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NÁMĚSTÍ BUDE
Další úspěšný projekt města Poličky, který bude
realizován pomocí evropských fondů, byl zpečetěn
podpisy smlouvy dne 10. července 2009. Jedná se
o projekt Regenerace Palackého náměstí v Poličce
– 1. etapa.
Smlouvu podepsal hejtman Pardubického kraje
Radko Martínek, který je zároveň předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.
Za město Poličku stvrdil smlouvu svým podpisem
starosta města Jaroslav Martinů. Starosta v krátkém
projevu před podpisem poděkoval všem, kteří se
na projektu podíleli, a ocenil jejich nemalé úsilí.
Hejtman na jeho slova navázal a zdůraznil, že jsou
města v Pardubickém kraji, kde nabízenou šanci
na dotace z EU nevyužili. Zároveň popřál Poličce
úspěchy v dalším úsilí.
Realizace projektu je plánována v termínu 1. 3.
až 31. 10. 2010. První etapa projektu zahrnuje výměnu povrchu středové plochy náměstí. Litý asfalt
bude nahrazen historizující snadno pochůznou
míchanou dlažbou z hnědé žuly. Projekt počítá
rovněž s novým osvětlením, lavičkami, kontejnery pro výsadbu stromů, odpadkovými koši apod.
Potřebnost projektu se zvýšila také v souvislosti

s vyhlášením budovy radnice a dalších nemovitých
objektů za národní kulturní památku.
Celkové výdaje projektu činí cca 26 miliónů korun, město Polička se podílí částkou cca 2 milióny
korun, 24 miliónů je hrazeno z dotace EU.
Město Polička, která je jedním z posledních větších měst na území Pardubického kraje, které ještě
nemá regenerované náměstí, se tak dočká alespoň
částečného zlepšení

OSLAVA POLIČSKÉHO
VOLEJBALU

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE
ZVEŘEJNĚNÍ STANOVISKA

V pondělí 22. června se v budově poličské radnice sešel starosta města Jaroslav Martinů s úspěšnými hráčkami TJ Spartaku Polička v mládežnickém volejbalu. Slavnostní ceremoniál se odehrál za
přítomnosti rodičů a trenérů našich reprezentantek
- manželů Haraštových.
Pan starosta ocenil vynikající výsledky, kterých
dívky dosáhly, poděkoval za profesionální a obětavou činnost trenérům. A jaké úspěchy poličský
volejbal v této sezóně dosáhl?
Děvčata vybojovala titul Přebornice Pardubického kraje v kategorii přípravek, mladších žákyň
i kadetek. Výborné umístění dosáhly i juniorky,
které skončily druhé. Mladší žákyně navíc vybojovaly vynikající 4. místo na Mistrovství ČR smíšených
družstev. Medaile, sladká odměna, dárky od města
Poličky a velká gratulace - to vše si poličské reprezentantky se svými trenéry zaslouží!
N. Š.

Město Polička jako dotčená obec s rozšířenou
působností obdrželo od Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, sdělení, že
koncepce „Plán oblasti povodí Dyje“ byla podrobena
posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění pozdějších
předpisů. Na základě návrhu koncepce, vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti, zpracovaného posouzení a výsledků veřejného projednání, vydal příslušný
úřad souhlasné stanovisko k návrhu koncepce „Plán
oblasti povodí Dyje“ se žádostí o jeho zveřejnění.
Do výše uvedeného stanoviska 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.
Do stanoviska 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

POMOC PRO OBČANY
POSTIŽENÉ POVODNÍ
Dle rozhodnutí Rady města Poličky ze dne 29. 6.
2009 poskytlo město Polička finanční prostředky ve
výši 20 tisíc Kč na konto Povodně 2009 společnosti
Člověk v tísni, o.p.s.
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MANŽELKY HEJTMANŮ
V POLIČCE
26. června 2009 se v litomyšlském hotelu Aplaus
uskutečnilo 6. zasedání Rady Asociace krajů České
republiky ve třetím volebním období. Nejvyšší představitelé krajů tentokrát vzali na jednání i své partnery,
pro které byl připraven doprovodný program. Město
Poličku proto navštívily v pátek 26. června manželky
hejtmanů ČR. Vzácné hosty přivítal v budově radnice
starosta města Jaroslav Martinů s místostarostkou
Marií Tomanovou. Program v Poličce pokračoval
prohlídkou barokní radnice a Centra Bohuslava Martinů, hosty doprovodil a odborný výklad podal ředitel
Městského muzea a galerie v Poličce David Junek.
Velký obdiv patřil novému Centru Bohuslava Martinů a programům, které zde probíhají. Ze slov hostů
vyplynulo, že se jim v našem městě líbilo a budou se
chtít do Poličky vrátit.
N. Š.

STOLETÁ OSLAVA
Slavnostní setkání s Marií Talandovou u příležitosti jejích stých narozenin proběhlo ve středu
1. 7. v zasedací síni Městského úřadu v Poličce.
Jubilantku pozvali starosta města Jaroslav Martinů
a místostarostka Marie Tomanová. Přijala gratulace
a dárky od dalších hostů, mezi nimi byli zástupci
KDU-ČSL, náměstek hejtmana Pardubického kraje
Roman Línek, zástupci Sboru pro občanské záležitosti v Poličce. Gratulaci od ministra práce a sociálních věcí předala ředitelka Okresní správy sociálního zabezpečení Svitavy paní Jaroslava Müllerová.
Oslavy se zúčastnily i všechny děti paní Talandové.
Paní Talandová též poskytla několik rozhovorů
přítomným novinářům. Nechyběly vzpomínky ani
zpěv moravských písniček.
N. Š.

LOUČENÍ S MŠ LUČNÍ

Mezi gratulanty byl náměstek hejtmana
Pardubického kraje Roman Línek

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
vyhlašuje veřejnou dražbu
(prodej nejvyšší nabídce)

Konec školního roku je vždy spojen s loučením.
I letos dozrál čas a paní učitelky popřály šťastné
vykročení do školy 35 dětem. Loučení s Mateřskou
školou Luční proběhlo již tradičně ve znamení slavnostního pasování předškoláků na školáky.
V oficiální části se budoucí prvňáčci rozloučili
za účasti pozvaných rodičů a rodinných příslušníků
krátkým vystoupením, které si připravili se svými
učitelkami. Následovalo pasování, které provedla
paní Jana Jonáková, alias Jana z Kyšperka. Dětem
předala pamětní listy. Na závěr se ke slovu dostala
i školní hymna.
V neoficiální části učitelky splnily dětem jejich
přání strávit noc ve školce. Mimo společného
švitoření na terasách u dobrot, připravených učitelkami, rodiči i samotnými dětmi, je čekal večer
sportovního klání ve třídách a po setmění cesta za
pokladem.
Ráda bych jménem všech rodičů poděkovala
všem z Mateřské školy Luční nejen za jejich vstřícnost, spolupráci s rodiči, ale hlavně za přístup k dětem, že jim byli skvělými rádci a pomocníky. Přeji
všem učitelkám, aby se jim práce s dětmi dařila
a přinášela radost.
J. Nacková

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 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).

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 (snížená cena!):
Forma výstavby RD:
Předpokládaný termín zahájení výstavby
technické a dopravní infrastruktury:
Předpokládaný termín ukončení výstavby TDI:
Předpokládaný termín zahájení výstavby RD:

641 m2
1247 m2
837 m2
1120,-Kč/m 2
individuální
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.

SUMMER SCHOOL
Tak se jmenuje projekt partnerské zahraniční
spolupráce města Poličky a holandského Westerveldu. Jedná se o pracovní pobyt studentů v Holandsku. Holandská strana zajišťuje studentům práci,
poskytuje stravu i nocleh zdarma. Převažuje práce
na farmách, kde se pěstují borůvky. Cílem projektu
je rozšíření jazykových dovedností, poznání života
a zvyklostí v zahraničí, nové zkušenosti a kontakty.
První skupinka poličských studentů odjela do Holandska 12. července, další skupinka se připravuje
na svůj pobyt v srpnu. Velký dík patří holandských
partnerům, zejména panu Ludzerovi van Schorsovi
za organizaci tohoto projektu. Studentům přejeme
hodně zážitků, nové vědomosti, bezpečné cestování a šťastný návrat domů.
Ing. N. Šauerová
město Polička
zahraniční spolupráce a cestovní ruch

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu primáři Provazníkovi, lékařům
a celému zdravotnímu personálu za dobrou poskytnutou péči po operaci kyčelního kloubu.
V únoru 2009 jsem byl rehabilitován v poličské nemocnici na LDNB3, kde jsem byl velice
spokojen s léčbou i s přístupem zdravotního
personálu.
Miroslav Popelka, Proseč
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UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 20. 6. v 05.10 hod. byl díky městském kamerovém dohlížecím systému, který se nachází na
náměstí Palackého v Poličce, přistižen jednadvacetiletý muž z Poličky, který v podnapilém stavu nejdříve nohou kopal do odpadkového koše a posléze
odhodil skleněnou láhev k prostoru parkoviště před
restaurací Herešova krčma. Tato láhev se rozbila
a zanechala střepy u parkoviště. Jednání muže hlídka
vyřešila uložením blokové pokuty za přestupek proti
veřejnému pořádku.
Dne 23. 6. v 13.55 hod. kontrolovala hlídka MP
Polička dodržování veřejného pořádku. V ul. P. Jilemnického spatřila muže, po kterém pátrala policie ČR
za účelem dodání do výkonu trestu odnětí svobody.
Devatenáctiletý muž z České Rybné byl předveden na
OO PČR Polička a zde předán dozorčí službě k dalšímu opatření.
Dne 26. 6. v dopoledních hodinách přijali strážníci oznámení o výskytu potulného psa v místní části
města Bořiny. Hlídka psa odchytila a umístila ho do
útulku v Pohodlí. Dne 29. 6. se o psa přihlásil jeho
majitel, pětatřicetiletý muž z Bořin, který si psa z útulku převzal. Věc byla vyřešena v blokovém řízení.
Dne 29. 6. po 15 hod. vyjížděli strážníci na oznámení zaměstnance Penny market, že v jejich prodejně
byl přistižen ostrahou muž při krádeži. Zboží bylo
prodejně vráceno a celá věc byla strážníky vyřešena
blokovou pokutou za majetkový přestupek.
Dne 2. 7. v dopoledních hodinách byla hlídka MP
Polička přivolána do prodejny Kubík, kde pracovnice
prodejny přistihly při krádeži ženu z Lubné. Strážníci
sedmasedmdesátileté ženě uložili blokovou pokutu
za majetkový přestupek a tím celou věc vyřešili na
místě.
Dne 3. 7. ve 22.40 hod. vyjížděla hlídka MP na
oznámení, které se týkalo rozbitého reklamního poutače na ul. Nerudova. Toto měli způsobit dva mladíci,
kteří však byli zadrženi přímo majitelem rozbitého
poutače, který, když uviděl co, se stalo, se rozběhl
od svého domu za oběma výtečníky a tyto po pár
set metrech dostihl. Hlídka MP zjistila, že se jednalo
o dva šestnáctileté mladíky z Poličky. Celou věc strážníci následně vyřešili v blokovém řízení za přestupek
proti majetku.
Dne 14. 7. v dopoledních hodinách byli strážníci
přivoláni na ulici Družstevní, kde byl na komunikaci
přejetý had v délce cca 60 cm. Tento však byl stále
ještě živý, proto strážníci provedli jeho odklizení z komunikace. Na místě byla pořízena fotodokumentace,
viz foto dole.
Městská policie

PERNÍKOVOU POPELNICI MŮŽE VYHRÁT KAŽDÁ OBEC!
Obce Pardubického kraje již třetím rokem
úspěšně soutěží v třídění odpadu. Letos na jaře
byli vyhlášeni vítězové druhého ročníku soutěže
O perníkovou popelnici. „Všechny tři vítěze - město
Žamberk a obce Opatovice nad Labem a Čenkovice - dělila účast v různých velikostních kategoriích,
spojoval je však netradiční a novátorský přístup
k třídění odpadů“ vysvětlil Tomáš Pešek, zástupce
pořadatele soutěže.
Soutěž O perníkovou popelnici navazuje na
předchozí úspěchy. V roce 2009 tak pokračuje
třetím ročníkem, a to až do 31. 12. 2009. Celkem
bude mezi tři nejlepší obce a města v každé ze tří
kategorií (do 500, do 5000 a nad 5000 obyvatel)
rozděleno 750 000 Kč. Velkým lákadlem je novinka
letošního ročníku – pořadatelé udělí speciální cenu
pro „skokana roku“. V rámci tohoto ocenění budou
hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení
do velikostních kategorií. Skokanem roku bude
vyhlášena obec, v porovnání s rokem 2008 zaznamená největší zlepšení v hodnocených oblastech.

Skokan roku získá finanční odměnu ve výši 30 000
Kč. Podmínkou účasti obce v soutěži je zapojení
obce do systému společnosti EKO-KOM, která společně s Pardubickým krajem soutěž O perníkovou
popelnici pořádá.
„Třídění odpadu by mělo být samozřejmou součástí života moderního člověka, stejně jako internet
nebo mobilní komunikace. Podobné soutěže vnášejí
do třídění odpadu prvek zábavy, proto je Pardubický kraj podporuje. Nejde jen o symbolickou finanční prémii, ale o to ukázat se, vyhrát a dát najevo, že
nám na ekologii záleží. Třídění odpadů je nezbytné,
nechceme-li se nechat vlastními odpadky zavalit
anebo nadělit našim potomkům nepěkné dědictví.
Tříděním vzniká z odpadu surovina, která nekončí
na skládce, ale ve výrobní lince.“ doplnil Václav
Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za
životní prostředí, zemědělství a venkov.
Informace o soutěži včetně možnosti přihlásit se
do ní získáte na www.ekontejnery.cz.

HRAD SVOJANOV HOSTIL DĚTI A RODIČE Z POMEZÍ
V pátek 12. 6. 2009 ožil hrad Svojanov díky dětem z 1. mateřské školy v Pomezí a jejich rodinným
příslušníkům neobvyklým ruchem. V dobových
kostýmech se totiž všichni vypravili osvobodit hrad
od tamních strašidel. V roli hradních pánů nás na
hradě přivítali manželé Jandlovi z Poličky, kteří nás
pak provázeli při prohlídce hradu a jeho sklepení
a skvěle se zhostili i pasování předškoláků na školáky na hradním nádvoří.
Potom už se děti se svými rodiči rozběhly
do různých koutů a zákoutí hradu, kde např. pomáhaly s holením bezhlavému holiči Kubíčkovi,
hledaly poklad hradního pána, krmily ohnivou
svini, lezly na zvonici kostelníka Hadraby, u obra
Pulusána se učily zvětšování a zmenšování, u babky preclíkářky pekly pro pana Hamrlíka voňavé
preclíky, věšely prádlo báby Kalafuny, plnily pro ni
džbánky léčivou vodou a taky ochutnaly její kouzelný posilující lektvar. Všichni „osvoboditelé“ byli
pak odměněni výbornou hradní hostinou v domě
zbrojnošů, jejich úsilí bylo na závěr korunováno večerním „jiskřením ohnivé svině“, tj. ohňostrojem.
Celá akce přinesla účastníkům bohaté zážitky
a ve všech jistě zanechá hezkou vzpomínku. Za

vstřícný přístup k zajištění některých organizačních záležitostí při přípravě akce patří poděkování
starostovi města Poličky panu Jaroslavu Martinů,
kastelánovi hradu panu Miloši Dempírovi i panu
Martinu Obhlídalovi ze SOŠ a SOU v Poličce. V neposlední řadě děkujeme rovněž všem rodičům a rodinným příslušníkům za pomoc při vlastní realizaci
akce jak po stránce finanční, tak i organizační.
Zaměstnanci 1. mateřské školy Pomezí

STUDÁNKO, HLUBÁŇKO… ANEB: PÁTÉ VYDÁNÍ „STUDÁNEK“
Dvouletý projekt připomínající život, dílo
a odkaz hudebního skladatele Bohuslava Martinů,
přinesl, přináší a jistě přinese mnohá překvapení.
K těm veskrze pozitivním lze směle, a s trochou
dojetí, přiřadit nakladatelský počin ARGA, který
vznikl v tvůrčí symbióze s Městskou knihovnou
v Poličce. Útlá knížka bibliofilského ražení spolehlivě rozeznívá čtenářovu vnímavost a emoce.
Jednoduchost na hraně prostoty zdůrazněná modrými a stříbřitými akcenty symbolizujícími čistotu
a naději. Ilustrace Pavly Pavlíčkové přiznávají techniku tvůrčího postupu a vytvářejí tak atmosféru
zemitého – zdrsnělého – prožitku. Knihu doprovází
CD s nahrávkou Otvírání studánek z roku 2002.
Královéhradecký dětský soubor Jitro diriguje Jiří
Skopal, recituje Alfréd Strejček.
Text budoucí kantáty zaslal básník, poličský
rodák, Miloslav Bureš v roce l955 Bohuslavu Martinů do Francie, kde se začalo odehrávat závěrečné
dějství skladatelova života. Báseň je možno vnímat
v mnoha rovinách. Je prostá – přímočaře moudrá,
na jiném místě magická – plná jinotajů. Slova o touze, která se, ač nenaplněna, stává inspirací …
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Kniha Otvírání studánek je (včetně CD) za
180 Kč ke koupi v Městské knihovně v Poličce, v Centru B. Martinů, v informačním centru a v knihkupectvích.
-kaz-

Kancelář: Riegrova 52, Polička
Radomír Skalický
Mobil: 737 053 014
Email: radomir.skalicky@mpss.cz

Specializované úvěrové pracoviště
poradenské služby zdarma
úvěry na bydlení, Hypoúvěr
přefinancování dražších hypoték
stavební spoření, penzijní připojištění
pojištění nemovitostí, osobních aut
bankovní produkty KB a.s.
(kreditní karty s cestovním pojištěním zdarma,
zřizování běžných účtů, účtů pro studenty, půjčky)

Z JEDNÁNÍ MĚSTSKÉ RADY
Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města
Poličky konané dne 29. června 2009
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
č. OŠKT/09/01147 na podporu projektu: „Zimní
stadion Polička – parkovací plocha vč. venkovních
úprav SO 9 (etapa 2009)“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele akce „Oprava místní
komunikace v Lezníku“ společnost COLAS CZ,
a. s., Praha 9 dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí rezignaci PhDr. Davida
Junka na funkci ředitele Městského muzea a galerie
Polička ke dni 31. 8. 2009.
RM na období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 pověřuje řízením příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička Bc. Pavlu Pavlíčkovou.
RM schvaluje přerušení provozu školních družin
Masarykovy základní školy Polička, Základní školy
Na Lukách Polička a Speciální základní školy Polička dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM pověřit Kontrolní výbor
Zastupitelstva města Poličky k provedení těchto
kontrol:
• využití prostředků na akci „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce“,
• náprava škod na koupališti po akci „Rockoupání 2009“,
• využití příspěvku Města Poličky na provoz Informačního centra v Poličce.
RM schvaluje poskytnutí finančních prostředků
ve výši 20 tis. Kč na konto Povodně 2009 společnosti Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2.

RM schvaluje užití městského znaku pro účely
prezentace města Poličky na akci MISS EUROPE &
WORLD – JUNIOR aneb Princezny světa 2009 pro
PORTAL MEDIA, s. r. o., se Ostrava 1 dle důvodové
zprávy.
Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města
Poličky konané dne 20. července 2009
RM projednala a schvaluje rozpočtovou změnu
č. 4/2009.
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Oprava
sociálních zařízení hradu Svojanov“ firmu KOLP
s. r. o., Dr. Jánského 36, Moravská Třebová dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města
Poličky za rok 2008 dle předloženého návrhu.
RM bere na vědomí rezignaci paní Evy Hejtmánkové na funkci ředitelky Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 ke dni 31. 8. 2009.
RM jmenuje ředitelkou Mateřské školy Polička,
Palackého nám. 181 paní Pavlínu Vajsovou se dnem
nástupu do funkce 1. 9. 2009.
RM bere na vědomí rezignaci paní Hany Koskové na funkci ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek
Polička ke dni 31. 7. 2009.
RM jmenuje ředitelem Mateřské školy Čtyřlístek
Polička Mgr. Petra Nožku se dnem nástupu do
funkce 1. 8. 2009.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POLIČCE
POLIČSKÁ POHÁROVÁ SOUTĚŽ
Dne 20. června 2009 uspořádal Sbor dobrovolných
hasičů v Poličce pohárovou soutěž mladých hasičů.
Soutěžilo se v disciplínách běh na 60 m s překážkami,
o cenu dráčka Doda a v královské disciplíně požární
útok. Soutěže se zúčastnilo celkem 35 družstev a 230
jednotlivců. V každé z disciplín se soutěžilo ve dvou
věkových kategoriích.
V kategorii požární útok mladší žáci se družstvo
z Poličky umístilo na vynikajícím 2. místě, a to jen
několik setin vteřiny za vítězem. V kategorii požární útok starší žáci se družstvo z Poličky umístilo na
11. místě. Pochvala patří také třetímu družstvu z Poličky, které bylo složeno z dětí ve věku od 4 do 6 let.
Svým časem družstvo publikum sice neohromilo, ale
to, že požární útok řádně splnilo, bylo pro vedoucí
největším úspěchem. Putovní pohár v kategorii mladší žáci vyhrálo družstvo SDH Pomezí a v kategorii
starší žáci družstvo SDH Kamenec u Poličky.
V soutěžích jednotlivců se nejlepší členové družstev z Poličky umístili takto:
V kategorii běh na 60 m s překážkami starší žáci
na 25. místě Jiří Hanyk, v kategorii běh na 60 m
s překážkami mladší žáci na 9. místě Petr Zahradník,
v kategorii o cenu dráčka Doda školáci na 9. místě
David Zahradník, v kategorii o cenu dráčka Doda
předškoláci na 5. místě Adéla Cejpová.

Na závěr soutěžního odpoledne jednotka SDH
Polička připravila dětem překvapení v podobě závěje
z lehké pěny.
Velké poděkování patří všem sponzorům, díky
kterým se mohla Poličská pohárová soutěž opět
uskutečnit a díky kterým si děti za své výkony odvezly hodnotné ceny. Děkujeme také za fyzickou pomoc
rodičům soutěžících dětí.
Z ČINNOSTI VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY
Výjezdová jednotka dne 2. června a 17. června na
žádost starosty města umývala koupaliště a parkoviště
před koupalištěm od nánosů bahna po Rockoupání.
Jednotka se dne 13. června představila na dětském dni v Kamenci u Poličky. Po krátké ukázce
techniky zde ve spolupráci s profesionálními hasiči
z Poličky vytvořili dětem pěnový koberec, kterého při
těchto akcích není nikdy dost.
Prudké deště tentokrát ukázaly svoji sílu i v Poličce. Dne 25. června jednotka vyjížděla na ulici
Družstevní, která byla znečištěna naplaveninami
z prudkého deště. Jednotka tyto naplaveniny spláchla
pomocí vysokotlakého proudu.
Dne 26. června jednotka společně s HZS Polička,
doktorkou a sestrami ze záchranné služby a Ing. Bartošem připravila pro žáky na dvoře místního gymnázia preventivně výchovný program.
Dne 29. června vyjížděla jednotka na Paseky, kde
postavila hráz z pytlů s pískem. Poté jednotka plnila
další pytle pískem a pomohla je z preventivních důvodů rozvést do ulice Družstevní a na Paseky.
Dne 30. června vyjela jednotka na Paseky umýt
silnici po přívalovém dešti. Na stejné místo vyjela
jednotka ještě jednou společně s profesionálními hasiči, neboť po přívalovém dešti tekla voda z polí mezi
domy. Jednotka zajistila pytle s pískem, které rozmístila u ohrožených domů. Tentýž den vyjela jednotka
ještě do ulice Baldecká (lokalita Mánesova), zde tekla
voda z polí a ohrožovala rodinné domy. Jednotka
společně s profesionálními hasiči rozmístila pytle
s pískem k ohroženým domům a odčerpala vodu od
ohrožených domů.
Alena Cejpová

AKTUÁLNĚ Z MUZEA
Ke dni 31. 8. 2009 rezignoval PhDr. David Junek
na funkci ředitele Městského muzea a galerie Polička. Jak uvedl radě města: „Důvody jsou dva - v letošním roce jsem dosáhl již 25 let ve funkci ředitele
městského muzea a galerie a současně vyvstává náročný úkol vypracovat, spolu s kolegou Stanislavem
Konečným, rozsáhlou monografii o historii města
Poličky. V městské galerii nadále hodlám pracovat
jako odborný pracovník – historik umění. Neopouštím řízení muzea v nevhodný čas, neboť nynějším
otevřením expozic Centra Bohuslava Martinů se
podařilo dosáhnout dlouholetého cíle a optimálně
nastavit fungování muzea. Rád bych poděkoval za
podporu, které se mi ze strany města po celou dobu
dostávalo a těším se na další spolupráci.“
Rada města pověřila od 1. 9. 2009 řízením
Městského muzea a galerie Polička Bc. Pavlu
Pavlíčkovou, která má VŠ vzdělání v oboru muzeologie, má více jak čtyřletou praxi v poličském
muzeu, zahraniční odbornou stáž v Německu
a výborné pracovní výsledky (program pro školy
Pojďte si hrát do galerie, noční prohlídka města
Čas pro neobyčejné zážitky, množství dotykových
výstav, apod.).
MMG

ÚČASTNÍCI MEZINÁRODNÍHO
PROJEKTU MÍŘÍ DO STRATENÉ
Mezinárodní projekt trojstranné výměny mládeže s mentálním i kombinovaným postižením
z Čech, Slovenska a Polska připravil Domov na
zámku Bystré, Domov sociálnych služieb Osadné
a Dom pomocy spolecznej ve Slesine.
Byl nazván: „Hranice nás nerozdělují“ a kromě
týdenního společného pobytu ve Slovenském ráji
zahrnuje také následnou fotografickou výstavu
v Domově na zámku Bystré. Místem společného
setkání účastníků je vesnička Stratená v Košickém
kraji ve Slovenské republice. Během týdenního
pobytu spolu mladí lidé nejen poznají krásy Slovenského ráje, ale čekají je také sportovní a kulturní
aktivity. Pro 30 účastníků projektu a jejich doprovod jsou připraveny míčové hry, rybářské závody,
přespolní běh, hod míčkem do dálky, ale také kvíz
ze znalostí zvířat Slovenského ráje, diskuse o životě v Bystrém, Osadném či Slesině. Chystá se také
turnaj ve stolní hře: „Člověče, nezlob se“ či soutěž
v navlékání korálků. Cílem projektu spolufinancovaného z Mezinárodního visegrádského fondu, je
posílení vzájemného porozumění mezi mladými
lidmi ze zemí visegrádské čtyřky, podpora spolupráce mezi zeměmi v oblasti mládeže a rozvoj
solidarity a tolerance mezi mladými lidmi.
Účastníky výměny budou mladí lidé se zdravotním postižením tělesným, duševním, poruchami chování, smyslovým nebo kombinovaným
postižením. Projekt je tak další formou integrace
těchto spoluobčanů do společnosti. Do slovenské
Stratené by se z Bystrého, slovenské vesničky
Osadné a polského Slesina měli účastníci vydat
10. srpna. „Již nyní probíhají přípravy. Zajišťuje
se ubytování a stravování účastníků, piluje organizační zajištění, nakupují ceny pro vítěze soutěží“,
řekl jeden z organizátorů Martin Dvořák, vedoucí
přímé péče Domova na zámku Bystré a pokračuje:
„Nejedná se o první společné setkání. S účastníky
projektu jsme se již v minulosti setkali. S Domem
pomocy spolecznej jsme navázali kontakty na mezinárodních sportovních turnajích. S Osadném nás
pojí dlouholeté kontakty v rámci partnerství mezi
Pardubickým a Prešovským krajem. Jsme rádi, že se
s přáteli z obou domovů opět setkáme, nás hranice
opravdu nerozdělují.“
Z fotografií, které účastníci během setkání pořídí, bude v Domově na zámku vytvořena výstava.
Domov na zámku Bystré

4

ZÁMECKÉ SLAVNOSTI
Domov na zámku Bystré vás zve na tradiční
Zámecké slavnosti 2009 pořádané pod záštitou
hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka. Na dny 4. a 6. září je připraven bohatý kulturní a společenský program. Slavnosti započnou
v pátek 4. září taneční zábavou.
Na neděli 6. září se chystá program na historickém nádvoří zámku a parku v Bystrém. Zahájen bude v 10 hodin společným vystoupením Domova na zámku Bystré a žáků Základní umělecké
školy Bystré, následuje představení „Večerníček“
v podání klientů domova.
Po přivítání účastníků slavností je na programu hasičský útok mladých dobrovolných hasičů
z Bystrého a Hartmanic, po nich přijdou na řadu
jejich dospělí kolegové s ukázkou hasičských
dovedností. V zámeckém parku se svým uměním pochlubí také šermíři. Pro děti a mládež se
chystají od 10. hodiny soutěže a zdarma jízda na
ponících.
Na nádvoří v neděli 6. září předvede historické zbraně Lukostřelecký klub Dominik, staré
palné zbraně pro změnu Airsoft klub Bystré.
V dalším dopoledním programu na nádvoří pak
společnost CANTES z Poličky seznámí všechny zájemce s formami léčebného kontaktu psa
a člověka – canisterapií. V pravé poledne bude
na zámeckém nádvoří zahájen koncert jazzového
komba Petra Jeníčka ze Základní umělecké školy
ve Svitavách. Mladé muzikanty ze Svitav vystřídá
dětský flétnový soubor Základní umělecké školy
z Rychnova nad Kněžnou: „Sarabanda“ vedený
Martinem Šedou.
Odpoledne od 13.30 hod. potěší své příznivce
cimbálová muzika Hradišťan, hosty vystoupení
v zámeckém parku budou také žáci a přátelé
Základní umělecké školy Bystré. Od 15 hodin je
na programu koncert skupiny Dareband. Během
nedělního programu budou zpřístupněny terapeutické dílny domova na zámku a objekt podporovaného bydlení: „Zátiší“. Dopoledne proběhne
rovněž prezentace výrobků terapeutických dílen
domova na zámku.
Vstupné na dopolední program je dobrovolné.
Cena vstupenky na odpolední koncerty v předprodeji 170,- Kč, cena vstupenky na místě 190,Kč, děti do 15 let zdarma. Vstupenky bude možné
zakoupit v předprodejích – IC Bystré, IC Litomyšl,
IC Svitavy, IC Letovice, Potraviny na 9, Bystré a ve
Vzorkové prodejně Dřevotvar Bystré v Poličce.
Domov na zámku Bystré

POKLADNIČKY PRO TIBET
Občanské
sdružení
Pontopolis
spolu
s o. s. M. O. S. T. (www. ProTibet. org) v rámci
FestivaluProTibet v březnu letošního roku umístilo
v Poličce čtyři pokladničky pro Tibet. Výtěžek ze
sbírky bude použit na projekt Kmotrovství na dálku. Jedná se o pomoc malým mnichům a mniškám
v klášterních školách v Tikse, Diskit a Kaza (Malý
Tibet – Severní Indie). Sbírka má podpořit vzdělanost a kulturu dané oblasti.
Celý projekt se snaží o podporu zachování
a posílení tradic unikátní himálajské kultury a také
o zlepšení životních podmínek mnichů a mnišek.
Pokladničky byly umístěny v Divadelním klubu, Městské knihovně Polička, Café net restaurantu
a Obchodě čajem a kávou. V nedávné době byla
jedna pokladnička přemístěna z Café net restaurantu do Bylinářství a kořenářství v Masarykově ulici.
Chtěla bych všem, kteří umožnili, aby pokladničky
byly umístěny na těchto místech, poděkovat.
Poděkovat také všem, kteří již přispěli, anebo
se chystají tak učinit. Sbírka stále trvá.
Olga Kosíková,
o. s. Pontopolis
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MOJE ŠVÉDSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Tak jsem si pustila Abbu, nalila sklenku mléka
a vzala dvě lékořice. To abych nasála tu pravou švédskou atmosféru. Jak ráda na ten týden vzpomínám!
Popravdě, já jsem vždycky vedle z každé své cesty, ale
tohle, to bylo něco.
Musím říct, že jsem se ze začátku dost bála - letiště,
na kterém pokaždé „pípám“, samotný let v turbulencích, moje švédská rodina, ostatní studenti, moje
angličtina…

tam spousta slimáků – velkých, černých a nechutných. Mají skvělý výběr jídel ve školní jídelně, učitele
oslovují křestními jmény, kombinují pro nás naprosto
nechutné směsi jídel - jako marmeládu se sýrem, marmeládu s paštikou, hamburgery s mlékem… Jsou líní
vařit - všechno, co podávají na stůl, je polotovar. Hrozně málo jedí a pijí (což se nám málem stalo osudným).
Všichni jsou hrozně milí, malí, hubení a blonďatí,
a hlavně - nic o nás nevědí.

K poslednímu dojmu přispěly hlavně tyto zážitky:
jedna Švédka se nás ptala, zda máme vůbec počítače
(i když e-maily domů možná působily, jako bychom
přišli o rozum - jejich klávesnice byla příšerná!). Norové, kteří s námi jeli vlakem, se tázali, jestli je to poprvé, co jedeme tímto dopravním prostředkem (nutno
podotknout, že to byl trochu nezvyk, když je člověk
vycvičen místními červenožlutými „povozy“). Jeden
Švéd mi také hrdě oznámil, že byl v Československu
- na Slovensku - v Budapešti.
Nesmíme jim ale tak křivdit. Znají naše pivo
(dokonce se dá koupit za trojnásobek ceny i v jejich
obchodech), Jágra a Nedvěda. Jsou velmi pohostinní
a milí, šikovní a veselí. Však taky po jejich vzoru jsme
se začali objímat a líbat - alespoň ten první týden.
Díkybohu, všech obav jsem se zbavila již na letišti
Opravdu doufám, že se někdy do Švédska vrátím,
v Oslu, jelikož pro mě přijela moje „maminka“ se svou
protože mám pocit, že jsem tam vyměnila kus české
dcerou hned na místo našeho příletu a vzala mě ještě
sebe za mé švédské já. A tomu přece musím umožnit
s Davidem a Pavlínou svým luxusním Volvem domů. návrat do domoviny.
Byly tak sympatické, že jsem se roztékala jako čokoEster Klepárníková, Gymnázium Polička
láda na topení.
Zastavily jsme před nádhernou šedou vilkou. ÚdiDodatek
vem mi asi spadla čelist a taky málem foťák.
Abych uvedla věci v pravou míru, měla bych se
Ten dům musel být tak drahý. Plazmová televi- zmínit, jaký cíl měla naše cesta. Gymnázium Polička
ze, kožená sedačka, stůl z masivu, všechno čisté, se zúčastnilo projektu Comenius, a letošní (v tříletém
krásné, drahé. Usínala jsem s vidinou jednoho
projektu poslední) setkání se konalo v švédském
z nejdokonalejších týdnů svého života. A ono se tak
městečku Tanum v termínu od 17. – 23. května 2009.
vážně stalo!
Do Tanumu se vydali 4 studenti z naší školy: 2 ze sexZa celý ten týden jsem zažila tolik nových věcí
ty – Pavlína Pamánková a David Janoušek a z kvinty
- viděla chlupaté krávy, jela lodí, seznámila jsem se
Veronika Martušinová a Ester Klepárníková a ochrans mnoha novými lidmi, jedla krevety a vegetariánské
nou ruku nad námi na naší cestě držela paní učitelka
masové koule(!), viděla vikingský hřbitov, skalní ry- N. Neřoldová a později také M. Jakubcová. Naší letoštiny z doby bronzové, sbírala kamínky a kolíčky na
ní prací, kterou jsme prezentovali ve Švédsku, bylo
prádlo, měla chutný oběd ve školní jídelně(!), koneč- založení třídních blogů, kam jsme umisťovali zprávy
ně v praxi použila všechny jazyky, co se učím, naučila
o všem, co se kolem nás dělo. Sledovali jsme i blogy
se švédská slova jako “nechutný, slimák, deštník, slun- ostatních zemí účastnících se projektu Comenius
ce a ahoj“, jedla kuře z mikrovlnky(!) a prezentovala - Švédska, Norska, Finska, Německa, Itálie a Guadenaši školu a město před pěti zeměmi Evropy.
loupe (Francie).
Zaujala mě ale i spousta dalších věcí. Tamní kraZaložit si blog byla velice dobrá zkušenost. Naučili
jina je stejná jako naše: lesy, louky, skály, jen místo
jsme se pár nových technických záležitostí, sledovali
jelenů tam mají losy. Ty jsem bohužel neviděla, a pro- jsme kulturní akce, svátky, akce školy, procvičili jsme
to rudnu závistí, když o nich David mluví. Ten se totiž
si psaní článků a také naši angličtinu. Člověk se tak
dostal na losí farmu. Některé domy staví „přilepené“ nenuceně naučil spoustu věcí, které v budoucnu rozna skále (tohle bydlení pro změnu závidím Verče). Je
hodně využije. Byla to zkušenost k nezaplacení.

KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Srpen 2008
KINO POLIČKA
sobota velký sál TD ve 20.00 hodin
1. 8.
NOC V MUZEU 2
V muzeu Smithsonian institut ve Washingtonu nastala noc. Strážci odešli domů,
světla zhasla, dětští návštěvníci jsou doma
ve svých postelích… přesto je v „prázdném“ muzeu podivný šramot. Bývalý
noční hlídač Larry Daley je opět zatažen
do těžko představitelného dobrodružství
Příběh začíná ve chvíli, kdy Larry opustil
bídně placenou práci hlídače v muzeu,
a stal se žádaným vynálezcem. Zdá se, že
má konečně vše, po čem touží, přesto mu
v životě něco schází. Cosi jej táhne zpět
do muzea. Tam, kde to měl rád, kde kdysi
zažil neopakovatelnou magickou noc.
Komedie, USA, 105 minut, český dabing,
přístupný
Vstupné: 65,- Kč
úterý
4. 8.

středa
5. 8.

pátek
7. 8.

velký sál TD ve 20.00 hodin
ANDĚLÉ A DÉMONI
Tým, který stojí za světovým fenoménem
„Šifra mistra Leonarda“ se vrací, aby uvedl
netrpělivě očekávaný film Andělé & démoni založený na románovém bestselleru od Dana Browna. Tom Hanks opět
ztvárňuje roli harvardského odborníka na
religionistiku, který znovu zjišťuje, že síly
se starobylými kořeny se nezastaví před
ničím, dokonce ani před vraždou, aby dosáhly svých cílů. Režisérem filmu je opět
Ron Howard.
Drama/thriller/krimi, USA, 140 minut,
české titulky, nevhodný do 12 let
Vstupné: 70,- Kč
velký sál TD ve 20.00 hodin
POSLEDNÍ DŮM NALEVO
Oko za oko. Zub za zub. Starodávné
pravidlo pohřbené pod tuhou civilizační slupkou. V lidském životě ale můžou
nastat chvíle, kdy se tahle slupka sloupne
a z beránků se stávají vlci. Thrillerem
Poslední dům nalevo odstartoval v roce
1972 kariéru mistr hrůzy Wes Craven.
Jeho remake má vyděsit novou generaci
návštěvníků kin a slibuje stejně šokující
podívanou.
Horor, USA, 109 minut, titulky, přístupný
od 15 let; vstupné: 60,- Kč
velký sál TD ve 20.00 hodin
JMÉNEM KRÁLE
Historické drama s kriminální zápletkou.
Píše se 13. století. Království českému
a markrabství moravskému vládne Přemysl Otakar II. Na zásnuby, které mají
usmířit dva znesvářené rody odjíždí
Oldřich z Chlumu. Cestou na hrad narazí
na mrtvolu oloupeného a přepadeného
kupce. Během slavnostní hostiny, pořádané na jeho počet, je zavražděn purkrabí.
Kdo stojí za podivnými vraždami a jaká je
mezi nimi souvislost?

Historický, ČR, 77 minut,
přístupný od 12 let
Vstupné: 70,- Kč
pátek
14. 8.

velký sál TD ve 20.00 hodin
PŘEDČÍTAČ
Příběh filmu Předčítač začíná v poválečném Německu. Teenagerovi Michaelovi
Bergovi (David Kross a později Ralph
Fiennes) se udělá špatně a domů mu
pomůže neznámá třicátnice Hanna (Kate
Winslet). Michael se uzdraví a Hannu
najde, aby jí poděkoval. Rychle mezi
nimi vznikne vášnivý, ale utajený vztah.
Michael zjistí, že Hanna má ráda, když
jí někdo předčítá knihy. I přes intenzitu
vzájemných citů ale Hanna jednoho dne
záhadně zmizí. O osm let později se Michael jakožto student práv, který přihlíží
soudům s válečnými zločinci, s Hannou
znovu s úžasem setkává – potká ji na
lavici obžalovaných.
Drama, USA/Německo, 123 minut, titulky,
přístupný od 15 let
Vstupné: 70,- Kč

úterý
18. 8.

velký sál TD ve 20.00 hodin
DOBA LEDOVÁ 3: Úsvit dinosaurů
Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu
se vrací, aby zažili další neuvěřitelné dobrodružství. Nová „doba ledová” zavede
hlavní hrdiny i diváky do ohromného
podzemního světa dinosaurů.
Animovaná komedie, USA, 94 minut, český dabing, přístupný
Vstupné: 65,- Kč

úterý
25. 8.

velký sál TD ve 20.00 hodin
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
Miloval Kláru. Miloval ji opravdově, hluboce a šíleně. A z jeho šílené lásky se
zrodila žárlivost. Zbytečná, nekonečná
a hlavně nebezpečná. Už popáté se objeví
v kinech film podle jednoho z bestsellerů
asi nejpopulárnějšího českého spisovatele
současnosti, Michala Viewegha. Adaptace
se dočkal tragikomický román Případ
nevěrné Kláry z roku 2003, který vznikl
v česko-italské koprodukci.
Komedie, ČR, 95 minut, přístupný od 12
let
Vstupné: 60,- Kč

neděle velký sál TD ve 20.00 hodin
30. 8. VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
Přestože se tenhle příběh odehrál před
bezmála osmdesáti lety, je až nebezpečně aktuální. Vypráví o muži, který měl
obrovské sympatie veřejnosti, navzdory
tomu, že páchal ty největší zločiny. Podle
státních institucí vykrádal banky. Podle
lidí trestal ty, kdo zavinili hospodářskou
krizi. V hlavní roli Johnny Depp.
Kriminální drama, USA, 138 minut, titulky,
přístupný od 15 let˝; vstupné: 65,- Kč

LITOMYŠL
Do 28. 8. / každý pátek / Toulovcovo náměstí
Toulovcovy prázdninové pátky – pohádka
a folkový koncert
1. 8. – 15. 8. / Kongresový sál zámku
Mezinárodní smyčcové kurzy
Do 30. 8. / Zámecký pivovar a různá místa v Litomyšli
Aleš Veselý v prostorách Josefa Pleskota
– výstava v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle
Do 15. 8. / Galerie Kubík na Smetanově náměstí
Oscar Niemeyer – výstava věnovaná dílu
světově proslulého brazilského architekta
Do 30. 8. / Regionální muzeum
Výstavy: „Něco pro kluky – Auta a autíčka“,
„Něco pro holky – Panny a panenky“
SVITAVY
14. 8. od 19.30 hod. / Ottendorferův dům
Koncert mladých umělců z Řecka, Číny,
USA, Itálie, Dánska, Švédska, Jižní Koreje
a ČR
V rámci Mezinárodních smyčcových kurzů
Litomyšl 2009
27. – 28. 8. od 20.00 hod. / náměstí Míru u školy
Kinematograf bratří Čadíků
27. 8. Kdopak by se vlka bál – ČR
28. 8. Kozí příběh – Pověsti ze staré Prahy
– ČR
29. 8. Tobruk – ČR, SR
30. 8. Báthory – SR, ČR, GB, Maďarsko
www. kultura-svitavy. cz
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
1. 8. / zámek
Rock na zámku
Přehlídka amatérských rockových a beatových kapel na zámku
8. 8. / Mladějov na Moravě
Historická bitva Mladějov – Blosdorf (1915)
Polní úzkorozchodná dráha Mladějov na
Moravě vás zavede na Rusko-rakouskou
hranici roku 1915
29. 8. / náměstí T. G. Masaryka
Kejkle a kratochvíle
Tradiční středověký festival plný lidového
veselí, dobových řemesel, kejklířů a trubadúrů.
www.moravskatrebova.cz
VYSOKÉ MÝTO
Do 30. 8. / Regionální muzeum
Arabela – pohádkový svět jednoho seriálu
Výstava přibližuje natáčení jednoho z našich nejúspěšnějších dětských seriálů.
3. 8. – 7. 8. / náměstí Přemysla Otakara II.
10. ročník hudebního festivalu Týden
hudby – multižánrový hudební festival
zaměřený na alternativní směry (L. Dusilová, Čankišou, J. Harries, Žalman a spol.,
Rufus…)
1. 5. – 28. 10. / Barokní areál Vraclav
Výstava: Válečnictví v době baroka
www. vysoke-myto. cz

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

pátek
28. 8

kostel sv. Jakuba v 19.00 hodin
Potkal jsem jeseň…
Mimořádný externí koncert v rámci mezinárodního operního festivalu Smetanova
Litomyšl.
V den 50. výročí úmrtí B. Martinů zazní
v jeho rodném chrámu části kantát Otvírání studánek, 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 vysíláná
do rádia.
Pořádáno ve spolupráci s městem Poličkou.
Předprodej vstupenek zajišťuje Informační centrum Polička
Vstupné:
k sezení bez místenek
300,- Kč
na stání
100,- Kč

MICHAL HROMEK CONSORT
Letní vystoupení souboru Michal Hromek
Consort v evangelickém kostele v Pusté Rybné
mají již desetiletou tradici. Pro vzrůstající zájem
o tyto koncerty rozšiřoval soubor postupně své
působení o další místa v blízkém i vzdálenějším
okolí. Výsledkem je „Putovní festival Folk-Baroque“ na kterém zazní barokní i lidová témata
a písně z Irska, Skotska, Slovenska i Čech a původní tvorba.:

KURZY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY V TYLOVĚ DOMĚ
Tylův dům v Poličce otevírá ve školním roce
2009 – 2010 tyto jazykové kurzy a zájmové kroužky
Anglický jazyk – začátečníci
Anglický jazyk – mírně pokročilí
Anglický jazyk – pokročilí
Anglický jazyk – konverzace
Lektor: v jednání
Německý jazyk – začátečníci
Německý jazyk – mírně pokročilí
Německý jazyk – pokročilí
Německý jazyk – konverzace
Lektor: v jednání
Tyto kurzy budou probíhat pravděpodobně
v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek v odpoledních
hodinách v jazykové učebně Tylova domu.
Francouzský jazyk – mírně pokročilí
vždy v pondělí, 17.30 – 19.00 hod.,
začátek 5. října 2009
Francouzský jazyk – pokročilí
vždy v pondělí, 15.30 – 17.00 hod.,
začátek 5. října 2009
Lektorka: Martina Trávníčková
Španělský jazyk – začátečníci
vždy v pondělí, 18.45 – 19.45 hod.
(lekce = 60 min.), začátek 12. října 2009
Lektorka: Michaela Žabová
Španělský jazyk – mírně pokročilí
vždy v pondělí, 15.45 – 17.15 hod.,
začátek 12. října 2009
Lektorka: Michaela Žabová
Španělský jazyk – středně pokročilí
vždy v pondělí, 17.15 – 18.45 hod.,
začátek 12. října 2009
Lektorka: Michaela Žabová
Italský jazyk – začátečníci
vždy úterý a čtvrtek v liché týdny, hodina bude
upřesněna, začátek 20. října 2009
Lektorka: Pavlína Kubásková
Italský jazyk – mírně pokročilí
vždy úterý a čtvrtek v liché týdny, hodina bude
upřesněna, začátek 20. října 2009
Lektorka: Pavlína Kubásková

3. 8. – 19.00
Dvakačovice,
4. 8. - 17.00
Hrad Svojanov
5. 8. – 19.00
Pustá Rybná
6. 8. – 19.00
Hrad Kunětická Hora
7. 8. – 18.00
Hrad Pernštejn
(Projekt podporuje Nadace Život Umělce.)
Více na http://michal.hromek.net.

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, telefon: 461 725 204

Kurzy budou obsahovat 25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách (1 vyučovací hodina = 45 min.).
Výjimkou je Španělský jazyk pro začátečníky, kde
lekci tvoří 1 vyučovací šedesátiminutová hodina.
Při minimálním počtu 10 účastníků je cena je
50,- Kč za vyučovací hodinu. Pokud se bude otvírat
kurz s nižším počtem účastníků, než je minimální
počet, bude se cena zvyšovat.
Zájmové kroužky
Cvičení rodičů s dětmi – 1,5 až 2,5 let
– dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková
vždy ve středu, 9.00 – 10.00 hod.,
začátek 30. září 2009
cena 600,- Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Cvičení rodičů s dětmi – 2,5 až 4 roky
– dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková
vždy ve středu, 10.00 – 11.00 hod.,
začátek 30. září 2009
cena 600,- Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Cvičení rodičů s dětmi – starší
– odpolední cvičení
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Lektorka: Hana Malíková s Leontýnkou
vždy ve středu, 16.00 – 17.00 hod.,
začátek 30. září 2009
cena 600,- Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny
na pohybové hry na říkadla a písničky, obsahují
posilovací a relaxační část, která je vedena formou
her.
Hudebně pohybová výchova – 4 až 5 let
Lektorka: Hana Malíková s Leontýnkou
vždy ve středu, 15.00 – 15.45 hod.,
začátek 30. září 2009
cena 600,- Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Hudebně pohybová výchova – 5 až 6 let
Lektorka: Hana Malíková s Leontýnkou
vždy v úterý, 16.00 – 16.45 hod.,
začátek 29. září 2009
cena 600,- Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Mažoretky – děvčata 8 až 10 let
Lektorka: Diana Musilová
pravděpodobně v úterý 13.45 – 15.15 hod., den
i hodina se může ještě změnit, začátek 29. září
2009, cena 900,- Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí.
Při přihlašování budou mít přednost děvčata,
která již chodila v minulém školním roce.
Tančíme pro radost – dospělí
Lektorka: Hana Malíková
vždy v úterý, 17.00 – 18.00 hod.,
začátek 29. září 2009
cena 600,- Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Kroužek je určen ženám a dívkám, které se
v něm budou učit základům španělských tanců.
Cvičení pro zdraví a krásu – dospělí
Lektorka: Dagmar Melšová
vždy ve středu, 17.30 – 18.30 hod.,
začátek 30. září 2009
cena 600,- Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou využíváním různých stylů posilovat celé
tělo.
Jógový klub
Lektorka: Marie Hrstková
vždy v pondělí, 17.30 – 18.30 hod.,
začátek 5. října 2009
cena 1.050,- Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Kroužek je určen všem – ženám i mužům – od
16 do 99 let. Jeho obsahem je hatha jóga, průpravná cvičení, pránajáma, relaxace, koncentrace, meditace – ale i prvky jako je power-yoga,
dynamické meditace a další.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno
minimálním počtem účastníků.
Podmínky pro přihlášení do jazykových
kurzů a zájmových kroužků:
Zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě od
24. srpna do 24. září 2009 v úředních dnech. Je
nutné vyplnit přihlášku, jejíž součástí je nevratná
záloha 200,- Kč, která se platí v hotovosti. Doplatek nebo plná cena bude hrazena převodem na
účet.
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.

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:
NOHEJBALOVÝ POHÁR
- původně BŘEZINSKÝ NOHEC
- pořádá TJ Březiny a SVČ Mozaika
Polička
Termín: sobota 22. srpna 2009
Čas:
9.00 hod.
Místo:
hřiště „v Borové u Sokolovny“
Přihlášky: Bližší informace a přihlášky: e-mail:
www. nohejbalovypohar.cz
SMS – 605 246 88

Termín:
Místo:
Info:

úterý 1. 9. 2009 od 9 do 12 hod.
náměstí
Radka Sobolová
k dispozici budou informační materiály a přihlášky do zájmových kroužků SVČ Mozaika

PŘIPRAVUJEME NOVÉ ZÁJMOVÉ KROUŽKY
A KURZY NA ŠKOLNÍ ROK 2009 – 2010
VÍCE INFORMACÍ OD 24. 8. 2009 NA
WWW.MOZAIKA–POLICKA.CZ

Připravujeme na září:
,,PO ŠKOLE NA MOZAIKU“
- pohodové dopoledne
- soutěže, hry a zábava

MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ DO KROUŽKU
ONLINE

TÌLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BØEZINY a

poøádá v SOBOTU 22. SRPNA 2009
na høišti “ v Borové u Sokolovny "

10. roèník turnaje
neregistrovaných hráèù
nohejbalu

NOHEJBALOVÝ
POHÁR
(PÙVODNÌ BØEZINSKÝ NOHEC)

startovné: 300,- Kè za TÝM (tøi hráèi)
prezentace: 8.00 - 8.30 hod

zaèátek turnaje : 9.00 hod

informace:

PØIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NEJPOZDÌJI DO 12.8. 2009
PLATNÁ PØIHLÁŠKA JE PODMÍNÌNA ZAPLACENÍM 300Kè
zpùsob platby dohodou na tel. 605 246 882
(POPRVÉ JSME SE ROZHODLI ŽE NEBUDEME OMEZOVAT POÈET TÝMÙ)
Tak neváhejte a volejte !!! Kdo zaváhá ....
TURNAJ SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POÈASÍ !!!
V PØÍPADÌ DEŠTÌ SE TURNAJ PØESUNE DO BOROVSKÉ SOKOLOVNY !!!
HRACÍ SYSTÉM BUDE STANOVEN AŽ NA MÍSTÌ PODLE POÈTU PØIHLÁŠENÝCH TÝMÙ

vítìz získá "PUTOVNÍ POHÁR"
bližší informace na www.nohejbalovypohar.cz
pøihlašky: pøes registraèní formuláø na našem webu a nebo
email - info@nohejbalovypohar.cz, SMS - 605 246 882
TJ BØEZINY, 572 01 Bøeziny u Polièky
graficky zpracovala a vytiskla firma ORFAST s.r.o.461 721 711, www.orfast.cz, orfast@orfast.cz

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI, MLÁDEŽ
I DOSPĚLÉ SVČ MOZAIKA POLIČKA
Šperkování
3. - 6. třída a SŠ
700,Pastelka
1.- 5. třída
500,Šikulové
7 - 9 let
500,Hrátky z pedigem
5. - 9. třída
750,Šikulka
4.- 6. třída
500,Dovedné ruce
7. - 9. třída
500,Tudy z nudy
5. - 9. třída
500,Keramika začátečníci děti
1. - 3. třída
600,Keramika mírně pokročilé děti
650,Keramika pokročilé děti od 4. třídy
650,Taneční kroužek
4 - 6 let
500,1. - 5. třída
500,Malý cyklista
7 - 10 let
500,Stepmánie
začátečníci
450,pokročilí
450,Tyjátra – div. koutek
1. - 5. třída
450,6. - 9. třída a SŠ
450,Disko hip – hop
14 - 18 let
500,14 - 18 let
500,Kytara
od 3. třídy začátečníci 450,pokročilí
450,Flétnička
5 - 12 let
450,Míčové hry
1. - 5. třída
500,Hokejbal
10 - 15 let
150,Florbal chlapci
začátečníci
500,pokročilí
500,Softball
1. - 9. třída
500,Jezdecký klub
10 - 15 let
500,Karate
10 let - dospělí 500,-/ 1000,Šachy
bez omezení
450,Sportovní gymnastika pokročilí
500,Střelecký
3. - 9. třída
450,Kopaná - starší přípravka ročník 1999 - 2000 500,Kopaná - mladší přípravka ročník 2001 - 2002 500,Francouzština
7. - 9. třída
500,Mopík
2. - 6. třída
450,Štaflík a Špagetka
1. - 9. třída
500,Pod pokličkou (1. - 4. třída)
100,- / 40,- potraviny
Zdravý životní styl (5. - 9. třída)100,- / 40,- potraviny
Leteckých modelářů
5. - 9. třída
300,Pohádková jóga
děti 2 - 6 let
500,Keramika pro děti z MŠ
500,Kuřátka
4 - 6 let
500,Kopaná – přípravka ročník 2003 a mladší
500,Rarášek – cvič. rod. s dět.
2,5 - 4 let
500,Píďalky – pro maminky s dětmi
2,5 - 4 let
450,Berušky
5 - 7 let
450,Aerobic a step aerobic
předškoláci a 1. třída, začátečnici od 2 třídy
500,pokročilí
500,ZÁJMOVÉ KROUŽKY A KURZY PRO STUDENTY A DOSPĚLÁKY
Jóga
1000,Posilovací cvičení
1000,Břišní tance
1000,Pilates
1 000,Fitbox
1000,- / 500,Klub Kreativ
1500,Základy práce na PC
Čtvero roční období – kurzy aranžování
Dámský klub
POZOR!!!
Od září budou probíhat výběrové nábory do
některých sportovních kroužků:
Nábor do ZK kopaná – od 1. 9. 2009; náborový
turnaj do ZK šachy – sobota 12. 9. 2009; nábor do
ZK karate – 16. – 18. 9. 2009; nábor do ZK sportovní gymnastika – 30. 9. 2009.
CENY KROUŽKŮ JSOU UVENENY ZA ŠKOLNÍ ROK, VÍCE INFORMACÍ O KROUŽCÍCH
A KURZECH NALEZNETE NA OD 24. 8. 2009 NA
WWW.MOZAIKA-POLICKA.CZ, KDE SE BUDETE
MOCI PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU ONLINE
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18. ROČNÍK
Pod záštitou hejtmana Pardubického kraje

PÁTEK 21. SRPNA 2009

21.45 hodin

17.00 hodin

Tylův dům

ZAHAJOVACÍ KONCERT

Pěvecký sbor HOHENEMS /Rakousko/
Repertoár souboru zahrnuje klasické mužské sborové zpěvy světově známých hudebních skladatelů, stejně jako moderní skladby a různé úpravy domácí a mezinárodní
lidové hudby, americké spirituály a skladby 20. století
18.30 hodin
Palackého nám.

PAVEL ŽALMAN LOHONKA

Koncert jednoho z nestorů folkové hudby
20.00 hodin

VĚŽNÍ HUDBA

Věž kostela sv. Jakuba

Dechový kvintet Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička
20.45 hodin
Palackého nám.

ŽLUTÝ PES

Koncert pražské hudební rockové skupiny
22.00 hodin

Palackého nám.

NASAĎTE SKI

Palackého nám.

MICHAL PROKOP a FRAMUS FIVE

Koncert pohybující se přibližně v trojúhelníku žánrů rock – soul – blues
23.15 hodin
Palackého nám.

NIL

Koncert úspěšné českotřebovské skupiny
00.00 hodin

VOŇAVÁ POHÁDKA

Městský park u hradeb

Divadelní pohádka P. Aplima v podání kočovné divadelní společnosti POPRASKD,
na kterou - hercům z neznámého důvodu - chodí místo dětí dospělí

NEDĚLE 23. SRPNA 2009
10.30 hodin

Kostel sv. Jakuba

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
IRENA BUDWEISEROVÁ & Fade In

Klasický spirituálový a gospelový koncert
14.00 hodin

Palackého nám.

ŠEUCOVSKÁ MUZIKA

Poličská rocková legenda
23.30 hodin

Městský park u hradeb

Koncert dechové krojované hudby ze Skutče

PREMIÉRA KRÁTKÉHO FILMU – „Kamerové a dívčí běsy“

„Beseda“ s policejním preventistou na gymnáziu

DOPROVODNÉ AKCE

SOBOTA 22. SRPNA 2009
15.00 hodin

Palackého nám.

J. Hašek: VOLIČSKÁ KAMPAŇ

Strany mírného pokroku v mezích zákona, tedy přírodního.
Divadlo Klauniky Brno přiváží do Poličky tento projekt, který je zcela jedinečnou
integrační aktivitou, pro níž byla zvolena forma divadelního happeningu
16.15 hodin
Palackého nám.

MAŽORETKY Z HORNÍ LHOTY

Kdo neviděl neuvěří a kdo viděl nezapomene! Jejich věkový průměr je jednašedesát
let a váhový součet dává dohromady 920 kilogramů
16.45 hodin
Palackého nám.

SOUROZENCI BAŤKOVI

Krojovaný koncert lidových zpěváků z kraje zvaného Podluží
18.00 hodin

Palackého nám.

Koncert poličské blues jazz rockové kapely
19.00 hodin

Palackého nám.

Koncert českotřebovské kapely ve stylu jazz-rocku a hard-rocku
20.00 hodin

Palackého nám.

KRAJDABLUES
KLOAKA

ANDREW McCUBBIN & The Hope Addicts

Koncert australské kapely „... budete snadno přesvědčeni, že jste právě objevili skrytý
poklad londýnské scény , tak přesvědčivý je šelest McCubbinova hlasu a výmluvná
orchestrace hudby.“ (Time Out Magazine)

Finanční podpora: město Polička a Pardubický kraj

Město Polička
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Dramaturgie festivalu: Divadelní spolek Tyl Polička

11. srpna v 19.00 hodin
Tylův dům
KONCERT MEZINÁRODNÍCH SMYČCOVÝCH KURZŮ
16. srpna v 16.00 hodin
Městský park u hradeb
DUHOVÁ POHÁDKA
Činoherní pohádka s písničkami podle literární předlohy Daniely Fischerové
21. a 22. srpna
Palackého nám.
STAROČESKÝ JARMARK S DOBOVÝM PROGRAMEM
Síň řemesel
21. a 22. srpna
SÍŇ ŘEMESEL NABÍZÍ PŘEDVÁDĚNÍ NĚKTERÝCH ŘEMESEL
Výroba šperků, pletení z pedigu, řezbáři a další. Také nezbytná medovina a nějaké
to mlsání. Do Poličky přijede opět i kartářka Miriam a mýdlařka.
21. - 23. srpna vždy od 9.00 do 17.00 hodin
videosál Centra Bohuslava Martinů
OD KOLÉBKY K PLNOLETOSTI
historie festivalu Polička * 555 ve filmech Miroslava Roušara
22. a 23. srpna od 9.00 hodin
FOTOLETY (dříve VYHLÍDKOVÉ LETY) NA LETIŠTI AEROKLUBU POLIČKA
� 600,- Kč /osoba, nejlépe tříčlenné skupinky, rezervace na telefonu 776 828 157
Městský park u hradeb
23. srpna v 16.00 hodin
HAM, HAM aneb VELKÝ HLAD JÁ MÁM
Pohádková komedie, ve které se děj odehrává na louce plné květin a broučků
30. srpna v 16.00 hodin
Městský park u hradeb
PIRÁTSKÁ POHÁDKA
Dobrodružný a napínavý pohádkový příběh plný šermířských soubojů, dýmových
efektů a čtyřmetrové chobotnice
V průběhu konání festivalu může dojít k mírným posunům začátků představení.
Změna programu vyhrazena.

Festival pořádá: Tylův dům

Sponzor: GS-NET

Mediálními parnery jsou:

MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL POLIČKA *555 2009 - KOMPLETNÍ PROGRAM
Pod záštitou hejtmana Pardubického kraje pořádá Tylův dům v Poličce za finanční podpory města
Poličky a Pardubického kraje
Dramaturgie festivalu Divadelní spolek Tyl
Polička.

PÁTEK 21. SRPNA 2009
ZAHAJOVACÍ KONCERT
(17.00 hodin – Tylův dům)
Pěvecký sbor HOHENEMS (Rakousko)
Soubor vznikl pod názvem „Frohsinn“
(„Veselá mysl“) 14. dubna 1853 jako první
pěvecký sbor v rakouské spolkové zemi
Vorarlberg. V současné době ve sboru
zpívá okolo 30 zpěváků, od září 1998 řídí
sbor André Daniel Vitek.
Repertoár souboru zahrnuje klasické
mužské sborové zpěvy od hudebních
skladatelů jako je Schubert, Dvořák, Verdi, Wagner, stejně jako moderní skladby
a různé úpravy domácí a mezinárodní
lidové hudby, americké spirituály a skladby 20. století.
Mezi významné úspěchy souboru patří
koncertní turné po Spojených státech
v roce 1992, kdy sbor vystoupil ve Philadelphii a New Yorku při příležitosti oslav
500. výročí objevení Ameriky Kryštofem
Kolumbem. Sbor má za sebou různá rozhlasová vystoupení, vystoupení s různými špičkovými rakouskými sbory. V roce
1978 vydal soubor dlouhohrající desku
Schubertových písní.
PAVEL ŽALMAN LOHONKA
(18.30 hodin – Palackého náměstí)
Pavel Žalman Lohonka je nestorem folkové hudby, který se na českých a přilehlých
scénách pohybuje už čtyři desetiletí. Bývalý člen skupiny Minnesengři, od roku
1982 vedoucí vlastního sdružení Žalman
& Spol. Autor několika stovek písní, básní,
pohádek a filmových scénářů.
Jeho hudební tvorba je rozeseta na bezmála padesáti titulech (albech skupin
Minnesengři, Žalman a spol. a různých
samplerech), kromě skupiny Nezmaři
jeho písně hrají (a nahrávají) např. skupiny Stopa, Madalen, Jaroslav Lenk, Vlasta
Redl, Slávek Janoušek a Věra Martinová
VĚŽNÍ HUDBA
(20.00 hodin – Věž kostela sv. Jakuba)
Dechový kvintet Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička.
ŽLUTÝ PES
(20.45 hodin - Palackého náměstí)
Žlutý pes je pražská hudební rocková
skupina, založená v létě 1978 zpěvákem,
textařem a skladatelem Ondřejem Hejmou a basovým kytaristou Antonínem
Smrčkou a ještě druhým zpěvákem
Ivanem Hlasem. Mimo těchto třech byli
ve skupině ještě i Jan Martinek, (kytara),
Václav Láznička (bicí) a Petr Roškaňuk
(kytara). Nejprve skupina hrála bluess,
po určitých změnách v sestavě, ke kterým došlo počátkem 80. let 20. století, se
skupina žánrově přiblížila k jižanskému
rocku. Skupina byla nucena dvakrát
změnit název (nejprve na Tomahawk
a později na Hudebně zábavnou skupinu
Ondřeje Hejmy) a od roku 1985 se načas
odmlčela. Mezi jejich nejpopulárnější alba
bezpochyb patří Yellow dog z roku 1994
ze kterého můžeme jmenovat takové perly, jako jsou např. hity: „Náruživá“ nebo

„Sametová“. Ale skalní fandové Žlutého
Psa by neodpustili, kdyby se zapomnělo
na nesmrtelné evergreeny jako je píseň
„modrá“ nebo „tráva“.
NASAĎTE SKI
(22.00 hodin -Palackého náměstí)
Název skupiny NASAĎTE SKI je uváděn
jako hold oblíbenému filmu s Karlem
Heřmánkem – Krakonoš a lyžníci. První
vystoupení si „Ski“ odbyly na prknech
poličského kulturního domu na akci
OMLADINA 1996. Pásmo písní bylo doplněno o živý jako telefonát s Karlem Heřmánkem. V dnešní době se jádro kapely
ustálilo na čtyřech členech a klasické
rockové sestavě dvou kytar, baskytary
a bicích.
Kapela hraje své původní písničky a natočila svépomocí tři demáčky.
Hraje ve složení: Jenda Záloha (zpěv,
druhá kytara), Jiří Mužík (hlavní kytara,
zpěv), Martin Houdek (baskytara), Aleš
Hegr (bicí), Michal Radiměřský (saxofon),
o zvuk kapely se obvykle stará Roman
Vraspír.
PREMIÉRA KRÁTKÉHO FILMU
(23.30 hodin – Městský park u hradeb)
„Kamerové a dívčí běsy“
„Beseda“ s policejním preventistou na
gymnáziu.
Scénář a režie: Joe Azbest
Hrají: Zuzana Svobodová, Petra Stodolová, Jitka Vosmeková, Michaela Stodolová,
Kateřina Tomanová, Lulu Zrůst, Jakub
Kleinbauer, Mirek Běhoun, Vojta Jílek,
Oliver Erbes a další..

SOBOTA 22. SRPNA 2009
J. Hašek: VOLIČSKÁ KAMPAŇ
(15.00 hodin – Palackého náměstí)
Strany mírného pokroku v mezích zákona, tedy přírodního
Divadlo Klauniky Brno
Tento projekt je zcela jedinečnou integrační aktivitou, pro kterou byla
zvolena forma divadelního happeningu. Happening je výsledkem společné
činnosti zdravých a handicapovaných
osob, umožňuje otevřený náhled do
světa mentálně postižených a nastavuje
zrcadlo světu, který zdravým připadá
běžný. „Voličská kampaň“ je inspirována Jaroslavem Haškem, jejíž formou je
„parlamentní jednání poslanců“, kde jsou
prodiskutovávána s nadsázkou různá
témata, diskuse umožňuje i zapojení
diváků a dotýká se základů demokracie.
„Kampaň“ nepostrádá humor a nadhled.
Dochází zde ke vzácným a neopakovatelným okamžikům souznění a porozumění,
které mohou být klíčem k lidskému srdci
a novému pohledu na náš společný svět.
Slavnostní premiéra této kampaně se konala v Divadle Bolka Polívky 26.01.2004.

SÍŇ ŘEMESEL NEBUDE
Omlouvám se všem příznivcům a návštěvníkům, ale ze zdravotních důvodů ruším spoluúčast
na akci Polička 555, která je uvedena na plakátech.
Děkuji za pochopení a těším se na vás příště.
Za Síň řemesel JJ

MAŽORETKY Z HORNÍ LHOTY
(16.15 hodin – Palackého náměstí)
Je to jejich premiérové vystoupení v Poličce a okolí.
Tyto dámy, jejichž mottem je: „Pochodovat v krátké sukni není výsadou mladých
a štíhlých děvčat“, to za sedm let dotáhly
z malých sálků až do hotelů, sportovních
arén a dokonce až na nádvoří Pražského hradu. Koncem roku 2007 se staly
hvězdami pořadu „Uvolněte se, prosím
s Janem Krausem“. Kdo neviděl neuvěří
a kdo viděl, nezapomene!!!
SOUROZENCI BAŤKOVI
(16.45 hodin – Palackého náměstí)
Říká se, že Moravské Slovácko je nevyčerpatelnou studnicí překrásných písniček.
O tom se můžete přesvědčit při poslechu
písní sourozenců Baťkových, lidových
zpěváků z kraje zvaného Podluží, který
si stále zachovává svůj svéráz v krojích,
tancích, ale především v lidových písních.
Písničky v podání sourozenců Baťkových
přinášejí radost nejen celému Podluží,
ale dovedou potěšit na koncertu u nás
i v zahraničí. V jejich krásné interpretaci
můžeme slyšet nejen písně lidových autorů, jejichž jména překryl čas závojem
anonymity, ale i písničky z nové tvorby.
Všechny jsou však věnovány milovníkům prostého, ale přesto brilantního
pěveckého a muzikantského umu. Jsou
potěšením i pohlazením zároveň.
Sourozenci Zdeněk a Božena Baťkovi
rovněž absolvují několik desítek koncertů
v různých koutech naší republiky. Některé za doprovodu cimbálu, jiné s cimbálovou a dechovou muzikou.
Sourozenci Baťkovi jsou zpěváci, kteří
skromně a nenápadně přispívají do
pokladnice hudebního života. Uvádějí
písničky tam, kam patří, mezi lid, ať se
jimi raduje a těší.
KRAJDA BLUES
(18.00 hodin – Palackého náměstí)
Poličská blues jazz rocková kapela.
Jednoho dne kdesi na kopcích Poličska,
na hranici Vysočiny vznikla kapela.
Jelikož je to dávno, moc si toho nepamatujeme. Jediné, co víme je, že máme
novou kytaru, nová komba a spoustu
foukacích harmonik. Hrajeme blues-jazz-rock a jsme plni sil! Naše sestava je:
Jenda (zpěv a foukačky), Víťa (el. kytara),
Dědek (bicí), Krajda (basa).
KLOAKA
(19.00 hodin – Palackého náměstí)
Kořeny skupiny Kloaka sahají do začátku
osmdesátých let ke sdružení Korpus, ale
kapelu jako takovou zakládají v České
Třebové na jaře roku 1989 tři muzikanti:
Petr Hubálek (zpěv, saxofon), Jan Gregar
(basy, zpěv) a Radek Kolář (kytary, zpěv).
Po pár měsících přichází Radek Budil
(klávesy, zpěv). Na regionální hudební
scéně se Klaoka pohybuje vedle Chameleonu, který pokládá základy jazz-rocku
a hard-rocku.
Slušně našlápnutý rozjezd kapely ale v roce 1994 ze dne na den brzdí vážné zranění Petra Hubálka. Dočasná ztráta jeho
specifického hlasu a hudebního projevu
prakticky na několik let přerušuje aktivní
hraní Kloaky. V roce 2004 se Kloaka
dává znovu dohromady s vědomím, že
ještě neřekla vše, co chtěla. Novou dimenzi hraní získává s bubeníkem Jardou
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Rojarem. Asi po půl roce kapela nahrává
demo, které přispívá k prezentaci a přináší nabídky ke koncertování.
Na jaře 2009, po dvaceti letech existence
kapely, Kloace v česko-třebovském klubu
pokřtil Michal Pavlíček její první album
Z popela vstalí. V patnácti skladbách
nabízí průřez starší i současnou tvorbou.
Kloaka nabírá nový dech a vyráží koncertovat.
ANDREW McCUBBIN & The Hope Addicts
(20.00 hodin – Palackého náměstí)
Koncert australské kapely (Andrew McCubbin – elektrická kytara, zpěv, Justin
Cusack – elektrická kytara, zpěv, Sara
Retalick – basová kytara, zpěv, Alan The
Mallett Murphy – bicí)
Kapela Andrew McCubbin and The Hope
Addicts žijí a tvoří v australském Melbourne. Na jejich třetím evropském turné se
zastaví i u nás, aby představili své třetí
album.
Vychází z půvabu australského folku i evropského cítění hudby a doplňují ji vlastní
originální emotivní instrumentací.
„…budete snadno přesvědčeni, že jste
právě objevili skrytý poklad londýnské
scény, tak přesvědčivý je šelest na McCubbinova hlasu a výmluvná orchestrace
hudby.“ Time Out Magazíne
MICHAL PROKOP a FRAMUS FIVE
(21.45 hodin – Palackého náměstí)
Jedna z nejvýznamnějších skupin české
rockové historie. Hraje od r. 1963, původně instrumentálky á la Shadows, od
poloviny 60. let R&B a soul. Postupem
času vystupuje stále více do popředí
Michal Prokop a z Framusu se stává jeho
doprovodná skupina s proměnlivým obsazením.
Michal Prokop – muž mnoha zájmů
a profesí, v hudební oblasti znám především jako zpěvák, pohybující se přibližně
v trojúhelníku žánrů rock – soul – blues.
Hned zkraje devadesátých let Michal Prokop opustil dráhu profesionálního zpěváka a pustil se do politiky nejprve jako
poslanec, později jako náměstek ministra
kultury. V letech 1998 – 1999 připravoval
a moderoval pro televizi Prima politickou
talk show Nic ve zlým, od roku 1999 má
v České televizi pořad Krásný ztráty, který již politickou orientaci daleko přesahuje.
NIL
(23,15 hodin -Palackého náměstí)
Hanka Kosnovská (zpěv), Jan Končický
(kytara), Kobez (baskytara), Michal Končický (bicí).
Kapela se v této sestavě sešla poprvé
koncem roku 2002 po téměř dvouleté
hudební pauze, kterou absolvovali všichni kromě zpěvačky Hanky. Ta v té době
fungovala jako vokalistka v trutnovské
skupině Etienne. Hudební začátky mužské části kapely se odehrávali nejdříve
v metalové skupině Biotech (Honza a Michal) a poté od roku 1998 již s Kobezem
v hardcorových PornoCreep a posléze
v rockové skupině Lithium. Vše se odehrává v České Třebové.
Po prvních zkouškách dala kapela dohromady 4 věci a v březnu 2003 se vydává
do studia, aby natočila svoje první demo
„Radial Thing“. Nejprve se mělo jednat jen
o promo CD pro pořadatele koncertů, ale
nakonec se NIL rozhodl prodávat ho i na
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koncertech. V dubnu 2004 vzniká opět
ve studiu Miloše Dodo Doležala Hacienda druhé demo s názvem „Lost Heaven“.
O rok později v březnu 2005 kapela točí
stále ve stejném studiu poslední demo
snímek.
V roce 2005 se NIL stal předkapelou
Čechomoru na jejich halovém turné.

Dobrodružný a napínavý pohádkový příběh plný šermířských soubojů, dýmových
efektů a čtyřmetrové chobotnice
V průběhu konání festivalu může dojít
k mírným posunům začátků představení.
Změna programu vyhrazena.

VOŇAVÁ POHÁDKA
(00.00 hodin – Městský park u hradeb)
Divadelní pohádka P. Aplima v podání
kočovné divadelní společnosti POPRASKD, na kterou – hercům z neznámého důvodu – chodí místo dětí dospělí.

NEDĚLE 23. SRPNA 2009
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
(10.30 hodin – Kostel sv. Jakuba)
IRENA BUDWEISEROVÁ & Fade In
Klasický spirituálový a gospelový koncert,
na kterém Irenu Budweiserovou doprovodí její skupina Fade In (Vít Fiala kontrabas,
Jaroslav Šindler el. kytara, Miroslav Linka
el. kytara a akustická kytara)
Irena Budweiserová je česká zpěvačka,
textařka, skladatelka, pedagožka, členka
skupiny Spirituál kvintet v letech (19801987 a od r. 1990 doposud). Zpěv vystudovala na pražské konzervatoři, mimo
jiné, také u Laďky Kozderkové. Vyučuje
na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Zahrála
si i v muzikálech Svět plný andělů a Babylon. Jedná se o výraznou zpěvačku
s nezaměnitelným hlasovým i osobním
projevem.
ŠEUCOVSKÁ MUZIKA
(14.00 hodin – Palackého náměstí)
Koncert dechové krojované hudby ze
Skutče.

DOPROVODNÉ AKCE
11. srpna v 19.00 hodin Tylův dům
KONCERT MEZINÁRODNÍCH
SMYČCOVÝCH KURZŮ
16. srpna v 16.00 hodin Městský park u hradeb
DUHOVÁ POHÁDKA
Činoherní pohádka s písničkami podle
literární předlohy Daniely Fischerové
21. a 22. srpna Palackého náměstí
STAROČESKÝ JARMARK S DOBOVÝM
PROGRAMEM
21. – 23. srpna vždy od 17.00 hodin
videosál Centra Bohuslava Martinů
OD KOLÉBKY K PLNOLETOSTI
historie festivalu Polička *555 ve filmech
Miroslava Roušara
22. a 23. srpna od 9.00 hodin
FOTOLETY (dříve VYHLÍDKOVÉ LETY)
NA LETIŠTI AEROKLUBU POLIČKA
600,- Kč /osoba, nejlépe tříčlenné skupinky, rezervace na telefonu 776 828 157
23. srpna v 16.00 hodin Městský park u hradeb
HAM, HAM aneb VELKÝ HLAD JÁ MÁM
Pohádková komedie, ve které se děj odehrává na louce plné květin a broučků
30. srpna v 16.00 hodin Městský park u hradeb
PIRÁTSKÁ POHÁDKA

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
PROGRAM NA ROK 2009
62. UMĚLECKÝ SALON v POLIČCE
výstava vybraných absolventů AVU v Praze
od 29. srpna do 11. října 2009 - výstavní sály galerie,
Palackého nám.
Umělecký salon v Poličce, pořádaný Městským
muzeem a galerií v Poličce, má několikaletou tradici.
V letošním roce se koná již 62. ročník, který představí
vybrané absolventské práce studentů Akademie výtvarných umění v Praze.
Výstava bude zahájena v sobotu 29. 8. 2009
v 17.00 hod. ve výstavních sálech galerie.
JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY…
od 6. června do 27. září 2009
ve výstavních sálech CBM, 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 – 90 min.
Otevírací doba:
červen – srpen: út – ne 9 – 12, 12.30 – 17 hod.,
září: út – ne 9 – 12, 12.30 – 16 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!

FENOMÉN MARTINŮ PUTUJE PO EVROPĚ
I když se to zdá jako chvíle, už je to více než půl
roku od doby, co dozněly tóny zahajovacího koncertu dvouletého mezinárodního projektu Martinů Revisited. Projekt iniciovaný Institutem Bohuslava Martinů
v Praze má být mimo jiné podnětem k větší spolupráci a komunikaci hudebních institucí po celém světě.
Jednou z takových událostí, která poskytla příležitost
spojit své síly k propagaci díla poličského rodáka, je
rozsáhlá výstava Národního muzea – Českého muzea
hudby v Praze, nazvaná Fenomén Martinů.
Autorskému týmu, který výstavu připravoval téměř tři roky, se podařilo shromáždit obdivuhodné
množství originálních exponátů z domácích i zahraničních institucí a soukromých majitelů. V dlouhém
seznamu partnerů figuruje na předním místě i po-

Foto Pražské jaro – Zdeněk Chrapek

ličské Centrum Bohuslava Martinů, které zapůjčilo
značnou část vystaveného materiálu ze svých sbírek.
Jedná se o autografy skladeb, korespondenci, scénické a kostýmové návrhy, ale i trojrozměrné předměty
z majetku rodiny Martinů, např. jídelní servis nebo
nedávno restaurovaný nábytek.
Výstava, jejíž hlavním autorem je PhDr. Kateřina
Maýrová, je rozdělena na dvě základní části – životopisnou a divadelní. Díky nápaditému architektonickému pojetí ak. arch. Daniela Dvořáka může v první
části výstavy návštěvník nahlédnout do pokojíku
v domku na Svépomoci nebo se procházet po nábřeží Seiny kolem bukinistické knihovničky a historického automobilu zn. Citroen CZ Torpedo. Školáky
zaujme katalog pražské konzervatoře s legendární
poznámkou o vyloučení ze studia „pro nenapravitelnou nedbalost“, milovníky literatury pak ukázka z rukopisu románu Nikose Kazantzakise Kristus znovu
ukřižovaný ze sbírek Krétského historického muzea.
Druhá část výstavy návštěvníky provází stěžejními
inscenacemi jevištních děl Martinů od jejich premiér
do současnosti. Nejvýznamnější inscenace opery
Julietta včetně letošní brněnské jsou představeny netradiční formou zvětšených scénických modelů. Závěrečný oddíl výstavy nabízí ve spolupráci s Národní
galerií v Praze opravdovou lahůdku – originály děl
českých výtvarníků, se kterými se Martinů přátelil.
Mezi nimi je Jan Zrzavý, Josef Šíma, Alén Diviš či
František Tichý.
Fenomén Martinů má i svoji putovní verzi, která
je od začátku roku postupně instalována v Českých
centrech po celé Evropě. Výstavu už viděli návštěvníci v Bruselu, Berlíně, Lucemburku, ve Varšavě,
a bude dále putovat do Drážďan, Madridu, Bratislavy
či Říma. V budově Českého muzea hudby v Karmelitské ulici bude výstava k vidění až do 26. října. Pokud
tedy budete mít ve zbytku léta cestu do Prahy, Fenomén Martinů určitě navštivte. Zápisy v knize návštěv
prozrazují, že několik Poličáků už tak učinilo.
Lucie Jirglová
Centrum Bohuslava Martinů

KLUB ZDRAVÍ POMÁHÁ V SRPNU
Také sledujete letní zprávy o počasí více než
ty ekonomické? Nejen v čase změn klimatu si
většina z nás oblíbila v létě slunečné a nedeštivé
počasí jako ideální pro dovolenou. Jako malá jsem
nechápala smysl říkanky „nejsem z cukru ze soli,
jen ty v dešti povolí“, proč by někdo dělal malé
děti z cukru a soli, z materiálů, které se snadno
rozpustí v čaji nebo polévce a ještě je vystavit dešti.
Úsměvné. Letošní vystavení se dešti však většinou
prověřilo veškeré uznávané hodnoty a mnoho lidí
si hráblo na příslovečné dno. A mnoho lidí ukázalo,
co je skutečná lidskost, statečnost a naplnilo i jeden
křesťanský zákon, který vyzývá k vzájemnému nesení břemen toho druhého.
Některé části naší maličké republiky byly zdevastovány natolik a opakovaně, že se nad tím zamýšlejí nejen pojišťovny, ale i vláda, která, jak jsem
zaslechla, uvažuje o tom, že by se vracela koryta
(samozřejmě je řeč o potocích a říčkách) do původního stavu. Zajímavé. Naši moudří předkové spjatí
se svým životním prostředím, které jim sloužilo po
celé generace, nám zanechali ve svém praktickém
způsobu života spoustu prověřených zkušeností,
takže se snad bude opět orat po vrstevnici a velké
širé rodné lány se rozdělí pentlemi remízků. Alespoň tam, kde jsou problémy s vodou největší. (Pamatuji si, že loňské letní zprávy psaly o vysychání
zdrojů spodní vody a jejím kritickém nedostatku.)
Možná si říkáte, proč se Klub zdraví zabývá
stavem oblačnosti nad našimi luhy a háji. Slíbila
jsem překvapení na srpen a ono s počasím souvisí.
Zvu vás na malý výlet na kolech na závěr prázdnin

na odpoledne 30. srpna 2009 od 14.00 hodin. Sraz
je na poslední autobusové zastávce směrem na
Svitavy (Polička – prodejna). Zváni jste samozřejmě
i vy, kteří to s námi chcete zkusit, i když jste se zatím klubových akcí nezúčastňovali. Vaše případné
dotazy zodpovím na čísle 739 329 655, ale počasí
neovlivním. Téma tohoto výletu je „Klub zdraví
jede pro ADRU“ a smyslem bude nejen si užít, ale
i pomoci dobré myšlence.
Když se stane nějaké neštěstí, většinou se
vzedme vlna solidarity, cizí neštěstí dojímá. Ale až
opadnou emoce, opadne i zájem veřejnosti, avšak
potřeba lidí po našem zájmu neklesá. A cíleně pomáhat dnes vyžaduje i určitou dávku sebezapření
a pravidelnosti ze strany dárců. Nezapomínejme
tedy nadále svoji solidaritu projevovat. I malá kapka spolu s dalšími kapkami může vytvořit moře.
A malý projev lásky k bližnímu může změnit svět.
Malá moudrost (s velkým dosahem) na závěr, která
může ovlivnit další naše rozhodnutí: „Možná, že se
nikdy nedozvíte o výsledcích svých činů. Pokud ale
neuděláte nic, nebude ani žádný výsledek.“ (Mahátmá Gándhí).
Přeji vám, aby i srpnový měsíc byl naplněn krásnými zážitky, které si v sobě ponesete do dalších
dnů. Upevňujte své vztahy s bližními a usmívejte se,
i když nebude svítit sluníčko. Na každém úsměvu
totiž záleží.
Těším se na vás na konci srpna – a do té doby
buďte zdrávi!
Hanka Ščigelová,
Klub zdraví Polička

PRÁZDNINY S VEČERNÍČKEM…
Výtvarné programy pro rodiče s dětmi k výstavě
Jak se rodí večerníčky…
V průběhu letních prázdnin jsou k výstavě připraveny výtvarné dílny pro rodiče s dětmi, které se konají vždy ve středu a v sobotu ve stejnou dobu od 14.00
do 16.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava
Martinů. Pro oba dny je vždy vybráno stejné téma.
Programy jsou určeny pro rodiče s dětmi od 6 do 12
let. Cena programu je 30,- Kč za osobu a zahrnuje
vstupné na výstavu „Jak se rodí večerníčky…“ i veškeré potřebné pomůcky, materiály a výtvarné potřeby.
sobota 1. a středa 5. srpna 2009
Co všechno dokážou vyčarovat vaše prsty? Tentokrát si můžete vyrobit vystřihované prstové loutky
podle vzoru nebo své fantazie a vymyslet pro ostatní
diváky příběh, v kterém si vaše postavičky zahrají…
sobota 8. a středa 12. srpna 2009
Přijďte se podívat na divadelní představení Hurvínkova dobrodružství. Připraveno je pro vás divadélko malých poličských divadelníků Míši Moravce
a Péťi Nespěšného. Poté si můžete vyrobit loutku, tzv.
marionetu, která je ovládána shora tenkými provázky,
stejně jako Spejbl a Hurvínek…
sobota 15. a středa 19. srpna 2009
Vyrobíte si drobné ploškové loutky z barevných
papírů, které následně rozpohybujete a vytvoříte si
tak vlastní animovaný film. Jednotlivé fáze pohybu se
budou snímat fotoaparátem, proto je nutné přinést si
s sebou svůj vlastní digitální fotoaparát a kabel ke stažení fotografií do počítače. Výtvarná dílna je určena
pro děti od 8 let…
sobota 22. a středa 26. srpna 2009
Hermína Týrlová, jedna z nejznámějších českých
animátorek, oživovala ve svých animovaných filmech
také hliněné postavičky. Proto si můžete i vy vytvarovat z modelovací hmoty loutky, vyrobit si divadelní
kulisy a zahrát si s rodiči nebo kamarády divadlo…
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

VÝSTAVA ČSCH
Český svaz chovatelů, základní organizace Polička, pořádá v areálu pod Pivovarem ve dnech 15. až
16. srpna okresní výstavu králíků, holubů a drůbeže. Výstava je otevřená v sobotu od 12.00 do 18.00
hod., v neděli od 8.00 do 15.00. Možnost zakoupení
chovného zvířectva. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

1. - 2. 8.

MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
8. - 9. 8.
MUDr. Adamec Stanislav, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
15. - 16. 8. MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
22. - 23. 8. MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
29. - 30. 8. MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184, 461 634 157
5. - 6. 9.
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.
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Z ČINNOSTI DPS PENZION
POLIČKA – ČERVEN

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME

Každá činnost, která podporuje, udržuje nebo
zvyšuje praktickou soběstačnost seniorů je důležitá a prospěšná. Nabídka činností v DPS Penzion
je každý měsíc různorodá, aby si většina seniorů
mohla dle svého aktuálního zdravotního stavu
a nálady vybrat. Začátkem června senioři odemykali atrium, tradice, na kterou se po zimě všichni
těší. Letos bylo odemykání spojeno s kácením
májky. Pěvecký soubor Poupata zazpíval, Berušky
(taneční kroužek při DPS Penzion) si připravily vystoupení na své oblíbené písně a taneční kroužek
při Poličské univerzitě třetího věku zatančil country tance. Pak už se při muzice pana Hladíka a pana Otepky zpívalo, opékala se uzenina a všichni
byli rádi, že celé odpoledne vydrželo počasí bez

Dne 30. srpna 2009 by se dožil
70 let náš dobrý manžel tatínek
pan Josef Vojtíšek. Odešel od nás
navždy 25. 4. 2008. Všem, kteří
vzpomenou s námi, děkuje
manželka Miluše s rodinou
V roce 2009 vzpomínáme 20. výročí úmrtí našeho tatínka pana Ladislava Červeného a 5. výročí
úmrtí naší maminky paní Ludmily Červené.
Vzpomíná dcera Ludmila Popelková
s rodinou a rodina Červená

BLAHOPŘEJEME
Letos uplynulo 25 let od úmrtí naší maminky
paní Boženy Popelkové a 15 let od úmrtí našeho
tatínka pana Václava Popelky, který by se letos
dožil sta let.
Vzpomínají synové Václav a Miroslav
Popelkovi s rodinami

v

deště. Soutěživá nálada nastala při setkání s žáky
Speciální školy v Poličce. Společně si zahráli hru
Člověče nezlob se a nastala zvláštní situace, hru
nešlo ukončit. Pořád někdo někoho vyhazoval
a čas neúprosně utíkal. Hru nakonec ukončili pouze dva soutěžící, ostatní vzdali. Jinak by snad hra
pokračovala ještě teď.
V kavárničce senioři přivítali hosty z DPS v Lubné a společně si povídali o jaru a létu, připomněli
si známé písně, básně a zavzpomínali na svá mladá
léta. Křeslo pro hosta bylo tentokrát připravené pro
ředitele DPS Penzion Polička pana Pavla Brandejse.
Senioři se dozvěděli něco o jeho dětství, o studiích
a o součastném životě. Závěr patřil sociálním službám a problémům, které seniory trápí.
Nejen jemnou motoriku trénují senioři při
každodenním cvičení, ale i v keramické dílně
a šikovných ručičkách. V červnu v keramice probíhalo glazování výrobků a při šikovných ručičkách
se senioři věnovali spontánní malbě při poslechu
hudby. Pracovní místností zněly tóny skladby od
B. Smetany Vltava a ruce seniorů vyjadřovaly
aktuální pocity z této hudby. Přes počáteční obavy se senioři nakonec nechali unášet známými
tóny a každé dílo, které v tuto chvíli vzniklo je
jedinečné a neopakující. Hudba je také velkým pomocníkem i při jiných činnostech, protože rozvíjí
vnímání, představivost, myšlení, a také kreativitu.
Narozeninové zpívání v DPS Penzion nebylo jediné vystoupení, které pěvecký soubor Poupata tento
měsíc čekal.
Zpěvačky přijaly pozvání z charitního zařízení
Světlanka ve Svitavách, kde se nachází denní centrum pro osoby s mentálním postižením, centrum
denních služeb pro seniory a odlehčovací služba.
Příjemné setkání, doprovázené písněmi, muzikou
a veselou náladou se všem velmi líbilo. Poupata
doprovázela na kytaru Katka Bártová.

KADEŘNICTVÍ L
vás srdečně zve do znovu otevřeného
kadeřnictví v Eimově ulici – kousek od
nemocnice.
Provozní doba: Po-Pá 930-1200 1300-1700
Kontakt: Lenka Loskotová
tel. 739 469 069
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Dne 17. 7. 2009 oslavila
80. narozeniny paní Libuška
Zrůstová z Poličky. Do dalších
let přejeme hodně zdraví, štěstí
a spolehlivosti.
Dcera Líba s rodinou, syn
Ota s rodinou

Tylùv dùm v Polièce

Tanecní

www.tyluvdum.cz

podzim 20
v

09



ÈTVRTEÈNÍ KURZ

uchazeèi se mohu hlásit
v kancelári Tylova domu
v



PÁTEÈNÍ KURZ
je již naplnen
v



CENA 1 400,- Kè

13 lekcí
po 3 vyuèovacích hodinách

Prihlášky a platba v kancelári Tylova domu
do 10. zárí 2009 
v

v

v
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POZVÁNKA DPS PENZION
1. 8. Zábava v Lačnově u pana Střílka. Zájemci
se nahlásí na recepci Penzionu, vybíráme 30,- Kč
na dopravu. Vstupné 10,- Kč, platí se až v Lačnově.
Odjezd od Penzionu ve 14.00 hod., odjezd z Lačnova
v 18,30 hod.
11. 8. Šikovné ručičky 13.30 hod. pracovní místnost.
12. 8. Cestovatelské odpoledne – film pana
Ing. Kleina Solná komora: Alpy a jezera ve 14.00 hod.
společenská místnost.
18. 8. Keramika – 13.30 hod. pracovní místnost
19. 8. Letní trefa – vyzkoušíme šipky, hod míčkem
na různé cíle a budeme také opékat uzeninu. Začátek
ve 14,00 hod. v atriu Penzionu. Zájemci se nahlásí na
recepci Penzionu do úterý 18. 8. a zaplatí 20,- Kč na
občerstvení (uzenina, chleba, hořčice, pití).
25. 8. Odpolední výlet – Milovy, Sněžné. Čeká nás
procházka kolem rybníka, návštěva japonské zahrady
a navštívíme také restauraci U Šlechtů na malé občerstvení (dezert, zmrzlina, káva…) Zájemci se nahlásí
na recepci Penzionu do 24. 8. a zaplatí 70,- Kč na
dopravu. Odjezd od Penzionu ve 13.30 hod.
27. 8. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna.

KARDIACI V SRPNU
Svaz postižených civilizačními chorobami, kardio klub Svitavy zve příznivce kondičních vycházek
na českomoravskou vysočinu.
Ukončení prázdnin
Sraz účastníků v neděli 30. srpna 2009 na svitavském vlakovém nádraží. Odjezd v 8.15 hod. do
Poličky
Z Poličky odjezd autobusem v 9 hod. Do Borovnice k chalupě u Benešů. Pěší vycházka Krásné
– Spělkov – Borovnice – Lačnov. Nenáročný 8 km celodenní výlet malebnou krajinou českomoravskou
vysočinou. Dobrou náladu a svačinu s sebou.
Kardio klub se těší na všechny příznivce kondičních vycházek.
Za výbor kardio klubu Pokorný Jan

PODĚKOVÁNÍ Z LEZNÍKU
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Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Ladislavovi Kučerovi a jeho manželce za její trpělivost,
kterou má s manželem, jelikož pan Kučera se snaží
o dění v Lezníku při organizování akcí a stráví
s tím spoustu svého volného času.
Děkujeme Láďo za to, co pro Lezník děláš!
Za obyvatele Lezníka
Jana Jílková s přítelem

Starší pár s láskou
k přírodě koupí
chalupu na
samotě v okolí
Poličky.
Tel: 725 524 115
14

ATLETICKÉ NOVINKY
Od uzávěrky posledního čísla Jitřenky se
děly v oddíle Atletika Polička vskutku historické
věci. Na jiném místě je zmíněna úspěšná výprava
jediných reprezentantů naší krásné Poličky na
IV. Olympiádě dětí a mládeže 2009 v Táboře.
V úterý 30. června skromná výprava osmi reprezentantů se úspěšně prezentovala na mezinárodních závodech v Brně Czech sports festival 2009,
kde byli zastoupeni závodníci třech kontinentů
a hezky se sledovaly stupně vítězů, kde divákům
radostně mávali mladí poličští atleti.

Ovšem největší událostí byl výsledek 3. kola
II. ligy atletických družstev mužů, které proběhlo
na moderním stadionu AFK Chrudim. Po dramatickém druhém kole, které mělo nepříjemné
rozuzlení u zeleného stolu, kdy byl poličskému
družstvu odebrán jeden hlavní bod, se poličský
tým probojoval překvapivě na třetí pozici. To
motivovalo snad všechny atlety dokázat, že v této
sezóně i přes odchod Davida Beneše do Hvězdy
SKP Pardubice má tým výkonnost na toto místo
znamenající kvalifikaci o první ligu. Oddílu s nej-

Tomáš Večeře

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím rodinný dům na Poličsku. Zahrada
a garáž výhodou Tel.: 736 541 132.
•
Holandská turistka koupí chaloupku pro
klidný odpočinek v letním i zimním čase. Lokalita
– Poličsko, Svitavsko. Tel.: 725 524 115.
•
Koupím na Poličsku byt nebo domek do
osobního vlastnictví. Zn. spěchá! Tel.: 724 829 093.
•
Hledáme administrativně obchodní pracovníky. Tel: 777 830 504.
•
Prodáme stavební parcelu o výměře 210 m2
s přilehlým pozemkem o výměře cca 600 m 2 v kat.
území Polička na hranici s kat. územím Kamenec
u Poličky. Nutná demolice původního objektu
na stavební parcele. Možnost připojení k sítím.
Cena 1.000 Kč za 1 m2 pozemku. Tel. 777 250 344,
603 370 440.
•
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.
•
Prodám zánovní křeslo – Ušák – světle hnědé.
Levně, cena dohodou. Tel. 461 722 034.
•
Nabízím opuku za odvoz.
Tel.: 776 353 659.
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Přehled výsledků:
30. 6. 2009 Velká cena Brna – Czech sports
festival: Libor Sion 1500 m 3. místo 5:03,06; Milan
Le Viet 100 m 13,05; dálka 3. místo 541; Tereza Vytlačilová 100 m př. 2. místo 13,85; 800 m 2. místo
2:31,87; Vítek Kalvoda 100 m 12,43; 800 m 1. místo 2:07,46; Jiří Teplý koule 5. místo 10,25; oštěp
3. místo 35,86; Ondra Klimeš oštěp 6. místo 29,28;
Luboš Lejhanec dálka 2. místo 595; koule 2. místo 13,94; Lukáš Tulis koule 6. místo 9,25; oštěp
7. místo 24,77.

Vítek Kalvoda v cíli

horšími podmínkami pro činnost v celé republice
Celkové pořadí II. ligy mužů po 3. kolech
se otevírá cesta ke kvalifikaci o první ligu. V Par- – 1. Spatrak Třebíč 23 hlavních bodů, 2. Hvězda
dubickém kraji ve vyšší soutěži jsou jen dva týmy, SKP Pardubice 22, 3. Atletika Polička 16 (433 poa to A-tým Hvězdy SKP Pardubice a Jiskra Ústí
mocných), 4. Jiskra Litomyšl 14 (411), 5. TJ Sokol
nad Orlicí. Moderní stadiony s umělým povrchem
Stodůlky Praha 12, 6. AFK Chrudim 10, 7. AC
a technickými sektory mají ještě v Chrudimi, Lito- SYNER Turnov, 8. AC Slovan Liberec 4
myšli, Chocni, Moravské Třebové a rekonstruuje
Více podrobností naleznou zájemci na wese stadion ve Svitavách, kde nová dráha bude
bových stránkách www.atletikapolicka.wgz.cz;
dokončena ještě v tomto roce. Co by poličští atleti
www.atletika.cz; www.iscarex.cz/sport/.
dali za tu „starou“.
- JarKa Vlastnímu kolu předcházela týden předem
4. července v Třebíči chůze na 10 km, kam odjela
pětičlenná skupina poličských chodců, aby ziskem
neuvěřitelných 30 bodů založila základ budoucího
úspěchu. Radost netrvala dlouho, neboť pro nemoc či zranění byli vyřazeni z nominace dva ze
Riegrova ul. 31 (naproti Kostelní ulici)
čtyř nejvíce bodujících závodníků Michal Horáček
a Martin Koutný. Jejich místa zaujali Vojta a Láďa
Královi, společně ovšem reálně nemohli nahra• Výborná káva •
dit ani jediného zmíněného závodníka, přesto
• Originální pralinky •
se jejich účast v konečném součtu ukázala jako
klíčová. V sobotu 11. července po celodenním
• Kvalitní alkohol z celého světa •
zápolení, když doběhly štafety 4 x 100 m, nikdo
netušil konečné pořadí, tak byla soutěž vyrovnaná.
• Bezplatné připojení na internet •
V průběhu soutěže poličský tým zaujímal střídavě
• Hračky pro děti •
místa od prvního do pátého, aby nakonec hlasatel
• Útulná zahrádka •
v podvečer vyhlásil 1. místo Spartak Třebíč 248
bodů, 2. místo Hvězda SKP Pardubice 225 b.,
3. místo Atletika Polička 134 b., 4. Jiskra LitomyProvozní doba:
šl 133 b.,… Ano, o jediný pomocný bod Polička
pondělí
pátek:
9.00
-17.00; sobota: 9.00-11.30
porazila Litomyšl, to je jedno desáté místo v liboV době prázdnin i v neděli: 14.00-17.00
volné disciplíně. Tomu odpovídaly projevy radosti.
Těžko hodnotit jednotlivce, protože všichni „šli na
maximum“, Pepa Vopařil pro zranění ani soutěž
nedokončil.
A nemusíte jen posedět, naše kvalitní zboží
V bězích mimo dráhu se velmi úspěšně prezensi můžete koupit i domů.
tují Pepa Šutera, Mirek Štyndl a navrátilci Lenka
Schauerová, Miloslav Červ, Karel Sejkora a Tomáš
Večeře.

KAVÁRNA PRALINKA

OLYMPIJSKÝ ÚSPĚCH ATLETŮ Z POLIČKY
Ve dnech 23. až 28. června se konala v Táboře
již IV. Olympiáda dětí a mládeže 2009, na které
soupeřila družstva 14 českých krajů v olympijských
disciplínách. Do nominace Pardubického kraje na
základě své výkonnosti byli nominováni čtyři zástupci poličské atletiky, kteří opět jako jediní reprezentovali poličské sporty na této zcela mimořádně
prestižní soutěži, která svoji úrovní a organizací
výrazně převyšuje šampionáty republiky v jednotlivých sportovních odvětvích.
Přestože měla poličská atletika zastoupení na

rekordem. Ve čtvrtek se zapojili do soutěžení všichni. Nejprve Milan absolvoval semifinálový běh na
60 m, kde zopakoval čas z rozběhu, který mu zajistil
druhé místo a postup. Po delší přestávce nastoupilo
8 nejrychlejších mladších žáků k finálovému startu,
kde Milan v čase 7,95 si doběhl pro bronzovou medaili. Terezka mimo plán byla nominována dodatečně k soutěži ve skoku dalekém, kde jen z krátkého
rozběhu bez přípravy slušným výkonem 496 cm
obsadila 16. místo. Luboš vrhal koulí, podal velmi
dobrý výkon, ale 13,53 m stačilo v silné konkurenci

Veroniky ostatní nastoupili také do rozběhů štafet
4 x 60 m, štafeta mladších žáků s Milanem měla
reálně naději na stříbrnou medaili, ale chlapci byli
diskvalifikováni pro špatnou předávku. V sobotu
do soutěží zasáhli Milan s Terezkou, Terezka běžela jako finišmanka ve finále štafet 4 x 60 m, ale
po chybě na druhé předávce ztratila pardubická
štafeta naději na lepší umístění, konečné 8. místo
bylo jen důsledkem zmíněné chyby. Milan měl finálovou soutěž ve skoku dalekém, do této soutěže
nastupoval jako jeden z horkých kandidátů olympijský titul. Nechal si poradit a šel koncentrovaný
na maximální riziko tak, jak se velké závody musí
„jít“. Druhým pokusem si zajistil vedení a postup do
finále. Z šesti pokusů měl jen tři platné, ale dva
znamenaly titul a třetí stříbro. Dokázal, že titul
olympijského vítěze ve skoku dalekém mladších
žáků za 569 cm je v těch správných rukou. Je to pro
Poličku historicky první olympijské vítězství, navíc
v soutěži, která není ovlivněna slabou konkurencí
pro malý počet závodníků v republice nebo lepším
technickým vybavením závodníka. Po titulu mistra ČR ve víceboji tedy další Milanův mimořádný

Olympionici Terezka, Luboš, Veronika a Milan a jejich trenér Jaroslav Kacálek

Bronzový Luboš

Milan se svými soupeři
třech předchozích olympiádách, tak letošní vystoupení bylo zcela mimořádně úspěšné. V nádherném
sportovním areálu Tělovýchovných zařízeních
města Tábora na břehu rybníka Jordán, na kterém
probíhaly soutěže ve veslování, či plavali svůj úsek
triatlonisté, za mírné nepřízně počasí soupeřilo na
tři tisíce sportovců o olympijské medaile.
Již ve středu dali o sobě vědět Milan Le Viet
(1996), Luboš Lejhanec (1994) a Terezka Vytlačilová
(1995). Milan si vítězstvím v rozběhu na 60 m v čase 7,96 zajistil účast v semifinále a potvrdil formu
z posledních dnů. Luboš měl finálovou soutěž ve
skoku dalekém, po vlažnějším začátku překonal
druhým pokusem šestimetrovou hranici výkonem
605 cm, což mu zajistilo postup do finále, kde přidal
ještě 16 cm na 621 cm, které znamenaly bronzovou
medaili pouhý 1 cm od stříbrné, tak vyrovnaná to
byla soutěž. Ve stejnou dobu běžela Terezka v druhém rozběhu ze tří na 800 m, kdy jen prvá dvě místa
měla jistý postup do finále. Prvních 420 m si rozvážně hlídala druhé postupové místo, ale pak zrychlila,
aby se dostala na první místo, které ji patřilo i v cíli,
cílový čas 2:24,43 byl novým osobním i oddílovým

Milan olympijským vítězem
na velmi pěkné 7. místo, byť mohl pomýšlet i výš.
Stejnou soutěž absolvovala Veronika Dlouhá (1994),
silná nervozita jí zabránila podat výkon, kterého
je schopna a za 10,96 m jí patřilo konečné pěkné
6. místo, ovšem 29. června na Školní olympiádě
Masarykovy základní školy „dala“ 11,42 m, které by
jí stačily na stříbrnou medaili, ale… V pátek běžela
Terezka finále běhu na 800 m a po strhujícím boji
v čase 2:22,53 jí patřilo konečné 5. místo, když před
ní byly jen závodnice o více jak rok starší. Krom

úspěch a zasloužená odměna za zodpovědný přístup k přípravě a tréninkovou píli.
V početné krajské výpravě byla poličská výprava atletů jednoznačně nejúspěšnější. Ještěže soupeři neznají jejich podmínky pro atletiku v Poličce, to
by okamžitě skončili s královnou sportů atletikou.
Více o této nádherné soutěži včetně fota a informací o doprovodných programech lze nalézt na webové stránce www. olympic. cz/odm2009/cz/.
- JarKa-
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TENIS
V měsíci červnu byla ukončena soutěž družstev. Celková bilance našich týmů je příjemná
a letošní sezona se hodnotí velice dobře.
Naše týmy odehrály celkem 55 zápasů s kladným skóre 31:24. Nejlépe si vedlo babytenistům
a starším žákům, kteří obsadili 1. místo, minitenistům a seniorům patří 3. místo, dorost skončil
na 4. místě a mladší žáci na místě 6.
Po soutěžích družstev se naplno začalo hrát
na turnajích jednotlivců.

27. 6. Turnaj v minitenisu v Poličce. Adélka
Bartoňová obsadila 3. místo, Daneček Nguyen
skončil na 5. místě a Tomáš Vokál na místě 6.
4. 7. dorost v Litomyšli. Michal Kadidlo jednou vyhrál ve dvouhře a spolu s Erikem Vápeníkem skončili na 3. místě ve čtyřhře.
4. 7. mladší žáci ve Žďáru nad Sázavou. Hráli
Dominik Mikulčák a Štěpán Švanda a oba vyhráli
jednu dvouhru a ve čtyřhře jim patří 3. místo.
Hrála také Lucka Jílková, které se ovšem nedařilo.
10. 7. se naše zmenšená výprava 22 osob
vydala do Ostravy na Davis Cup Česko – Argentina. K vidění byl zápas Berdych – Monaco, který
skončil výhrou Tomáše 3:2 na sety a zápas, kdy
si kočka Del Potro pohrála s myší Ivo Minářem
hladce 3:0. Naši celkově vyhráli 3:2 a mohou
se těšit na semifinále soutěže, kde se střetnou
s týmem Chorvatska na jeho půdě. Pro nás je to
trošku z ruky a tak svoji účast zvažujeme.

11. 7. Mixy Polička
11. 7. Turnaj Medium v Uničově. Vláďa Vltavský obsadil s domácím borcem Michalem Rábkem 2. místo, Erik Vápeník s Michalem Kadidlem
a Dušan Vápeník s Mírou Krištofem skončili na
5.-8. místě.
16. 7. Turnaj dorostu v Brně hrál Honza Křivý,
kde vyhrál jedno kolo ve dvouhře a ve čtyřhře
skončil na 2. místě.
18. 7. Turnaj dorostu v České Třebové. Erik
s Michalem vyhráli jeden zápas ve čtyřhře a Michal ještě jeden ve dvouhře.
18. 7. Turnaj starších žákyň v Poličce. Hrála
pouze Lucka Jílková a zaznamenala jednu výhru
ve dvouhře.
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SOUBOJ V LEHKÉ A STŘEDNÍ VÁZE
Manželé Renáta a Josef Ručkovi ve vzájemném
souboji párů proti Sandře Štěpánkové a jejímu příteli
Zbyňku Žižkovi?
Nikoliv, to opravdu ne! To jen snaha čtyř mladých
lidí udělat se svojí postavou něco víc než necvičící,
ale i více než kondiční cvičenci, svedla tyto dvě sympatické partnerské dvojice dohromady.

Nutno ještě podotknout, že dieta všech čtyř cvičenců byla vedena s patřičným přísunem bílkovin,
aby nedošlo ke ztrátě cenné svalové hmoty. To samé
lze konstatovat i o metodice jejich tréninku, který nevybočoval z letitých kulturistických poznatků. Všichni čtyři sportovci využívali spolupráce s fitcentrem
na plaveckém bazéně. A ptáte se, jak dopadli Pepík

Jako první přišel s myšlenkou radikálnější proměny postavy Pepík Ručka. Po pouhém jednom roce
tréninku ve fitcentru snížil svoji tělesnou hmotnost
a to bez diety při výšce 178 cm ze 102 kg tlouštíka
na podstatně lépe vypracovaných 87 kg, pak přišla
motivace účasti v korespondenční soutěži jednoho
sportovního časopisu, nasazení tříměsíční diety a cílenějšího tréninku, díky kterému se dostavil další
výsledek snížení hmotnosti z 87 kg na 75 kg a velmi
pěkná, svalnatá sportovní postava.
Pepíkova manželka Renátka sice uzávěrku přihlášky do soutěže nestihla, nicméně nechtěla zůstat
za svým mužem pozadu a tak ho následovala. Po
roce tréninku měla upravenou hmotnost z 56 kg na
51 kg, za tři měsíce diety potom na v jejím případě
vzhledem k menší tělesné výšce 159 cm opravdu
slušivých 46 kg.
Nezávisle na Ručkových se rozhodla také Sandra
Štěpánková, pravidelně cvičící tři roky, pro účast v jiné korespondenční soutěži konkurenčního sportovního časopisu, ve které se jedná přímo o porovnání
změny postavy za tři měsíce.
Sandra nasadila tříměsíční dietu a ještě víc přitvrdila v tréninku v posilovně, na kole a v běhu. Výsledkem byla úprava váhy při výšce 168 cm ze 70 kg
na 61 kg, výrazný úbytek tuku a svalnatá atletická
sprinterská postava.
A Zbyněk? Ten, stejně jako Renátka, uzávěrku přihlášky do soutěže nestihl, ale protože je zkušeným
borcem pravidelně a tvrdě trénujícím už 10 let a navíc se shodou okolností v tom čase nacházel ve své
mírnější, postupné dlouhodobější dietě, pokračoval
i nadále v této snaze se svojí přítelkyní Sandrou. Při
tělesné výšce 180 cm shodil za osm měsíců z 93 kg
na rovných 70 kg! Dokonale se zbavil přebytečného
tuku a docílil odkrytí svalů, o kterých neměl ani
tušení, protože z objemného, ale málo výrazného
kulturisty se proměnil v borce skvěle vyrýsovaného
s tvrdou velmi hustou a kvalitní svalovinou, v borce
schopného se v tu chvíli ihned s plnou vážností postavit na soutěžní podium.
Jeho dieta byla dlouhodobější a mírnější, zato
kulturistické a boxerské tréninky velmi intenzivní
a právě proto a také vzhledem k 10 letům tvrdého
tréninku se mu podařilo docílit výše zmíněné super
kvalitní svalové hmoty! A to není zdaleka vše, Zbyněk je v lepší kondici, lépe se cítí a nemá problémy
se zadýcháváním, tak jako dříve při nadbytečné
hmotnosti.

a Sandra ve svých korespondenčních soutěžích? Pepík skončil na 15. místě, což je solidní výsledek.
A Sandra? Tak ta se radovala maximálně, protože
zvítězila! Odměnou za tento skvělý výkon jí byl víkendový pobyt v redakci sportovního časopisu v Bratislavě. Náplní akce byl seminář, fotografování, rozhovor,
to vše v dopolední tzv. pracovní části v obřím fitcentru Golem a slavnostní večeře s vyhlášením výsledků
a udělením věcných darů, to vše za přítomnosti nejen
redaktorů, ale i legend československé kulturistiky.
Větší barevné fotografie proměny těla za 3 měsíce
můžete vidět ve vitríně před bazénem, v Nové lékárně
a v cukrárně U Černých.
Sandra zvítězila, ale svým způsobem jsou vítězi
vlastně všichni čtyři, protože měli odvahu jít dál, než
většina ostatních a dokázali svému okolí a především
sami sobě, že když má člověk pevnou vůli, motivaci
a nadšení, může dokázat i velké změny, o kterých
většina ostatních jenom tiše sní.

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ MODERNÍHO SPORTOVNÍHO KARATE
První týden letních prázdnin strávili poličští
karatisté tradičně na týdenním soustředění v Letovicích. Do Čech opět zavítal zakladatel Moderního
Sportovního Karate prof. Dr. Rudolf Jakhel, nositel
IX. Danu. Mistr ve svých téměř 70 letech stále aktivně předcvičoval, což bylo velikou motivací pro
téměř 130 účastníků z České Republiky, Slovinska,
Německa a Itálie.
Sedmidenní seminář tvořilo 5 tréninkových dní
a 2 celodenní turnaje. Tréninky byly třífázové, první začínal venku v 6.30 h a byl věnován především
nácviku forem a kondičnímu běhu, druhý a třetí
trénink byl už v tělocvičně, trval 2,5 hodiny a byl
zaměřen na výuku základních technik. Nejprve se
učil průběh jednotlivých kombinací, potom jejich
nácvik ve dvojicích, v sériích, používání při direktním a indirektním kontru a ke konci i ve zjednodušeném boji (progresivní sparing).
Mezi jednotlivým cvičením byl dostatek volného času na regeneraci a načerpání nových sil, který

každý trávil dle svých představ. Někteří odpočívali
aktivně při vodních hrách na koupališti, jiní nabírali energii v cukrárně a ti hodně zničení u Jardy
Roušara na masáži. Komu nepřišlo karate jako dost
adrenalinový sport, tak to doháněl „odpočinkem“
na pouti, kde jen při pohledu na některé atrakce
méně otrlým vstávaly vlasy hrůzou.
V úterý po večeři se konal zábavný večer plný
společenských her a soutěží, který si užívaly hlavně
děti. Ve středu byl zorganizován meeting s Mistrem
Jakhelem pro vyšší pasy, kde se probírala proměna
tradičního karate v moderní, začátky sportovního
boje a vývoj pravidel a soutěží.
První část testovacího turnaje se odehrála ve
středu, kde si všichni odcvičili formu a potom
proběhl sparing (jednodušší forma boje určená pro
nízké pasy). Vyšší pasy si zabojovaly poslední den
semináře, v sobotu. Hnědé pasy zde také předvedly ještě jednou formu set (souhrn všech pěti forem)
a některé černé pasy formu kontra set (zrcadlová
forma set).
Program semináře byl velmi nabitý a všichni
účastníci byli po náročném týdnu značně unavení,
ale i přesto se nám podařilo obsadit na turnaji několik cenných míst:
Nikola Tobiášová
2. místo forma Quinta
Michaela Andrlová
3. místo forma Quarta
Milan Lorenc
2. místo boje – muži abs. kategorie
Nikola Tobiášová
2. místo boje – ženy abs. kategorie

ČERNOŠI POLIČKA ÚSPĚŠNÍ V BEACHSOCCERU
S naším týmem, Černoši Polička, jsme se ve dnech
18. - 19. 7. zúčastnili MČR v beachsocceru (plážové
kopané) v Plzni. Byl to již 4. ročník domácího mistrovství a 2., kterého jsme se zúčastnili. Dvaatřicet
týmů, které nemusí projít kvalifikací, je nalosováno
do 8 základních skupin hraných v pátek a sobotu.
V neděli pak přichází na řadu vyřazovací část.
Na mistrovství jsme startovali již vloni, ale v okleštěné sestavě s jedním na střídání, jsme se jeli spíše
zúčastnit a nabrat zkušenosti, než že bychom pomýšleli na nějaký úspěch. Letos jsme přijeli v plné sestavě
a podařilo se nám, i přes to, že celou sobotu bez
přestání pršelo, vyhrát překvapivě základní skupinu,
kde především podával heroické výkony brankář Petr
Bouška, a postoupit do nedělního playoff. V neděli,
zcela bez jakýchkoliv ambicí, jsme v dramatických
zápasech, kdy jsme vždy otáčeli nepříznivý stav, postoupili až do semifinále. Tam nás vyřadil celek Plzeň

TURISTÉ ZVOU
Neděle 2. srpna – Cyklovýlet. Tentokrát pojedeme na výlet do okolí Brněnce a Horního Smržova. Sraz v 8.00 hod u Tylova domu. Délka výletu
76 km. Vedoucí akce: Josef Škorpík
Sobota 29. srpna – Pochod jubilantů. Tradiční vycházka na závěr prázdnin. Sraz účastníků
v 9.00 hod na nádraží ČD v Poličce. Odjezd vlakem
do Borové a přes Pustou Rybnou do Spělkovského
údolí. Návrat autobusem z Lačnova (asi 15 km) nebo
možnost dojít do Poličky.
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.

Team, který nakonec ve finále porazil i téměř kompletní českou reprezentaci. Prohra rozhodně nemrzela, jelikož jsme obsadili konečné dělené třetí místo.

Konečné pořadí v základní skupině
(hrána v sobotu):
SKUPINA B
ČERNOŠI POLIČKA
7 bodů
PAVIÁNI Z PAPUY
6 bodů
JUMPERS OTOVICE
3 body
AFC RAPID PÁLEČEK
2 body
zápasy ve skupině:
AFC Rapid Páleček - Černoši Polička
1:1
Jumpers Otovice - Černoši Polička
0:6
Paviáni z Papuy - Černoši Polička
0:2
Výsledky vyřazovací části:
Osmifinále:
Černoši Polička - Slovan Frýdlant
3:2
Čtvrtfinále:
Černoši Polička - Kudrňáci z Maďarska 3:2
Semifinále:
Černoši Polička - Plzeň Team
1:6
Ondřej Houdek,
kapitán a vedoucí týmu

ČTYŘIADVACET HODIN U PRUTŮ
V sobotu a v neděli 6. - 7. června uspořádala
poličská firma PRONA (prodej rybářského nářadí,
náčiní a potřeb) pana Milana Houdka ve spolupráci
s Rybářským sdružením Vysočina Polička ve známém areálu Pod Kopcem XI. ročník čtyřiadvacetihodinového závodu Pohár Poličský kapr. Přestože
se s různými závody po celé republice „roztrhl
pytel“, postavilo se u přehrady č. 1 na start 44 dvojic, včetně 4 týmů mládeže do 15 let, což je docela
slušná účast.

Hospodář RS Vysočina Jaroslav Martinů nám
řekl: „Jedná se o velký závod s dobrou tradicí a považujeme jej za klíčový v celé sezóně. Od počátku jej
pořádalo naše sdružení, avšak v posledních letech
se tohoto úkolu ujala firma PRONA pana Milana
Houdka. Jménem RS Vysočina mu upřímně děkuji
a vyjadřuji naději, že naše úspěšná spolupráce
bude pokračovat.
Letos se do závodu přihlásilo 44 dvojic z různých míst v republice, což na dnešní dobu není
špatné. Chytá se na dva pruty, členové týmu se mohou kdykoliv vystřídat. Pro spokojenost účastníků
je vždycky důležité, aby ryby braly. V tomto směru
neponecháváme nic náhodě a ke stávající obsádce
vždy přidáváme další ryby. Letos jsme vysadili
1 000 kaprů ve váze od 2 do 8 kilogramů a dlužno
zdůraznit, že všichni ochotně přijímali potravu. Celkem jich bylo uloveno 750 - vítězná dvojice chytila
100 kaprů, druhá 80, což svědčí o velmi úspěšném
průběhu závodu. Největšími ulovenými rybami byla
štika 80 cm a kapr 76 cm, takže i po této stránce
panovala velká spokojenost. Co se týče počasí, bylo
vcelku vlídné, jak my říkáme „rybářské“. Trochu zapršelo v sobotu v podvečer, ale nikdo si nestěžoval.“
Rybářské sdružení Vysočina Polička by jistě přivítalo, kdyby firma PRONA nezůstala při pořádání
rybářských akcí osamocena...
J. Martinů: „Během roku pořádáme velké množství všelijakých akcí. Jako dobrovolné občanské
sdružení nemůžeme nikomu za práci platit, všechno
děláme na základě nadšení, dobrovolnosti a elánu
členů. Proto vítáme pomoc každého, kdo má o naši
práci zájem a jsme mu vděčni. Dosud nám nabídli
spolupráci pánové Milan Houdek a Pavel Barčevský.
Posledně jmenovaný bude letos opět zajišťovat závod (uskuteční se poslední víkend v červenci), a to
osmnáctihodinový. Důvodem zkrácení závodu jsou
názory, že čtyřiadvacet hodin v jednom zátahu je
příliš unavující. Takže v tomto případě se bude chytat v sobotu 12 hodin, odpadne noční chytání (bude
nahrazeno společenskou zábavou) a druhý den se
bude pokračovat zbývajících šest hodin.“
Konečné výsledky: DOSPĚLÍ: 1. Barčevský – Till,
Liberec (chytili 100 kaprů a obhájili loňské prvenství), 2. Hlásenský – Bačovský, Polička (83 kaprů),
3. Kuběnka – Vávra, Lanškroun. V první desítce se
z poličských borců umístili 7. Flídr – Sýkora, 8. Pachovský – Skoumal, 9. Petrás – Kocanda, 10. Jedlová Fishing team Jedlová. MLÁDEŽ DO 15 LET:
1. Báča team Junior (celkově 14.), 2. Carp team Hm
Jun. (celkově 23.), 3. Expert team Martinů – Dvořák
(celkově 26.), všichni z Poličky.
Text: L. Vrabec
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POLIČSKÝ BLOK
Tradiční volejbalový turnaj neregistrovaných
se uskutečnil 20. června v areálu poličských
volejbalistů U Javoru. Sjelo se 7 družstev, kterým
nahrálo i typické volejbalového počasí.
Dopoledne se rozehrály skupiny a odpoledním programem byla finále A i B. Družstva
předváděla skvělé výkony i outsideři dokázali
nemožné a potrápili favority. Ve finálové skupině
o 1. -4. místo si to nekompromisně rozdala družstva K6, Bystré, Višňováci z Pardubic a Lachtani.
Družstvo složené ze samých „káčkařů“ potrápili v závěrečném zápase Lachtani, ale oni
přesto dokázali nezaváhat a zvítězili. Druzí byli
Lachtani a třetí Bystré. Ve finále útěchy zvítězila
Sebranka.
Nejlepším blokařem byl vyhlášen Láďa Král
a nejužitečnějšími ženami byly zástupkyně družstva z Bystrého.
Při klobáskách, steacích a gulášku přežili
sportovci turnaj bez zranění.
Společně změří síly na Lobánku, který pořádá
TJ Spartak Polička 29. srpna.

KONEČNÉ TABULKY FOTBALOVÉ SEZONY 2008-2009
TABULKA – starší dorost
1. Svitavy

26 21 3

2 70: 21 66 (27)

1. AFK Chrudim B

26 20 1

5

2. Litomyšl

26 20 4

2 82: 19 64 (25)

2. Letohrad

26 20 1

5 90: 31 61 (22)

4

3. Letohrad

26 14 8

55: 24 50

(11)

3. Tesla Pardubice

26 17 4

5 74: 30

26 13 3 10 66: 37 42

(3)

4. Rosice n. L.

26 16 2

8

68: 27 50

(11)

5. M. Třebová

26 11 5 10 45: 33 38

(-1)

5. Hlinsko

26 14 3

9 66: 43 45

(6)

6. Tesla Pardubice

26 10 6 10 41: 41 36

(-3)

6. Choceň

26 13 5

8

51: 41 44

(5)

7. AFK Chrudim

26 9

8 48: 39 36

(-3)

7. Lanškroun

26 13 4

9

31: 29 43

(4)

8. Ústí n. O.

26 10 6 10 57: 55 36

(-3)

8. Horní Újezd

26 13 4

9

41: 51 43

(4)

9. SK Chrudim

26 9

5 12 46: 44 32

(-7)

9. Č. Třebová

26 10 5 11 52: 45 35

(-4)

10. V. Mýto

26 8

5 13 44: 57 29 (-10)

10. Třemošnice

26 8

5 13 28: 44 29 (-10)

3 16 30: 55 24 (-15)

11. Přelouč

26 7

3 16 31: 52 24 (-15)

12. Třemošnice

26 7

3 16 25: 59 24 (-15)

12. Ústí n. O.

26 6

2 18 26: 73 20 (-19)

13. Lanškroun

26 5

7 14 29: 74 22 (-17)

13. M. Třebová

26 2

3 21 21: 85

9

(-30)

14. Č. Třebová

26 3

3 20 17: 97

SK Masokombinát
14.
26 1
POLIČKA

2 23 19:106

5

(-34)

(31)

12 (-27)

TABULKA – mladší dorost
26 19 5

TABULKA – mladší žáci

2 99: 29 62 (23)
100:
37

2. Letohrad

26 19 2

5

3. Litomyšl

26 16 6

4 70: 32 54 (15)

4. Tesla Pardubice

26 15 3

8 58: 34 48

(9)

5. Hlinsko

26 14 5

7

64: 32 47

(8)

6. Ústí n. O.

26 14 4

8 64: 44 46

(7)

7. SK Chrudim

26 13 3 10 60: 41 42

(3)

8. Svitavy

26 11 3 12 42: 50 36

(-3)

9. Č. Třebová

26 9

4 13 30: 51 31 (-8)

10. Lanškroun

26 7

6 13 37: 53 27 (-12)

11. V. Mýto

26 7

5 14 33: 48 26 (-13)

12. M. Třebová

26 7

3 16 33: 74 24 (-15)

SK Masokombinát
26 2
POLIČKA

13.
Tradiční mládežnický turnaj spěje do své druhé
desítky. Letos se zúčastnilo 22. června 7 družstev
(4 dívčí, 2 chlapecká a 1 smíšené).
Počasí nám ale vůbec nepřálo, ráno byly na
antuce rozehrány první zápasy a už během nich
začalo poprchat. Turnaj se dohrával s přestávkami
v dešti.
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14. Třemošnice

26 2

59 (20)

1. Č. Třebová

26 23 1

2

110:
15

70

2. Letohrad

26 22 2

2

152:
10

68 (29)

3. AFK Chrudim B

26 19 3

4

95: 26 60 (21)

4. Hlinsko

26 19 1

6

82: 27 58 (19)

5. Třemošnice

26 14 5

7 66: 44 47

(8)

6. Ústí n. O.

26 14 3

9

83: 47 45

(6)
(-4)

7. Choceň

26 11 2 13 39: 54 35

8. Rosice n. L.

26 9

4 13 30: 44 31 (-8)

9. Tesla Pardubice

26 7

4 15 31: 59 25 (-14)

10. Přelouč

26 7

3 16 25: 68 24 (-15)

11. Lanškroun

26 7

0 19 26: 88 21 (-18)

12. Horní Újezd

26 6

1 19 19:121 19 (-20)

4 20 24: 90 10 (-29)

13. M. Třebová

26 4

3 19 20: 92 15 (-24)

1 23 19:118

SK Masokombinát
14.
26 3
POLIČKA

2 21 23:106 11 (-28)

7

(-32)

SPOLEK PATRIOT NA KOLECH VYSOČINOU

Dne 20. června uspořádal Spolek PATRIOT
Polička cyklistický výlet
Vysočinou, kterého se
zúčastnili, jak členové
i nečlenové spolku v celkovém počtu dvaceti šesti, více či méně zdatných,
cyklistů – milovníků přírody. Vzhledem k rozdílné
fyzické kondici sportovců, byly stanoveny dvě trasy,
obě se startem v 11.00 na Palackého náměstí.
Trasa č. 1: Polička - Lucký vrch - Pustá Rybná
- Krásné- Milovy (Blatiny).
Trasa č. 2: Polička - Borová - Pustá Rybná - Březiny - Milovy (Blatiny).
Zajímavější byla druhá trasa, jelikož se našeho
Ve zkrácené verzi jsme nakonec turnaj odehráli.
Podle očekávání zvítězilo družstvo kadetek, pře- výletu zúčastnil vzácný host, ochranář přírody a vedoucí kroužku „Ornitologové ze Žamberka“, čerstvý
kvapivě na druhém místě se umístili mladší žáci
Masarykovy základní školy a třetí byly mladší žáky- důchodce pan Ludvík Skřivan. Účastníci první trasy
byli sice také velmi spokojeni, ale o výklad ornitoloně stejné základní školy. Turnaje se dále zúčastnila
gické legendy o krásách a jedinečnosti naší Vysočiny
tato družstva: mladší žákyně ZŠ Na Lukách, starší
byli bohužel ochuzeni. Cílovým bodem obou tras
žáci Masarykovy základní školy a Gymnázium
byla biofarma soukromě hospodařícího zemědělce
Polička. Odměnou byly rychlé špunty.
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55 (16)

SK Masokombinát
11.
26 7
POLIČKA

1. AFK Chrudim

TURNAJ MLÁDEŽE

86: 27 61 (22)

4. Hlinsko

ZÁVĚR SEZÓNY MLÁDEŽE
VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU
Stejně jako v loňském roce, nejmladší volejbalové naděje (děvčata 1. – 5. ročníku) uzavřely
sportovní sezónu na volejbalových kurtech společně s rodiči, sourozenci a prarodiči. Letošní
účast předčila očekávání, rodiče dokázali postavit hned několik družstev, proti kterým si zahrála
nejstarší děvčata volejbal, sama byla překvapená,
jak se jim i rodičům hra dařila. Do teď vlastně
volejbal na velkém hřišti 9x9 m ještě nehrála.
Mladší děvčata vyzkoušela s rodiči přehazovanou
a obíhanou, došlo i na plážový volejbal.
V přátelské atmosféře jsme opekli buřty, poseděli, poklábosili a odměnili hráčky sladkou
odměnou.

TABULKA – starší žáci

pana Schlossermana na Milovech (Blatinách), kde
bylo pro účastníky cyklovýletu připraveno malé
občerstvení a exkurze na biofarmě za doprovodu
samotného majitele.
Velmi zajímavou se ukázala ohnivá debata dvou
matadorů našeho ochranářství, tedy pana Schlossermana a ornitologa Skřivana. Mohu jen konstatovat,
že vysoká erudovanost, odborné výrazy a obdivné
pohledy účastníků výletu v této debatě rozhodně
nechyběly.
Zpáteční volnější trasu a způsob návratu, si mohl
každý vybrat sám, ale vzhledem k tomu, že zúčastnění milovníci přírody jsou aktivními sportovci, zvolili
cestu „kolmo“.
Tímto děkujeme oběma odborníkům, kteří našemu výletu dodali náležitý punc kvality. Na závěr
zbývá jen dodat, že na základě mnoha kladných
ohlasů zúčastněných bude Spolek PATRIOT organizovat další sportovní akce zaměřené na ochranu naší
krásné Vysočiny.
Za Spolek PATRIOT
František Patka – hnutí Duha

PO ÚSPĚŠNÉM MONTREALU ÚSPĚŠNÉ MILÁNO
Po zisku titulu vicemistra světa 10. - 18. 6. v Montrealu vybojoval Jiří Štěpánek 3. - 5. 7. v italském
Milánu titul vicemistra Evropy a současně i 2. místo
ve světovém poháru.
„Původně jsem neměl start na mistrovství Evropy
a světovém poháru v plánu, ale po návratu z Kanady přišlo pozvání, a tak vzhledem k tomu, že jsem
mohl stavět na přípravě na Montreal, souhlasil jsem
i s Milánem.
Po příletu z Bratislavy do Milána na hotel mi ale
do zpěvu rozhodně nebylo, při prvním pohledu na
moje soupeře bylo patrné, že jsou všichni větší a mohutnější než já. Pak jsem si ovšem znovu připomněl
starou pravdu, hodnotí se hlavně kvalita svalů a tak
do nich půjdu na plno!
Světový pohár a mistrovství Evropy v Itálii byly
skvěle organizačně zajištěny, práce rozhodčích na
profesionální úrovni, žádné nadržování domácím závodníkům nebo kamarádům, tyto východní praktiky
se v naturální kulturistice ve vyspělých demokraciích

Severní Ameriky a západní Evropy prostě nepěstují,
tak jako Kanaďan v Kanadě měl být čtvrtý a byl čtvrtý,
tak i Ital v Itálii měl být pátý a skončil pátý, žádné
protlačování na medailové pozice…

Dne 15. 8. se koná na antukových hřištích
v areálu Pod Lipou v Kamenci amatérský volejbalový turnaj Kamenecké podání.
Přihlášky přijímáme do 8. 8. na e-mailové adrese kamenecke-podani@nastrankach.cz. Počet
družstev je omezen na deset.
Za OV
J. K. Dvořák

Skok plavmo s oporou v podání
Michala z vítězného páru

24. pondělí 6.00 - 7.30 h., 12.00 - 14.00 h.,
18.00 - 19.30 h.
25. úterý
6.00 - 7.30 h., 12.00 - 14.00 h.,
18.00 - 19.30 h.
26. středa 6.00 - 7.30 h., 12.00 - 14.00 h.,
18.00 - 19.30 h.
27. čtvrtek 6.00 - 7.30 h., 12.00 - 14.00 h.,
18.00-19.30 h.
28. pátek 6.00 - 7.30 h., 12.00 - 14.00 h.,
18.00 - 19.30 h.
29. sobota 14.00 - 19.30 h.
30. neděle zavřeno
31. pondělí 6.00 - 19.30 h.
Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 o C. Těšíme se na vaši návštěvu.
Provoz plaveckého bazénu bude od 24. do
28. srpna pro veřejnost omezen, z důvodu soustředění Aquabel Kometa Brno
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem.
PROVOZ SAUNY uzavřen.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: dle rozpisu uvedeném ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem. VSTUPNÉ DO
FITCENTRA SE HRADÍ U INSTRUKTORA

KAMENECKÉ PODÁNÍ

Dne 11. 7. se na pískovém hřišti místního
koupaliště uskutečnil IX. ročník plážového volejbalového turnaje dvojic Poličský bagr. Soutěže se zúčastnilo celkem dvanáct družstev.
Vyhrála dvojice Marná snaha (Anička
Kalivodová, Michal Směšný). Druzí skončili
Mühlegové (Jan a Ilona Mlynářovi), na třetím
SOUsedi (Michal Krejčí, Alena Grubhoferová).
Děkujeme sponzorům bez kterých by se
turnaj neobešel, jmenovitě MIRO Borová, Bartosh s.r.o. - reklama, Masokombinát Polička,
Kovoslužba Bulva, restaurace Apalucha, Sádrokartony Nešický a Tiskárna Polička. Náš dík
patří také městu Polička, které nás podpořilo
finančním příspěvkem.
Za ASPV - Volejbal
J. K. Dvořák
policskybagr.nastrankach.cz

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST NA SRPEN

Porazil mně pouze Brit, držitel prestižního titulu
Mr. Universe – byl hodně velký a zároveň i velmi kvalitní. Mě se podařilo porazit také reprezentanty USA,
byli dobří, ale uznali, že jsem byl lepší a velmi vstřícně a srdečně mi gratulovali a tak pořád marně hledám
ty „namyšlené Amíky“, o kterých tak často rádi hovoří
někteří občané podstatně méně významných zemí…
S americkými závodníky jsem se setkal již mnohokrát a musím konstatovat, že to byli vždy výrazně
skromní a nadprůměrně slušní lidé.
Sobotní závod se protáhl až do nočních hodin,
soutěž končila v jednu hodinu v noci. V neděli jsme
už vystupovali pouze exhibičně, v rámci fitness festivalu společně s karatisty, boxery, kickboxery, břišními
tanečnicemi, disko tanečníky, country tanečníky, ragbisty, cvičenkami aerobiku atd.
Jak jsem již zmínil, v Itálii bylo vše velmi dobře
organizované, byl to vydařený šampionát, rozhodnutí
o mojí účasti byla správná volba, děkuji Bohu za další
úspěchy, kterých mi bylo dopřáno!
Již několikrát jsem zmínil, že kulturistika není
jen dřina a odříkání, ale také velké finanční náklady
a proto mnohokrát děkuji všem, kteří mně a to navíc
v době finanční recese ochotně pomohli v přípravě
a účasti v Montrealu a v Miláně.
Děkuji velmi těmto lidem:
Rostislav Koumar - Tiskárna Polička, Josef Nacko
– Průmyslové podlahy, Cobe Ivanovski – T.E.S. s.r.o.
Polička, Jaroslav Martinů - Město Polička, Ing. Zdeněk
Křivinka – General Manager – NOVA BRIK Lezník
– výroba stavebních materiálů, RNDr. Růžena Tomanová – Nová lékárna a Lékárna v nemocnici, manželé
Vyskočilovi – Penzion a solná jeskyně u Purkmistra,
Radek Kolář – majitel diskotéky v Sádku, Aleš Brabec
– B-Computers, Jindřich Sodomka – drogerie Coloren,
Vladislava Serafinová – zlatnictví Opál, Jiří Trávníček
– www.entershop.cz, Michal Demel - D.A.S. Polička,
Michal Bulva – zámečnictví a podlahářství.

PROVOZ KOUPALIŠTĚ
Provozní doba od 1. 8. do 23. 8. je od 10.00
do 19.00 hod., od 24. 8. do 30. 8. je od 10.00 do
18.00 hod. Návštěvníci koupaliště se mohou těšit
na zrekonstruovanou budovu a bistro. V areálu
koupaliště se nachází plážové hřiště, tenisový stůl,
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
ostatní
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.
pálka na stolní tenis 1 ks
5 Kč/1 hod.
plavecký pás
5 Kč/hod.
míček l ks na stolní tenis
5 Kč/1 hod.
VSTUPNÉ NA KOUPALIŠTĚ PLATÍ HRÁČI
I DIVÁCI PLÁŽOVÉHO VOLEJBALU dle platného
ceníku. Ceny jsou včetně DPH.
Plavecká škola zahajuje kursy plavání pro
těhotné, batolata, rodiče s dětmi, plavání hrou,
zdokonalovací kurzy od 14. září 2009. Rozpis
kurzů bude zveřejněn v 9. čísle Jitřenky.
Jitka Kmošková - vedoucí plaveckého
bazénu Polička

ĀȀ̀ЀЀ̀ЀԀ
܀ऀࠀ܀ఀഀࠀༀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ԀࠀࠀԀऀऀԀ
ఀ̀ഀఀȀԀༀကȀᄀఀሀጀ᐀ᔀԀఀᘀ
ᜀᜀᜀЀԀ᠀ᤀഀఀᨀᘀ̀ᬀᔀఀȀ᐀Ѐᰀᴀ
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