojových zemích. Touto
celosvětovou činností podporují lidi z rozvojových
zemí a dávají jim šanci vymanit se vlastními silami
z chudoby a žít důstojný život.

KUCHYŇSKÉ STUDIO SYKORA V POLIČCE
přijme pracovníka na pozici

NÁVRHÁŘ-KA/PRODEJCE KUCHYNÍ
POŽADUJEME:
- příjemný vzhled a vystupování
- výborné komunikativní schopnosti
- grafické a technické dovednosti
- znalost práce na PC
- obchodní dovednosti
- min. středoškolské vzdělání
NABÍZÍME:
- příjemné pracovní prostředí
- nadprůměrný plat v závislosti na obratu
- zaměstnanecké výhody
- pravidelné školení
Vhodní uchazeči budou podrobení talentové zkoušce.
Můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailu:
policka@sykora-camelot.cz, nebo je možné přinést
životopis osobně do Kuchyňského studia SYKORA,
Starohradská 407, 572 01 Polička

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

13

HRAD SVOJANOV MÁ NOVÝ PROHLÍDKOVÝ OKRUH
Od května letošního roku rozšířil hrad Svojanov
nabídku prohlídkových okruhů. Na expozici z loňského roku, která představuje život na hradě v 2. polovině 19. století, letos navazuje nový druhý prohlídkový
okruh. Ten návštěvníkům ukáže převážně „zákulisí“
hradu. Prohlídky začínají ve sklepení hradního paláce, tedy prostorách, kde návštěvníci mohou spatřit
raně gotické klenby původního královského hradu
i pozdně gotický portál z následné stavební etapy.
V těchto působivých prostorách je dnes instalována
výstava postav ze známé knížky „Tajemný hrad Svojanov“ spisovatele Bohuslava Březovského. Autorkou
výstavy je Šárka Rusínová, která vytvořila několik
scén představujících nejznámější postavy z příběhů.

cistních dveří z Poličska ze sbírek Městského muzea
a galerie v Poličce.
Hrad Svojanov v letošním roce opět zaznamenává zvýšenou návštěvnost. K polovině května si
jeho prostory prohlédlo 14 300 návštěvníků, což je
téměř o 4 500 více než ve stejném období v loňském
roce. Velký zájem v květnových dnech byl o hradní
jarmark s šermířským doprovodem skupiny Balestra
a hudebními vystoupeními středověké a renesanční
hudby skupiny Bakchus.
V sobotu 6. června proběhne na hradě dětský
den. Historický klub Záviš při ZŠ Felberova Svitavy
připravil na tento den různé hry, soutěže a divadelní
představení „O válce trojské“. Na nádvoří hradu také

Následně návštěvníci zhlédnou hradní kuchyni, která je instalována do podoby z 2. poloviny 19. století,
tedy do doby, kdy ji užívali poslední soukromí držitelé hradu. Dále prohlídkový okruh pokračuje do loveckého salonku, kde jsou vystaveny též výrobky místní
manufaktury na zpracování grafitu. Přes chodbičku,
která kdysi sloužila převážně hradnímu služebnictvu,
návštěvníci projdou na nádvoří, odkud sestoupí do
mučírny s expozicí práva útrpného Aleše Drašnara.
Poslední částí prohlídky je unikátní goticko – renesanční dům zbrojnošů. Jeho prostory se dochovaly
v autentickém stavu z 15. – 17. století s původními
dřevěnými konstrukcemi i omítkami. V dolním sále
domu byla instalována výstava historických klasi-

proběhne vystoupení s názvem „Medvěd“ šermířské
divadelní společnosti Skandalia.
V letošním roce též pokračuje i obnova hradu.
Hrad Svojanov byl zařazen do programu Záchrany
architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR.
Díky tomu a díky investici města Poličky probíhá
obnova fasády venkovního průčelí vstupní budovy.
Po jejím dokončení bude celkový pohled na hrad od
přístupové cesty přiblížen historické podobě z 19. století. Budova získá nejen původní barevnost v okrovém odstínu, ale podle dobových vyobrazení bude
obnoveno i členění fasády. Spodní část zdiva zůstane
neomítnuta a dojde tak k odkrytí kamenného zdiva
pozdně gotické hradby.
Miloš Dempír

MATAMI – CENTRUM PRO RODINU
4. 6. 2009 (čtvrtek) v 17.00 v přednáškovém
sálku Centra Bohuslava Martinů (muzeum)
Nejčastější řečové poruchy a jejich prevence
Trápí vás nesprávná výslovnost u vašich dětí?
Zdá se vám, že mluví příliš rychle nebo se
naopak zadrhávají? Chcete vědět, jak poruchu
rozpoznat a jak ji napravit? Kdy je třeba navštívit logopeda?
Přednášku povede Mgr. Hana Dalíková
10. 6. 2009 (středa) v 17.00
v čítárně městské knihovny v Poličce
2. logopedický seminář pro rodiče s dětmi
předškolního věku
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 povede Mgr. Hana Dalíková
11. 6. 2009 (čtvrtek) v 17.00 v přednáškovém
sálku Centra Bohuslava Martinů (muzeum)
Energie v domácnosti
Jestli skutečně potřebujete návod a jasně vědět,
co uspoří víc energie, kdy se vyplatí pořídit si
nové přístroje s nižší spotřebou, jaké kuchyňské spotřebiče jsou energeticky nejúspornější,
jaké výhody přinášejí kompaktní žárovky,
zkrátka jak šetřit energií v domácnosti, na-

vštivte další pokračování cyklu Ekoživot s dětmi.
Přednášku povede Dana Matejsková
18. 6. 2009 (čtvrtek) v 17.30 v přednáškovém
sálku Centra Bohuslava Martinů (muzeum)
Úrazy v dětském věku
Zveme vás na přednášku o problematice dětských úrazů, která vás seznámí se současným
stavem dětských úrazů v ČR. Dozvíte se, které
úrazy dětí se vyskytují nejčastěji, jak je možné
jim předcházet a jaké jsou zásady při setkání
se s dětským úrazem.
Přednášku povede MUDr. Daniela Dobiášová
25. 6. 2009 (čtvrtek) v 17.00 v přednáškovém
sálku Centra Bohuslava Martinů (muzeum)
Jak být úspěšní při hledání zaměstnání
Chystáte se zpět do pracovního procesu po
mateřské dovolené? Čeká vás změna pracovního místa? Pokud ano tak je tato přednáška
určena právě vám! Dozvíte se, jak začít „krok
po kroku“ při hledání nového pracovního
místa. Jak sestavit atraktivní průvodní dopis
a životopis a v neposlední řadě se dozvíte, jak
funguje práce personálních agentur a vše, co
se týče osobního pohovoru s potencionálním
zaměstnavatelem.
Přednášku povede Romana Leinveberová DiS.
Vstupné na uvedené přednášky a semináře je
20 Kč. Těšíme se na vás
Rodinné centrum MaTami

KLUB ZDRAVÍ VÁM POMŮŽE ZLEPŠIT IMUNITU
Mluvit o imunitě v červnu? Není to zpozdilé? Nebo
předčasné? Obyvatelstvo bývá obvykle vyzýváno ke
zvýšené péči o svůj imunitní systém spíše v podzimních měsících. (K péči především za zištné pomoci
komerčně úspěšných produktů navzájem se trumfujících nadnárodních chemických gigantů, někdy proloženo pokusy o uchopení části zisku producenty tzv.
přírodních koncentrátů, a to nejlépe z rostlin pěstovaných v ekologicky čistém prostředí - kde by se v tom
nutně obrovském množství pěstovaly, je otázka, další
je, jak by se do jedné tablety o stejné velikosti jako je
ta chemicky vyrobená, vešla denní dávka ze sušených
šťáv z mrkví, celerů, petrželí a zelných či jiných hlávek... Nechci tím říci, že tablety svůj účel nemohou
za jistých podmínek také mít, ale je jisté, že o peníze
jde i v tomto případě až v první řadě...) Nicméně bez
ohledu na již řečené je o imunitní systém potřeba
pečovat neustále a celoročně a spíše než polykáním
koncentrátů vitamínů a minerálů v tabletách to dělat
na jiné bázi.
Na jaké? O tom bude naše další přednáška
z cyklu „Být fit je hit“ na téma „Imunita - pravidelný pohyb - jak zvládnout stres“. Zdá se vám to být
tématicky poněkud nesourodé? Možná byste se měli
pokusit nalézt souvislosti přímo na místě. Zveme vás
k poslechu i ochutnávce dne 10. června 2009 od 17.30
hodin v horní místnosti Mozaiky. Pokud vám utekly
přednášky z uplynulých měsíců tohoto roku, nebojte
se přijít, informace máme i v tištěné podobě.
Imunita je způsob efektivní obrany organizmu
vůči pokusu cizorodé látky o průnik. Může být
získaná nebo vrozená. Pak je tu také imunita, již požívají vyvolení jedinci v politické, právnické a vládní
sféře. Ta je navíc korupčním činitelem veřejného dění.
Nevím, k jakému druhu patří ta, kterou pravidelně
pozoruji kolem sebe u všech bez ohledu na pohlaví,
věk, barvu pleti, národnost či politickou a žel, někdy
i náboženskou příslušnost (a někdy i já podléhám

ÚSPĚŠNÁ VYCHÁZKA
KARDIO KLUBU
Poslední dubnovou neděli se dobrá parta kardiaků a jejich příznivců, kteří mají rádi naše naučné
kondiční vycházky, zúčastnila zájezdu na okraji
Českomoravské vysočiny Lucký vrch a obec Telecí.
Po celou dobu tříhodinové vycházky nás provázel
silný nárazový vítr. Z Luckého vrchu jsme cestou
spisovatelky Terezy Novákové došli k jedné z nejstarší lípě v České republice. Stáří Lukásovy „zpívající lípy“ je odhadované na 700 let.
Další památkou byl katolický kostelík sv. Máří
Magdaleny s obrannou zvonicí, která je zachována
v původní podobě ze 16. století. Před farou evangelického kostela se nachází pomník členům vedení
partyzánského odboje „RADĚ TŘI“.
Zajímavostí obce Telecí jsou chráněné hospodářské usedlosti zvané „Poličský dvorec“, historickou památkou je roubená devítiboká polygonální
stodola se šindelovou krytinou. U obecního úřadu
nás starosta pan Šimon seznámil se současností
obce. Obec Telecí získala v roce 2001 v soutěži
o zeleň a krajinu prestižní „zelenou stuhu“ v rámci
soutěže „Obec roku“ a v roce 2002 získala v mezinárodní soutěži stříbrnou medaili „ENTENTE FLORALE“ (Vstřícně k přírodě a krajině). Medaili jsme
viděli v průčelí obecního úřadu.
Naši 8 km vycházku jsme zakončili u rybníka
v Lačnově, kde nás čekalo občerstvení, hudba
a taneční parket. Hlavním programem byl velký
slet čarodějnic. Úderem 14 hodiny nám vodník
představil 15 přilétnuvších čarodějnic a po zaparkování létajících košťat za všeobecného veselí
a taškařic se všech 76 účastníků při kardio hymně
náramně bavilo.
Všem, kteří se podíleli na zdařilé akci, patří dík.
Za výbor kardio klubu
Jan Pokorný

pokušením). S neúprosnou pravidelností se stává, že
od někoho něco nutně až zoufale potřebujete a on
je zcela imunní vůči vašemu zoufalému volání. Tento
druh imunity se šíří společností jako rakovina.
Existuje však dobrý lék: láska (nemyslím tím
ovšem pouhý sexuální úplatný vztah, který může, žel,
existovat i v manželství). Přečtěte si následující slova
Maxe Lucada:
„Srdce je centrum duchovního života. Pokud plodí
strom špatné ovoce, nesnaž se vylepšit ovoce. Podívej
se na kořeny. A pokud člověk jedná zle, nestačí pouze
změnit zvyky; je třeba jít daleko hlouběji. Musíš zasáhnout jádro problému, což je problém srdce. Proto
je stav srdce tak důležitý. Když na tebe někdo vyjede,
odpovíš mu stejným způsobem nebo se kousneš do
jazyka? To záleží na stavu tvého srdce. Když je tvůj
rozvrh příliš nabitý, nebo seznam věcí, které máš udělat, příliš dlouhý, ztratíš rozvahu nebo jednáš v klidu?
To záleží na stavu tvého srdce. Když ti někdo v omáčce
pomluv nabídne chutné sousto klevety, odmítneš ho
nebo ho předáš dál? I to záleží na stavu tvého srdce.
Když na ulici uvidíš starou ženu, jak se vleče s těžkou
taškou, díváš se na ni jako na břemeno společnosti
nebo jako na příležitost, kterou ti Bůh nabízí? To také
záleží na stavu tvého srdce. Stav tvého srdce určuje,
jestli chováš nenávist nebo nabízíš milost.“
Přeji vám, abyste byli imunní tam, kde to zachraňuje vás i jiné před nakažlivou nemocí zla v každé
jeho podobě. Ale nemějte srdce imunní vůči prosbám
svého okolí o lidskost, soucit, porozumění, sounále-

VIDEO O POLIČCE SE LÍBILO
15 studentů třídy sekundy z poličského gymnázia se zúčastnilo celostátní soutěže v anglickém jazyce. Jejich úkolem bylo natočit krátké video o městě, ve kterém žijí či studují. Studenti ve svém klipu
představili Poličku, její historické památky, provedli
parkem, zmínili sportovní i kulturní možnosti, neopomenuli zmínit slavného rodáka a předvedli, co
se zde vyrábí.
Tato soutěž se koná pod patronací velvyslankyně
Spojeného království v České republice a pod záštitou
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Soutěž motivuje k výuce angličtiny, podporuje
rozvoj komunikativních dovedností v jazyce, rozvíjí
týmovou spolupráci, pomáhá rozšířit použití video
techniky jako jazykové učební pomůcky a přispívá
ke zkvalitnění výuky angličtiny na školách v České
republice.
Letos proběhl již osmý ročník. Zúčastnilo se
26 škol z celé České republiky. Naši studenti byli
ve své kategorii nejlepší, nicméně porota jim udělila třetí místo (1. a 2. místo v této kategorii nebylo
uděleno).
Po slavnostním vyhlášení, které se konalo dne
21. 5. na Ministerstvu školství v Praze, naše studenty oslovila sama ministryně školství, Miroslava Kopicová. Studentům gratulovala a vyjádřila nadšení
z jejich práce. I já jim touto cestou gratuluji a děkuji
za pěknou reprezentaci naší školy i našeho města.
E. Jiroušová, učitelka AJ

žitost a lásku. Jinak by takové srdce časem ztvrdlo
na železobeton a bylo by k nepotřebě. A navíc, pozor, mohli byste skončit na izolačním pokoji nezájmu
o vaši osobu.
Těším se na vás druhou středu v červnu. A do té
doby buďte zdrávi.
Hanka Ščigelová

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Pronajmu nebytové prostory na Palackého
nám. 19. Nacházejí se v 1. patře budovy, o výměře
cca 150m2. Tel. 602 663 341
•
Prodám romantickou zem. usedlost ve
Chmelíku, k trv. bydlení, podnikání, rekreaci. St.
parcela 1 tis. m 2 +zahrada 6,5 tis. m 2, Cena 1,8
mil. Kč. Možnost přikoupení 12 ha orné půdy. Tel:
604 246 152.
•
Prodám hezký RD 5+1 v Javorníku u Svitav, k bydlení i podnikání, kolaudace 1996. Volné
ihned. Cena 4.750.000 Kč, tel.: 604246152
•
Mám zájem koupit menší rodinný domek
nebo pozemek k výstavbě RD nedaleko Poličky.
Tel.: 776 646 645
•
Pro své klienty z Brna sháním na Poličsku
rodinný dům nebo chalupu vhodnou k rekreaci.
Tel.: 725 524 115
•
Solventní podnikatel koupí byt 3+1 nebo
4+1 ve Svitavách nebo Poličce. Tel.: 732 514 049
•
Koupím domek nebo chalupu pro trvalé
bydlení, poblíž lesa, na Vysočině, do 25 km od
Poličky. Tel. 728 340 802
•
Prodej bytu - Polička, Havlíčkova: zděný byt
2+1 s balkonem, OV, 88,5 m2, 2. patro bez výtahu,
slunný – jih, východ; velká kuchyně, ložnici lze
upravit na 2 pokoje; k bytu náleží sklep a dřevník
s pozemkem – možno využít na stavbu garáže; 5
minut chůze – zdravotnické zařízení, blízko nádraží
i střed města. Cena 1 300 00,- Kč. Kontakt: email:
celvla@centrum.cz, telefon: 603 923 149
•
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.
•
DVEŘE A OKNA PLASTOVÁ z neodebraných
zakázek, vše nové, výrazné slevy z původních cen.
Doprava zdarma po celé ČR. www.e-dvereokna.cz,
tel: 608 169 364
•
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
•
Přijmu brigádníka na pomocné práce, možnost i dlouhodobé spolupráce. Tel. 731 506 249, po
18 hod. 464 620 162
•
Rád bych koupil houslový smyčec. Telefon:
604 114 787. Děkuji.
•
Ustájíme koně v nové stáji 4 km od Poličky.732
352 829.
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DISKUSNÍ SETKÁNÍ O BEZDOMOVECTVÍ

DiC POLIČKA INFORMUJE
3. 6. 2009 v 15 hod
Školička kouzel a žonglování Jirky Krejčího,
vstupné 30 Kč
23. 6. 2009 od 9 do 15 hod
Den otevřených dveří s besedou k projektu Poličsko bez bariér (ve 13 hod)
Poličsko bez bariér je projekt, kterým chce naše
sdružení přispět k odstranění bariér v našem regionu. Cílem projektu je dát slovo vám - občanům
mikroregionu Poličsko a přizvat vás k aktivní účasti
na vylepšování našeho okolí. Vy sami nejlépe víte,
kde vám již bezbariérové úpravy pomáhají a kde
byste je chtěli ještě mít.
Do přímé pomoci na projektu - se zapojilo již 12
obyvatel Poličska. Možná právě vy budete jimi vyzváni k vyplnění dotazníku. Prosím nevzdávejte se
práva říct svůj názor. I vaše odpověď ovlivní konečný výsledek. Projekt Poličsko bez bariér finančně
podpořila Nadace Via a Kontrasty M, s.r.o.
Domeček – rodinné centrum najdete v ZŠ Na
Lukách, Švermova 401, Polička, boční vchod do
tělocvičny. Pravidelná provozní doba je pondělí,
středa, čtvrtek, pátek od 8 do 15 hod.
Informace o pravidelné činnosti sdružení najdete na www.dicpolicka.com.

1. ČESKÝ REKORD
INFORMAČNÍCH CENTER
V Poličce se ve dnech 21.-22. května 2009 sešli
k jednání pracovníci informačních center z celé
České republiky. Po jednání členského fóra Asociace turistických informačních center ČR v Tylově
domě se všichni přesunuli na Palackého náměstí
k pokusu o 1. český rekord informačních center.
Rekord padl! Pracovníkům informačních center
z celé České republiky se podařilo ve čtvrtek
v podvečer sestavit největší logo bílého „i“ v zeleném poli. Rekordní logo vytvořilo 72 pracovníků
informačních center se 112 deštníky o průměru
130 cm. Logo tak zakrylo plochu 16,5 x 9 metrů
(148,5 m2). Současně byl zaznamenán také největší
počet pracovníků informačních center na jednom
místě. Rekord byl zaznamenán agenturou Dobrý
den z Pelhřimova, která bedlivě sledovala celý pokus. O rekordu informoval mj. Český rozhlas Pardubice, Svitavský deník a Mladá fronta Dnes.
Fotogalerie a video: www.svitavsky.denik.cz/
rekordpol, www.aticcr.cz
Mgr. Jan Matouš, organizátor akce

Bezdomovectví bylo hlavním tématem diskusního
setkání představitelů města Poličky, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, správců farností a poskytovatelů sociálních služeb. Uskutečnilo se 14. května
v Oblastní charitě Polička.
„Impuls k setkání nám dal poličský evangelický
farář Jan Dus, kterého stoupající počet bezdomovců
hledající pomoc u dveří jeho fary donutil k hledání
možností profesionální pomoci,“ vysvětlila vedoucí
Odboru sociálních věcí města Poličky Martina Černíková. „Do té doby jsme netušili, že kněží mohou mít
s bezdomovci problém. Domnívali jsme se, že je na
Poličsku dokáže podchytit naše síť sociálních služeb.
Neznali jsme také četnost tohoto problému.“
Z diskuse vyplynulo, že mezi tzv. migrujícími
bezdomovci se vytvořila skupina, která si za zdroj
obživy zvolila právě církevní organizace. Na svých již
poměrně pravidelných „štacích“ se u správců farností
dožadují „křesťanské lásky“ projevené finančním darem, poskytnutím jídla a noclehu, zaplacením jízdenky, případně odvozem na nádraží. Jejich návštěvy se
odehrávají zpravidla v pozdních večerních hodinách.
Na farách zaznamenají tak jednu až dvě návštěvy
měsíčně. Duchovní správci shodně uvedli, že žadateli
obvykle vyhoví v poskytnutí jídla. Peníze se snaží
nedávat, pokud ano, tak jako „odměnu“ za nějakou
vykonanou práci. Problém je s ubytováním, protože
vzít si neznámou a nedůvěryhodnou osobu pod střechu znamená prožít celou noc ve střehu.
Oblastní charita Polička pro kněze vypracovala
seznam zařízení poskytujících sociální služby lidem
bez přístřeší, včetně provozních údajů a kontaktů.

Pracovnice sociálního odboru vysvětlily specifika
práce s bezdomovci, možnosti jejich ubytování
na Poličsku i možnosti poskytnout dávky pomoci
v hmotné nouzi.
Starosta J. Martinů rozpředl diskusi o předluženosti některých domácností, o hrozbě nárůstu lidí
bez přístřeší a o sociální odpovědnosti každého
jednotlivce. Poradkyně Občanské poradny J. Flídrová
seznámila přítomné s insolvenčním zákonem, pracovnice sociálního odboru hovořily o vrůstajícím počtu
bezdomovkyň i lidí přihlášených k trvalému pobytu
na úředních adresách obcí.
Z jednání vyplynul zájem správců farností o další
setkání. Kněží své farníky i lidi v obci dobře znají
a vědí, kde je možné předejít nejhoršímu – propadu
do dluhové spirály a následně ke ztrátě bydlení.
Štěpánka Dvořáková

DIPRO, výrobní družstvo invalidů
539 44 Proseč u Skutče 149, tel: 469 321 191-4,
mobil: Ing. Jaroslav Pospíšil - 604 201 105 , Eduard Macháček - 777 170 074
email: dipro@dipro-prosec.cz

NABÍZÍME:
F pořez ve mzdě na pásové a rámové pile
F výroba vazeb, hranoly, střešní latě, fošny a prkna
F prodej listnatého a jehličnatého řeziva
F sušení v horkovzdušných sušárnách
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Foto: Deník

GE Money Bank Polička, 572 01 Polička, Masarykova 8, tel. 461 723 583 GE Money Bank Litomyšl, 570 01 Litomyšl, Bělidla 1061, tel. 461 653 841
GE Money Bank Svitavy, 568 02 Svitavy, Nerudova 16, tel. 461 550 511 GE Money Bank Vysoké Mýto, 566 01 Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II/205, tel. 465 420 901
A4 sirka 60 70 100 cb.indd 2
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MISTROVSTVÍ ČR V HOKEJBALU V KATEGORII PŘÍPRAVEK POLIČKA 5. – 7. 6. 2009
Účastníci:
Skupina A – hokejbalové hřiště U Liboháje
1. HBC Vsetín
2. SK OEZ Testa Letohrad
3. SK Pedagog České Budějovice
4. TJ Snack Dobřany
Skupina C - hokejbalové hřiště U Liboháje
5. SK Kometa Polička
6. SHC Killers Litoměřice
7. TJ Kovo Praha
8. Ježci Heřmanův Městec
Skupina B - zimní stadion
9. HBC DDM Alfa Pardubice
10. HBC Pento Most
11. SK Ďáblové Praha
12. HBC KEB Kladno
Skupina D - zimní stadion
13. HBT Vlašim
14. HBC Autosklo H.A.K. Hradec Králové
15. TJ Tatran Třemošná
16. TJ Lokomotiva Česká Třebová

Program SK Kometa Polička: *)
Pátek 5. června 2009
11.10 hod. SK Kometa Polička - Ježci Heřmanův
Městec, hokejbalové hřiště U Liboháje
15.00 hod. slavnostní zahájení MČR, hokejbalové
hřiště U Liboháje
17.40 hod. SK Kometa Polička - SHC Killers Litoměřice, hokejbalové hřiště U Liboháje

Od 8.00 hod. zápasy play off a zápasy o umístění 1. – 8. místo, hokejbalové hřiště U Liboháje
13.00 hod. zápas o třetí místo
14.00 hod. finále
15.30 hod. slavnostní ukončení MČR a vyhlášení
výsledků, hokejbalové hřiště U Liboháje

Sobota 6. června 2009
9.00 hod. TJ Kovo Praha - SK Kometa Polička,
hokejbalové hřiště U Liboháje
V případě postupu z 4. místa ze skupiny: od 14.40
hod. zápasy o 9. – 16. místo, zimní stadion
V případě postupu z 3. místa ze skupiny: 13.00
hod. osmifinále, hokejbalové hřiště U Liboháje
V případě postupu z 2. místa ze skupiny: 13.50
hod. osmifinále, hokejbalové hřiště U Liboháje
V případě postupu z 1. místa ze skupiny: 17.10
hod. čtvrtfinále, hokejbalové hřiště U Liboháje

Zveme všechny poličské příznivce sportu, aby
přišli podpořit malé hráče poličské Komety, která
bude hrát pod vedením Pavla Dvořáka a Jiřího
Tobiáše v tomto pravděpodobném složení: Šimon
Brázda (Svitavy), Denis Hnát, Martin Charvát, Jiří
Jílek, Filip Krejčí, Kamil Krejčí, Mirek Kukla, Bára
Kynclová, Michal Kyncl, Martin Lidmila, Jára Martinů, Dominik Mikulčák, Vojtěch Nečas, Ondřej
Nunvář, Bára Patočková, Matouš Patočka, Matěj
Štefka, Štěpán Švanda, Denisa Teplicová, Patrik
Tichý (Svitavy), Ondřej Tobiáš.
Pavel Štefka, předseda SK Kometa Polička

*) změna programu vyhrazena

Další program: *)
Neděle, 7. června 2009
Od 8.00 hod. zápasy o umístění 9. – 16. místo,
zimní stadion
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ATLETICKÉ NOVINKY
Letošní hlavní atletickou sezónu na dráze odstar- Beneš v trojskoku 3. (13,62), Vit Kalvoda na 400 m 6.
tovaly 2. května na stadionu v Kolíně v prestižním
(54,22) a Fr. Košňar na stejné trati 10. (58,43).
závodě Youth Athletics - Sokol Grand Prix a IAAF
13. května zahájili maratón soutěží atletických
Světový atletický den mládeže velké naděje poličské
družstev mladší žáci a mladší žákyně v Litomyšli.
atletiky Le Viet Dung (96) a Terezka Vytlačilová (95), Chlapci ve skupině B zvítězili a děvčatům v oslabeoba potvrdili oprávněnost startu v tomto úzkém vý- né sestavě patřilo 5. místo. Vítězné družstvo táhl dle
běru. Dung mezi staršími žáky reprezentoval v dálce
očekávání Dung, tři starty - tři vítězství - tři rekordy
15. místem (4,97), na 300 m 8. (42,89), Terka vybojova- – 150 m 19,46, dálka 5,40 a 60 m 8,07.
la na 80 m př. 15. místo (14,19), na 800 m 2. (2:29,76)
17. května v Pardubicích starší žáci v konkurenci
a v oštěpu 2. (29,17), tedy z Kolína putovaly zásluhou
nejlepších družstev kraje po skvělém kolektivním
Terky do Poličky 2 stříbrné medaile.
výkonu vydřelo v prvním kole 3. místo za ŠAK
Chrudimí a Hvězdou SKP Pardubice. Naše atletky
hostovaly v týmu AC Choceň a výrazně přispěly k jejich celkovému 2. místu, jen Terka startovala v týmu

Lukáš, Luboš, Dung a Marek
5. května v Celostátním finále středoškolského poháru sportovních gymnázií v Kladně v barvách Pardubického sportovního gymnázia vybojoval Martin
Koutný na 300 m 7. místo (37,24), David Beneš v dálce
2. (6,43) a v trojskoku 3. (13,46). 8. května Dung s Ter-

Stříbrný Le Viet Dung
kou startovali ve Velké ceně Olomouce. Terka vybojovala na 100 m př. 4. místo (18,30), ve výšce 7. (135),
v dálce 2. (4,52) a v oštěpu 1. (24,47), Dung 20. místo
na 60 m (8,50), na 300 m 4. (42,05) a skvělé 2. místo
v dálce výkonem 5,26. 16. května v Ústí nad Orlicí
proběhl Krajský přebor jednotlivců na dráze mužů
a žen Eda Kvapil v disku výkonem 45,28 (OR) získal
titul krajského přeborníka a v kouli přidal 3. místo
(14,44), Martin Koutný na 800 m 3. (1:58,87), David
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Jiskry Ústí nad Orlicí a třemi vítězstvími (dálka 482,
100 m př. 17,47, 300 m 45,21) získala pro tým 33 bodů
z celkových 53.
20. května v Moravské Třebové velmi úspěšně
vstoupili do soutěže nejmladší žáci vítězstvím o neuvěřitelných 800 bodů a dívenky, které ještě před
posledním během na 600 m byly třetí, nakonec doklopýtaly na 6. místo, škoda.
Muži startovali v II. lize až sobotu 23. 5. v Třebíči, tedy po uzávěrce, výsledky zájemci naleznou na
webových stránkách www.atletika.cz či na www.atletikapolicka.wgz.cz.
- JarKa -

KARATE
Wakizaši Cup
V sobotu 16. května 2009 se poličstí karatisté
spolu s trenérem a koučem Radovanem Andrlem
vydali na 8. ročník turnaje Wakizaši Cup do města
Nymburk. Přijelo sem celkem 280 bojovníků ze 46
oddílů, kteří se utkali v katách (sestavy) a v kumite
(boje) podle WKF pravidel.
Soutěž v katách začínala už v 9.00 hod. ráno
kumite, které se zúčastnili také 4 poličští karatisté,
byla zahájena ve 14.00 hod. Prezentace na kumite
musela být uzavřena v 11.00 h a tak zbylo spoustu

času na přípravu a rozcvičení. Bojovalo se na třech
bojištích a soutěž pro nás končila předáním cen až
v 19.30 hod.
Čas mezi jednotlivými kategoriemi mohl každý
trávit po svém – někteří sledovali taktiky ostatních
bojovníků, jiní si jednotlivé boje natáčeli a fotili.
Všichni zúčastnění se snažili podat co nejlepší
výkony a to v těchto horkých dnech nebylo jednoduché. Nelehké to měli také soudci, kteří museli po
celý den objektivně hodnotit jednotlivé kategorie,
i když v hale nefungovala klimatizace. Stejnou
zátěž museli také absolvovat samotní bojovníci.
Finálové boje byly na 4 minuty a přičteme-li, že
často byl nerozhodný boj prodloužen ještě o další
minutu, tak fyzická zdatnost často rozhodovala
o konečném výsledku utkání.
Turnaj byl volně přístupný také pro diváky,
kteří s napětím sledovali průběhy jednotlivých
bojů. Také mnoho rodičů žákovských bojovníků
přijelo povzbudit své ratolesti a bylo velice zajímavé sledovat jejich prožívání jednotlivých zápasů.
Na první pohled to často vypadalo, že bojující dítě
bylo naprosto v pohodě, ale o rodiče se pokoušel
infarkt. Verdikt soudce „konec boje“ byl i několikrát kontrován zvoláním některého z rodičů „potřebuji panáka!“.
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Tento turnaj byl také nominační a umístění
všech poličských bojovníků do třech prvních
míst vedlo k zisku dalších bodů do celoročního
bodování. Tímto si všichni zúčastnění drží stále
postupové pozice pro Mistrovství České republiky
v karate 2009.
Výsledky poličských závodníků:
Šárka Kučerová
2. místo kumite dorostenky pod 54 kg
Milan Lorenc
2. místo kumite muži open
Nikola Tobiášová
3. místo kumite ženy pod 61 kg
Jaroslav Roušar
3. místo kumite muži nad 84 kg
Mistrovství Moravy a Slezska
Týden před turnajem v Nymburku a to 9. 5. 2009
se také vydala naše nejmladší závodnice Šárka Kučerová do Jeseníku na Mistrovství Moravy a Slezska
v karate mládeže. Za velké podpory svého trenéra
se probojovala až do finále, kde podlehla vítězce
a stala se vicemistryní Moravy a Slezska!

POLIČSKÝ HOROLEZECKÝ
KLUB
Poličský horolezecký klub sdružuje zájemce
o tento sport z řad mládeže i dospělých. Díky
pochopení ředitelství základní školy Na Lukách
mají možnost jeho členové trénovat a připravovat
se na závody na stěně zdejší tělocvičny. Závodů se
zúčastňují dorostenci i dospělí.
Velmi dobrých výsledků dosáhl v kategorii
mužů Jan Chvála, který se umístil v soutěži o Český
pohár v boulderingu ve své kategorii na 1. místě za
rok 2008. Vyhlášení bylo provedeno pří závodech
v Praze dne 18. 4. 2009, jako výsledek série závodů
konaných v roce 2008.
Při této příležitosti závodník děkuje sponzorským firmám Rock Pillars a Ocún Bělá pod Bezdězem (mají též pobočku v Poličce). Tato společnost
poskytuje materiální zajištění.
Za vzornou reprezentaci obdržel Jan Chvála od
ředitele Gymnázia v Poličce, jehož je studentem,
ředitelskou pochvalu.
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OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM 44. ROČNÍKEM BĚHU KOLEM
POLIČSKÝCH HRADEB

TURISTÉ V ČERVNU
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. Trasa 18 km. Vedoucí akce: ing. Karel
Müller.
Pátek – neděle 19. - 21. června - Setkání cykloturistů na Kadově. 14. ročník oblíbené cykloturistické
akce s ubytováním ve vlastním spacím pytli na Kadově. Připraveny jsou vyjížďky v délce do 80 km směrem
k Vírské přehradě. Sraz účastníků v pátek večer na
Kadově. Možnost příjezdu v sobotu do 8.00 hod. Vedoucí akce: Mil. Štefka.
Sobota – pondělí 4. - 6. července – Krkonoše.
Autobusový zájezd do východní části našich nejvyšších hor. Vedoucí akce: Josef Brokl.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct. Na naše akce zveme i nečleny KČT.

VZNIK A PRVNÍ ÚSPĚCHY SK8
SLALOM POLIČKA
V Poličce vzniklo v měsíci dubnu nové občanské sdružení s názvem SK8 Slalom Polička, registrované u MV. Základním posláním SK8 Slalom Polička je organizování sportovní činnosti, tj. provoz
sportovních aktivit a tvorba materiálně technických
podmínek pro rozvoj slalomu na skateboardu. Dalším úkolem našeho občanského sdružení je vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů.
Budování, provoz a údržba sportovních a jiných
zařízení, která vlastní nebo užívá. Hájit zájmy ČASS
(České asociace SK8 slalomu) a jejích členů, za
tímto účelem spolupracovat s orgány státní správy,
obce, města a s ostatními organizacemi (např. sportovními svazy, ISSA - Mezinárodní skateboardovou
organizací apod.) Dalšími formami činnosti bude
napomáhání rozvoji juniorské členské základny, její
maximální podpory a v neposlední řadě pořádání
závodů Světového poháru.
Členové SK8 Slalom Polička Stanislav Nožka,
Petr Matouš a Vítek Hromádko se účastnili v termínu 16. 5. - 17. 5. 2009 prvního závodu Českého
poháru slalomu na skateboardu, který se konal
v Prachaticích. Výprava našich závodníků byla
velmi úspěšná a zapsali si první body do Českého poháru. Petr Matouš obsadil 1. místo v hybrid
slalomu juniorů a Vítek Hromádko obsadil 1. místo
v juniorském tight slalomu, Stanislav Nožka obsadil
3. místo tight slalomu v kategorii profesionálů.

STARŠÍ ELÉVOVÉ: MEMORIÁL
DANIELA NOVÁKA V Č. TŘEBOVÉ
Polička senzačně zvítězila v silné konkurenci!
Výsledky:
POLIČKA
POLIČKA
POLIČKA
POLIČKA
POLIČKA
POLIČKA

-

ČESKÁ TŘEBOVÁ
CHOCEŇ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
HAVLÍČKŮV BROD
PŘEROV
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

KONEČNÉ POŘADÍ:
1. SK Masokombinát POLIČKA
2. Česká Třebová
3. Havlíčkův Brod
4. Žďár nad Sázavou
5. Choceň
6. Přerov
7. Ústí nad Orlicí

2:5
2:0
2:0
2:0
2:0
3:1
15 b.
14
9
9
4
4
3

13:6
15:6
8:5
7:6
1:6
4:10
2:11

Mužstvo starších elévů v současné době zároveň
vede krajský přebor přípravek – skupinu C!
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Letošní ročník připadl na pátek 1. května. Polička; st. žáci - Zenkl A. V. Mýto; dorostenky
Překvapivě pěkné počasí přilákalo na start - R. Janoušová N. Město na M.; dorostenci - Dostál
v městském parku pod siluetu středověkého
L. Město na M.; juniorky - Vlčková Z. Polička;
městského opevnění 295 startujících, z toho 118
junioři - Vitner P. N. Město. n. M.
v dívčích a 177 v chlapeckých kategoriích. Závod
Přebor Poličky na 4 400 m: muži 1., 2. K. Sejbyl tradičně velmi kvalitně obsazen v mládež- kora (15:31,61), J. Miška a 3. P. Mach; ženy
nických i hlavních kategoriích, kde nechyběli
1. L. Schauerová (20:13,20), 2. P. Šimůnková.
mistři republiky či držitelé medailí z MR. Jen
Výsledky hlavního závodu na 4 400 m: muži
s finanční podporou města Poličky a Krajského
1. Kourek Lukáš AO Nové Město n. Moravě
úřadu Pardubického kraje bylo možno zabezpe- (13:50,09), 2. Horáček Michal Iscarex Č. Třečit tak náročnou akci, která výrazně přesahuje
bová (14:36,09), 3. Řemínek Matěj AC Choceň
rámec Pardubického kraje. Poděkování patří
(14:55,09); ženy 1. Krchová Eva ACP Olymp
i sponzorům, kteří se nemalou měrou podíleli na
Brno(16:59,39), 2. Johanidesová Lea Jiskra Ústí
zabezpečení cen pro nejlepší, pořadatelé děkují
n. O. (17:45,36) 3. Dodková Kateřina Nový Věk
Medese, Iscarexu, Ravensburgeru, Agricolu, Co- TT Trutnov (18:05,41)
lorenu, Skloramu, Floře, Pneu servisu Červený,
Více informací o závodu a podrobné výsledky
Junkersu J. Valeny, Elektro Kelvinu, Keramickým
naleznou zájemci na webových stránkách Atletivýrobkům Petra Šimka, Nové lékárně, restauraci
ky Polička www.atletikapolicka.wgz.cz.
Pivovar, rodině Lipenských, rodině ChmelíkoPoděkování a uznání patří všem dětem a závých a dalším.
vodníkům za zdravý přístup k životu, byť pro ně
Velmi potěšitelná byla opět velká účast malých
místo na stupních vítězů nezbylo. Přesně za rok
běžeckých nadějí v předškolních a žákovských 1. května 2010 se kolem poličských hradeb poběkategoriích, kde se v dobrém světle představily
ží již jubilejní 45. ročník.
i děti z Poličky a blízkého okolí.
Organizace tak náročného závodu není
O sportovní hodnotě hovoří výkony v po- možná bez širokého kolektivu spolupracovníků
rovnání s dlouhodobými tabulkami závodu, kde
atletického oddílu a Školního sportovního klubu
například Lukáš Kourek, vítěz hlavního závodu, při Masarykově základní škole Polička. Za aktivní
zaostal o neuvěřitelné tři desetinky za traťovým
podíl a obětavost patří všem poděkování, stejně
rekordem Jiřího Švece z roku 1988. Po zásluze
jako skvělým divákům.
následně přijal gratulace i od starosty města
-JarKapana Jaroslava Martinů. Bronzová z MČR v hale
na 800 m dorostenka Radka Janoušová vylepšila rekord o dvě vteřiny a na bronzovou z MČR
v přespolním běhu umístění na stupních vítězů
nezbylo. V tomto ročníku dali po jisté odmlce
o sobě výrazně vědět i domácí závodníci.
Přehled vítězů: ročník 2005 a ml. - Horáková Adéla Nové Město n. M., Erbes Šimon Brno;
ročníky 2003/4 - Šimůnková J. Havl. Brod, Jirouš
D. Polička; ročník 2002 - Střihavková E. Choceň;
Gregora F. Lanškroun; ročníky 2000/1 - Šimůnková T. Havl. Brod, Boháč B. Choceň; ročníky 98/99
- Smoláková A. V. Mýto, V. Mlynář Dolní Dobrouč;
ml. žákyně - M. Stránská Č. Třebová.; ml. žáci
- Le Viet Dung Polička; st. žákyně - T. Vytlačilová

DALŠÍ CENNÝ KOV PRO KONSTANTINA OŽINSKÉHO!
Ve východoslovenském Bardějově se konalo
od 11. 5. do16. 5. mistrovství Evropy v silovém
trojboji. Šampionátu se zúčastnili siláci z 11 zemí.
Z Poličky startoval jediný zástupce a to Konstantin Ožinskij. Bývalý špičkový junior dovršil
nedávno věkovou hranici 24 let a proto právě

toto ME bylo jeho premiérovým startem v hlavní
kategorii dospělých. Kosťa startoval v kategorii
mužů do 90 kg.
Ve dřepu zvládl 220 kg, v benchpressu vytlačil základním pokusem 110 kg, pak se dopustil
taktické chyby, když si nechal na činku naložit
130 kg, které nezvládl druhým ani třetím pokusem. V mrtvém tahu vyrovnal svůj osobní rekord
230 kg.
Tyto výkony znamenaly pro Kosťu v konečném součtu velký úspěch, podařilo se mu získat
bronzovou medaili. Vítězem kategorie se stal
Štefan Sokoly ze Slovenska, stříbro vybojoval
Dominigue Dufour z Francie.
Kosťa se tímto úspěchem nominoval na mistrovství světa v silovém trojboji, které se bude
konat na podzim ve Francii.
Konstantin Ožinskij děkuje svým sponzorům,
majiteli stavební firmy Radimu Totůškovi a majiteli kamenictví Josefu Němcovi.
Druhým úspěšným Poličákem na ME byl
Rostislav Doležal, ovšem ne v roli závodníka,
ale rozhodčího. Úspěšný nejen proto, že zvládl
rozhodování na šampionátu bezchybně, ale především proto, že v průběhu mistrovství úspěšně
absolvoval zkušební testy a zkoušky a povýšil
z kvalifikace rozhodčího silového trojboje na
kvalifikaci mezinárodního rozhodčího silového
trojboje.

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST NA ČERVEN

TENIS
25. 4. meziokresní přebor starších žáků v Chrudimi. Z našich hráčů se zúčastnil pouze Dan Vyskočil,
a přestože byl na svém prvním turnaji mimo Poličku,
tak si vedl výborně a zajistil si svůj první vyhraný zápas mezi jednotlivci v kariéře.
26. 4. se naše opět početná skupina fanoušků 55
osob vydala do Brna na semifinále FED Cupu ČR
– USA. Znovu jsme měli možnost vidět dvě dvouhry
a jednu čtyřhru, která rozhodla o postupujícím do
finále proti Itálii. Kdo tuto čtyřhru viděl v televizi, tak
stejně jako my přítomní v hale, ještě ani dnes nechápe,
jak se to přihodilo, že se nakonec z výhry radovaly
Američanky, které za stavu 6:2, 5:2 odvrátily mečbol
a nakonec vyhrály 2:1 na sety a celé klání tak 3:2 na
zápasy. V měsíci květnu se naplno rozběhly soutěže
družstev a našim se zatím až na mladší žactvo velice
daří.
Minitenis A – Polička – Ústí n. Orlicí B 6:2, Polička
– Žamberk 0:8, Polička – Choceň 8:0
Minitenis B - Polička – V. Mýto 6:2, Polička – Ústí
n. Orlicí A 0:8, Polička – D. Dobrouč 6:2
Babytenis - Polička – Skuteč 6:0, Polička – Havl.
Brod 4:2
Mladší žactvo – Polička - Ústí n. Orlicí 3:6, Polička
– Chrudim A 1:8
Starší žactvo – Polička – Tesla Pardub. 7:2, Polička
– Ledeč n. S. 6:3, Polička – Chrudim 9:0
Dorost – Polička – Chrudim B 6:3, Polička – V. Mýto 4:5, Polička – Choceň 5:4
Senioři – Polička – Č. Třebová B 5:4.
Zatím tedy 12 výher a 5 porážek.

9. 5. Polička - turnaj malý open - veteráni nad 40
let. Poličský turnaj bojoval o svoje účastníky s mnoha otevřenými dvorci po celé republice. Vzhledem
k tomu, že všichni předem přihlášení účastníci jsou
na vysoké sportovní úrovni, část běžných hráčů veteránských čtyřher se zalekla, a na turnaj se přišla
pouze podívat a fandit. Celý turnaj provázelo slunné
počasí, které mnoho účastníků opálilo do zlatova. Přínosem byla účast aktivních veteránů z České Třebové
a Jeseníku. Turnaje se účastnilo sedm dvojic a hrálo
se systémem každý s každým do 7 gamů. Vzhledem
k tomuto systému hráči nastoupili na dvorce a po šesti hodinách se odpotáceli do sprch.
Vítězem se stala dvojice Láďa Scheib a Zdeněk
Hrubý

Celkové výsledky:
1. Láďa Scheib a Zdeněk Hrubý
2. Leoš Bulva a Petr Hegr
3. Míra Krištof a Libor Přiklopil
4. Luboš Boháč a Jarmil Cik
5. Hůrka a Schwarzbach
6. Franta Svoboda a Slaný Bohuš
7. Krupica a Leitman
16. 5. generační turnaj s rozdílem min. 15 let ve
dvojici. Tohoto turnaje se zúčastnilo 12 dvojic a nejlépe si z poličských vedli Petr Hegr spolu s Bohoušem
Slaným, kteří po tvrdých bojích urvali 2. místo, které
náležitě zapili.
Za TO Z. J.

PROVOZ KOUPALIŠTĚ
ZÁHÁJEN V ČERVNU
Otevřeno 19. – 30. 6.
od 12.00 do 19.00 hod.
Návštěvníci koupaliště se mohou těšit na zrekonstruovanou budovu a bistro. V areálu koupaliště se nachází plážové hřiště, stůl na stolní tenis,
skluzavka velká, brouzdaliště s tryskající vodou
a skluzavkou, dřevěná houpačka pro nejmenší.
Vstupné na koupaliště:
Děti do tří let zdarma
Děti od 3 do 15 let
15,- Kč,
po 17 hod. 5,- Kč
Dospělí
30,- Kč,
po l7 hod. 10,- Kč
Držitelé ZTP a ZTP/P
15,- Kč
a jejich průvodci
po 17 hod. 5,- Kč
Parkoviště os. auta
10,- Kč
Půjčovné hřiště
50,- Kč na 1 hod.
Záloha na míč (vratná) 50,- Kč na 1 hod.
Záloha na slunečník (vratná) 10,- Kč/den
Půjčovné:
Rukávky/pár
5,- Kč/hod.
Plavecký pás
5,- Kč/hod.
Míč
10,- Kč/hod.
Stolní tenis
Pálka 1 ks
5,- Kč/1 hod.
Míček l ks
5,- Kč/1 hod.
Vstupné na koupaliště platí hráči i diváci
plážového volejbalu dle platného ceníku.
Ceny jsou včetně DPH
Jitka Kmošková - vedoucí
plaveckého bazénu Polička

Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27o C. Těšíme se na vaši návštěvu.
Z organizačních důvodů v červnu není aquaerobic, kurzy batolat v malém bazénku končí
10. června, o prázdninách se kurzy nekonají.
Plavecký bazén bude provozován do 10. července.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem.
PROVOZ SAUNY v červnu uzavřen
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1. pondělí 6.00-7.30 h.
15.00-16.00 h. aquagravidibic,
18.00-20.00 h.
2. úterý
6.00-7.30 h.
17.00-18.30 h.,
17.00-18.00 h. 2 dráhy a 2 dr. plav. oddíl
3. středa 6.00-7.30 h.
17.30-20.00 h. kondiční plavání
4. čtvrtek 6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
5. pátek 12.00-20.00 h.
6. sobota 14.00-20.00 h.
7. neděle zavřeno
8. pondělí 6.00-7.30 h.,
12.00-13.30 h. dvě dráhy,
15.00-16.00 h. aquagravidibic
18.00-20.00 h.
9. úterý
6.00-7.30 h.
11.00-13.30 h.,
17.00-20.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dráhy a 2 dr. plav. oddíl
10. středa 6.00-7.30 h.
17.30-20.00 h., kondiční plavání
11. čtvrtek 6.00-7.30 h.
11.00-12.00 h.,
14.00-20.00 h.
12. pátek 6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
13. sobota 14.00-20.00 h.
14. neděle zavřeno
15. pondělí 6.00-7.30 h., 12.00-13.30 h.,
15.00-16.00 h. aquagravidibic,
18.00-20.00 h.
16. úterý
6.00-7.30 h.
11.00-13.30 h.,
14.30-16.00 h.,
17.00-20.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dr. a 2 dráhy pl. oddíl
17. středa 6.00-7.30 h.
10.00-15.30 h.,
17.30- 20.00 h. kondiční plavání
18. čtvrtek 6.00-7.30 h.
11.00-12.00 h.,
14.00-20.00 h.
19. pátek 6.00-7.30 h.
11.00-20.00 h.
20. sobota 14.00-20.00 h.
21. neděle zavřeno
22. pondělí 6.00-7.30 h., 12.00-13.30 h.,
15.00-16.00 h. aquagravidibic,
18.00-20.00 h.
23. úterý
6.00-7.30 h.
10.00-13.30 h.,
14.30-16.00 h., 17.00-20.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dráhy a 2 dr. pl. oddíl
24. středa 6.00-7.30 h.
12.00-15.30 h.,
17.30-20 h. kond. plavání
25. čtvrtek 6.00-7.30 h.
10.00-20.00 h.
26. pátek 6.00-7.30 h.
10.00-20.00 h.
27. sobota 14.00-20.00 h.
28. neděle zavřeno
29. pondělí 6.00-15.00 h.,
15.00-16.00 h. aquagravidibic,
16.00-20.00 h.
30. úterý
6.00-20-00 h.

Poděkování patří zaměstnancům technických
a energických služeb, zaměstnancům
plaveckého bazénu a zimního stadionu,
zvláště pak dobrovolným hasičům. NÁROČNÝ
ÚKLID KOUPALIŠTĚ PO SEZONĚ ZVLÁDLI
ORGANIZÁTOŘI NA JEDNIČKU.
Jitka Kmošková, vedoucí

PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: dle rozpisu uvedeném ve vývěsní tabuli před plaveckým bazénem
VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE HRADÍ U INSTRUKTORA
Jitka Kmošková - vedoucí plaveckého
bazénu Polička

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