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RESPEKT, OHLED, ÚCTA A ZODPOVĚDNOST VERSUS
VOLEBNÍ KAMPAŇ DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Vážení a milí spoluobčané,
opět jsme, a budeme, jako voliči terčem
volebních slibů a stranického vábení s cílem
získat náš hlas v nadcházejících parlamentních
volbách.
Dovolte mi vyjádřit svůj názor na to, v čem
spatřuji hlavní naději těchto voleb. Jsem přesvědčený, že všeobecné zklamání z politiky a špatného hospodaření, a to nejen v naší republice, dosáhlo takové úrovně, že si mnozí z nás klademe
otázku, kam tohle všechno spěje.
Je nejvyšší čas skoncovat s politikou, kdy politik ve všech státech vyhrává pouze na základě
dalších slibů splnitelných pouze za cenu dalšího
zadlužování a kdy je normální, že všichni – státy,
banky, podniky, ale i rodiny žijí na dluh budoucích generací a kdy mnozí významní politici naší
země tento stav zlehčují s odkazem, že jinde je
zadlužení ještě větší. Chci jenom věřit, že jejich
cílem není stav, ke kterému dospěly země jako
např. Island, Maďarsko a v současné době i Řecko, kde nakonec musely zasahovat instituce jako
je Mezinárodní měnový fond či Světová banka za
cenu drastických opatření.
Je zapotřebí široké a seriózní diskuse za
účasti všech politických a ostatních společenských subjektů nad složitými tématy dnešní
doby s vědomím, že lidská povaha je složitá a že
je nezbytné zohledňovat i respektovat názor jiné
strany. V tomto směru má velmi dobré zkušenosti Finsko, které po rozpadu východního bloku
hospodářsky velmi utrpělo, ale svým zodpovědným přístupem a pravidelným vyhodnocováním
ekonomické situace na široké společné platformě
velmi rychle a úspěšně obnovilo svoji ekonomickou sílu.
Pokud se chceme skutečně dostat z této krize,
je nutná, dle mého názoru, zásadní změna myšlení. Je čas položit si otázku, zda rétorika z doby
francouzské revoluce - pravice a levice - již
nezastarala a zda místo současného politického
zmatku nejsou více vypovídající termíny jako
je: efektivita, hospodárnost, zodpovědnost atd.

VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ
Dovolte nám touto cestou poděkovat všem
našim spoluobčanům, kteří na základě výzvy o pomoc, která byla zveřejněna v listopadové Jitřence,
aktivně a nezištně pomohli s odklízením sněhu na
chodnících.
Znovu se potvrdila velká pravda, že v našem
městě žije mnoho zodpovědných a obětavých
občanů. Velké poděkování zaslouží i pracovníci
společnosti T.E.S., s.r.o. Polička za profesionální
přístup.
Velmi si vážíme, že společným úsilím jsme letošní náročnou zimu úspěšně zvládli.
Za město Poličku
Jaroslav Martinů, starosta
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.,
místostarostka
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a podle toho známkovat politické strany. Osobně se nedomnívám, že nás spasí přechod z jedné
politické strany do jiné anebo, že staré známé
tváře založí nový politický subjekt.
Východiskem musí být neúnavná snaha obyčejných členů politických stran o prosazování
stanoviska, že „hnacím motorem“ všeho je a musí být svobodný aktivní občan, který je hrdý na
svůj stát a že naším cílem je vybudovat takové
prostředí, které staví na lidském elánu a odvěké
lidské touze vyniknout a být prospěšný. Zde jistě
není na škodu připomenout slavný Kennedyho
citát: „Neptej se, co pro Tebe udělá stát, ale ptej
se, co já mohu pro stát vykonat“.
Přejme si, aby tyto volby naši zemi nerozdělily a nerozhádaly, ale z hlediska stability a síly
náš stát opět sjednotily.
Přejme si, aby vítěz těchto voleb a následná
vláda měla dostatek inspirace, myšlenek a také
sil přinést naší zemi klid a řád.
Musíme vidět širší horizont a dívat se do budoucnosti delší než jedno volební období. Je nezbytné načerpat zdravé sebevědomí a přijmout
zodpovědnost za osudy lidí, jejich rodin a celé
České republiky.
Moc prosím, aby právě s tímto vědomím každý přistupoval k nadcházejícím volbám.
S pozdravem
Jaroslav Martinů, starosta města

PARDUBICKÝ HEJTMAN
V POLIČCE
Jarní část ROPfóra 2010,
velké informační akce, která
má seznámit veřejnost s čerpáním dotací z Regionálního
operačního programu (dále
ROP) NUTS II Severovýchod,
proběhne v dubnu také v Pardubickém kraji a potažmo v Poličce. Takzvaný Den s ROPem
zde 14. dubna zakončí hejtman Pardubického kraje
a předseda Regionální rady NUTS II Severovýchod,
Radko Martínek. V odpoledních hodinách předá
v Centru Bohuslava Martinů na celorepublikové
přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů ceny mladým
umělcům z hudebního, tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru a poté zhlédne jejich
vystoupení. Radko Martínek také v Poličce otevře
putovní plakátovou výstavu projektů realizovaných
v rámci ROP Severovýchod, která bude do 5. května umístěna ve vstupních prostorách městského
úřadu.
Tím ale poličský program nekončí. Hovořit se
bude také o projektech města, ať už se jedná o zmiňované Centrum Bohuslava Martinů, regeneraci
Palackého náměstí či rozšíření průmyslové zóny.
Právě k jejich realizaci významně přispěly dotace
z ROP Severovýchod a tedy i z Evropského fondu
pro regionální rozvoj. Obdobné Dny s ROPem se
uskuteční v průběhu dubna a května také v Královéhradeckém a Libereckém kraji.
pokr. na str. 3
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HLEDÁME NOVÉ NÁZVY
POLIČSKÝCH ULIC
Vážení občané,
jak je vám jistě známo, dne 11. 9. 2008 byl vydán zastupitelstvem města Poličky „Regulační plán
lokality Mánesova“.
V současné době probíhá proces pořízení změny č.1 tohoto regulačního plánu. Území pokryté regulačním plánem významným způsobem rozšiřuje
první část lokality pro bydlení „Mánesova“, v níž je
již provedena výstavba rodinných domů.
Tento plán zahrnuje nejen plochy pro budoucí
výstavbu, ale také nový komunikační systém. Ten
ve své části navazuje na původní ulice Polní a Baldeckou. Vznikají zde také tři nové ulice.
Obracíme se na vás s aktuální prosbou o návrhy
originálních názvů pro tyto nové ulice. Vaše příspěvky můžete donést osobně nebo poslat poštou
do 30. 6. 2010 na adresu: Městský úřad Polička, Stavební úřad, Palackého nám. 160, 57201 Polička.
Návrhy lze také zaslat e-mailem na adresu:
kasparv@policka.org. Předložené návrhy budou
posouzeny v Komisi stavební a životního prostředí
a poté předloženy RM a ZM ke schválení.
Těšíme se na vaše zajímavé návrhy.
Václav Kašpar, vedoucí SÚ

EVROPSKÉ PROJEKTY MĚSTA POLIČKY

HRAD SVOJANOV JE NA
SEZÓNU PŘIPRAVEN

Nejvýznamnější akcí roku 2009 bylo otevření nového Centra Bohuslava Martinů v Poličce.
Celkové náklady projektu, po dokončení všech
jeho etap, činí cca 25,3 miliónů korun, město Polička se podílí částkou 3,4 miliónů korun, 21,9 miliónů
je hrazeno z dotace EU.

vitalizaci hradního paláce a domu zbrojnošů. Dům
zbrojnošů by měl být vybaven novými expozicemi,
které představí historickou zbroj. Expozice by měly
být interaktivní, tudíž atraktivní a zábavné pro návštěvníky. Součástí celého plánu je též obnova vnějších hradeb s vybudováním nové prohlídkové trasy

I přesto, že byl hrad Svojanov ještě v půli března
pokryt bohatou sněhovou nadílkou, zimním spánkem rozhodně nespal. Probíhal zde čilý stavební
ruch, finišovalo se s dokončením nových toalet pro
návštěvníky hradu, poslední úpravy jsme zaznamenali i v dalších nově vybavených pokojích pro hosty,

Regenerace Palackého náměstí v Poličce
- 1. etapa
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. Celkové výdaje projektu činí cca 18,9 miliónů korun, město Polička se podílí částkou cca 1,6
miliónů korun, 17,3 miliónů je hrazeno z dotace EU.
Realizace projektu je leden – červenec 2010.

kolem hradebního obvodu s vyhlídkou a altánem.
Projekt zahrnuje i marketingové a propagační aktivity (např. vydání nových propagačních materiálů).
Držme tomuto projektu palce!
ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

kteří chtějí strávit noc na hradě. Starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou JUDr. Marií
Tomanovou navštívili hrad v pátek 12. března. Ocenili velký kus práce, který odvedl pan kastelán Miloš
Dempír, zároveň mu poblahopřáli k jeho kulatým
narozeninám. Vedení města se sešlo s novými nájemci hradní restaurace, ti je seznámili se svými plány
v oblasti gastronomie, těšit se můžeme na výbornou
zmrzlinu či na letní zahrádku před restaurací. Restaurace se otevírá o prvním jarním víkendu.
„Oceňuji velký pokrok, který je na hradě vidět,
navíc za relativně malé peníze a bez dluhů,“ pochválil
situaci na hradě starosta města Jaroslav Martinů.
Přejme hradu Svojanov úspěšnou sezónu 2010!
Že by letos padla rekordní „80“ v počtu návštěvníků?
Našlápnuto má hrad určitě dobře!
ing. N.Šauerová

Rozšíření průmyslové zóny v Poličce - 1. etapa
Celkové náklady projektu činily 20,6 mil. Kč. vč.
DPH. Město Polička se podílelo částkou 3,5 mil. Kč,
17,1 mil. Kč bylo hrazeno z dotace EU. Stavba byla
realizována v měsících březen – prosinec 2009.
Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu
Nejnovější projekt města Poličky! Žádost o dotaci byla podána 29. 1. 2010. Zda je tento projekt

úspěšný či nikoli se dozvíme do konce června
letošního roku. Pokud vše dopadne dobře, hrad
Svojanov získá 34,5 milionů korun, z toho evropská
dotace činí 31 milionů, částka 3,5 milionů připadá
městu Poličce. Realizace projektu by měla být zahájena v srpnu 2010 a ukončena v září 2011. Tento
velmi zajímavý a jistě potřebný projekt zahrnuje re-

POLIČKA ZÍSKALA DOTACE
NA ZATEPLENÍ
Město Polička uspělo s žádostí o dotaci z evropských fondů v rámci Operačního programu životní
prostředí (OPŽP) na zateplení a úspory energií na základní škole Na Lukách, mateřské škole Luční a mateřské škole Čtyřlístek.
Na každé z uvedených zařízení byla zpracována
samostatná žádost, přičemž předložené projekty
musely splňovat řadu kritérií, jejichž naplnění bylo
bodově ohodnoceno. Díky kvalitní přípravě a tím
i vysokému bodovému ohodnocení byly všechny
3 projekty zateplení a úspor energií podpořeny. Zateplení a úpravy školských budov do budoucna přinesou
snížení energetické náročnosti budovy a tím i značnou
úsporu provozních výdajů městské pokladně na stále
dražší energie. Snížením potřeby vytápění dojde také
ke snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení kvality
ovzduší a zvyšování energetické nezávislosti.
Realizace úspor energie v základní škole Na Lukách bude zaměřena na zateplení jednotlivých budov,
konkrétně na zateplení obvodových stěn, výměnu stávajících oken za okna s izolačním dvojsklem a novou
skladbu střešních plášťů, vč. dodatečného zateplení
střechy. V Mateřské škole Luční dojde k zateplení obvodových stěn objektu kontaktním zateplovacím systémem, k náhradě stávajících oken a vstupních dveří
a zateplení stropu. Mateřská škola Čtyřlístek bude mít
zatepleny obvodové stěny, nahrazena okna s kovovými rámy a vstupní dveře. Dále dojde také k zateplení
vnitřního zdiva, stropu nejvyššího podlaží a nevytápěných prostor prvního podzemního podlaží.
S revitalizací budov školských zařízení souvisí
také řada další stavebních a klempířských úprav,
které se musí realizovat současně se zateplením. Na
tyto úpravy však nebylo možné požadovat příslušnou
podporu (tzv. nezpůsobilé výdaje). Celkové náklady
jsou vyčísleny na 27,1 mil. Kč. Městu byla přiznána dotace na zateplení v plné požadované výši způsobilých
výdajů, od níž se odečítá úspora za energie za 5 leté
období udržitelnosti (cca 3,1 mil. Kč, tedy cca 600.000,Kč ročně). Přiznaná dotace v souhrnu za všechny 3
projekty činí 12,6 mil. Kč. V letošním roce by mělo
být vypsáno výběrové řízení na dodavatele a vlastní
realizace se uskuteční pravděpodobně v letech 2011
– 2012. Pro Poličku je to tak další úspěch v získávání
dotací z evropských fondů na smysluplné veřejně prospěšné aktivity.
Mgr. Jan Matouš, člen rady města

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
zástup – po dobu nemoci a dovolených

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH - PEČOVATELKA
Náplň práce: provádění pečovatelských služeb (nákupy, úklid domácností, praní prádla, provádění osobní
hygieny, dovážka obědů do domácnosti, apod.).
Požadujeme: kvalifikační kurz pro prac. v sociálních
službách (podmínka), řidičský průkaz sk. B (os.automobil) - uchazeč/ka musí být aktivní řidič/ka (podmínka), znalost práce na PC - MS OFFICE - WORD, EXCEL,
zdravotní průkaz, odpovídající zdravotní stav k prac.náplni, bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů – doloží se
před podpisem pracovní smlouvy), zodpovědný přístup
k práci, pečlivost, důslednost, obětavost, komunikativní a společenský přístup zejména k seniorům, výhodou
je praxe - již vykonávaná práce v sociální oblasti
Pracovní doba: na dobu určitou, v době od května do
září, zástup za nemoc a dovolenou, pondělí – pátek od
7.00 - 15.30 hod.
Platové zařazení: 4. platová třída (v zákl.rozpětí 8.350
– 12.580 Kč)
Podání přihlášek: nejlépe osobně, nejpozději do
21. 4. 2010, s předáním strukturovaného životopisu.
Nástup: od 1. 5. 2010
Nabídky přijímá a informace podává: vedoucí pečovatelské služby Irena Smolková, v případě její nepřítomnosti ředitel DPS „Penzion“ Pavel Brandejs.
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička,
Družstevní 970, 572 01 Polička.,
tel.: 461 753 111,121
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UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 25. 2. ve 14.45 hod. přijali strážníci oznámení o poškozeném vozidle na náměstí Palackého. Strážníci MP zhlédli záznam z kamerového
dohlížecího systému, ze kterého vyšlo najevo, že
poškození vozidla způsobil pes, který byl uvázaný
u reklamního poutače jedné z prodejen. Pes se
poté rozběhl a poutač, který za sebou vlekl, způsobil poškození vozidla zaparkovaného na parkovišti.
Mezi majiteli vozidla a psa došlo k následné domluvě na finančním vyrovnání.
Dne 10. 3. v dopoledních hodinách strážníci
převzali nalezeného psa,
který se již delší dobu
potuloval
po
městě,
avšak kvůli jeho prchlivosti jej nebylo možné
odchytnout na volném
prostranství. Pes, dle sdělení občanů, byl vysazen
z vozidla, které poté odjelo neznámo kam. Strážníci psa převezli do městského útulku Litomyšl,
který se nachází v obci Pohodlí, kde byl následně
umístěn. Jedná se o křížence, velikosti cca. 40 cm,
béžové barvy, viz foto. Majitel či případný zájemce
se může přihlásit na městské policii Polička.
Dne 11. 3. v 7.54 hod. byla hlídka MP zkontaktována jedním všímavým občanem z ul. T. Novákové, který při venčení psa u zahrádkářské kolonie
Višňovka zahlédl muže ve žlutočerné bundě, který
mu byl podezřelý, a odcházel směrem k prodejně
Penny market. Dále oznamovatel zahlédl otevřené
okno u jedné z chatek a proto kontaktoval hlídku
MP Polička. Strážníci ihned jeli k místu, kde by
mohli podezřelého muže zastihnout a to se také
podařilo. V místě za prodejnou Penny market šel
po kolejišti popisovaný muž. Hlídka muže na místě
zadržela a muž se hlídce následně doznal k tomu,
že neoprávněně vnikl do jedné z chatek v kolonii
Višňovka. O celé věci byla vyrozuměna PČR, které byl dvacetiletý muž z Chrudimska předán pro
podezření z přečinu. Mladý muž se kriminalistům
následně doznal k devíti případům vloupání, která
prováděl již od června loňského roku.
Dne 12. 3. ve 23.00 hod. zaznamenali strážníci
díky městskému kamerovému systému vozidlo,
které přijelo na náměstí Palackého, najelo na
chodník a zastavilo před jednou z restaurací. Z vozidla vystoupil vrávorající muž a šel do restaurace.
Z jeho chůze hlídka pojala podezření, že před
jízdou požil alkoholické nápoje. Hlídka MP vyčkala
příchodu muže zpět k vozidlu. Ve 23.17 hod. se
muž vracel k vozidlu a s tímto poté odjížděl směrem ke kruhovému objezdu. Strážníci ho sledovali
a poté zastavili na ul. Masarykova. V řidiči poznali
dvaadvacetiletého muže z Poličky. Ten při jednání
s hlídkou nebyl schopen stát na místě bez opory,
výzvu k provedení orientační dechové zkoušky odmítnul. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která
si celou věc převzala k dalšímu řešení.
Dne 14. 3. v 4.49 zaznamenal strážník obsluhující městský kamerový systém příjezd vozidla
na Palackého náměstí. Řidič zastavil s vozidlem
u bankomatu KB. Z vrávoravé chůze strážník pojal
podezření, že řidič před jízdou požil alkoholické
nápoje, proto tuto informaci předal motorizované
hlídce MP, která vyčkala odjezdu vozidla z náměstí Palackého a potom ho zastavila za kruhovým
objezdem ve směru na Svitavy. V řidiči strážníci
poznali sedmadvacetiletého muže z Korouhve,
který při orientační dechové zkoušce nadýchal 2,5
promile. Pro podezření z přečinu byl muž převezen
na OOP ČR a zde předán dozorčí službě. Hlídka
dále asistovala při převozu muže do protialkoholní
záchytné stanice.
Městská policie
Polička
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BOHUSLAV MARTINŮ VŠEMI SMYSLY
Naše smysly jsme měli možnost potěšit ve
středu 10. března ve velkém sále Tylova domu.
Zde se uskutečnila speciální gastronomická akce,
připravená při příležitosti oslav 120. výročí narození poličského rodáka Bohuslava Martinů. Setkání
s Bohuslavem Martinů bylo tentokrát jiné. Stolová
úprava velkého sálu, prostřené stoly, číšníci ze SOŠ
a SOU Polička připraveni k obsluze hostů. Během
večera jsme měli možnost projít čtyři životní etapy

slavného skladatele, dozvěděli jsme se, co měl rád
k jídlu i k pití, jaké byly zvyklosti v jeho domácí
kuchyni. Velmi zajímavé byly i informace o tradicích a zvyklostech kuchyní, které jsme ochutnávali.
Večerem provázel Olda Tamáš, který prezentoval
zajímavý text připravený muzikoložkou Centra Bohuslava Martinů Lucií Jirglovou. Hudební program

večer s naším rodákem. A na závěr jídelníček tohoto večera:
1. Polička (1890-1923)
ukázka obyčejné stravy na Vysočině
Rozhuda (tvaroh vymíchaný s mletou paprikou,
pažitkou a jemně sekanou cibulí), pečivo
Bramborové placky se škvarky (placky z vařených brambor, pečené na sucho, přelité rozpuštěnými škvarky)
2. Paříž (1923-1940)
Smažená žabí stehýnka (žabí stehýnka obalovaná v trojobalu a smažená)
Kapr pečený s křenem (filátka z kapra zapečená
s křenem, brambory a anglickou slaninou)
3. Amerika (1940-1953)
Hovězí kližka dušená v zelenině (dušené hovězí maso s mrkví, brambory, cibulkou, rajčaty
a bylinkami
Pečená kachna, houskový knedlík, červené
zelí (díl pečených kachních prsíček doplněný
o přílohu)
Pokroutky (moučník z vařených brambor zjemněný sněhem z bílků)
4. Evropa (1953-1959)
Italské makarony podle kuchařky Marie Martinů (makarony doplněné omáčkou z rajčatové pasty,
vejci a strouhaným parmazánem
Pokroutky (moučník z vařených brambor zjemněný sněhem z bílků)
ing. N. Šauerová

HOLÍNKY DO MĚSTA

zajistili žáci a absolventi ZUŠ B. Martinů Polička.
O skvělé jídlo a profesionální obsluhu se postarali
žáci SOŠ a SOU Polička, kteří mistrně zvládali nosit jedno jídlo za druhým, vyměnit mnoho talířků
i příborů. Sladká tečka na závěr byla i tečkou symbolickou, na talíři se objevily nejen pokroutky, ale
i podobizna Bohuslava Martinů vyrobená z kakaa.
Tímto milým překvapením skončil velmi příjemný

PARDUBICKÝ HEJTMAN
V POLIČCE
pokr. ze str. 1
A protože je ROPfórum 2010 celoroční akce, pokračovat bude podzimním seminářem pro příjemce
dotací. „Půjde o výměnu zkušeností s čerpáním
unijních prostředků, zprostředkování dobré a špatné praxe i poděkování všem projektovým týmům,
které se podílejí na rozvoji severovýchodních Čech.
Na semináři se také vyhlásí výsledky soutěže věnované nejlepším regionálním projektům a současně
pokřtíme knihu věnovanou úspěšným příjemcům
a jejich projektům,“ říká Zdeněk Semorád, ředitel
Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, který se spolu s dalšími zúčastní i jarní akce v Poličce.
O ROPfóru 2010 se více dočtete na www.rada-severovychod.cz.
Mgr. Eva Jouklová, tisková mluvčí
Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod

Blíží se jaro a s ním i tání sněhu na chodnících.
Kromě nepříjemné břečky a vody v botách na nás,
běžné chodce, čeká další, mnohem záludnější a odpornější hmota. Chodníky a jejich blízké okolí jsou
plné psích exkrementů. Rozhodně jsem proti tomu,
abych po chodníku kličkovala jako zajíc, oči neustále
přilepené k zemi a sebemenší nepozornost si odnesla
na botách v podobě páchnoucí hromádky. Majitelé
psů, pokud dokážete dávat lásku psovi, nebuďte necitelní a bezohlední k lidem! Když si pořídíte domácího
miláčka, berete na sebe i zodpovědnost za jeho chování na veřejnosti a je naprosto logické, že po jeho
přirozené potřebě proběhnout se a vyvenčit, uklidíte
výsledek této aktivity. Očekávám též větší dohled
a případné postihy ze strany policie, jinak si opravdu
budu myslet, že v naší společnosti je pes stavěn výše
než člověk.
Hana Popelková

ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města
Poličky konané dne 1. března 2010
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo se společností COLAS CZ, as.,
Praha 9 na akci „Rozšíření průmyslové zóny
v Poličce – II. etapa“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje navýšení některých cen jednotlivých položek Ceníku služeb a výkonů společnosti T.E.S., s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro
otevírání obálek s nabídkami na akci „Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova
1010 – 1013“ dle důvodové zprávy v tomto složení: RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Ing. Petr Šafář, RSDr.
Ivan Chudý, Jiří Mach, Josef Dřínovský, Ing. Jiří
Dvorský, Ing. Pavel Sodomka. Náhradníkem komise RM jmenuje Mgr. Jaromíra Kašpara.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci
„Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka – Polička, I. etapa (Bílý potok) – přítoky“
s firmou ŠINDLAR s.r.o., provozovna Hradec
Králové 3 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o dílo na akci „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka – Polička, I. etapa
(Bílý potok)“ uzavřené dne 28. 8. 2009 s firmou
ŠINDLAR s.r.o., provozovna Hradec Králové 3
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo, jejímž
předmětem je kácení lip na hřbitově u sv. Michaela v Poličce s firmou Zahrada Harta, s.r.o.,
Vysoké Mýto dle důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města
Poličky konané dne 15. března 2010
RM schvaluje zadání zpracování 1. aktualizace Územně analytických podkladů pro správní
obvod Obce s rozšířenou působností Polička

původnímu zpracovateli Územně analytických
podkladů firmě GEOS LASER STAR, spol. s r.o.,
Hradec Králové, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou GEOS LASER STAR, spol. s r.o., Hradec
Králové na „Zpracování aktualizace Územně
analytických podkladů pro správní obvod Obce
s rozšířenou působností Polička“, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou ISES, s.r.o., Praha 6 na „Zpracování Plánu
odpadového hospodářství původce města Poličky“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností T.E.S. s.r.o. Polička na zajištění údržby,
servisu a kontroly skateparku v areálu Základní
školy Na Lukách Polička dle důvodové zprávy.
RM schvaluje spolupráci a vstup do partnerství s o. s. MaTami, centrum pro rodinu, Polička
pro předkládání žádosti projektu Partnerství pro
rodinu a rovné příležitosti v Pardubickém kraji,
z grantového programu Lidské zdroje a zaměstnanost dle důvodové zprávy.
RM souhlasí se záměrem „Výstavby fotovoltaické elektrárny Polička I“ v oblasti průmyslové
zóny T. Novákové v Poličce a v této souvislosti
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí nájemní
smlouvě, jejímž předmětem bude budoucí pronájem části pozemku p. č. 1210/2 o výměře cca
4600 m 2 , části pozemku p. č. 1210/12 o výměře
cca 10000 m 2 a části pozemku p. č. 1210/13 o výměře cca 1400 m 2 v k. ú. Polička dle důvodové
zprávy.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

KLUB ZDRAVÍ VÁS ZVE NA DUBNOVÉ SETKÁNÍ
Kolikrát se vám stalo, že jste přišli domů roz- originál co do složení receptu i použití surovin. Na
ladění, protože jste v pátek před prodlouženým
chleba se vydělává (pořád) těžce a o tom a nejen
víkendem nesehnali v žádném místním pekařství
o tom si s vámi bude Aleš povídat v okénku pro
ani jiném obchodě s potravinami ani kousek
zamyšlení na téma „Každodenní chléb“. O chlebu
chleba? Ani s prodlouženou trvanlivostí, balený
je spousta přísloví. Jedno říká „koho chleba jíš,
a krájený. Rodina a ani vy sami jste možná v tu
toho píseň zpívej“, jiné vypozorovalo zákonitost
chvíli netoužili po ničem tak, jako po vůni, kterou
padání krajíce na namazanou stranu (prý kvůli
zaplní byt čerstvě upečený chleba. Takový, který
těžišti, ale já vím, že jde o zákon schválnosti).
chutná s čímkoli, ale i jen tak, samotný. A ta křuPřed námi jsou svátky velikonoc. Původní
pavá kůrka!
význam se většině dnešního postmoderního
O dobrém člověku se říká, že je jako chleba. světa vytratil a zůstala jen jakási bujarost svátA chléb se prý nikdy nepřejí. Dnes ho často na- ků jara spojená s barevnými vejci a pomlázkou.
jdeme již po dvou dnech od nákupu se stopami
Přitom většina těch, kteří si říkají křesťané, zná
plísně. Přitom kdysi se pekl chleba do zásoby i na
pravý smysl a symboliku, která se ukrývá v tomto
čtrnáct dní dopředu. Čerstvě upečený byl lahůdka, svátku a v Knize knih zapsané výroky toho, který
ale i poslední bochníky byly stále ještě k chuti.
sám sebe nazývá živým chlebem. Živým proto, že
Jako malá jsem chodila mamince s ostatními
denní sycení se jím vede k životu v plnosti, nikoli
dětmi nakupovat chleba k vesnickému pekaři, k živoření. Nejznámější modlitba je kromě jiných
který pekl obrovské kulaté pecny a navíc nás po- věcí rovněž prosbou za každodenní chléb. Chléb
daroval křupavými rohlíky. Než jsme došli domů, se solí se dává jako symbol úcty i zahraničním
snědli jsme nejen ty rohlíky, ale většinou jsme
státním návštěvám. I Božena Němcová ve své
odloupali i kus pecnu tam, kde byla prasklina. „Babičce“ krásně popsala vztah, který kdysi lidé
Moje maminka ostatně vždycky kupovala jedině
k chlebu, jemuž říkali Boží dar, měli. Možná není
popraskaný chleba, z toho přebytečná pára dobře
špatné učit se z minulosti pro budoucnost.
vyšla a chleba neměl brousek ani jiné chuťové
Přeji vám, abyste prožili, budete-li chtít, krásné
vady.
duchovní velikonoční svátky A naučte se vážit
Klub zdraví vám nabízí možnost, jak si vyzkou- si i tak obyčejné věci, jako je náš vezdejší chléb.
šet moderní vynález, který vás zbaví nepříjemnos- Aby vám chutnal, abyste ho měli vždycky po ruce,
tí popsaných výše. Zveme vás na přednášku Aleše
když zasednete sami, s rodinou nebo přáteli ke
Kociána „Domácí pekárny (umíme péci nejen
stolu. Pořád totiž patříme k té části světa, kde se
chleba) „ s praktickou ukázkou pečení i ochutnáv- nemusí umírat hladem. „Není takové hroudy zlata,
kou různých druhů v domácí pekárně upečených
která by vyvážila skývu chleba“ je slovanské příchlebů. Možná jste si pekárnu koupili a teď vám
sloví. Buďme vděční za to, co máme teď.
zahálí. Přijďte a oživte si s námi tu radost, která
Spolu s celým týmem se těším na setkání s vánastane, když přístroj oznámí zvukem, že má upe- mi a do té doby buďte zdrávi,
čeno. Chléb z domácí pekárny je totiž pouze váš
Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ V POLIČCE
Z historie sboru – díl druhý – od založení
do roku 1913
V roce 1881 byl pořízen spolkový prapor
u firmy Trenkwaldovy v Praze za 197 zl. Nápisy
na stuhy zdarma vyšila paní Štěpánová, matkou
praporu byla paní Hübschová, kmotrami paní Tunerová a Smrčková. Slavnost svěcení praporu byla
spojena se župním sjezdem hasičstva.
První rozsáhlý požár po založení hasičského
sboru řádil ve městě ve dnech 26. a 27. června
1889. Vypukl v Litomyšlské ulici v čísle 32. Protože bylo velké sucho a rybník byl vypuštěn,
přenesl se požár na sousední budovy č. 31, 33
a 248 a odlétávající hořící kusy lepenky zapálily
na Bídě domky č. 3, 4, 5, 6, 7 a 220. Na čísle 7
hasiči strhli střechu a tím oheň omezili. Plameny
však přeskočily hradby a zachvátily č. 212 v Nové ulici, pak kůlnu u č. 178 a chlév i skladiště
u č. 179. Odtud požár přeskočil do Růžové uličky
na příbytek pana Slezáka a odtud znovu do Nové
ulice na č. 199, 200, 201, 202, 196 a 195. Požár
skončil na domku pana Kozla č. 235 a na trestnici
č. 203. Ještě druhý den shořely stáje č. 130 a 131
a dále pak chlév č. 132 na horním předměstí. Za
tento zásah obdržel sbor díkůvzdání a pochvalné
uznání od městské rady.
Dne 14. července roku 1896 oslavil sbor za
účasti dvanácti sborů z okolí a všech spolků ve
městě, dvacetileté jubileum svého trvání. Oslavy
začaly za svítání budíčkem střelbou a hudbou
městem. Pokračovaly uvítáním hostů sborem
a hudbou a průvodem městem před radnici, kde
byli hosté uvítáni starostou města a velitelem
sboru. Pak následovaly slavné služby boží, předání pamětní knihy zástupcům sboru od starosty
města a odpoledne proběhla mimořádná valná
hromada. Oslavy pokračovaly v odpoledních
hodinách poplachovým a požárním cvičením,
výletem do Liboháje a večer věnečkem v Lázních. Dne 15. září se sbor zúčastnil slavnosti při
příležitosti otevření dráhy pro dopravu Polička
– Svitavy. V tomto roce bylo na horním předměstí
postaveno hasičské skladiště se strážnicí. V roce
1897 se sbor zúčastnil též slavnosti při otevření
dráhy Polička – Skuteč.
V roce 1900 bylo pořízeno nové sborové
razítko s městským znakem a dne 17. června se
zúčastnil s hudbou a praporem slavnosti svěcení
spolkového praporu Sboru dobrovolných hasičů
v Kamenci. Tato slavnost byla spojena se sjezdem
hasičské jednoty okresu poličského.
V roce 1907 byla zakoupena parní stříkačka
od firmy R. A. Smékal, čímž sbor velice získal na
výkonnosti. Na podzim roku 1911 byl pro sbor
zakoupen velice důležitý mechanický žebřík, 18 m
dlouhý, za 1800 K. Pořídilo se také 260 m nových
hadic, 3 savé hady a 1 naviják.
Roku 1913 bylo na valné hromadě odsouhlaseno založení dorostu při sboru. Jeho cvičitelem
byl zvolen Emil Šmíd a pro 27 dorostenců pořídila
obec obleky a menší žebříky. První cvičení dorostu bylo dne 20. dubna. Dne 23. června vznikl velký požár v čísle 77. Poněvadž domky nebyly od
sebe odděleny štíty, vyhořelo 22 čísel. Při tomto
ohni se vyznamenal i dorost sboru, cvičitel dorostu obdržel od městské rady pochvalný dekret.
Činnost výjezdové jednotky v měsíci únoru 2010
Dne 2. února byla jednotka povolána na pomoc při vytažení zapadlého nákladního vozidla
v Širokém Dole, ve spolupráci s profesionální
jednotkou ze Svitav. Dne 3. února hasiči odstranili sníh ze střechy Mateřské školy Luční. Požár
stropní konstrukce okolo komína vzbudil majitele
bytu v ranních hodinách dne 3. února na Zákrejsově ulici v Poličce. Na místě zasahovaly jednotky
HZS Polička a SDH Polička. Strojníci se v únoru
zúčastnili každoroční pravidelné odborné přípravy, která se konala ve stanici v Poličce.
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KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB JE VĚCÍ NÁS VŠECH
V roce 2006 přijalo město Polička Komunitní plán
sociálních služeb do roku 2010. Jedná se o dokument,
který je nezbytným předpokladem udržení a rozvoje
sociálních služeb v oblasti investičních a lidských
zdrojů. Od roku 2006 se mnohé změnilo, nastal
čas pro aktualizaci komunitního plánu. Garantem
vzniku dokumentu pro následné čtyři roky je opět
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ v Poličce,
nezbytná je ovšem spolupráce odborníků s aktivními
a potenciálními uživateli sociálních služeb. Komunitní plánování zahrne čtyři základní skupiny: seniory,
handicepované občany, děti a mládež, občany ohrožené sociálním vyloučením (lidé bez domova, příslušníci etnických minorit, dlouhodobě nezaměstnaní,
…). Prosíme všechny, kdo by se chtěli na přípravě
Komunitního plánu sociálních služeb města Poličky
a jeho částí podílet, aby se co nejdříve ozvali Bc.
Martině Černíkové, OSVZ, tel. č.: 461 723 844, e-mail:
cernikova@policka. org.
Poznámka: Pravděpodobně v květnu 2010 bude
do měsíčníku Jitřenka přiložen dotazník, tykající se
problematiky sociálních (a zdravotnických) služeb.
Výsledky šetření budou podstatnou složkou plánovacího procesu městských aktivit v letech 2011 – 2014.

BYLI JSME NA MARTINŮ
Nově založené občanské sdružení Náš Martinů
uskutečnilo první krůček ve svém záměru přiblížit
dílo poličského rodáka široké veřejnosti. Ve čtvrtek
18. března byl v hudebním sále Centra Bohuslava Martinů zahájen dlouhodobý cyklus poslechových večerů
nazvaných Pojďme na Martinů. Cílem pořadu je neformální a atraktivní formou zaujmout pro hudbu Martinů
i návštěvníky, kteří vážnou hudbu obvykle neposlouchají, její kouzlo teprve objevují a nebo z různých
důvodů mají dojem, že pro ně asi není. Přitom dílo
Bohuslava Martinů je tak rozmanité, že má velký potenciál oslovit posluchače různého hudebního vkusu.
Jádro pořadu spočívá v poslechu krátkých hudebních
ukázek, který je doplněn stručnou charakteristikou
jednotlivých skladeb a pečlivě připravenou prezentací
bohatého obrazového materiálu.
Tématem prvního večera byly Kantáty a oratoria.
V úvodu jsme si užili trochu hororu s umrlcem z balady Svatební košile, abychom záhy byli ukonejšeni
idylickou hudbou z cyklu Kytice. Následovaly čtyři
proslulé kantáty na texty básníka Miloslava Bureše
včetně jedné z nejznámějších a nejoblíbenějších skladeb Martinů věnovanou „našemu kraji“, Otvírání studánek. Kromě toho, že jsme si s poutníkem podávali
klíč od domova, jsme se také dověděli Mikešovu fintu,
jak obelstít mráz a sníh (což se poličákům může ještě
i v těchto dnech hodit), a názorně zjistili, co mají společného Martinů a Puccini. Společně s námi, návštěvníky všeho věku z Poličky i širšího okolí, byl toho
večera přítomen i sám Martinů. S lehkým úsměvem
vše sledoval „navarhanyhrajícípedály-šlapající“ z autokarikatury na zdi muzejního sálku. A zdá se, že byl
spokojen. Díky obdivuhodnému badatelskému výkonu a originální formě přednesu zapáleného milovníka
hudby Jardy Novotného jsme se dověděli souvislosti,
o kterých neměl tušení možná ani sám skladatel.
Snad se tedy chvílemi červenal, určitě se ale dobře
bavil a od srdce zasmál. Rozhodně měl radost z toho,
že se v Poličce jeho hudba poslouchá. K pohodové atmosféře přispělo i výborné občerstvení, které obětavě
připravili členové spolku Náš Martinů. Večer uzavřelo
hlasování v hitparádě hudebních ukázek, kterých bylo
patnáct, stejně jako otázek závěrečného dobrovolného
testu. Pozorní posluchači tak měli možnost vyhrát
drobné ceny, které do soutěže věnovalo město Polička, Městská knihovna v Poličce a Centrum Bohuslava
Martinů. Příští poslechový večer se bude konat ve
středu 21. dubna a jeho tématem bude druhý díl kantátové tvorby. Tak neváhejte a pojďte na Martinů!
Lucie Jirglová
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DEN ZEMĚ 2010 – PŘIJĎTE SI ZASADIT STROM U BÝVALÉ VLEČKY
Letošní den země jsme se rozhodli poctít přímým
činem k vylepšení životního prostředí. Podél tratě bývalé vlečky, dnes již sportovně turistické cesty od mlýna a nově postavené čtvrti RD po křižovatku z Poličky
na Jedlovou a Modřec, se v sobotu 24. 4. 2010 budou
sázet stromky. Bude to však netradičně ve spolupráci
několika organizací a veřejnosti. ČSOP připraví sazenice stromků a keřů, určitou zásobu nářadí a na určená
místa si budete moci právě vy (rodina či jednotlivec)
zasadit strom. Oblastní charita Polička udělá keramické
památeční placky, skauti připraví oheň, na kterém si
budete moci opéct buřty. Město Polička pokryje část
financování a s organizací pomáhá A21 Polička.
Přijďte tedy 24. 4. 2010 od 9 do 12 hodin v pracovním oblečení, pokud možno i nějaké použitelné
nářadí a zasaďte si svůj rodinný strom. Počítejte s tím,
že může být i rozmoklá bahnitá půda, takže tomu přizpůsobte i své boty.
Kromě této akce chystáme společně s Richardem
Brabcem z SVČ Mozaika a ing. Evou Janečkovou
z Ekocentra Skřítek akci pro školy přímo na Den
Země.

René Habrman

KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Duben 2010
KINO POLIČKA
úterý
6. 4.

středa
7. 4.

velký sál TD v 19.00 hodin
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Komedie režiséra Zdeňka Trošky, která je
natočena podle knihy Miloslava Švandrlíka.
V lehké komediální nadsázce sledujeme
příběh slušného, hodného, ale do dnešního života se skoro nehodícího doktora. Byť
svědomitým lékařem, neumí svého povolání či poslání využít ke svému prospěchu
jako jiní jeho kolegové ze studií nebo ze
špitálu. Spokojen se svým životem po boku
hezké manželky a, bohužel, úděsné tchyně
v panelákovém bytě 2+1 ochotně a v jakoukoliv dobu vyhoví prosbám všech, kteří
zazvoní u jejich bytu, žádajíc jeho služby.
Svou pokornou skromností a ochotou pobuřuje svou tchyni, která by ráda měla za
zetě doktora s velkým D, tedy někoho, kdo
je především uznávanou osobností, vydělávající velké peníze...
Komedie, ČR, 102 minut, přístupný
Vstupné: 70,- Kč
velký sál TD v 8.15 hodin
PROTEKTOR
Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří
na pozadí válečného dramatu prožívají
vlastní drama soukromé. Milostné drama,
ČR, 2009, 100 minut, do 12 let nepřístupný
Filmové představení pro střední školy
Vstupné: 45,- Kč

čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
8. 4.
POUTA
Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení a útěku. Hybatelem příběhu
je Antonín, nevyzpytatelná osobnost, nebezpečná svému okolí, s mocí a možnostmi příslušníka tajné policie v totalitním
režimu. Za svým cílem jde sebezničujícím
způsobem.
Thriller, ČR, 145 minut, přístupný od 12 let
Vstupné: 60,- Kč
čtvrtek velký sál TD v 18.00 hodin
15. 4. DEŠŤOVÁ VÍLA
Klasická romantická pohádka o dobru
a zlu. Dešťová víla jde krajem převlečená

za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi
dobro a láska. Rozhodne se proto, že jim
vezme vodu...
Ale nebojte, jak už to v pohádkách bývá,
nakonec dobro a láska zvítězí.
Pohádka, ČR, 96 minut, přístupný
Vstupné: 70,- Kč
úterý velký sál TD v 19.00 hodin
27. 4. ŽENY V POKUŠENÍ
Nová vášnivá komedie režiséra Jiřího
Vejdělka s hvězdným hereckým obsazením v čele s Eliškou Balzerovou v životní
filmové roli.
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice
na manželské problémy jednoho dne
zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší
se svými pacienty. Její manžel je přistižen
in flagranti s mladší ženou a Helena brzy
bezradně stojí na prahu nového života.
Dvacetiletá dcera chce být matce oporou,
zároveň se však potýká s nástrahami
vlastní první opravdové lásky. Pomocnou
ruku nabízí k Helenině zděšení i matka,
bývalá herečka, která na všechny situace
aplikuje svéráznou školu života. Výstřední dáma má zaručený recept: nahradit
nepořádného chlapa chlapem pořádným.
Tři docela rozdílné ženy zjišťují, jak moc
jsou si podobné a pokud se má něco vyřešit, chce to nadhled, humor a neztrácet
hlavu ani naději.
Komedie, ČR, 118 minut, přístupný
Vstupné: 70,- Kč
čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
29. 4. VLKODLAK
Když je měsíc v úplňku, legenda ožívá.
Od chvíle, kdy ve filmové klasice studia
Universal zoufalý vlkodlak poprvé zavyl
na měsíc, uplynulo už skoro sedmdesát let,
přesto postava spořádaného člověka, který
se pod vlivem úplňku mění v krvelačnou
bestii, nepřestává diváky fascinovat.
Horor, VB, 102 minut, přístupný od 15 let
Vstupné: 65,- Kč

Litomyšl
7. 4. od 19.30 hod. / Smetanův dům
4TET Jiřího Korna - koncert
Od 11. 4. Út - Ne 9-12, 13-16 / Dům U Rytířů
Boží Spiš a Litomyšl
Výstava fotografií známého slovenského
fotografa P. Župníka.
16. 4. od 20.00 hod. / Music Club Kotelna
Vypsaná fixa - koncert hudební
skupiny
Svitavy
2. 4. od 19.00 hod. / Fabrika
Mňága a Žďorp
Koncert hudební skupiny, na stání
17. 4. od 19.00 hod. / Fabrika
Hudební kavárna - Rudy Linka a Bobo
Stenson
Koncert se stolovou úpravou při svíčkách.
20. 4. od 19.00 hod. / Fabrika
Kamil Střihavka&Leaders!
Koncert na stání, Best of Tour !
Po celý měsíc duben akce s tématikou holocaustu.
Moravská Třebová
3. 4. od 14.00 hod. / zámek
Zahájení nové zámecké sezóny
Dobová huba, pohádky a kejklířská vystoupení, historická řemesla …
12. 4. od 17.00 hod. /sál sociálních služeb města
Cesta do Iráku
Cestopisná přednáška P. Goldmanna
22 - 26. 4. / dvorana muzea, zámek
Dny slovenské kultury
Edit Piaf, divadlo PARADAJZ PIKČR, koncert skupiny HORKÝŽE SLÍŽE a další
Vysoké Mýto
10. 4. od 20.00 hod. / Městský klub
Koncert. Michal Prokop trio
17. 4. od 20.00 hod. / Městský klub
Koncert. Sváťa Karásek a londýn,
Oboroh
18. 4. – 9. 5. od 10.00 hod. / Městská galerie
Svatopluk Pitra - Vernisáž a výstava
Mgr. Jan Matouš
VV Českomoravské pomezí

MALÁ POZVÁNKA
NA LETOŠNÍ 13. ROČNÍK FESTIVALU

Martinů Fest 2010 Polička
Pátek 14. 5. 2010, Tylův dům
Klavírní duo Ardašev

INFORMACE PRO BUDOUCÍ TANEČNÍKY
Zájemcům o ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PODZIM 2010
oznamujeme, že zápis do tohoto podzimního
běhu bude probíhat od 26. května do 9. června
2010 v kanceláři Tylova domu v Poličce.
Přihlášky si můžete vyzvednout od 10. května
2010 v Tylově domě, v Informačním centru
Polička, popřípadě stáhnout z internetových
stránek www.tyluvdum.cz.

Úterý 18. 5. 2010, Tylův dům
Q VOX – mužské vokální kvarteto
Pátek 21. 5. 2010, kostel sv. Jakuba
Pavel Černý – varhany
Neděle 23. 5. 2010, kostel sv. Jakuba
Filharmonie Bohuslava Martinů – Zlín
Bohuslav Matoušek – housle
Stanislav Vavřínek – dirigent
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TYLŮV DŮM POLIČKA

INFORMACE Z KNIHOVNY
Výstavy
od 1. do 23. dubna
2010 Farní charita Polička - Čas slonů Fotografie,
obrazy a keramika dokumentující činnost charity
za poslední rok
od 24. 4 do 29. 5.
Pavel Vácha – Jazzové
vzpomínky Kolekce portrétů jazzových hudebníků objektivem známého pražského fotografa.
Pohoda džez.
pátek 2. 4. – neděle 4. 4. v parku u Bohouše
Celonárodní čtení Bible 2010
Křesťané z Poličky ve spolupráci s městskou knihovnou vás zvou na Celonárodní
čtení Bible 2010. Přijďte si přečíst svůj kousek z Bible!
čtvrtek 8. dubna od 19.00 v čítárně knihovny
Cestovatelský večírek – Barma
Okouzlující země žvýkačů betelu sevřená vojenskou represí. Jak vypadá život
v jedné z nejzáhadnějších zemí světa?
Proč muži nosí sukně, ženy si zdobí tváře
make-upem ze santalového dřeva a děti
křičí na cizince byebye? Pojďme společně odkrýt odpovědi na některé z otázek,
které se při zmínce o této zemi derou na
povrch…
pondělí 12.dubna od 19.00 v čítárně knihovny
Slasti a strasti překladatele Bible aneb Je Bible
aktuální?
Povídání s Michalem Krchňákem, jedním
z překladatelů nového studijného vydání
Bible. Řeč bude nejen o překladatelské
práci, ale také o knize knih jako takové.
Pozor: Vhodné i pro pohany!!!
čtvrtek 22. dubna 2010 od 19.00 v Centru Bohuslava
Martinů
Pojďme na Martinů
Kantáty a oratoria II. Jaroslav Novotný
a členové spolku Náš Martinů vás provedou dalšími výtečnými kousky našeho
slavného rodáka. Tentokrát zazní Česká
rapsodie, Polní mše, Hymnus k svatému
Jakubu, Hora tří světel, Gilgameš a Proroctví Izaiášovo. Vstupné 20,- Kč
neděle 25.dubna od 16.00 v Centru Bohuslava
Martinů
Dětské divadlo: Buchty a loutky
Zlatá husa Tři bratři, krásná princezna,
rozlobený pan král a jedna hodná obryně
ve zbrusu nové pohádce věhlasných divadelních hračičků. Pro děti od 3 let. Vstupné
40,- Kč
Více na www.knihovna.policka.org. Nově je
knihovna taky na „Fejsbůku!“
Poetická pozvánka závěrem:
Jaroslav Seifert
Nejkrásnější bývá šílená
Slyším to, co jiní neslyší,
bosé nohy chodit po plyši.
Vzdechy pod pečetí v dopise,
chvění strun, když struny nechví se.
Prchávaje někdy od lidí,
vidím to, co jiní nevidí.
Lásku, která oblékla se v smích,
skrývajíc se v řasách na očích.
Když má ještě vločky v kadeři,
vidím kvésti růži na keři.
Zaslechl jsem lásku odcházet,
když se prvně rtů mých dotkl ret.
Kdo mé naději však zabrání
- ani strach, že přijde zklamání,
abych nekles pod tvá kolena.
Nejkrásnější bývá šílená.
Poetický klub U chrámu páně ve čtvrtek
22. dubna od sedmi večer
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pondělí - středa
velký sál TD
12. - 14. 4. MLÁDÍ A BOHUSLAV MARTINŮ
Soutěžní přehlídka žáků hudebního, tanečního a výtvarného zaměření. Přihlášeno
je přes 160 soutěžících z celé republiky.
Přehlídka je tematicky zaměřená na dílo
Bohuslava Martinů.
Pořádá ZUŠ Bohuslava Martinů ve spolupráci s Tylovým domem.
Přístupno veřejnosti
pondělí malý sál Tylova domu
12. 4. PŘEDVÁDĚCÍ AKCE
Pronájem
úterý
13. 4.

pátek
16. 4.

velký sál TD v 19.00 hodin
Jaroslav Vostrý
TŘI V TOM
Ztřeštěná komedie vyniká vtipem, zápletkami, fantazií, originalitou a množstvím
gagů. Její autor Jaroslav Vostrý musel z důvodu zákazu činnosti původně napsat jako
autora svého tehdejšího kolegu a přítele
Jiřího Menzela. Ten ji také režíroval v roce
1978 v Činoherním klubu. Účinkují herci
Divadla Šumperk
Hra je uvedena v rámci divadelní abonentní sezóny JARO 2010
Prodej zbylých vstupenek v ceně: 190, 230,
250,- Kč
velký sál TD od 20.00 hodin
POLIČKA JAZZ FESTIVAL 2010
Vertigo Quintet & Dorota Barová
(CZ/SK)
Rudy Linka & Bobo Stenson Duo
(USA/Swe)
Peter Lipa Band (SK/CZ)
Vstupné:
sezení 200,-Kč (předprodej 170,-Kč)
stání 160,-Kč (předprodej 130,-Kč)

sobota velký sál TD od 19.00 hodin
17. 4.
POLIČKA JAZZ FESTIVAL 2010
Inner Spaces Quintet (CZ/PL)
Organic quartet & Bucinatores big
band (CZ)
Duende (Gruzie/CZ) ~ Madfinger (CZ)
Vstupné:
sezení 200,-Kč (předprodej 170,-Kč)
stání 160,-Kč (předprodej 130,-Kč)
neděle velký sál TD v 19.00 hodin
18. 4. POLIČKA JAZZ FESTIVAL 2010
NOVECENTO
Literárně – jazzové představení, účinkují
David Prachař (cena Thálie 2006 za tuto
roli) a Emil Viklický. Strhující příběh mimořádného člověka, tajemného geniálního
klavíristy. Odehrává se na zaoceánské
lodi, kde námořníci naleznou v podpalubí
odložené dítě. Z malého chlapce vyroste
geniální klavírista, který uchvacuje pasažéry svou hudbou v rytmu moře, při níž prý
tančil i Bůh...
Vstupné: 150,- Kč (předprodej 120,- Kč)
středa
21. 4.

velký sál TD v 18.00 hodin
RUSKO
Země plná překvapení (Od Karpat až
k Bajkalu - hledání přirozeného způsobu
života a nedotčené přírody)
LEOŠ ŠIMÁNEK uvede v derniéře svoji velkoplošnou panoramatickou live-diashow
se šesti projektory.
Vstupné: 130,- Kč (předprodej 100,- Kč)
čtvrtek malý sál TD v 16.30 hodin
22. 4. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

pátek
23. 4.

vestibul TD od 10.00 do 16.00 hodin
PRODEJ OBUVI
Pronájem

sobota velký sál TD - od 14.00 do 18.00 hodin
stolová úprava
24. 4. ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Příznivcům dechové hudby tento měsíc
zahraje POHORANKA.
Odpoledne vystoupí s krátkým programem
country tanců členi tanečního kroužku
BESEDA při Univerzitě třetího věku v DPS
„Penzion“ Polička.
Vstupné: 50,- Kč
pondělí velký sál TD v 10.00 hodin
26. 4. O BALYNCE
aneb O dobrém štěněti a třídě nízkých
kamarádů.
Balynka, právě zatoulané štěně, potká
oranžového kocoura Roberta, kocour Robert je totiž čaroděj. V zaneřáděné zahradě
mu kouzla neprocházejí. Proč?... To vyřeší
Balynka.
Hrají herci Karlovarského hudebního divadla
Školní představení pro děti z mateřských
škol a I. stupně ZŠ
Vstupné: 35,- Kč
úterý
27. 4.

malý sál TD od 8.00 hodin
POLIČSKÝ SKŘIVAN
Pěvecká soutěž pro děti ze základních škol
a studenty.
Pořádá Středisko volného času Mozaika ve
spolupráci s Tylovým domem.

Tylův dům Polička pořádá
JEDNODENNÍ SEMINÁŘ S IFETEM HODŽIČEM NA TÉMA

„RELAXACE“
a relaxační ozdravné techniky
Program semináře:
- Ánanda jóga – tj. jóga podle indického učitele Jóganandy
- jógové pozice, dechové a protahovací cviky
hlavní zaměření bude na relaxaci a relaxační techniky
- jóga nidra, tj. hluboká relaxace
- jak používat tvůrčí představivost mysli pro hluboké uvolnění
a zbavení se napětí a stresu
sobota 29. května 2010
prostory Tylova domu 10.00 - 17.00 hodin
po semináři se mohou zájemci zúčastnit zpívání manter od
17.30 do 18.30 hodin
cena: 400 Kč
přihláška v kanceláři Tylova domu v Poličce
do čtvrtka 20. 5. 2010, po tomto termínu pouze v případě
volných míst. Přihláška je závazná platbou - možno využít
platbu přes účet.
Počet účastníků je omezen.
seminář vede – Ifet Hodžič z Prahy, který je představitelem ánanda jógy v Čechách – www. anandajoga. cz
informace: Marie Hrstková
telefon: 461 725 204, mobil: 736 75 26 29
e-mail: kurzy @tyluvdum.cz
www.tyluvdum. cz

VĚRA ŠPINAROVÁ
6. května 2010
Tylův dům Polička

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
VELIKONOCE NA HRADĚ
- velikonoční i jiné dílny pro děti
i dospělé
- příjezd družiny krále Přemysla
Otakara II. na hrad
- historická řemesla
- vystoupení: SHŠ Klíč a Meč
folklorní soubor Lubeňáček
děti z MŠ Rozmarýnek
folková skupina Věneband Litomyšl
Termín: víkend 3. a 4. 4. 2010
Čas:
od 9.00 do 17.00 hod
Místo:
Hrad Svojanov
Info:
Radka Sobolová
O Velikonocích na Hradě Svojanov proběhne SOUTĚŽ O NEJVĚTŠÍ UPLETENOU
POMLÁZKU, donesené pomlázky budou vysázeny v areálu hradu.
KERAMICKÉ ODPOLEDNE
- keramická dílna pro školní děti,
mládež i dospělé popř. rodiče s dětmi
- volné téma
Termín: středa 21. 4. 2010 - modelace
středa 28. 4. 2010 - dekorování
Čas:
od 17.00 hod do 19.30 hod
dekorování cca 1 - 1,5 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
děti 90,- Kč, s členskou kartou 80,Kč
dospělí 150,- Kč, s členskou kartou
140,- Kč
Přihlášky do 12. 4. 2010
- počet účastníků omezen
Lektor: Radka Sobolová
možnost přihlášení na akci na www.
mozaika-policka.cz
ZVÍŘÁTKA Z PONOŽEK
- dílna pro děti, studenty a dospělé
- přijďte si ušít mazlíčka z ponožek
Termín: středa 21. 4. 2010
Čas:
od 17.00 do 19.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
30,- Kč
S sebou: ponožky (1pár = 1pes)
(„spací“ - různobarevné, nejlépe zakoupené na tržnici, pár cca 15,- Kč)
Přihlášky: do 20. 4. 2010 – počet účastníků je
omezen
Lektorka: Irena Chroustovská
možnost přihlášení na akci na www.
mozaika-policka.cz
EFT PRO KAŽDÉHO
diskusní přednáška, vstup volný, bez
přihlášek
- co je to EFT, možnosti použití EFT,
fyzické bolesti, bolesti hlavy, strachy
a fobie, deprese, alergie, neplodnost,
nadváha, závislosti, stres, vztahy…

Termín: čtvrtek 22. 4. 2010
Čas:
od 17.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
50,- Kč
Lektor: Eva Portlová
Informace: Eva Portlová, 731 190 807
evaportlova@seznam.cz
SKLENĚNÉ ŠPERKOVÁNÍ
- výtvarná dílna pro mládež i dospělé
- vinuté perle
- originální skleněné korálky se
stanou základem vašich přívěšků
a šperků
Termín: sobota 24. 4. 2010
Čas:
9.00 konec dle zájmu
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
550,- Kč, s členskou kartou 530,- Kč
cena zahrnuje lektorné, vinuté perle,
komponenty na přívěšky a šperky
(kůže, korálky, háčky na náušnice,
zapínání,…)
S sebou: pracovní oblečení, svačinku, pitný
režim zajištěn
Přihlášky: do 19. 4. 2010
- počet účastníků je omezen
Lektor: Jiří Macoun
Info:
Radka Sobolová
možnost přihlášení na akci na www.
mozaika-policka.cz
BESEDA S MUDr. RADIMEM UZLEM
- pro studenty středních škol
Termín: úterý 4. 5. 2010
Čas:
13.00 hod
Cena:
10,- Kč
Místo:
Tylův dům Polička - velký sál
Informace: Radka Sobolová

Svč mozaika polička přijme
nové vedoucí zájmových kroužků
na školní rok 2010 - 2011
Pracujete rádi s dětmi či dospělými?
Máte zajímavé nápady?
Podělte se o ně a přijďte něco naučit i ostatní.
Uvítáme nové trendy a rádi přijmeme esteticky, sportovně, přírodovědně či jinak zaměřené tvořivé lidi, kteří mají co nabídnout.
Potřebujete - li se ve své činnosti zdokonalit, nebo se nějakou zajímavou činnost naučit,
rádi vám po dohodě zprostředkujeme a zaplatíme vzdělávací kurz.
Informace: Jitka Vápeníková,
telefon 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: vapenikova @mozaika-policka.cz

JARNÍ PRÁZDNINY
S MOZAIKOU
Na letošní jarní prázdniny poskládala Mozaika
pro děti opravdu pestrý program. V Mozaice jsme vyráběli rytířská brnění, modelovali větrné mlýny z hlíny. Na čtvrtek jsme připravili výlet do Brna, kde se
děti i rodiče vyřádili v zábavném parku Bongo. Děti
si mohly užívat zimní radovánky se zvířátky i ve Stašově, jezdily na koních, chodily na výlety do přírody
a nosily zvířátkům na přilepšenou do krmelců.
Letos probíhal prázdninový program i mimo

Mozaiku a to v Pomezí. O akce, kde pomezské děti
tvořily, vařily, tančily a užívaly si prázdnin na chalupě, byl opravdu nevídaný zájem. Jarní prázdniny
s Mozaikou si letos užívalo 88 dětí a rodičů.
Na dny školního volna připravuje Mozaika program pro děti tak, aby si každý našel to své. Akce jsou
připravovány pro děti od prvních tříd a jsou většinou
celodenní i s jídlem. Jde nám především o to, aby
u nás dítě strávilo plnohodnotně svůj volný čas, aby
si rodiče nemuseli brát dovolenou, nebo nemuseli
nechávat děti doma samotné. Podobnou formu mají
příměstské tábory, které i na letošní letní prázdniny
naleznete v naší nabídce táborů na www. mozaika-policka.cz.
Za SVČ Mozaika Polička I. Chroustovská

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
V MOZAICE
I když počasí stále ještě nevypadalo jarně a dokonce připadl i nový sníh, v Mozaice se děti už připravovaly na Velikonoce.
V dílničkách s velikonoční tématikou si děti z poličských základních škol mohly vyrobit krásné jarní
dekorace. Nabídku Velikonočního tvoření v Mozaice
využili učitelé se svými žáky v hojném počtu. Do
Mozaiky přišlo vyrábět a tvořit přes 200 dětí. Za to,
že děti odcházely spokojené a s pěknými výrobky,
děkovaly těm, které nám s Velikonočními dílnami
na Mozaice pomáhaly - Zuzce, Terezce a Věrce, ale
i Jitce, která tyto dílny pro děti připravila.
Tématické dílničky mají na Mozaice už svoji
tradici, další tvoření připravujeme ke Svátku matek.
Naší snahou je vytvořit pro děti v Mozaice bezpečné
prostředí pro rozvoj kreativity, tvořivosti, představivosti a estetického vnímání.
Za SVČ Mozaika Polička I. Chroustovská
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

BLAHOPŘEJEME
Dne 30. dubna 2010 oslaví
významné životní jubileum 90
let paní Růžena Šárková.
Milá maminko za Tvoji lásku,
péči a obětavost Ti děkují a do
dalších let mnoho zdraví přejí
dcery Jaroslava a Věra s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
30. dubna se dožívá 90 let v plné duševní
svěžesti naše teta paní Růžena Šárková z Poličky. Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
prožitých v kruhu rodiny
přejí rodiny Smolkovy, Štěpán a Zdena.

VZPOMÍNÁME
Dne 1. května 2010 by se dožil 60 let pan Stanislav Hyroš.
Stále vzpomínají
manželka
a děti s rodinami.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
DO ZUŠ B. M.
Přijímací řízení do ZUŠ B. M. Polička pro školní
rok 2010/2011 se bude konat od 6. 4. do 30. 4. ve
všech studijních oborech.
Podrobný rozpis a požadavky najdete na informačních panelech v přízemí školní budovy
(Čsl. armády 347) a na www. zusbmpolicka. cz,
případně se můžete informovat na telefonním čísle
468 00 33 12.
HUDEBNÍ:
každý pracovní den od 12.00 do 16.00 hod.
v hlavní budově, Čsl. armády 347
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ:
pondělí a úterý (6. 4., 12. 4., 13. 4., 19. 4., 20. 4.,
26. 4. a 27. 4.) od 14,00 do 16,00 hod. v budově
„Sokolovny“ – první patro vlevo
VÝTVARNÝ:
každý pracovní den od 12.00 do 16.00 hod.
v hlavní budově, Čsl. armády 347 druhé patro
vlevo
TANEČNÍ:
hromadně 29. 4. od 13.00 do 16.00 hod. v sále
školy, Čsl. armády 347, individuálně dle domluvy

NOVINKY Z MŠ LUČNÍ
Milé maminky,
opět je tu období zápisu do mateřských škol.
Přestože pro školní rok 2010-11 máme kapacitu již
naplněnu, můžete nás s vaším malým předškoláčkem navštívit.
Máte možnost využít tzv. „návštěvní dny“ vždy
ve čtvrtek, 8., 15. a 22. dubna dopoledne od 9.00 do
10.30 hod. nebo odpoledne od 14.30 do 15.30 hod.
v jednotlivých pavilonech MŠ.
Také oznamujeme, že od dubna již budou
přístupny naše webové stránky: www.mslucnipolicka.cz
Na vaši návštěvu se těší
děti a učitelky
z Mateřské školy Luční Polička.
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LETNÍ PRÁZDNINOVÉ TÁBORY SVČ MOZAIKA POLIČKA
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Věk: 1. - 4. třída
Termín: 12. 7. - 16. 7. 2010
Čas: každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo: SVČ Mozaika Polička
Cena: 1.000,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2010 s platbou
Vedoucí tábora: Jitka Vápeníková
Informace: Jitka Vápeníková, tel: 736 761 281
www.mozaika-policka.cz
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Věk: 1. – 3. třída
Termín: 19. 7. - 23. 7. 2010
Čas: každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo: SVČ Mozaika Polička
Cena: 1.000,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2010 s platbou
Vedoucí tábora: Zdeňka Švecová
Informace: Zdeňka Švecová, tel.: 736 752 624
www.mozaika-policka.cz
LETNÍ TÁBOR „ Maděra 2010“
OSTROV POKLADŮ
Věk: 1. - 9. třída
(pozor oprava !!! na tento tábor mohou děti
i z deváté třídy)
Termín: 17. 7. - 26. 7. 2010
Místo: Maděra
Ubytování: ve stanech s podsadou
Cena: 2.600,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2010 s platbou
Vedoucí tábora: Milan Matouš
Informace: Milan Matouš
www.mozaika-policka.cz
DUNAJEC 2010
TRADIČNÍ LETNÍ VODÁCKÝ POBYT
- tentokrát opět po řece Dunajec v Polsku
i na Slovensku
Věk: 11 – 99 let
Termín: 24. 7. - 31. 7. 2010
Místo: Dunajec
Ubytování: kempy podél řeky
Cena: 4.350,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2010 s platbou
Vedoucí tábora: Mgr. Vítězslav Fila

Informace: Mgr. Vítězslav Fila, tel: 731 508 282,
e-mail: vita.fila@seznam.cz
www.mozaika-policka.cz
TAJEMNÝ HRAD SVOJANOV
LETNÍ TÁBOR NA HRADĚ
S Františkem Povídálkem a jeho kamarády společně vysvobodíme hradní strašidla.
Věk: 2. - 6. třída
Termín: 6. 8. – 13. 8. 2010
Místo: Hrad Svojanov
Ubytování: hradní ubytovna
Cena: 4.100,- Kč
Přihlášky: do 30.4. 2010 s platbou
Vedoucí tábora: Radka Sobolová
Informace: Radka Sobolová, tel: 736 761 281
www.mozaika-policka.cz
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
- pořádá Středisko volného času MOZAIKA
Polička
ve spolupráci s JOOKIES - softballovým oddílem TJ Athleta Polička
Věk: 2. - 9. třída
Termín: 8. 8. - 15. 8. 2010
Místo: RZ Mladočov
Ubytování: 5 lůžkové chatky a zděná budova
Cena: 2.500,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2010 s platbou
Vedoucí tábora: Petr Cihlář
Informace: Petr Cihlář, tel: 602 423 259,
petr.cihlar@email.cz
www.mozaika-policka.cz
LETNÍ TÁBOR „ Naděje 2010“
TRADIČNÍ LETNÍ REKREAČNÍ TÁBOR
S BOHATÝM PROGRAMEM
Věk: 1. - 6. třída
Termín: 14. 8. - 21. 8. 2010
Místo: RS Naděje Svratouch - CHKO Žďárské
vrchy
Ubytování: Chatky
Cena: 2.900,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2010 s platbou
Vedoucí tábora: Richard Brabec
Informace: Richard Brabec, tel: 723 160 786
www.mozaika-policka.cz

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod TD
www.divadelniklub.cz
Petr Hruda Pulén
Výstava fotografií Pakistan - Karakora
highway, India - Ladakh
PÁTEK 2. 4. - od 19 00
VERNISÁŽ K VÝSTAVĚ FOTOGRAFIÍ
Petra Hruda Puléna
Jako hosté vystoupí - Ruda B. Beran – jevíčský
básník, a poté zahraje Kaderus Blues
Vstupné: dobrovolné
SOBOTA 3. 4. - od 20.00
BENEFICE RCK
Poslední benefiční koncert před květnovým
festivalem.
VÝSMĚCH?, SPECIÁL 95, MOČÍŇANKA, Petr
Erbes st., Banjo band DALTON, NASAĎTE SKI,
Dechový kvintet Polička a mnohá překvapení
Nazí lyžaři vstup zdarma.
Vstupné: 50,-Kč
STŘEDA 7. 4. - od 19.00
NA ZELENOU
„Med a včelí produkty v domácnosti“ Besedu
povede Zdeněk Tatíček, který je učitelem
zpracování medu a včelích produktů v domácnosti a jednatelem ZO Českého svazu včelařů
v Novém Městě na Moravě. Přiveze i několik
produktů na prodej, např. med, propolis,
pyl v různých formách - třeba v kosmetice či
pivu.
PÁTEK 9. 4. - od 20.00 DIVADELNÍ VEČÍREK
SemTamFór uvádí Orgasmus bez předsudků
Některé věci se říkají jenom v posteli.
Fiona je žena, Diego je muž. Co se ale stane,
když tito dva přátelé budou donuceni zůstat
přes noc v motelu, v pokoji s manželskou postelí? Na základě této okolnosti budete svědky
řady komediálních, místy až lechtivých, situací... Přese všechnu komediálnost, kterou Orgasmus bez předsudků nabízí, tato inscenace
odkrývá i obecnou stránku věci, a to vztahové
problémy mezi muži a ženami v současné
době.
Tato konverzační komedie získala Cenu za
inscenaci na Valašském Křoví a Divadelním
Děčíně a v rámci off-programu byla uvedena
na Jiráskově Hronově 2008. Autor: Diego Ruiz,
Fiona Bettanini
Režie: Jan Julínek
Technika: Mik Múdry, Jarek Durďák
Hrají: Milan Cimerák (Diego), Jana Žáčková
(Fiona)
Vstupné: 90,-Kč/50,-KčS
SOBOTA 10. 4. - od 18.30
Benefiční koncert pro Základní školu speciální
Bystré
Vystoupí: žáci ZŠS Bystré, Ready Kirken, Blue
Efect, Motorest band.
Výtěžek koncertu poslouží k nákupu vybavení
nově budovaných terapeutických dílen.
Vstupné: 149,-Kč/předprodej 120,-Kč IC Bystré,
Euro Oil Bystré a Tabák Kubát Polička
STŘEDA 21. 4. - od 20.00 HUDEBNÍ SKLEPY
Jedinečný, jednočlenný ,,orchestr‘‘ Circus
Ponorka.
Honza Ponocný v naprosto originálním nu-folk ,,one-man-show‘‘
Když půjdete na koncert projektu Circus Ponorka, asi budete na první pohled šokováni.
Na podium příjde jediný člověk s akustickou
kytarou a začnou se dít věci.
Během chvilky za pomoci elektronických
,,mašinek‘‘ a dvou mikrofonů poskládá zvuk

celé kapely, ve které nechybějí bicí, basa,
několik kytarových partů a dokonce pěvecký
sbor. Tím člověkem je Honza Ponocný, muzikant s bezmála dvacetiletou profesionální zkušeností, který se pokusil zkusit to jinak a stal
se tak jednou z nejzajímavějších hudebních
událostí poslední doby.
Je neuvěřitelné, jak může jednočlenná kapela
znít. Honza Ponocný se jako kytarista podílel
na více než 40 CD, produkovval několik platinových CD pro firmu Universal, má za sebou
spolupráci s řadou špičkových hudebníků
např. Steve Walsh ( Ereasure, Norah Jones),
Jean Couture (Alanis Morissette), John Riley
(Seedy Gonzales), Ivan Král atd….
Jeho písně si do svého repertoáru převzala
řada kapel a zpěváků.
AUTOR PÍSNÍ: Jeho písně nahráli například:
Anna K., H. Zeťová, M. Rottrová, L. Filipová,
I. Csáková, H. Vondráčková, V. Jelínek, Václav Koubek, Laura a její tygři, I. Hlas, Ridina
Ahmed, Ewa Farna, Aneta Langerová, John
Riley, Lucien Zell, Jean Couture nebo Bradley
Stratton.
HUDEBNÍK: Jako hudebník se podílel na
několika desítkách CD. Živě vystupoval např.
9 let s Ivanem Hlasem, nebo s Annou K., v polovině devadesátých let založil skupinu Circus
Praha, ve které zpíval americký zpěvák Bradley J. Stratton, a která vydala dvě alba u firmy
Universal. V současné době vystupuje kromě
sólového projektu s názvem Circus Ponorka
s Mekym Žbirkou a Václavem Koubkem. Napsal hudbu k celovečernímu filmu Vaterland
(premiéra srpen 2004 ) s Karlem Rodenem
v hlavní roli, píše hudbu do připravovaného
filmu o Exupéry.
Vstupné: 90,-Kč/70,-KčS
PÁTEK 23. 4. - od 20.00 KŘEST CD
Svitavská kapela Do větru pokřtí v Divadelním
klubu své nové cd Blíženci. Kapela kombinuje ve své hudbě několik stylů - písničkářský
základ dochucuje prvky jazzu, latiny, či funky
www.dovetru.cz. Kmotrem křtu bude známá
poličská parta Krajda Blues. Večer zahájí moravskotřebovští Jak to bilo.
Vstupné: 50,- Kč
SOBOTA 24. 4. - od 21.00
APREEL a.k.a. DUBEN (night of jungle & tekk)
djs: Jimmi, Krtekk, Z_by_nekk (Re.sound
Crew) a Bart158
Vstupné: 50,- Kč

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 1. 4. - od 20.00
Vše o mé matce
Drama / Komedie / Španělsko / Francie,
1999, 101 min
Hrají: Cecilia Roth, Marisa Paredes, Antonia San Juan, Penélope Cruz, Fernando Fernán Gómez, Carmen Balagué,
Pedro Almodóvar, Cayetana Guillén Cuervo,
Candela Pena
Obsah
Estéban tragicky zemřel. Bylo mu čerstvých
sedmnáct a poslední řádky v jeho deníku
patřily otci, se kterým se nikdy nesetkal,
protože matku opustil dřív, než se o existenci svého syna stačil dozvědět. Estébanova
matka se proto rozhodne vydat po stopách
svého mládí, transvestitu Lolu najít a dodatečně ho spravit o jeho otcovství. (oficiální
text distributora)

ČTVRTEK 15. 4. - od 19 00
Jazzové kino - v rámci Jazzového festivalu
Projekce dokumentů a celovečerního filmu
s hudebně jazzovou tématikou.
ČTVRTEK 22. 4. - od 20 00
Ztraceno v překladu
Drama / Komedie / Romantický USA / Japonsko, 2003, 102 min
Režie: Sofia Coppola Hrají: Bill Murray, Scarlett Johansson, Akiko Takeshita, Anna Faris,
Giovanni Ribisi.
Bob Harris (Murray) a Charlotte (Johansson)
jsou dva Američani v Tokiu. Charlotte je mladá
žena, která cestuje po světe se svým workoholickým manželem - fotografem (Ribisi), kterého
kvůli práci ani nevidí. Bob je stárnoucí filmová
hvězda, která má ve městě natočit nudnou
reklamu na whiskey. Ze svého života jsou
oba frustrovaní a nemohou spát. Jednu noc
se náhodou seznámí v hotelovém baru. Jejich
nečekané setkání rychle přeroste v přátelství.
Toulají se Tokiem a zažívají přitom neuvěřitelná setkání s jeho obyvately. Společně objevují
novou víru v sebe sama a v možnosti života.
CENA ZA KAŽDÉ PŘEDSTAVENÍ 40,- Kč
KVĚTEN 2010: Krausberry, Lety mimo, Prohrála v kartách, Vlasta Třešňák, besedy, kina,
Poličské rockoupání……..

NA ZELENOU POKRAČUJE
V rámci pokračování cyklu
besed Na zelenou vás Ekocentrum Skřítek zve na přednášku
„Med a včelí produkty v domácnosti“ ve středu 7. 4. v 19
hodin v Divadelním klubu. Besedu povede Zdeněk Tatíček, který je učitelem zpracování medu a včelích produktů v domácnosti a jednatelem ZO Českého svazu včelařů v Novém Městě na
Moravě. Na přednášce se dozvíte o různých druzích
medu, včelích produktech v domácnosti a jejich
použití, včelí kosmetice a léčivech, proč je dobré
kupovat med přímo od výrobců a další. Přiveze
i několik produktů na prodej, např. med, propolis,
pyl v různých formách - třeba v kosmetice, léčivech
či pivu, věci z vosku a výrobky z rakytníku.
Další a před prázdninami poslední beseda bude
ve středu 5. 5. v 19 hodin. V květnu je nejlepší doba
pro sázení semínek, tak jsme vybrali téma „Konopí:
obnovitelný zdroj par excellence“ opět v Divadelním klubu. Přednášku povede Michal Ruman,
předseda sdružení Konopa z Českých Budějovic.
Náplní besedy bude krátký úvod do botaniky, historie využití konopí člověkem včetně období prohibice, současné možnosti využití konopí v zemědělství,
hospodářství i medicíně, vlastnosti konopných
surovin a výrobků i příklady zpracování konopí ve
světě, textilní využití, ve stavebnictví a další. Budou
i drobné věci i na prodej.
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT PARDUBICKÉHO
KRAJE
Realizují: Kontrasty M s.r.o. ve spolupráci s Dětským informačním centrem o.s.
JAK VÁM MŮŽE PROJEKT POMOCI?
Jste rodič a máte pocit, že svému dítěti nerozumíte, máte v rodině dlouhodobé problémy
způsobené špatnou sociální situací, nevhodnou
komunikací apod.? Jsi dítě a nechápou Tě rodiče,
máš problémy se spolužáky ve škole?
KDO SE NA NÁS MŮŽE OBRÁTIT?
Děti a dospívající do 18 let ohrožení společensky nežádoucími jevy, rodiče, rodiny s nezletilými
dětmi/dítětem, které čelí nepříznivé sociální situaci
(chudoba, nezaměstnanost, zadlužení, konflikty,
osamělost rodiče ....), zejména, je-li nebezpečí, že
by tato sociální situace mohla negativně ovlivnit
výchovu a vývoj dítěte.
PRO ŘEŠENÍ VAŠÍ SITUACE VÁM NABÍZÍME:
Nácvik a upevňování rodičovských kompetencí,
správné vedení chodu domácnosti, podporu a nácvik sociálních dovedností (např. komunikační dovednosti, porozumění mezilidským vztahům), práci
s celou rodinou i s jejími členy jednotlivě.
VĚNOVAT SE VÁM BUDOU:
Sociální pracovnice - poradenství, psychoterapeutický rozhovor, mezilidské vztahy, pracovníci
v sociálních službách - nácviky dovedností, práce
s rodinou, přímá pomoc v rodině.
NEZŮSTÁVEJTE SE SVÝMI PROBLÉMY SAMI,
VYHLEDEJTE POMOC VČAS!
KDE NÁS NAJDETE?
Po, Čt: 8.00-15.00 Pá: 8.00-12.00
Denní centrum Domeček, Švermova 401, 572 01
Polička – ZŠ Na Lukách, boční vchod do tělocvičny,
tel. 605 177 027, www.dicpolicka@centrum.cz
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FESTIVAL POLIČKA JAZZ: NEJEN VÝBORNÁ MUZIKA,
ALE TAKÉ FILMY, DIVADLO A VÝSTAVA
V pořadí již 14. ročník poličského festivalu jazzu
proběhne od 15. do 18. dubna 2010. I když o této
významné kulturní události bylo již mnoho řečeno
a napsáno, připomeňme několik základních faktů:
Festival, který se každoročně koná v druhé polovině dubna, se stal skutečným pojmem pro posluchače i hudebníky a svým významem překračuje
hranice regionu. Trvale si udržuje vysokou úroveň
a mnohokrát ho navštívily velké hudební osobnosti
mezinárodní jazzové scény. Je největší akcí svého
druhu v Pardubickém kraji a patří mezi jeho nejvýznamnější festivaly. Nahrávky pořízené Českým
rozhlasem na poličském festivalu jsou slyšet v jeho
pořadech, pozornost festivalu věnují regionální
i celostátní zpravodajská média.
Původní koncepce festivalu, která zahrnovala
dva hlavní hudební večery v Tylově domě, byla
v posledních letech rozšířena o další akce. Proto
dnes k festivalu patří koncerty pro studenty gymnázia (v minulosti Jiří Stivín, Jana Koubková, letos
kapela Phisbacher NY3 z USA), či výstavy fotografií
s jazzovou tématikou (loni cyklus „Stop Time“ Jiřího
Hankeho, letos unikátní soubor historických fotografií „Jazzové vzpomínky“ od Pavla Váchy). Také
letos nechybí v programu divadlo, v neděli 18. 4.
se můžeme těšit na hudebně divadelní duet Emila
Viklického a Davida Prachaře „Novecento“, kritikou
i posluchači vysoce ceněné představení, za které
David Prachař získal cenu Thálie 2006. Letošní novinkou jsou filmy, ve čtvrtek 15.4. se v Divadelním
klubu sejdou příznivci dobrého filmu na „Jazzovém
kině“. Festival se tak postupně stal multižánrovou
kulturní událostí v Poličce.
Hlavní festivalové koncerty probíhají při stolové úpravě sálu, Tylův dům se v pátek a sobotu
promění v jazzovou kavárnu, ve které si posluchači
mohou při poslechu dobré hudby užívat sklenku

dobrého vína, piva či šálek kávy. Nejednou svižná
hudba zvedla posluchače od stolů a v sále se tančilo. Festival je nejen příležitostí slyšet dobrou hudbu,
ale i příležitostí k setkávání s přáteli.
Také letošní dramaturgie slibuje posluchačům
vynikající hudební zážitky. V pátek do Poličky

Madfinger
přijede jeden z nejlepších světových kytaristů
Rudy Linka nebo poličským dobře známá jazzová
legenda Peter Lipa se svým Bandem. V sobotu se,
mimo jiné, můžeme těšit na společné vystoupení
předního jazzového varhaníka Ondřeje Pivce, jeho
Organic Quartetu a progresivního big bandu Bucinatores Jana Jiruchy. Zavěr sobotního večera je
vyhrazen pro svižný Madfinger, který jistě nenechá
nikoho z posluchačů v klidu.
Festival jistě stojí za pozornost všech, kteří mají
rádi kvalitní a posluchačsky přívětivou hudbu a zároveň dobrou pohodu a atmosféru. Ta festivalovým
koncertům rozhodně nechybí!
Jaroslav Mareš

PROGRAM 14. ROČNÍKU FESTIVALU POLIČKA JAZZ
Čtvrtek 15. 4. 2010, Divadelní klub od 19.00 h
Jazzové kino
Projekce dokumentů a celovečerního filmu
s hudebně jazzovou tématikou
Pátek 16. 4. 2010, Divadelní klub od 12.00 h
Phisbacher NY3 (USA)
Walter Fischbacher - piano, Goran Vujicbasová kytara, Yutaka Uchida - bicí
Koncert pro studenty Gymnázia Polička
Pátek 16. 4. 2010, Tylův dům od 20.00 h
Vertigo Quintet & Dorota Barová (CZ/SK)
http://www.vertigoquintet.com
Dorota Barová - violoncello, zpěv, Marcel Bárta
- saxofony, basklarinet, Oskar Török - trubka, Vojtěch Procházka - piano, Rastislav Uhrík - kontrabas,
Daniel Šoltis - bicí Skupina Vertigo Quintet patří
k tomu vůbec nejlepšímu, co nabízí česk(oslovensk)á jazzová scéna. Kapelu, založenou v roce 2002,
tvoří pětice vynikajících mladých muzikantů. Jejich
tři alba jsou vysoce ceněna kritikou i posluchači
(Zlatý Anděl 2005), úspěšně vystoupili na mnoha
tuzemských i zahraničních festivalech. Projekt Vertigo Quintetu a zpívající violoncellistky a skladatelky Doroty Barové přináší posluchačsky přístupnou
hudbu s inspiracemi z free jazzu, world music,
soudobé vážné hudby i popu.

venského jazzu, zpěvák, skladatel a organizátor
Madfinger (CZ)
jazzového života. Už od 80. let je považován za
http://www.madfinger.cz
jednoho z nejlepších evropských jazzmanů, spoluMartin Svátek - zpěv, David Walter - klávesy,
pracoval s předními jazzovými osobnostmi, podílel
Viktor Jerman - kytara, Ondřej Pomajsl - bicí, Mase na desítkách hudebních alb. Ve svém projevu
touš Kobylka - saxofon, klarinet, Radim Genčev
vychází z blues, soulu i jazzového mainstreamu. - basová kytara Madfinger tvoří šest mladých instrumentálně schopných muzikantů, otevřených
všem vlivům současné hudby od moderního
jazzu přes funk až k popu. Ty se odrážejí v jejich výhradně vlastním repertoáru postaveném
na instrumentální a vokální zdatnosti a citu.
Madfinger mají na svém kontě dvě úspěšná alba,
vítězství na festivalu mladých jazzových skupin
Philips jazz 2006 a právem si postupně získali
dobré jméno nejen v jazzových klubech a festivalech. Šestičlennou sestavu rozšíří na koncertě
v Poličce trumpetista Petr Harmáček a trombonista Jan Jirucha.

Rozpětí jeho repertoáru sahá od klasických jazzových standardů a dixielandu přes latinskoamerický
jazz, jazzový šanson a spirituál až po funky a rock,
má mimořádnou schopnost spontánní improvizace.
S Poličkou je Lipa spojen nejen mnoha úspěšnými
koncerty, ale i jako dramaturg prvních deseti ročníků festivalu Polička Jazz.

Neděle 18. 4. 2010, Tylův dům od 19.00 h
Novecento
http://www.divadloviola.cz/novecento.htm
Literárně - jazzové představení podle divadelní hry Alessandra Baricca, účinkují David Prachař
(cena Thálie 2006 za tuto roli) a Emil Viklický,
režie Lucie Bělohradská. Strhující příběh mimořádného člověka, tajemného geniálního klavíristy.
Odehrává se na zaoceánské lodi Virginiin, kde
námořníci naleznou v podpalubí odložené dítě.

Sobota 17. 4. 2010, Tylův dům od 19.00 h
Inner Spaces Quintet (CZ/PL)
http://www.myspace.com/innerspacesquintet
Štěpánka Balcarová - trumpeta, Vít Křišťan
- piano, Luboš Soukup - saxofony, Sebastianem
Kuchczynski - bicí, Michal Kapczuk - kontrabas
Česko-polská kapela talentovaných muzikantů
vedená trumpetistkou a skladatelkou Štěpánkou
Balcarovou vznikla v roce 2009 při jazzové akademii v polských Katowicích. Navzdory krátké historii
mají hudebníci za sebou řadu úspěšných vystoupení a ocenění na soutěžích a festivalech. Většinu repertoáru tvoří vlastní kompozice pocházející z pera
tří českých muzikantů.
Ondřej Pivec Organic Quartet
& Bucinatores big band (CZ)
http://www.ondrejpivec.com
http://www.myspace.com/bucinatores
Ondřej Pivec - varhany, Libor Šmoldas - kytara,
Jakub Doležal - saxofony, Tomáš Honzem - bicí
Bucinatores big band (dirigent Jan Jirucha) Mladý jazzový varhaník Ondřej Pivec, žijící v New
Yorku, vystoupí se svým kvartetem v novém
projektu, ve kterém spolupracuje s progresivním
big bandem Bucinatores. Pivcův Organic quartet
je součástí mladé, kvalitní vlny českého jazzu
s vysokým potenciálem, hráčskou kvalitou, vyzrálým repertoárem a výjimečným uměleckým
nasazením (Zlatý Anděl 2006). Spojením kvartetu
s big bandem Jana Jiruchy vzniká osmnáctičlenné
seskupení vynikajících hudebníků, které slibuje
nevšední hudební zážitek. Jádrem repertoáru jsou
právě skladby Jana Jiruchy a Ondřeje Pivce upravené pro big band.

Rudy Linka & Bobo Stenson Duo (USA/Swe)
http://www.rudylinka.com
Rudy Linka - kytara, Bobo Stenson - piano. Rudy
Linka je nepochybně jeden z nejlepších světových
kytaristů a přední osobnost mezinárodní jazzové
scény. Po absolvování pražské konzervatoře emigroval do Švédska (1980), vystudoval stockholmskou Music Institution, studoval a později učil na
významných hudebních školách v USA, kde trvale
žije. Rudy pravidelně přijíždí nejen koncertovat, ale
je například hlavním organizátorem Bohemia Jazz
Duende (Gruzie/CZ)
Festu. Na koncertě v Poličce vystoupí s předním
http://www.duendeband.cz/
švédským jazzovým pianistou Bobo Stensonem,
Ketevan Tughushi - zpěv, Tomislav Zvardoń
se kterým loni v Rudolfinu účinkoval na oficiálním - kytara, Honza Karez - saxofony, Eva Holická
koncertě při převzetí předsednictví EU Švédskem. - basová kytara, Marian Petržela - bicí Duende, to
Posluchačům představí skladby z vlastního reperto- jsou kultivované, z jazzu vycházející písně s kapáru, zazní jazzové standardy i skladby inspirované
kami popu, rocku a ethno hudby. Duende je komlidovou hudbou.
binace zcela výjimečného a okouzlujícího hlasového projevu a výrazného charisma gruzínské
Peter Lipa Band (SK/CZ)
zpěvačky Ketevan Tughushi, spolu s precizním
http://www.peterlipa.com
instrumentálním provedením autorských skladeb
Peter Lipa - zpěv, Juraj Tatár - klávesy, Martin
profesionálními hudebníky. Česko – gruzínská
Gašpar - basová kytara, Marcel Buntaj - bicí, Michal
kapela Duende má za sebou dvě alba a mnoho
Žáček - saxofony Peter Lipa, legenda česko - slo- úspěšných vystoupení u nás i v zahraničí.

Z malého chlapce vyroste geniální klavírista.
Uchvacuje pasažéry svou hudbou v rytmu moře,
při níž prý tančil i Bůh. Vedle tajemství své hudby má však ještě jedno, které nikomu neodkryje,
nikdy nevystoupí z lodi, na níž se narodil …
16. 4. – 29. 5. 2010
Výstava fotografií Pavla Váchy
„Jazzové vzpomínky“
Známý pražský fotograf představuje kolekci
portrétů jazzových hudebníků, které pořídil během uplynulých desetiletí.
Výstava bude k vidění od 16. 4. do 22. 4. v Tylově domě a následně od 24. 4. do 29. 5. ve vestibulu městské knihovny.
Předprodej vstupenek: IC Polička,
tel. 461 723 800 (od 22. 3. do 15. 4. 2010)
On-line rezervace: http://www.tyluvdum.cz
Cena pro pátek a sobotu (na jeden den): stání
160 Kč (předprodej 130 Kč), sezení 200 Kč (předprodej 170 Kč)
Cena pro neděli: 150 Kč (předprodej 120 Kč)
Další informace a kontakty:
http://www.jazz.policka.org
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OBRÁZKY Z AMERICKA V: ČEŠI V AMERICE
ČÁST DRUHÁ: JEĎTE DO WESTU, DOKUD JE ČAS
Vítejte zpátky na českém festivalu ve Westu.
Rozloučili jsme se s Nancy a zamířili na odpolední
kulturní program. Samozřejmě jsme museli nejdříve
ochutnat místní specialitu kolaches [koláčis].
Obyčejná americká hospodyně si je doma neupeče – nesežene ve Wallmartu správnou mouku, kvas-

Jarda Najbert z České republiky a zkrátka se s vámi
potřebuji vyfotit.“
Překonal jsem ostýchavost s vědomím, že bez
fotografie mi toto setkání nebudou doma věřit.
Reakce dívek byla hrozně milá a dokonce zapózovaly. Nechci tvrdit, že jsem je přivedl k úžasu tím,

A docela vás zamrazí z té kontinuity, přerušené u nás
půl stoletím nacistické a komunistické diktatury.
S královnou Carrie jsme si dali dvě polky a začal
jsem se vyptávat na nejmladší generaci Čechoameričanů. A zjistil, že on ten Masaryk s Wilsonem u mladších
zase tolik neletí. „Ano, učíme se o nich, ale tohle obdo-

nice ani tvaroh. Nechápu, jak se mohly Spojené státy
stát světovou velmocí, když v obchodě neseženete
tvaroh na koláče. Malé pekárny v malých městech
jako je West odolávají velkoobchodním řetězcům
díky věrné klientele. Dvě takové pekárničky jsme navštívili. Čekala nás příjemná rodinná atmosféra a na
stěně nápis „Bez práce nejsou koláče“, tajemství podnikatelského úspěchu. Dali jsme si meruňkový koláč,
štrúdl a tvarohovou buchtu. Za celý pobyt v Americe
jsem nic tak dobrého nejedl.
V parném horku jsme s mými americkými průvodci obraceli jedno pivo za druhým. S Kerrym
a Billem jsme vzpomínali na naše hospůdkové večery během táborů s Američany v Poličce. Hlava se
nemotala ani trochu. I na českém festivalu je totiž
americké pivo vodnaté a bez pěny. Lidé kolem se
fotili s umělohmotnými půllitry v ruce a měli radost,
jak je to pití piva originální. Odpusť jim, nedostižný
orosený Otakare!
Na přehlídce krojů bylo živo a etnograf by se
zbláznil radostí. Našli byste tu dudáka z Chodska
aj děvčicu ze Vsetínska. Nejdelší aplaus sklidila na
závěr moje nejmilejší babička Ludmila Vaculíková,
šila totiž řadu předváděných krojů. Pomalým krokem
obcházela arénu při čestné promenádě a slabým
hlasem šeptala: „Je mi devadesát let.“ Jak jsem se
později dozvěděl, v Kalifornii žije už šedesát let, ale
anglicky se nikdy nenaučila. Ti Američané tleskali,
ale žádný jí nerozuměl. Když se zastavila u mě, řekl
jsem ji nějakou hloupost, už ani nevím co. Ale bylo to
česky. Usmála se a já měl pocit, že se na vteřinu život
zastavil a v té aréně jsme byli jenom my dva. Ach,
bylo to dojemné.
Velké překvapení bylo vystoupení místního
Sokola. Ano, děvčátka vzorně cvičící gymnastiku,
s původním sokolským znakem na prsou. Bratr Tyrš
by měl radost.
Největším zážitkem pro nás bylo vystoupení
Czech Folk Dancers of West. Na hasičských plesech
polka vždycky zvedá ze židle. Měl jsem obrovskou
radost, když jsem její rytmus uslyšel i tady. Měl jsem
radost asi jako člověk, který už měsíc od rána do
večera slyší ze všech stran country. Pořád country.
V autě, v obchodech, v restauracích. Já měl lidi takovou chuť popadnout nějaké americké děvče a všem
ukázat, jak se tancuje pravá česká polka u nás v Poličce. Ta příležitost se mi naskytla o pár hodin později s Carrie-Karolínou Brown, královnou Nebrasky
a Česko-Slovenskou vicekrálovnou Spojených států
za rok 2008.
Královny krásy se volí v Americe u příležitosti
každé společenské události – na školním plese, rodeu, festivalu. I česká centra a krajanské spolky si
volí každoročně své královny Czech/Czechoslovak
Queens, které pak soutěží v celostátní soutěži. Trochu jsem se do téhle skupiny královen z různých
koutů Spojených států vloudil a na památku se s nimi
vyfotil. Stačila mi jednoduchá věta: „Promiňte, jsem

že jsem »opravdový« Čech, ale trochu jsem si tak
připadal. Jejich skupinka mě obstoupila a hodně
se vyptávaly. Jako by viděly opravdového Čecha
poprvé v životě.
Byly to vlastně obyčejné americké dívky, znající
česky jen pár slov a frází, které je naučili jejich dědové a babičky. Od malička se jim rodiny snaží předávat alespoň trochu z dědictví vzdálené evropské
země, ve které dívky nikdy nevyrůstaly. Ty šťastnější
navštívily kdysi vzdáleného praprabratrance svých
rodičů a strávily pár dní v Praze. Ale nikdy si nepřivoněly ke kvetoucí jabloni u polní cesty v Českém
ráji. Kontakt s živým reprezentantem země, o které
slýchají z vypravování a kterou znají z obrázků, byl
pro ně nevšední a inspirativní. Taktéž pro mě.
Když jsem opouštěl babičku Nancy, vrtalo mi
hlavou, dědictví a hodnoty jaké země vlastně udržují tisíce starších Čechoameričanů. O které zemi
vypráví mladším generacím?
Odkazují snad k České republice, ve které nikdo
z nich nevyrůstal? Navazují na komunistické Československo, jehož režim tisíce svých občanů za oceán vyhnal a jehož hodnoty nemají v zemi svobody
co pohledávat? Ne, vypráví o rodném kraji a rodné
vísce a všechno zabalují ideály první Československé republiky. Přesvědčíte se o tom v kulturním
pavilonu, když míjíte ozdobené obrázky Masaryka,
Beneše, Štefánika a Woodrow Wilsona – zakladatelů a symbolů československého státu a demokracie.

bí mi jinak nic neříká. Jsem hrdá na to, že mám české
předky, ráda jezdím na festivaly a dokonce chodím na
kurz češtiny na univerzitě v Omaze. Je to takový koníček a můj dědeček by na mě byl hrdý. Ale jinak jsem
Američanka a žiju svůj vlastní americký život.“
Carrie třeba věděla, kdo teď u nás prezidentuje na
Hradě a že jsme stáli půl roku v čele Evropské unie.
Něco málo jí utkvělo v paměti z přednášek pořádaných krajanským komunitním centrem. Ale tím její česká identita končí. Rozhlédl jsem se kolem a představil si
West za padesát let, v době Carriených vnoučat. Už tu
nebudou žádné česky mluvící babičky, nikdo nebude
vědět, jak upaličkovat krajku a jaký je rozdíl mezi kroji
z Chodska a Vsetínska. A měl jsem radost z toho, že
jsem tu byl v roce 2009. Každý rok zanikají krajanské
spolky v různých koutech Ameriky z jediného důvodu.
Nedokážou se vypořádat se smrtí předsedy. Aktivních
nositelů tradice je dnes už jen několik tisíc a mladší je
nedokážou nahradit. Dědictví se nedá udržovat do nekonečna a s narůstajícími léty se redukuje na pár symbolů – červenobílou vlajku s modrým klínem, kolaches,
polka, jak se maš.
Tedy jeďte do Westu, dokud je čas. Zajděte do
domova důchodců, kde můžete pořád ještě slyšet češtinu. S lidmi tady si moc nepopovídáte o současných
problémech v České republice, ale v jejich přítomnosti
vám bude díky pocitu zvláštní spřízněnosti dobře. Za
pár let už tady ti zajímaví lidé nebudou.
Jarda Najbert
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CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ
MaTami o. s., Náš Martinů o. s., Pontopolis o. s.,
ZUŠ Bohuslava Martinů Polička, Městská knihovna
Polička a Městské muzeum a galerie Polička pro vás
v Centru Bohuslava Martinů společně připravily program na měsíc duben
Výstavy
1. března – 25. dubna 2010
Výstava Probouzení jara ve třídě Bohuslava Martinů
vám přiblíží svátky jara a velikonoční čas se všemi
zvyky a tradicemi - vynášení smrtky či malování
kraslic a pletení pomlázek.
Od slavnostního otevření Centra Bohuslava Martinů v Poličce uplyne 4. dubna 2010 jeden rok.
U příležitosti tohoto ročního jubilea jsme pro vás
na měsíc duben připravili drobnou výstavu, která
mapuje průběh rekonstrukce budovy, vznik nových expozic, výstavní projekty, přednášky a akce,
které se v centru v průběhu roku 2009 uskutečnily.
Jakubu, Horu tří světel, Gilgameše a Proroctví
V neděli 4. dubna 2010 (9.00-12.30, 13.00-16.00
Izaiášovo.
hod.) máte proto také jedinečnou příležitost na- neděle 25. dubna, 16.00 hod.
vštívit všechny expozice Centra Bohuslava Martinů
O zlaté huse - tři bratři, krásná princezna, rozzlozdarma.
bený pan král a jedna hodná obryně ve zbrusu
7. dubna – 5. května 2010
nové pohádce věhlasných hračičků z divadelního
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Bohuslava Martinů
souboru Buchty a loutky. Pro děti od 4 let.
v malých výstavních sálech Centra Bohuslava Mar- sobota 24. dubna 2010 od 14.00 do 22.00 hod.
tinů. Vernisáž se koná ve středu 7. dubna v 17.00
RADNICE ZNÁMÁ, ale NEPOZNANÁ
hod.
neobyčejné zahájení letní sezóny v galerijních
10. dubna - 30. dubna 2010
expozicích barokní radnice. Připravený je bohatý
David Bartoň – obrazy - v rámci každoročních
program pro všechny, kteří chtějí prozkoumat záputovních výstav měst České inspirace prokoutí poličské radnice a prohlédnout si skvosty gaběhne letos v Poličce výstava obrazů Davida
lerijních sbírek. Nenechte se odradit rozkopaným
Bartoně. Autor žije v Červeném Hrádku u Telnáměstím a zavítejte v sobotu do barokní radnice.
če. Lidé z jeho obrazů se rádi druží a spíše
V expozicích starého umění jsou pro vás ve 14.00,
než jednotlivce představují „lid“. Autor má rád
14.30, 15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00,
jejich společnost, ale s přírodou, kterou také
20.30 a 21.00 hod. připraveny prohlídky výstavních
maluje, chce být sám a jeho krajiny jsou lidusálů starého umění, kterými vás provedou postavy
prázdné. Zabydluje je však často stromořadím,
z obrazů i samotní umělci v dobových kostýmech.
nad kterým se vysoko zdvíhá obzor, takže na
Seznámíte se s jejich příběhy a navrátíte se tak do
obrazech zbývá pro nebe málo místa. Přitahuje
časů dávno minulých. Setkáte se s šlechtici z rodu
jej zpodobení země – krajiny vysočiny. Výstava
Hohenemsů, ocitnete se v dílně sochaře V. E. Šaffa
bude zahájena v sobotu 10. dubna ve 14 hod.
nebo rytce Michaela Renze.
ve výstavním sále Centra Bohuslava Martinů.
Z důvodu omezeného počtu návštěvníků dopoÚvodní slovo přednese legendární Ivan M. Jiručujeme časové vstupenky rezervovat předem
rous – Magor.
v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, Šaffova
Stěna pro jedno dílo je umístěna ve vstupní
ulice, na e-mailu muzeum@muzeum.policka.org
chodbě Centra Bohuslava Martinů mezi významnebo na tel.: 461 723 855, 733 712 503, rezervace je
nými poličskými rodáky a nabízí prostor k premožná od 1. dubna. Vstupenky je nutné vyzvedzentaci současných umělců Poličska. Nejedná se
nout nejpozději do 20. dubna 2010, cena: 20,- Kč/
o výstavu, ale o drobný medailonek jednotlivých
osoba.
autorů s ukázkou jejich tvorby. V průběhu roku
Po celou dobu máte také jedinečnou příležitost:
2010 tak bude postupně představeno jedenáct • nahlédnout do jindy nepřístupné komory nad goregionálních fotografů – dokumentaristů atmotickou kaplí v radniční věži. Vstup pouze pro fysféry a dění kolem nás. Výběr z cyklu „IMPRESE“
zicky zdatné, neboť vyžaduje sestup a výstup po
fotografa Karla Vondráka je k vidění při návštěvě
strmém žebříku.
centra od 1. dubna do 30. dubna 2010. Vstup vol- • prohlédnout si můžete hodinový stroj v radniční
ný.
věži, nečekejte však výhled na město, ale zasvěceOtevírací doba: duben: úterý - neděle 9.00-12.00,
ný výklad pana hodináře
12.30-16.00 hod., květen: úterý - neděle 9.00-12.00,
12.30-17.00 hod.

•

neobvyklý pohled do barokní kaple sv. Františka
Xaverského se vám naskytne z oratoře v druhém
patře
• v expozici moderního umění bude odhalen
a představen nový galerijní přírůstek – pohyblivá
plastika Kameny. Při této příležitosti se uskuteční
beseda s autorem objektu Markem Rejentem.
• zájemci mohou nahlédnout do galerijních sbírek
a se znalcem si prohlédnout sbírku grafických listů
Jiřího a Vladimíra Šindlera, Bořivoje Borovského či
Ludmily Jandové.
• v expozicích moderního umění je pro vás připravený výtvarný program, který vás hravou
a zábavnou formou seznámí s vystavujícími autory
i samotnými díly a zábavná soutěž pro děti Za pokladem poličské radnice.
PŘIPRAVUJEME na květen
Cesty za uměním – Svět gotických katedrál - letošní jarní cesta povede 8. května 2010 do Kutné
Hory, Sedlece a Kolína a představí vrchol technického umění středověku i vznešený duchovní
prostor. Pro zájemce o fascinující gotickou architekturu, sochařství, malířství a umělecké řemeslo
je připraven zasvěcený výklad s možností návštěvy míst, které nejsou běžně přístupné. Mimo jiné
bude možno v chrámu sv. Barbory navštívit točitá
schodiště, kůry, přední část ochozu nad kněžištěm
(triforium), střešní ochoz pod vnějším opěrným
systémem, krov stanové střechy a na půdě rub kleneb. Bližší informace a úhrada v Centru Bohuslava
Martinů (místa se obsazují dle pořadí úhrady).
Na květen 2010 připravujeme výstavu Zrzavý
Martinů zaměřenou na umělecké přátelství skladatele s Janem Zrzavým. Tito dva rodáci z Vysočiny
a milovníci francouzské kultury mají více společného, než by se mohlo na první pohled zdát.
Kromě společných životních osudů i estetických
názorů výstava představí oba umělce v opačných
rolích – Martinů jako výtvarníka a Zrzavého jako
milovníka hudby. Návštěvníky s dětmi jistě zaujme
interaktivní část Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrzavým a výtvarné znalce originální grafika
zapůjčená Moravskou galerií v Brně. Výstava bude
zahájena v rámci Martinů Festu v sobotu 15. května 2010 ve 14.00 hod. ve výstavních sálech Centra
Bohuslava Martinů.
VÝZVA VEŘEJNOSTI
Městské muzeum a galerie Polička a Centrum
Bohuslava Martinů prosí všechny, kdo by byli
ochotni darovat či zapůjčit staré předměty vážící se
k problematice školství z přelomu 19. a 20. století.
Jmenovitě staré školní obrazy, mapy, učebnice, stará vysvědčení, kalamáře, břidlicové tabulky, staré
školní penály, nejrůznější dobové učební pomůcky či jakékoli další trojrozměrné předměty, jež by
pomohly obohatit expozici školní třídy chlapecké
měšťanské školy v Centru Bohuslava Martinů
v Poličce.
Děkujeme za spolupráci

PŘEDNÁŠKY a AKCE
úterý 6. dubna, 17.00 hod.
Povídání s fyzioterapeutkou Soňou Kováčovou
čtvrtek 8. dubna, 17.00 hod.
Beseda o kojení novorozence
úterý 13. dubna, 17.00 hod.
O plavání těhotných, kojenců a batolat
čtvrtek 15. dubna, 17.00 hod.
Rozvaž svůj jazýček! - logopedický seminář pro
rodiče s dětmi ve věku 2,5 – 3,5 let
úterý 20. dubna, 17.30 hod.
Přednáška o tradiční čínské medicíně
čtvrtek 22. dubna, 19.00 hod.
Přednáška hudebního cyklu Pojďme na Martinů,
která vás přivede k poslechu hudby Bohuslava
Martinů. Obsah připravovaného pořadu bude opět
věnován kantátám a oratoriím, tentokrát se těšte
na Českou rapsodii, Polní mši, Hymnus k svatému
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ZE SKOŘÁPKY NEJEN SLONI
V minulých letech, vždy poslední pátek před Květnou nedělí pořádala Oblastní charita Polička ve svých
prostorách prodejní velikonoční výstavy zvané „Pod
skořápkou“. Na těchto výstavách vždy mohli návštěvníci, mezi které patřili především žáci 1. stupně ZŠ,
zhlédnout různé programy, a také si nakoupit výrobky
klientů poličské Charity spolu s dekoracemi, vztahujícími se k nadcházejícím velikonočním svátkům.
V letošním roce přichystala Charita na velikonoce velké změny a místo jedné akce připravila akcí
několik:
„Velikonoční svátky židovské a křesťanské“
V úterý 23. 3. připravila Charita ve svých prostorách na Vrchlického ulici program určený žákům
devátých tříd základních škol a kvarty osmiletého
gymnázia.
Pro každou třídu byl připraven program rozdělený
do dvou cca 20 minutových bloků. První blok, vedený Dagmar Juráňovou ze Vzdělávacího a kulturního
centra Židovského muzea Praha, pobočka Brno, se
zaměřil na to, jakým způsobem prožívali a prožívají
velikonoce Židé, na jejich svátky, tradice a zvyky.
V druhém bloku, vedeném mgr. Jakubem Holíkem,
farářem římskokatolické farnosti v Jimramově, se měli
žáci možnost dozvědět více o velikonočních svátcích
z pohledu křesťanského.
Celé toto ztvárnění židovských a křesťanských
svátků mělo žákům ukázat, že některé původně
židovské svátky jsou v modifikované podobě udržovány a slaveny v tradici křesťanské, totiž tradici naší
společnosti. A uvědomování si těchto širších souvislostí pak přispívá k výchově, k toleranci a k předcházení
předsudků.
„Čas slonů“
Aby Charita ukázala něco ze svého života tak,
jak to léta dělala v rámci své prodejní výstavy „Pod
skořápkou“, připravila ve spolupráci s Městskou knihovnou v Poličce výstavu novou, nazvanou podle děl
jednoho z klientů „Čas slonů“. Jde o výstavu fotografií
ze života poličské Charity a výtvarných prací klientů
jejich středisek. Výstava se koná od 1. do 23. dubna
2010 v prostorách Městské knihovny v Poličce.
„Velikonoční dekorace ve Fimfáru“
Ale i přesto, že výstava již nebude prodejní, si
veřejnost může od Charity nakoupit. Protože klienti
ve svých terapeutických dílnách nepřestali pracovat
a své výrobky, spolu s různými dekorativními velikonočními předměty, nabízí k prodeji v terapeutickém
obchodě Fimfárum v Poličce.
Štěpán Plecháček
PR a fundraiser Oblastní charita Polička

SEXUÁLNÍ DEVIACE
JAKO PŘIROZENOST?
V loňském roce se Oblastní charita Polička spolu
se Svatojosefskou jednotou dohodly, že pro veřejnost vytvoří volný cyklus přednášek na nejrůznější
témata.
Po hojně navštívené přednášce o působení vojenského kaplana v Afgánistánu zvou výše jmenovaní
širokou veřejnost na přednášku další, rozhodně neméně zajímavou.
Z Psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích přijede
její ředitel a hlavně sexuolog MUDr. Martin Hollý, aby
pohovořil o nepříliš často diskutovaném tématu, totiž
o sexuálních deviacích. Během večera se MUDr. Hollý zaměří jednak na obecné informace o sexuologii,
ale hlavní důraz besedy bude kladen na fakt, že
lidé postižení sexuální deviací za ni nemohou, že je
součástí jejich přirozenosti a nemá souvislost s jejich
charakterem.
Na přednášku, která se uskuteční ve středu
21. 4. v 18.00 hodin v malém sále spolkového domu
Jordán v Poličce, vás srdečně zvou Oblastní charita
Polička a Svatojosefská jednota pro Poličku.
Štěpán Plecháček
PR a fundraiser Oblastní charita Polička
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DOPIS ČTENÁŘE
V poslední době jsem měl vážně nemocnou
maminku. Poznal jsem několik zdravotních zařízení a i u nás doma bylo několik lékařů. Musím
se přiznat, že jsem dostal strach ze stáří. Ne kvůli
nemoci a bolesti, ale kvůli přístupu některých lékařů ke starým lidem. Nejdříve ale musím poděkovat
obvodní paní doktorce Pávkové, která obětavě
k mamince docházela. Veliké poděkování patří sestřičkám z místní charity, které nám pomohly nejen
odborně, ale vždy měli pro mamku slova povzbuzení a pohlazení. Jejich práce je k nezaplacení. Setkal
jsem se i s výborným přístupem pana doktora Báči
z RLP, který včasným a profesionálním přístupem
prodloužil mamince život o několik týdnů.
Bohužel úplný opak předváděl doktor Gapa,
jehož přístup k pacientům, ale i rodinným příslušníkům je hrozný. Jeho konstatování „Co zase chcete,
pacientce je 83 roků. Tak co, takoví pacienti se už
nezachraňují,“ považuji za nehoráznost. Myslím si,
že svým chováním znehodnocuje práci svých kolegů. Vím, že chování tohoto lékaře není ojedinělé,
jenom se na to lidi bojí upozornit, protože pak do
jejich rodin může dorazit znovu. Vím, že maminka
měla nevyléčitelnou nemoc, ale lékaře má zajímat
hlavně pacient a ne OP a kartička pojištěnce.
Rovněž jsem zklamán přístupem Litomyšlské
nemocnice. Přehazovali si mamku z oddělení na
oddělení, jenom aby neumřela zrovna na jejich oddělení. Vím, že je ve zdravotnictví málo peněz, ale
vše je hlavně o lidech. Takže páni doktoři, prosím
o trochu soucitu ke starším pacientům. I vy jednou
zestárnete.
Ladislav Zrůst
Vyjádření zdravotnické záchranné služby
Zdravotnická záchranná služba prošetřila
postup jmenovaného lékaře a došla k závěru, že
v žádném ohledu nedošlo k odbornému pochybení.

Nepochybně zde vznikl značný rozpor mezi představami člověka, který se nepřetržitě dlouhodobě
stará o svého nejbližšího v terminálním stavu onemocnění a mezi možnostmi medicíny na současné
úrovni vědeckého poznání. Tento rozpor vytvořil
komunikační bariéru, kterou se nepodařilo v podmínkách poskytování přednemocniční neodkladné
péče odstranit.
Přesto věřím, že se panu Zrůstovi podaří náročnou životní situaci překonat, a že Zdravotnická
záchranná služba Pardubického kraje bude i v jeho
očích nadále patřit mezi organizace, pro které je
hlavním cílem nejen záchrana života, ale i lidský
přístup k pacientovi.
Za Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje:
MUDr. Otomar Kušička
vedoucí lékař úseku operačního řízení
Vyjádření litomyšlské nemocnice:
Pacientka byla po náročné operaci propuštěna
do domácího ošetření, kde došlo k náhlému zhoršení stavu a následné kardiopulmonální resuscitaci
posádkou RLP. Byla potom záchrankou převezena
ke stabilizaci vitálních funkcí na ARO oddělení
což je standardní postup. Po stabilizaci zdravotního
stavu byla pacientka přeložena na lůžkové interní
oddělení, odkud po dohodě s rodinou a na přání
pacientky byla propuštěna do domácího ošetření.
Ze zdravotnického hlediska se jednalo o zcela
standardní překlady mezi odděleními, kterými se
reagovalo na aktuální zdravotní stav pacientky tak,
aby jí byla poskytnuta odpovídající léčebně- ošetřovatelská péče. Myslím, že by takto postupovala
každá nemocnice.
S pozdravem
MUDr. Libor Vylíčil,
ředitel Litomyšlské nemocnice,a.s.

ŽIVOT JE JEN NÁHODA
Letos poprvé jsme se s klienty a zaměstnanci Denního stacionáře a AC dílen Oblastní charity Polička
zapojili do přehlídky divadelních vystoupení Život je
jen náhoda, která se konala 1. až 3. března 2010. Během tří dnů si mohli naši uživatelé vyzkoušet, jaké to
je stát na prknech, která znamenají svět. Pro všechny
to byla jedinečná a krásná zkušenost vychutnávat si
potlesk diváků v naplněném Tylově domě.
„K pestrému programu plnému dramatických,
hudebních a tanečních scének jsme přispěli výtvarně-tanečním zpracováním známé skladby “Grónská
písnička“ od našeho oblíbeného písničkáře Jarka
Nohavici,“ uvedla zaměstnankyně OCHP Martina
Zámečníková, která si tak poprvé vyzkoušela roli
režisérky.
Lenka Ryšavá, DiS.
Vedoucí AC dílny, Denní stacionář
ŽIVOT JE JEN NÁHODA – ZAMYŠLENÍ
Ve středu 3. 3. 2010 jsme se třídou vyrazili do
Tylova domu na představení Život je jen náhoda, ve
kterém vystupovali postižení lidé z Oblastní charity
v Poličce a podobných okolních zařízení.
Vystupující předváděli různé scénky a zpívali.
Mně se nejvíc líbil „popletený rozhlas“, ve kterém
hlásili opravdu popletené věci. Byla to velká legrace.
Celé představení se mně moc líbilo, proto bych na
něj šla ráda ještě jednou.
V roce 2009 jsme doma měli kalendář s obrázky,
které kreslili pusou nebo nohou postižení lidé. Tyto
obrázky byly opravdu krásné. Já bych je tak hezky
nenakreslila ani rukou.
Když se nad takovými lidmi zamyslím, je mi jich
líto, ale zároveň je obdivuji za to, co všechno dovedou a jak umí se svým postižením žít.
Lucka Buchtová

Život je jen náhoda – zpívá ve své písni známý
herec Jan Werich. Taková nešťastná náhoda může
často změnit celý život.
Jednou přejdete špatně přes silnici a zbytek
života strávíte na invalidním vozíčku. Je konec
s fotbalem, s hokejem, ale i s obyčejnou chůzí. Pro
člověka, kterému se toto neštěstí stane, to musí být
hrozné. Byl zvyklý na svůj život a ten se nyní celý
změnil.
Lidé, kteří se již postižení narodili – se se svým
osudem, podle mého názoru, vyrovnávají o trochu
lépe. Už od malička se učí žít se svým omezením.
Protože mezi handicapované lidi patří i moje
sestřenka, dokážu si představit, jak se jim žije. Nemám rád lidi, kteří si z nich utahují a posmívají se
jim. Jsou hloupí, protože nikdy neví, co se může
stát. Prostě – život je jen náhoda…
Daniel Nečas
Každý víkend jezdíme do Bystrého na naši
chalupu. V tomto městečku je ústav pro mentálně
a fyzicky postižené chlapce. Ústav se jmenuje Domov na zámku.
K zámečku patří park, kam chodíme často na
procházky. Nikdy nás s bráškou nenapadne, abychom se postiženým posmívali. Maminka vždycky
říká, že to jsou naši kluci ze zámku, kteří tady s námi v Bystrém žijí. Spousta chlapců zde bydlí již od
malička, a maminka je proto dobře zná.
Ne všichni kluci jsou stejně postižení. Musím
říct, že někteří z nich jsou velmi šikovní. K nám
domů chodí na bábovku Pavlík s Toníkem. Jsou
rádi, že o ně má někdo zájem a svoji radost umí dát
najevo. To nás vždycky potěší.
Veronika Demelová
Žáci Masarykovy ZŠ, třída 5. B

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST

DĚTSKÁ PORTA 2010 – DVA ÚSPĚCHY V PRAZE
V letošním roce jsme opět postoupili z oblastní- různé nástroje asi 150 lidí ve věku 6 – 60 let, tak
ho kola konaného zde v Poličce na republikové fi- je každému jasné, že jsme se první noc moc nevynále do Prahy ve dnech 29. – 31. 1. 2010. Do soutěže
spali. Po zjištění, že hrajeme až v sobotu, pro nás
jsme si vybrali tři písničky: první z pohádky, druhá
zbyl celý volný pátek. Protože tou dobou probíhá
z letošního tábora a třetí byla naše autorská, tedy ne „Ledová Praha“, což je akce pořádaná nadací „Děnás všech, ale Míši Pospíšilové. Letošní složení naší
tem 3. tisíciletí“ a řadou dětských sdružení včetně
Pionýra, jsme měli vstup do všech historických
památek zdarma nebo s velkou slevou. S radostí
jsme se podívali na Pražský hrad, Petřínskou rozhlednu, bludiště a muzeum voskových figurín. Víc
jsme nestihli.
V sobotu následovalo vystoupení. Vše probíhalo v divadle „Za plotem“ v největší psychiatrické
léčebně v Praze. Hraní na jevišti se nám celkem
povedlo a tak jsme byli napjatí, jak se umístíme.
Výsledky se měly vyhlašovat až večer a tak jsme
vyrazili na bobovou dráhu. Bylo to tam fakt bezva.
Pak následovaly nákupy v obchodním domě New
Yorker a „Mekáč“. Zkrátka užívali jsme si Prahu po
svém. Také jsme šli do kina na film „Planeta 31“.
Byla to taková blbost, ale stejně jsme si to užili.
Pak už jsme honem spěchali na vyhodnocení, kde
kapely „Veverky“, bráno zprava podle fotografie, jsme se dozvěděli, že naše kapela se umístila ve
bylo následující: Míša Pospíšilová - kytara a zpěv, své kategorii na III. místě a písnička Míši „VeverRenata Šimáková – zpěv, Iveta Makovská – flétna
ka“ dokonce vyhrála autorskou Portu, což je tedy
a zpěv, Veronika Navrátilová – flétna a zpěv, Oliver
grandiózní.
Erbes – konga a zpěv, David Kozel – zpěv, Rozálie
V neděli všechno skončilo a tak jsme se ještě
Stodolová – zpěv, Jana Chmelová – zpěv a konečně
s výpravou z Mozaiky vydali na vlak. Při odjezdu
Denisa Leinweberová – kontrabas a zpěv.
jsme se už začali těšit na příští rok, až zase pojedeDo Prahy jsme přijeli ve čtvrtek. Noc byla cel- me do Prahy. Bylo to super!!! Díky Pavlo a Tomáši.
kem rušná, protože když v tělocvičně spí a hraje na
Iveta Makovská a Míša Pospíšilová,
oddíl Pátek, Pionýr Polička

Oblast Litomyšl - Polička

3. - 4. 4.

MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
5. 4.
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
10. - 11. 4. MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
17. - 18. 4. MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
24. - 25. 4. MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809,461 615 414
1. - 2. 5.
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.

SVĚTOVÝ DEN VODY SE SLAVÍ I V POLIČCE
Světový den vody 2010 v Poličce oslavilo Ekocentrum Skřítek uspořádáním naučně-vzdělávací
akcí pro děti a žáky z mateřských a základních škol
ve dnech 18. a 19. března v Divadelním klubu.
Pro mládež byla připravena čtyři stanoviště.
Jako vždy se promítal krátký film či několik krátkých filmů podle věku diváků. Ve vestibulu bylo
připraveno „Putování kapky“, kde děti prožívaly
dobrodružství vody na Zemi spolu s Ondřejem
a Terezou Janečkovými, doprovázené názornými
pokusy, např. rozvíjení květů, havárie ropného
tankeru, využití sušených potravin a závěrečnou
ochutnávkou rozinek. Příhody kapky byly prezentovány na připraveném modelu krajiny. V zákulisí
klubu Olda Šlahař na stanovišti „Vodní ptactvo“ měl
vytvořen malý rybníček s obrázky vodních ptáků
a barvitě líčil život opeřenců u vody. Žáci si své
nabyté znalosti na závěr zopakovali poskládáním
rozstříhaných obrázků jednotlivých ptáků. Na posledním stanovišti „Živá voda“ Kristýna Bolemská,
za občasného střídání s Evou Janečkovou, předávala informace o zajímavé práci japonského vědce
Masaru Emota s fotografováním krystalů vody a reakcí vody na různé podněty. Důkazem fungování
vstřebávání informací vodou byl k vidění pokus
s uvařenou rýží.
Divadelní klub navštívilo za oba dny celkem 386
dětí a žáků v doprovodu 43 pedagogů a to hlavně
z mimopoličských škol a školek – MŠ Sádek, MŠ
Starý Svojanov, ZŠ Borová, ZŠ Speciální Polička, ZŠ
Bystré, MŠ Vendolí, MŠ Hegerova Polička, tři třídy
ze ZŠ Na Lukách, ZŠ Oldříš, ZŠ Květná, MŠ Jedlová,
MŠ Čtyřlístek Polička, ZŠ Rohozná, MŠ Borová a ZŠ
Lubná – Sebranice.
Upřímně děkuji všem dobrovolníkům, kteří se
na akci podíleli a bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit, taktéž Gymnáziu Polička, SOU
Obchodní Polička, Divadelnímu klubu, ZŠ Pomezí
a DDM Litomyšl. Poděkování si zaslouží tito dobrovolníci: Olda Šlahař, Kristýna Bolemská, Ondra
a Tereza Janečkovi, Eliška Slezáková, Madla Dolejšová, Zuzana Jonáková, Veronika Klusoňová, Lenka
Romportlová, Tereza Hermonová, Bára Hudská,

Alena Pazlarová, Lucka Habrdová, Hana Jarešová,
Katka Faltusová, Kateřina Procházková, Jana Šislerová a Kateřina Janoušková.
Více informací o Světovém dni vody na celé
Zemi zájemci naleznou na http://www.worldwaterday2010.info/. Fotografie ze Sv. dne vody v Poličce
můžete vidět na www.ekocentrumskritek.cz.
Za Ekocentrum Skřítek
ing. Eva Janečková
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DiC POLIČKA INFORMUJE
Herna pro děti: Po – Čt od 8.00 do 15.00 hod.
(vstup 20 Kč pro dítě s rodičem)
Hlídání dětí:
Po – Čt od 8.00 do 15.00 hod. (40 Kč / hodina)
Pá od 8.00 do 12.00 hod. Máte možnost zakoupit
si permanentku se slevou: 10 hodin za 360,- Kč
V případě, že jste držitelé rodinného pasu,
zaplatíte pouhých 320,- Kč. Členové sdružení
a sourozenci mají slevu. Maminky nezapomeňte
dát dítěti svačinu. Hlídání mimo vyhrazenou dobu
je nutno domluvit předem
Pravidelné aktivity:
• Kluby maminek - Po, St, Čt - 15-15.30
(vstup 15 Kč)
• Tanečky a zpívánky - Po 9.00 - 11.00
(30 Kč lekce)
• Kosmetika - 1. úterý v měcíci od 9.00 - 12.00
• Kalanetika - Út, Čt 18.30 (info před lekcí)
• Poradenství, konzultace pro klienty
Po 13.30 - 15.30 (zdarma)
• Počítač a internet* - Denně 8.00 - 14.00
(20 Kč /h.)
• Pastelky - Čt 13.00-15.00 (zdarma)
• Šikulové - So dle domluvy (zdarma)
• Zdravotní cvičení - prac. dny dle domluv
(vstup 20 Kč)
*pro účastníky počítačového kurzu a členy klubů internet zdarma
Permanentku je možné zakoupit i na další aktivity v Domečku.
Kroužky pro děti (Tanečky a zpívánky,…):
permanentka 10 lekcí za 240,- Kč
Vstup do domečku (Kluby maminek, seniorů,
atd.): permanentka 10 vstupů za 160,- Kč
Domeček využívají dospělí, maminky s dětmi
na mateřské dovolené, předškoláci, ale i školáci.
Domeček Polička vás zve na:
Ve spolupráci se Střední školou obchodní a služeb v Poličce jsme připravili pro maminky pravidelná měsíční setkání s mladými kosmetičkami.
Jejich služeb můžete opět využít dne 13. 4. v době
od 9 do 12 hodin v prostorách Domečku. Další
setkání se uskuteční 4. 5.
3. 4. od 15h - do 17h bude Dětské filmové odpoledne s pohádkou. Děti si mohou vybrat z pestré nabídky pohádek. Filmové odpoledne se bude
pravidelně opakovat.
Domeček najdete v ZŠ Na Lukách, vchod od
dopravního hřiště.
Tel: 605 177 027,
asistentka Jitka Sejkorová.
www.dicpolicka.com

KARDIACI V DUBNU
Za bledulemi do Královy zahrady.
Vycházku věnujeme vzpomínce na zasloužilé
členy našeho klubu: Františka Švába, Jindřicha
Kvasničku a Václava Krejčího.
KDY: v sobotu 10. dubna 2010. Sraz účastníků
na vlakovém nádraží. Odjezd vlaků z Poličky 7.38
hod., odjezd vlaků ze Svitav v 8.30 hod. do stanice
Semanín. Délka nenáročné vycházky 3 a 6 km.
Velký slet čarodějnic
Druhá aprílová vycházka do okolí Svitav zakončená v obci Javorník.
KDY: v sobotu 24. dubna 2010.
Soutěž o cenu pro nejkrásnější čarodějnici.
Čarodějný rej budou předcházet dvě kondiční
vycházky 3 a 5 km svitavskou přírodou. Účastníci
z Poličky odjezd vlakem v 7.38 hod. Sraz všech
účastníků v 8.30 hod. před sportovní halou ve
Svitavách. Odvoz čarodějných rekvizit a parkoviště
létajících košťat zajištěno.
Za kardio klub Svitavy Jan Pokorný
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ÚSPĚŠNÝ SOUTĚŽNÍ TÝDEN
První březnový týden přinesl studentům gastronomických oborů zasloužené ovoce za jejich píli
a houževnatost s jakou se připravují na přehlídky
soutěžního charakteru. Tentokrát uspěli žáci jak

oboru Cukrář, tak oboru Kuchař – číšník. V rámci
brněnské výstavy SALIMA (zaměřená na představení kuchařských produktů, dovedností, ingrediencí
aj.) proběhla soutěž O nejatraktivnější výrobek.

Vítězkou se stala Michaela Ratajská, studentka
3 ročníku oboru Cukrář.
Ve stejných dnech zamířili na prestižní barmanskou soutěž BACARDI-MARTINI PODĚBRADY CUP
2010 také dva zástupci SOŠ a SOU Polička. Úkolem
soutěžících byla příprava nápoje dle vlastní tvůrčí
invence a zvolených ingrediencí. Překvapením se
stalo vystoupení nováčka na přehlídkách tohoto
typu - Tomáše Felkla. Z celkového počtu 36 účastníků se mu podařilo obsadit výborné 5. místo. Na
poličského rodáka a lamače barmanských rekordů
Jana Trávníčka čekala zlatá příčka. Zároveň Janovi
přísluší cena za technicky nejlépe zhotovený nápoj.
Svými dovednostmi i okouzlujícím šarmem si zcela
po právu podmanil odbornou porotu, která jej po
zásluze ohodnotila nejvyšší metou. I zde je potřeba
zmínit mezinárodní účast soutěžících, kteří neváhali přijet z nejrůznějších koutů země, mimo jiné
z Maďarska, Slovenska nebo Slovinska.
Úspěšný týden dále finišoval Mezinárodním mistrovstvím ČR – Gastro Junior Nowaco Cup pro rok
2010. Zástupce jsme měli hned ve třech kategoriích.
Jakub Havran reprezentoval více než úspěšně obor
Kuchař. Erik Mitlehner prokázal výbornou přípravu
jako číšník a cukrářský obor bezesporu nezahanbila ani Veronika Průšová. Všichni zmiňovaní jedinci
vybojovali stříbrný diplom a znovu potvrdili, že
se v mezinárodní konkurenci nejen studentů, ale
také pracovníků gastronomických služeb neztratí.
Zbývá poděkovat samotným soutěžícím za energii
a čas věnovaný přípravě na nesnadná soutěžní
klání. Přinejmenším stejný dík si zaslouží i učitelé
odborného výcviku, kteří své svěřence motivují ke
stále lepším výkonům.
Za SOŠ a SOU Polička, Mgr, J. Boháčová

MATAMI – PROGRAM NA BŘEZEN
Předporodní povídání- pokračujeme….
povídání je určeno
těm, které miminko
čekají, ale i těm, které
tato témata zajímají…
Povídání s fyzioterapeutkou 2
6. 4. (úterý) v 17.00 v přednáškovém sálku Centra Bohuslava Martinů (poličské muzeum) Fyzioterapeutka Soňa Kováčová se mj. zabývá léčbou dětí
s vadným držením těla a skoliózou. Pojďte se naučit
předcházet těmto problémům správnou manipulací
s miminkem a nacvičit si nošení novorozeného
miminka.
Přednášející: Soňa Kováčová, Dis.
Beseda o kojení
8. 4. (čtvrtek) v 17.00 v přednáškovém sálku
Centra Bohuslava Martinů (poličské muzeum)
Vše co Vás zajímá ohledně kojení.
Přednášející: Ivana Dvořáková, laktační poradkyně
O plavání těhotných, kojenců a batolat
13. 4. (úterý) v 17.00 v přednáškovém sálku Centra Bohuslava Martinů (poličské muzeum) Chcete se

dozvědět informace o tom, v čem je dobré plavání
v období těhotenství a kdy je vhodné začít plavat
s kojenci? Je pravdivé tvrzení, čím dříve tím lépe?
Odpovědi na nejenom tyto otázky se dozvíte na
přednášce zkušené lektorky.
Přednášející: Jitka Kmošková, vedoucí plaveckého bazénu
Cena přednášky 30,- (pro pár 50,-)
Rozvaž svůj jazýček!
(logopedický seminář pro rodiče s dětmi ve
věku 2,5 – 3,5 let)
15. 4. (čtvrtek) v 17.00 v přednáškovém sálku
Centra Bohuslava Martinů (poličské muzeum) Zdá
se Vám, že Vaše dítě téměř nemluví? Má malou
slovní zásobu a netvoří věty? Nevíte, kdy je potřeba
navštívit logopeda?
Přijďte se poradit, rozcvičit mluvidla, nacvičit
správné dýchání a získat zásobu motivačních cvičení pro rozvoj řeči.
Seminář povede Mgr. Hana Dalíková (logoped)
Vstupné 20,Více na našich webových stránkách www. matami.webnode.cz

Český svaz chovatelů – ČSCH Polička zve na tradiční

Jarní výstavu
králíků, drůbeže a holubů,

rozšířenou o expozici klubu „Českého strakáče“
v areálu ZO ČSCH pod pivovarem.
Výstava se koná při příležitosti 85. výročí založení naší organizace
ve dnech 1. – 2. května
Pro veřejnost otevřeno:
1. 5. sobota 10-17 hod., 2. 5. neděle 8-15 hod
Možnost zakoupení chovného zvířectva, občerstvení zajištěno.
Děti mají vstup zdarma.

TÁBORY POŘÁDANÉ PIONÝREM POLIČKA V LETOŠNÍM ROCE
Pionýr Polička pořádá během letošního léta
celkem 3 tábory, které jsou určeny jak členům, tak
nečlenům Pionýra s tím rozdílem, že členům sdružení je poskytována sleva.

„Hlavní“ tábor na Damašku probíhá v úvodních
čtrnácti prázdninových dnech od pátku 2. 7. do pátku 16. 7. Jedná se o táboření s dlouholetou tradicí
a s kvalitním zázemím ve zděné hájence. Děti spí
v podsadových stanech, stravují se 4 krát denně

a krom toho kdykoliv dostanou hlad. O program
se stará tým povětšinou zkušených vedoucích.
Hlavním vedoucím je Petr Erbes st. Táborové téma,
stejně jako některé další informace, si nadšenci
mohou zjistit na stránkách www.softer.cz/pionyr.
Cena tábora je stanovena na 2700 Kč, stejně jako
v loňském roce.
„Matky“ – je tábor pořádaný tradičně první týden
v srpnu, letos od neděle 1. 8. do neděle 8. 8. Mohou se ho zúčastnit nejen matky se svými většími či
menšími dětmi, ale i otcové, babičky, dědečkové…
Program je tvořen společnými silami všech zúčastněných pod taktovkou Jany Venclové a Milana
Kaplana. Cena je závislá na věku: 1450 Kč nad 10 let
/ 1200 Kč pod 10 / 640 Kč 3 roky a méně. Blíže na
www.softer.cz/pionyr v části Matky.
„Vodácký tábor Lužnice“ – po letech se členové
vodáckého oddílu pod vedením adm. Josefa Vostřela opět vydávají na řeku Lužnici ve dnech 24. 7. –
1. 8. Tábora se pod vedením kvalifikovaných vedoucích mohou zúčastnit děti a mládež starší deseti
let. Cena tábora včetně lodí, vest, dopravy a stravy
činí 2590 Kč.
Na letní akce se těší všichni organizátoři.
Sepsal P. Erbes

MLÁDEŽ V AKCI PŘEDSTAVUJE EVROPSKOU
DOBROVOLNOU SLUŽBU
Evropská dobrovolná služba (EDS) je akcí
programu Mládež v akci, která umožňuje mladým
lidem ve věku 18-30 let pracovat po dobu 2-12
měsíců v neziskové organizaci v zahraničí. Mladí
lidé s omezenými příležitostmi (včetně mladých
lidí s postižením) ve věku 16 až 30 let se mohou
zúčastnit EDS na dobu 2 týdnů až 12 měsíců.
EDS nevyžaduje žádnou kvalifikaci ani jazykové
znalosti. Evropská dobrovolná služba se zaměřuje
převážně na oblast sociální, kulturní, ekologickou,
volnočasovou, informační apod. Náklady na ubytování, stravování, pojištění, kapesné pro dobrovolníka, školení, jazykové kurzy a 90% cestovních výda-

jů jsou hrazeny z grantu EU. Evropská dobrovolná
služba je ukončena certifikátem Youthpass.
Organizace, která vysílá nebo hostí dobrovolníka, může být nezisková organizace nebo sdružení,
místní, regionální či státní orgán nebo mezinárodní
vládní organizace.
Srdečně zveme zástupce organizací, které by
rády přijaly dobrovolníka, i mladé lidi, kteří by se
rádi stali dobrovolníky, na květnový jednodenní
seminář o EDS v České Třebové.
Více informací na www.mladezvakci.cz nebo
rk-pardubicky@mladezvakci.cz
Katka Smrčková, regionální konzultantka

POHÁDKOVÝ KARNEVAL VE ŠKOLCE
Děti z Mateřské školy Rozmarýnek Polička
mají rády pohádky, vždyť je to jejich malý svět.
Celá naše škola se proměnila na pár týdnů v pohádkovou říši, kde čáry, máry, kouzla a tajemství
byly na denním pořádku. Pohádky jsme si četli,
hráli, zpívali, vymýšleli, malovali a vytvářeli zajímavé pohádkové bytosti.
Vyvrcholením a tečkou našeho pohádkového
radování byl velký karneval, na který pozval děti
veselý šašek z plakátu. Tanečnímu reji předcházely velké přípravy. Děti malovaly, stříhaly a lepily maškarní masky, klobouky a pomohly učitelkám vyzdobit třídy a chodbu školy. V den „D“
se děti od rána scházely oblečené do masek a tak
mohlo vypuknou karnevalové veselí. Na výběru
masek si děti za pomocí rodičů daly opravdu
záležet. Pohádkový karneval byl zahájen promenádou masek a volbou té nejkrásnější. Mohli
jsme zde spatřit několik krásných princezen, šašky, kašpárka, tajemnou čarodějnici, hastrmana,
malé kuřátko, dva bratry dinosaury, doktorku
a kuchařku, indiány, piráta, mušketýra, Makovou panenku, baletku, hodného lva, berušku
a spoustu dalších krásných masek. Děti zvolily
za nejkrásnější masku Šípkovou Růženku a dinosaura. Karneval byl plný soutěží a zábavy. O ceny
se postaraly paní učitelky, které zakoupily pro
děti sladkosti a drobné hračky do tomboly. Dopoledne uteklo jako voda, všichni dostali sladkou
odměnu a domů si odnesli malý dáreček.

A pohádkové hraní skončilo. Ale jen my víme,
kolik se toho děti prostřednictvím pohádkového
tématu naučily, kolik nových vědomostí, dovedností a návyků získaly a kolik nového jsme se
o nich dozvěděli i my.

Z ČINNOSTI DPS PENZION
Velkou událostí v DPS Penzion byl Papučový bál.
Příprava, která předcházela, byla důkladná a senioři se
nemohli dočkat, jak vyrazí v bačkorách do společnosti.
Šikovné ručičky vyrobily na výzdobu jídelny bačkory

a Poupata s panem Hladíkem si jako vždy připravily
program. Poupata se právě vrátila z hor a jejich vystoupení poskládané z veselých historek a písniček se
velmi líbilo. K tanci i poslechu hráli pánové Hladík
a Otepka a zpívala paní Andrlíková. Heslo „Hurá do
bačkor“ návštěvníky provázelo až do večerních hodin
a ještě dlouho se o této akci v penzionu povídalo.
Při cestovatelském odpoledni senioři navštívili
ostrovy, které vznikly sopečnou činností, a prohlédli
si sopky Vesuv a Etnu. V keramické dílně v únoru
vznikali ptáčci, ovečky, kačenky a květináče, příprava
na jarní aranžování. V druhé polovině měsíce senioři

tančili pro radost. Nejdříve se tancem pozdravili. Senioři tančili, když přestala hrát hudba, museli zůstat
v momentální poloze, bez hnutí a tak si uvědomit své
vlastní tělo, jeho energii. Hodně se přitom nasmáli.
Některé polohy byly opravdu zajímavé.
Měsíc byl již tradičně uzavřen narozeninovým
zpíváním.
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POZVÁNKA DPS PENZION

CYKLO-SKI KLUB POLIČKA
KRÁSNÁ BĚŽKAŘSKÁ SEZÓNA KONČÍ…

6. 4. Ze života v Penzionu – druhá část videa,
Po rozpačitém začátku se paní zima ujala
s celkovým umístěním bez věkového omezení na
které nám připomene činnosti v roce 2009. Spole- nekompromisně vlády a umožnila všem přízniv- místech 2049- 3508.
čenská místnost ve 14.00 hod.
cům běžeckého lyžování prožít mnoho krásných
Ve stejném termínu se jel tradiční závod 5 člen7. 4. Hrátky s pamětí –. Přijďte si procvičit kon- hodin ve stopě! Běžkaři Cyklo-ski klubu Polička
ných družstev Krkonošská 70, kde na 50 kilomecentraci, vyzkoušet hry se slovy, vytvořit příběh
využili kvalitní podzimní přípravu na kolečko- trové trati obsadilo družstvo poličských mladíků
pomocí obrázků… Mozek je sval, který musí být
vých lyžích a dokázali, že i v tomto sportu máme
krásné 4. místo!
neustále trénován a tak neváhejte. Čeká vás přátel- v Poličce a okolí, stejně jako v cyklistice, úspěšV průběhu celé sezony jsme se snažili opět
ské a hravé prostředí. Nesoutěžíme mezi sebou, ale
né závodníky.
udržovat strojově upravené stopy hlavně v areálu
vzájemně se podporujeme. Začínáme ve 14.00 hod.
Po úvodních závodech v Liberci-Bedřicho- „U Salaše“, ale dle možností i na cyklo stezce a ve
ve společenské místnosti.
vě - Jizerské padesátce klasicky a Bedřichov- směru na Baldu, které využívali skoro po celé
14. 4. Společné muzicírování – hra na bubny
ské 30 volným stylem-bruslením o víkendu 8. 3 měsíce dle libosti i všichni ostatní sportovci
a další rytmické nástroje, hra na tělo, zpěv. To vše, -10. 1. 2010 se náš klub zúčastnil dalších závodů
a milovníci pohybu.
a ještě něco navíc, můžete zažít ve společenské
seriálu Patria Direct Ski Tour v Jilemnici, OrlicV lednu jsme uspořádali v areálu „U Salaše“
místnosti od 14.00 hod.
kých horách a na Šumavě.
závody volnou technikou na 25 km pro členy klu15. 4. Šikovné ručičky – tkaní, stříhání, zdobení
Na těchto závodech se jede vždy jeden závod
bu i pro veřejnost. Bohužel účast z řad veřejnosti
májky. Vezměte si s sebou nůžky. Pracovní místnost
volnou technikou (obvykle 20-30km) a jeden
nebyla příliš vysoká, což je škoda, protože závody
ve 13.30 hod.
byly velmi zdařilé. Krásné zimní počasí i perfekt20. 4. Šikovné ručičky – budeme zdobit láhve
ně upravená trať…
pomocí papíru a budete velmi překvapeni, jaký
Mrzí nás, že stále přetrvává v určitých místech
papír použijeme. Přijďte a uvidíte. Jestli máte doma
bezohledný přístup některých spoluobčanů, kteří
nějakou zajímavou láhev, můžete si ji přinést a ozšlapou ve vyřezaných stopách a např. zde venčí
dobit. Začínáme ve 13.30 hod. v pracovní místnosti
své psy! Doufejme, že časem přijdou k rozumu
21. 4. Cestovatelské odpoledne – Evropské náa žádný sportovec nebude nucen kličkovat mezi
rodní parky ve 14.00 hod. společenská místnost.
psími výkaly!
28. 4. „Člověče nezlob se“ se žáky speciální
Všem čtenářů přejem krásné jaro a léto a těškoly v Poličce. Společenská místnost ve 14.00 hod.
šíme se na shledanou při cyklistice na cestách
29. 4. Narozeninové zpívání a stavění májky
a silničkách naší krásné Vysočiny.
– sejdeme se ve 14.00 hod. v atriu Penzionu, kde
(www. cyklo-ski-policka. cz)
slavnostně postavíme májku. Program bude pokraZa Cyklo-ski klub Polička
čovat v jídelně, kde společně s Poupaty zazpíváme
Vladimír Gracias
oslavencům.

EKOPORADNA
V letech 2010-2011 se Ekocentrum Skřítek Polička účastní jako partner projektu Síť specializovaných ekoporaden v Pardubickém kraji. Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP.
Své dotazy můžete pokládat telefonicky či
e-mailem: č.tel. 731 563 819, e-mail: ekocentrumskritek@seznam.cz. Široká veřejnost může využít
našich poradenských služeb i v Po, St 8.00 – 15.00
a v Út 8.00 – 14.00 hod. v poradně na adrese Pomezí 128. Osobní návštěvy jsou možné na základě
předchozí telefonické domluvy.
Naše středisko nadále poskytuje environmentální a ekologickou výchovu pro děti, mládež
i dospělé ve formě informačních, poradenských,
osvětových a vzdělávacích služeb EVVO.
Ing. Eva Janečková
www.ekocentrumskritek.cz
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klasicky (40-50km). Za účast v každém závodě
uděluje pořadatel body dle dosaženého umístění,
které se sčítají do konečného výsledkového žebříčku závodníků. Vynikajícího výsledku docílili
členové Cyklo-ski klubu (www. ski-tour.cz) hlavně v kategorii veteránů (50-60 roků) kde Otakar
Klepárník obsadil 3. místo, na 10. místě se umístil Vladimír Gracias a na 19. místě Štefan Šimko.
V hodnocení klasických maratónů máme tyto 3
veterány dokonce na 6., 9. a 11. místě.
Velmi dobré výsledky dosahovali i „mladí“
– zejména Petr Vlček celkovými umístěními na 14.
– 18. místě v jednotlivých závodech, ale i Aleš
Andrlík a Ondra Maršálek.
Ostřílení borci Mirek Jána a Zdeněk Otcovský
si ještě na závěr sezony spolu s Otakarem a Štefanem „odskočili“ do běžkařské Mekky na Vasův
běh - Vasaloppet do Švédska, nejstarší, nejdelší
a počtem účastníků největší závod na světě. Zde,
na 90 kilometrové trati, v konkurenci dalších
16 000 závodníků, převážně seveřanů, kteří se
rodí „s lyžemi na nohou“ zajeli časy od 5 hod
53 minut (Zdeněk Otcovský) do 6 hod 34 minut,

AVL POLIČKA
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
11. 3. ASPV - Pajdáci
2:0
ASPV - Pajdáci
2:0
18. 3. THT - Česká Soda
2:0
Rozpis zápasů na tento měsíc naleznete v kalendáři sportovních akcí. Více informací a kompletní
rozpis naleznete na www.policka.cz/avl.
J. K. Dvořák, TJ Spartak - ASPV

OLYMPIJSKÝ SEN POLIČSKÉ KRASOBRUSLAŘKY
Nezaměnitelnou atmosféru zimních olympijských
her měla možnost poprvé nasát také rodačka z Poličky. Dvaadvacetiletá krasobruslařka Kamila Hájková
reprezentuje Českou republiku v kategorii tanečních
párů s partnerem Davidem Vincourem. Pětinásobní
mistři republiky se na tento výjimečný závod připravovali v americkém Detroitu pod vedením špičkových
trenérů, dvojnásobné mistryně světa v tancích na ledě
a stříbrné medailistky z olympijských her v Naganu
1998 Anjeliky Krylovové, a italského choreografa
Pasquala Camerlenga. Po třech částech soutěže se zejména díky výborně zajetému volnému tanci umístili
na konečné 21. příčce, což je pro ně prozatím nejlepší
umístění na světových závodech. Krátce po návratu
z olympijských her si Kamila Hájková udělala čas na
rozhovor pro poličskou Jitřenku.
Je to pár dní, co jste se s Davidem vrátili z Vancouveru. Jaké jsou tvé pocity z účasti na olympiádě? Musel
to být velký zážitek.
Byl to vždycky můj sen, závodit na olympijských
hrách, a pak se splnil. Neuvěřitelně jsem se těšila a také si na místě všechno maximálně užívala. Myslím,
že ani v tom snu to nevypadalo tak hezky, jaké to
nakonec bylo. Vrátila jsem se úplně nadšená a hrozně
mě mrzí, že to bylo tak krátké.
Vy už sice máte hodně zkušeností s mezinárodními závody, reprezentujete ČR mezi seniory už několik
let, ale tohle je asi úplně jiné.
To ano, už jen setkat se se všemi známými českými sportovci, vystupovat v jednom týmu. Když je člověk na olympijských hrách sportovcem, je tam někým,
koho si ostatní váží. Je to skoro jako na táboře. Je tam
vedoucí, kterého všichni poslouchají, a řád, který se
musí dodržovat. Olympiáda je úplně jiná soutěž, nedá
se s ničím srovnat.
Pravda, na jiných krasobruslařských závodech se
třeba s biatlonisty nesetkáte.
To ne. Díky tomu, že jsme byli ve dvou odlišných
vesnicích, jsem se s nimi seznámila až na cestě zpět
v letadle, ale i tu chvilku si budu pamatovat.
Ale měla jsi možnost více se seznámit se svými spolubydlícími včetně nejúspěšnější české olympioničky.
Ano bydlela jsem s Martinou Sáblíkovou, Kateřinou Novotnou a Karolínou Erbanovou. Jsou to skvělé
holky. Myslím, že jsme si sedly dobře, ony už se
všechny znaly, protože spolu společně trénují. Já mezi
ně přišla nová, ale holky mě přijaly skvěle. Doufám,
že nám to kamarádství chvilku vydrží.
Jak dlouho jste s Davidem ve Vancouveru vlastně
byli? Měli jste čas na to, zajít se podívat na ostatní
sporty?
Byli jsme tam po celou dobu her od 11. 2. až do
1. 3. a byli jsme fandit, co se dalo. Samozřejmě až po
našem závodě. Před tím jsme totiž měli spoustu tréninků a maximálně jsme se soustředili na náš závod.
Po něm nám zbýval necelý týden na fandění našim
kolegům z týmu. Viděli jsme poslední dva zápasy
českých hokejistů, 5 km Martiny Sáblíkové, jeden den
jsme jeli do Whistleru podpořit Šárku Záhrobskou,
podívali jsme se na závod žen v krasobruslení.
Teď k vaší soutěži. S jakým očekáváním jste na
olympijské hry jeli? A jak se vám pak soutěžilo – měli
jste větší trému než obvykle?
Jeli jsme tam hlavně s tím, ukázat co umíme,
a ukázat to co nejlépe. Nervózní jsme byli, ale jen
před první částí soutěže, povinným tancem Tango
Romantica. Ten totiž není naší silnou zbraní. Na originální a volný tanec jsme se už moc těšili a myslím, že
to na nás bylo i vidět. Ty nás totiž moc baví a myslím,
že ty jezdíme i po slepu. Naším cílem bylo dvacáté
místo, ale neměli jsme v závodě svého rozhodčího
a bez něj se hůř soutěží.
Téma letošního originálního tance na lidové motivy bylo shodou okolností stejné, jako před dvěma lety.
Upravovali jste ho nějak, nebo bylo možné ho jet ve
stejné podobě i letos?
My jsme na začátku sezóny měli jiného trenéra,
než nyní. Ten rozhodl, že se nechá starý program.
I když jsme s touto variantou nesouhlasili, nedalo
se nic dělat. V momentě, kdy jsme začali natrvalo

Edith Piaf se vám v soutěži povedl nejvíc i přes malou
nehodu. Tanec jsi končila se zkrvavenou rukou, co se
přihodilo?
Nebylo to dramatické. Řízla jsem se v první rotované zvedačce, kde jsem nešikovně chytla nůž brusle.
Nestalo se mi to poprvé. Na tréninku si ruce občas
lepím páskou, na závodě by to nebylo estetické.
A to tance vypadají jako bezpečná disciplína, kde
zranění nehrozí. Stalo se vám někdy při tréninku něco
vážnějšího?
Ano, ale nic z toho nebylo zas až tak vážné. Třikrát už mi šili nohu. Buď mě David kopnul a nebo
mi na nohu vjel. Ale to se stává, jezdíme blízko sebe
a i malá chyba může způsobit zranění.
Volný tanec už jste připravovali s novými trenéry?
Ano, ten celý vytvářela trenérská dvojice Krylovová – Camerlengo.
Jak se vám podařilo dostat se k Anjelice Krylovové?
To je v krasobruslení opravdu pojem. Není to tak dávno, co ještě sama závodila a sbírala světové medaile.
Vlastně jsme se k ní dostali úplně jednoduše. Pasquale Camerlengo je její životní partner. Když jsme
jeli vylepšovat své jízdy v létě do Detroitu a pracovali
i s ní, už jsme jiného trenéra nechtěli.
Pasquale vám dělá choreografie už delší dobu?
Dříve jsme s ním trénovali a stavěli naše jízdy
pouze v Miláně. On sám nám navrhl, abychom přijeli
na stáž do Detroitu. Z práce s Anjelikou jsme byli moc
nadšeni. Doteď je to skvělá bruslařka.
Plánujete tedy přesídlit do Detroitu trvale?
Čekají nás povinnosti ve škole, ale až je splníme,
Zdroj: www. daylife. com
vrátíme se připravovat do Detroitu.
Můžeš trochu přiblížit, jak vznikal váš volný tanec?
Ke spolupráci s novými trenéry se ještě dostaneme. Zda Pasquale přišel s hotovou choreografií, nebo se doMinimálně změna kostýmu na originální tanec se
tvářela až na ledě?
vyplatila. Víte o tom, že ten váš byl v anketě na webu
Jízda vlastně vzniká celou sezónu. Pracovali na ní
americké televize NBC zvolen jako 10. nejlepší z celého
oba s Anjelikou. Pořád se ale něco vylepšuje a jízda
startovního pole?
se neustále utváří. V začátku se sice nějak postaví, ale
Ano, hodně lidí nás o tom informovalo. Jsme za to
postupně se mění.
rádi, protože si kostýmy vymýšlíme sami ve spolupráA kdo ve vašem případě obvykle vybírá hudbu – vy
ci s naší švadlenou paní Evou Kovalovou.
sami s Davidem, nebo trenéři?
Aha, má tato paní něco společného s krasobrusVždy jsme to byli my dva, ale to se myslím změní,
lařkou Kateřinou Kovalovou? Pokud si vzpomínám, protože teď máme kolem sebe opravdu tým profesijezdila asi před deseti lety také v tanečním páru s Da- onálů.
videm Szurmanem.
Škoda, už jsem se těšila na to, jak tě přesvědčím,
abyste si vybrali hudbu od Bohuslava Martinů. Jak
tedy vypadá váš trénink? Krasobruslařská příprava
zdaleka nezahrnuje jen bruslení na ledě.
Kromě tréninku na ledě nabíráme kondici i mimo
něj. Máme speciální kondiční tréninky vedené trenérem Petrem Košířem.
Vy s Davidem vlastně závodíte za brněnsky klub,
že?
My to máme rozdělené. Můj bráška Daniel, který
je seniorským reprezentantem v orientačním běhu,
běhá za poličský atletický klub. Takže jeden z naší
rodiny hrdě reprezentuje Poličku nadále.
A ty jsi začala bruslit tady v Poličce?
Ne, bruslím od začátku v Brně, ale některé části
mé přípravy také probíhají v Poličce. Té mimo led.
Zdroj: www. daylife. com
Ráda v Poličce chodím běhat, je tu krásné prostředí.
Ty teď v Brně také studuješ, prozradíš, jaký obor?
Ano má, je to její maminka.
Studuji Fakultu sportovních studií, obor trenérství
Když jsme u kostýmů, musíme zmínit, že jsi s se- krasobruslení.
bou na olympiádu vezla dvoje šaty na volný tanec.
To by mě nenapadlo, že takový obor u nás exisMěla jsem dvoje šaty na všechny programy, ale
tuje.
na volný tanec jsem volila kostým podle hlasování na
Naštěstí ano.
našich webových stránkách www. hajkova-vincour.
Co tě čeká teď v nejbližší době po olympiádě
cz. Pořád jsem čekala, jak hlasování dopadne. Po – zkoušky ve škole, nebo pokračování v tréninku na
Mistrovství České republiky jsem slyšela různé názory další závod?
na kostým. Tam jsem poprvé oblékla ty bílo-černé
Teď mě čeká dokončení podzimního semestru
a začala uvažovat o tom, který kostým se divákům
ve škole. Kvůli náročné přípravě musela jít škola na
víc líbí.
chvíli stranou. Proto mám teď tréninkový odpočinek,
Přiznám, že jsem se také zapojila a hlasovala
abych se mohla věnovat škole.
pro bílý – vítězný. Já jsem tedy s výsledkem spokojená,
Tak to budu držet palce, aby zkoušky dopadly
a ty?
úspěšně. Děkuji za příjemný rozhovor a přeji hodně
No já mám ráda oba kostýmy, a proto jsem to
štěstí a sil do příští sezóny, co nejméně zranění a co
nechala na divácích.
nejvíce radosti z bruslení!
Tak to potvrzuje, že vaše příprava byla opravdu
důkladná. Váš volný tanec doprovázený šansony
Lucie Jirglová
spolupracovat s Anjelikou Krylovovou a Pasqualem
Camerlengem, už se nedalo nic příliš měnit. V polovině sezóny jsme tedy změnili pouze kroky a kostým,
a hudbu jsme nechali starou.

20

TURISTÉ V DUBNU
KČT Polička je pořadatelem XII. celostátního
letního srazu turistů, který se bude konat ve dnech
4. – 8. srpna v Poličce
sobota 10. dubna – Vandr skrz Maló Hanó.
Účast na 43. ročníku tradičního jarního pochodu v Moravské Třebové. Doprava dle dohody
osobními auty. Informace: Vlad. Uhlíř
sobota 17. dubna – Trpín
Pěší vycházka do okolí Trpína v délce 20 km.
Vedoucí akce: Pavel Leinveber
sobota 24. dubna – Velký Blaník
Mototuristická akce na Vlašimsko, do oblasti
Velkého Blaníku. Doprava dle dohody osobními
auty. Pěší trasa asi 10 km. Odjezd v 6.00hod od býv.
Atlasu. Vedoucí akce: ing Karel Müller.
Sobota 1. května – Pálava
Autobusový zájezd na jižní Moravu do oblasti
Pálavy a Mikulova. Pěší trasa 14 km. Přihlášky nutné předem. Vedoucí akce: Jiří Andrle
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.
KČT J. G. Jarkovského Jimramov se sídlem v Poličce zve všechny zájemce na tyto dubnové výlety:
10. 4. - Vandr skrz Maló Hanó a měření karolínského modřínu (účast na tradičním pochodu,
odpoledne přejezd do Karolína u Rájce n. S., kde od
16. hod. proběhne 2. měření karolínského modřínu)
17. 4. - 4. ročník pochodu „Svrateckou hornatinou k rozhledně Horní les“
25. 4. - Bledule u Chlébského potoka (pěší výlet
do chráněné lokality Údolí Chlébského potoka)
Bližší informace o připravovaných akcích najdete na http: //www.kct-jgj. banda.cz a ve vývěsce
klubu v Tylově ulici naproti městské knihovně. Získáte je též na tel. č. 720 306 075.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Kosmetický salon Studio V, obchodní dům
Ponas - nabízí trvalé odstranění chloupků přístrojem SHR a ultrazvukem - nová generace epilace bez rozdílu zbarvení. Bezkonkurenční ceny.
tel: 773 602 224, studiov@centrum.cz, www.studiov.ic.cz.
•
Profesionální teta na hlídání vašich dětí
u vás doma o víkendech, všedních dnech i večer.
Volejte 604 869 724.
•
SMĚNÁRNA BEZ POPLATKŮ!!! NON STOP!!!
Dálniční kupony - CZ, A, SK, HU, CH. Zájezdy
všech známých CK za nejlepší ceny!!! Zájezdy lůžkovými busy do celé Evropy!!! ZDARMA rakouský
dálniční kupon - ke každému pobytu v Chorvatsku
CK KO-TOUR, Riegrova 52, Polička, www.kotour.cz,
policka@kotour.cz, 461 724 662.
•
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky,
neplatné bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé
sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny, po domluvě přijedu. Info na tel. 724 229 292.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan
Fajmon, 603 782 573.
•
Prodám 4 ks letní pneumatiky GOOD-YEAR
155/70 R13, rok výroby 2005, najeto cca 5000 km.
Cena 250,-/ks. Tel. 736 449 536.
•
Prodám dům v historické části Poličky
ul. Pálená čp. 145. tel. 604796811.
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FOTBALOVÝ TURNAJ
MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK

ATLETIKA – PŘEHLED
VÝSLEDKŮ

VÝSLEDKY KARATE POLIČKA

Dne 14. 2. se sportovní hala Gymnázia Polička stala dějištěm fotbalového turnaje mladších
přípravek (ročníky narození 2001 a 2002). Kvalitní obsazení turnaje slibovalo velmi zajímavou
a především napínavou podívanou. Kromě družstva SK Masokombinát Polička se o první příčky
přijela poprat i mužstva ze Svitav, Nového Města
na Moravě, České Třebové, Boskovic, Žďáru nad
Sázavou a Vysokého Mýta. Fotbalové klání zahájil
zápas mezi mužstvem Poličky a Svitav, ve kterém
díky svému velmi dobrému výkonu vyhráli domácí.
Avšak i později, během celého nedělního dopoledne, byla k vidění velmi kvalitní a bojovná utkání,
která byla podpořena vynikající diváckou kulisou
rodičů a dalších fanoušků. Družstvo domácích ve
složení K. Mužíková, T. Dospíšil, Vu Thanh Dat,
V. Demel, M. Hynek, M. Lajžner, J. Slezák, P. Sotona,
J. Tůma a M. Valouch obsadilo v těžké konkurenci
krásné 3. místo. K tomuto výsledku je nutné našim
mladým fotbalistům blahopřát a popřát jim do nadcházející fotbalové sezony více takových úspěchů.
Dále je nutné poděkovat trenérům R. Lajžnerovi,
J. Karlíkovi a J. Mužíkovi za jejich příkladnou práci
a odborné vedení našich nejmladších fotbalistů.
Luboš Slezák

Zimní turnaj 30.-31. ledna 2010, Praha
Nikola Tobiášová 1. místo
Forma Quinta
Nikola Tobiášová 4. místo
Forma Set
Milan Lorenc
2. místo
Forma Kontra Set
Šárka Kučerová 1. místo
Forma Tertia
Šárka Kučerová 1. místo
Boje ženy 5-6 kyu
Štěpán Příhoda 1. místo
Boje muži absolutní
Milan Lorenc
3. místo
Boje muži absolutní
Jaroslav Roušar
1. místo
Boje muži 2-1 kyu

Praha 21. 2. MČR v hale dorostu: dorostenky
koule 6. místo Veronika Dlouhá (11,86 m)
Jablonec 6. - 7. 3. MČR v hale žactva: st. žáci Milan Le Viet 60 m 6. místo ve 2. rozběhu (7,83s), 300
m 3. místo ve 3. rozběhu (42,51s), dálka 11 místo
(523 cm); st. žákyně Terka Vytlačilová 300 m 2. místo ve 2. rozběhu (45,83s), 60m př. 14. místo (9,69s),
dálka 7. místo (499cm) a koule 11. místo (10,11 m).
Trusnov 13. 3. - Běh okolo Trusnova: st. žákyně
1. místo Terka Vytlačilová; dorostenci 1. místo Vít
Kalvoda
Střítež 20. 3. - Střítežská míle 1440 m: 1. místo
Josef Šutera (5:45), 2. Krištof Petr (6:08), 3. Šimůnková Pavla (6:16)
Temelín 20. 3. - MČR v přespolním běhu: st. žákyně 1850 m 6. místo Terka Vytlačilová (7:00);
dorostenci 3700 m 14. místo Vít Kalvoda (12:51),
34 místo František Košňar (13:59)
-JarKa-

Jarní turnaj 13.–14. března 2010, Zábřeh na
Moravě
Milan Lorenc
4. místo
Forma Kontra Set
Nikola Tobiášová 4. místo
Forma Quinta
Šárka Kučerová 4. místo
Forma Quarta
Milan Lorenc
2. místo
Boje muži absolutní
Štěpán Příhoda 3. místo
Boje muži absolutní
Nikola Tobiášová 2. místo
Boje ženy absolutní
Šárka Kučerová 3. místo
Boje ženy absolutní
Jaroslav Roušar
3. místo
Boje muži 2-1 kyu
Roman Petr
3 místo
Boje muži 5-6 kyu
Jaromír Pavliš
4. místo
Boje muži 9-10 kyu
Radovan Andrle

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH AKCÍ
Datum a čas

Místo konání

Sportovní klub

Soupeř

kategorie

Typ akce

1.4.2010, 20.00

sokolovna

TJ Spartak ASPV

K6 – ČS; K6 – Pajdáci

amatéři

AVL Polička

3.4.2010, 16:30

fotbalový areál U Liboháje

SK Masokombinát Polička „A“

FK Pardubice „B“

muži „A“

mistrovské utkání - krajský přebor

10.4.2010, 12:00

fotbalový areál U Liboháje

SK Masokombinát Polička

FK Pardubice „C“

starší dorost

mistrovské utkání - krajský přebor

10.4.2010, 14:15

fotbalový areál U Liboháje

SK Masokombinát Polička

FK Pardubice „C“

mladší dorost

mistrovské utkání - krajský přebor

10.4.2010, 16:30

fotbalový areál U Liboháje

SK Masokombinát Polička „B“

Sokol Dolní Dobrouč

muži „B“

mistrovské utkání - I.B třída

11.4.2010, 9.00

SVČ Mozaika Polička

Šachy TJ Štefanydes Polička

Česká Třebová „C“

„C“

krajský přebor

11.4.2010, 9:00

SVČ Mozaika Polička

Šachy TJ Štefanydes Polička

Svitavy „B“

„B“

krajský přebor

17.4.2010, 9:00

Masarykova ZŠ Polička

TJ Spartak odbíjená

Lanškroun, Žichlínek, Ústí n. O.

mladší žákyně

Krajský přebor

17.4.2010, 9:00

Hala gymnázia

TJ Spartak odbíjená

10 družstev

přípravka

turnaj

17.4.2010, 9:30

fotbalový areál U Liboháje

SK Masokombinát Polička

FK Proseč

starší žáci

mistrovské utkání - I. A třída

17.4.2010, 11:15

fotbalový areál U Liboháje

SK Masokombinát Polička

FK Proseč

mladší žáci

mistrovské utkání - I. A třída

17.4.2010, 8:30

sokolovna

TJ Spartak ASPV

max. deset družstev (smíšené)

amatéři

Poličský dabl

18.4.2010, 9:00

Masarykova ZŠ Polička

TJ Spartak odbíjená

12 družstev

přehazovaná

krajský přebor

22.4.2010, 20.00

sokolovna

TJ Spartak ASPV

THT - US; ASPV - US

amatéři

AVL Polička

24.4.2010, 8:00

Hala ZŠ na Lukách

Stolní tenis

každý kdo přijde a není registrován

neregistrovaní

pro veřejnost

24.4.2010, 12:30

fotbalový areál U Liboháje

SK Masokombinát Polička

FK Přelouč

starší dorost

mistrovské utkání - krajský přebor

24.4.2010, 14:45

fotbalový areál U Liboháje

SK Masokombinát Polička

FK Přelouč

mladší dorost

mistrovské utkání - krajský přebor

24.4.2010, 17:00

fotbalový areál U Liboháje

SK Masokombinát Polička „B“

SK Sloupnice

muži „B“

mistrovské utkání - I.B třída

25.4.2010, 17:00

fotbalový areál U Liboháje

SK Masokombinát Polička „A“

SK Vysoké Mýto

muži „A“

mistrovské utkání - krajský přebor

2.5.2010, 9:00

hřiště u sokolovny

TJ Spartak odbíjená

5 družstev

přípravka

krajský přebor
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ZPRÁVY ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE
V neděli 21. 2. bylo na zimním stadionu v Po- v útočném pásmu, a nikým nekrytý V. Vápeník po
Ml. žáci: Hlinsko - Polička 4:10, Polička - Chotěboř
ličce sehráno první finálové utkání mezi naším
přihrávce z rohu kluziště stanovuje konečné skóre 2:
8:2, Polička - Chrudim 13:3
Spartakem a Lanškrounem. Zhruba 650 diváků bylo
4 pro Spartak.
St. žáci: Hlinsko - Polička 2:6, Polička - Chotěboř
svědky ne moc kvalitního hokeje, ale hlavně naší
Nepovedené utkání v Poličce bylo odčiněno. Po- 12:5, Světlá n. Sáz. - Polička 1:6, Polička - Chrudim
těsné prohry.
chvalu tentokrát zasloužil celý tým.
1:4
Hned po úvodním vhazování vyvezl D. Vápeník
Dorost: 1. semifinále Chrudim - Polička 3:5,
do útočného pásma, kde přihrál před branku ČeSPARTAKU PODRUHÉ ZA SEBOU CHYBĚL PO- 2 semifinále Polička - Chrudim 10:1, 3. semifinále
škovi. Ten nikým nekrytý zakončil, ale neúspěšně. VĚSTNÝ KRŮČEK KE ZLATU! VÝBORNÝ HOKEJ!
Chrudim - Polička 6:1, o 3. místo - 1 zápas Polička
Soupeř byl však úspěšný v čase 1.06, když skóroval
VYNIKAJÍCÍ DIVÁCKÁ KULISA! 907 DIVÁKŮ! LHOJ- - M. Třebová 6:1, 2 zápas M. Třebová - Polička 2:4
v momentu signalizovaného vyloučení našeho hráče
TEJNOST FUNKCIONÁŘŮ PARDUBICKÉHO KRAJE!
Junioři: Světlá n/S - Polička 5:2, Chotěboř - Polička
(stav 0:1). Jak je naším dobrým zvykem v této sezoně,
4:2, Polička - Světlá n/S 6:11, Litomyšl - Polička 6:4
pokud na začátku prohráváme, naše hra ožívá a stalo
V neděli 7. 3. se v Poličce rozhodlo o tom, že zlaté
se i tentokrát. O 3 minuty později máme veliký tlak, medaile putují do Lanškrouna.
na jehož konci v čase 6.47 V. Vápeník vyrovnává za
Již půl hodiny před začátkem utkání byla hlavní
asistence Boháčka. V 8. minutě znovu, již poněkoliká- tribuna zcela zaplněna. Finálovému střetnutí přihlíté v sezoně, do dění na hřišti vstoupila p. Dobiášová. želo 907 diváků. Toto číslo je přesné, protože jsme
Tržná rána v obličeji Šedého si žádala ošetření, aby
zajistili i součet neplatících fanynek, které mají vstup
náš útočník mohl pokračovat ve hře. Běží 14. minuta
zdarma. Naši diváci zaslouží veliké poděkování, proa soupeř jde do vedení 1:2. O minutu později hrajeme
tože od začátku i přes nepříznivý vývoj utkání naše
oslabení. D. Vápeník se dostává do úniku a vyrovnává
kluky neustále povzbuzovali. To samé platí i o příz(2:2). V čase 17.34, tentokrát v naší přesilovce, jdeme
nivcích soupeře. Mnozí už asi vědí, že Spartak podlehl
poprvé a naposled do vedení. Třetí branku Poličky
Lanškrounu 3:7, ale, jak psal i náš soupeř druhý den
zařídil Švejda za asistence Boháčka.
na svých stránkách, výsledek neodpovídá průběhu
Dne 17. 4. se uskuteční v sokolovně v Poličce III. ročník volejbalovéV úvodu druhé třetiny máme znovu veliký tlak. utkání. Naši kluci měli spoustu vyložených šancí, ale
ho turnaje smíšených dvojic Poličský dabl. Přihlášky přijímáme do
Soupeř fauluje a D. Vápeník jede trestné střílení, které
nedokázali je využít. V 5. min se soupeř ujal vedení 0:
12. 4. na e-mailové adrese policskydabl@nastrankach.cz.
bohužel neproměnil. Ve 4. min. Lanškroun nastřeluje 1. Následovala sice série vylučování na obou stranách
spojnici naší branky a zdá se, že se naši kluci dostávají
a naše dlouhá nevyužitá přesilovka 5 na 3.
Počet družstev je omezen na deset.
do útlumu a soupeř přebírá otěže zápasu. Důkazem je
Zlomový moment pravděpodobně přišel v úvodu
Více informací na webu policskydabl.nastrankach.cz.
vyrovnací branka v 7 min. v přesilové hře soupeře. O
druhé části hry. Časomíra ještě neodečetla 2 minuty a
4 minuty později hrajeme znovu oslabení. Tentokrát
Polička prohrávala již 0:3. Následoval oddechový čas
Za ASPV - Volejbal, J. K. Dvořák
jen 2 vteřiny. Soupeř totiž po vhazování a následné
Spartaku a vystřídání gólmanů. V 8. minutě znovu při
střele dává čtvrtou branku. Těsně před koncem tře- naší přesilovce 5 na 3 snižuje V. Vápeník na 1:3.
tiny máme obrovskou šanci, kdy jedeme 3 na 1, ale
V úvodu třetí třetiny znovu V. Vápeník překonává
skóre zůstává nezměněno.
brankaře Lanškrouna, stav je tedy 2:3. Vypadalo to,
Na začátku poslední třetiny jsme stále doufali
že jsme na koni a vyrovnání je otázkou chvilky. Hraje
v obrat, ale ten se nekonal. Několik šancí na obou
se nadále velice rychlý a pohledný hokej. V zápětí
stranách skóre nezměnilo a Spartak k odvetnému
však přichází studená sprcha v podobě čtvrtého gólu
utkání do Lanškrouna po domácí prohře 3:4 pojede
soupeře. Naši kluci ještě nesložili zbraně a Boháček
s jednozápasovým mankem. Po závěrečném hvizdu
znovu snížil na rozdíl jediné branky. Jenže v 10. min
Den po zahájení jarních prázdnin, 20. 2., proběhl
proběhla divácká soutěž ve střelbě na branku o ba- po sólovém úniku je to již 3:5 a o 3 min déle již 3:6. v tělocvičně Základní školy Na Lukách první z žárevný televizor. Pořadí:1. Hejtmánek, 2. Pacovský, 3. Všem bylo jasné, že kvalitní tým z Lanškrouna si tento
kovských turnajů.
Navrátil, 4. Dvořák. Jako každým rokem hlavní cenu, náskok již pohlídá. Těsně před koncem pak přidal
Zúčastnit se ho mohli hráči ve věku 6 – 15 let.
tedy barevný televizor, věnovala firma KELVIN ELEK- ještě sedmou trefu a bylo rozhodnuto.
Hráči byli rozděleni do čtyř kategorií. Nejmladší,
TRO p. Krištof. 2. -4. cenu věnovala stavební firma
Závěrem snad jen tolik. Znovu nám chyběl ten
mladší, starší žáci a dorostenci. Na turnaj jezdí hráči
BOROVSKÝ-VÁPENÍK.
pověstný krůček ke zlatu (již podruhé v řadě). Snad
z celého okresu a nechyběli mezi nimi i naši žáci. Ti
Po sedmidenním odpočinku, přesněji tedy 28. 2., trochu štěstí, snad vyzrálejší tým (máme v současné
bojovali v soutěži nejmladších a mladších žáků. Na
nastoupil Spartak k odvetě v Lanškrouně. Prohrát
době velice mladé mužstvo). Ale v každém případě se
přední příčky nedosáhli, ale to není důvod k tomu,
znamenalo konec, vítězství znamenalo návrat do
po této sezóně naše „A“ mužstvo nemá za co stydět. aby přestali trénovat.
Poličky ke třetímu rozhodujícímu duelu. Od úvodní- Dvakrát po sobě druzí to také o něčem svědčí. Ještě
ho vhazování se hrál velmi kvalitní hokej, kdy naši
jednou díky všem našim věrným divákům za vytvoZ výsledkové listiny:
kluci měli mírně navrch. Díky bezchybně chytajícím
ření bezvadné atmosféry. Měli jsme trochu strach,
Nejmladší žáci: 1. Vrbický Jakub (Jevíčko),
brankařům se soupeři po první části rozcházeli za
aby mezi fanoušky obou táborů nedošlo k nějakým
5. Báča Patrik 2. třída naší ZŠ (Polička), 6. Křibský
stavu 0:0.
nepokojům. S radostí konstatujeme, že všichni toto
Jan 2. třída naší ZŠ (Polička)
Na začátku druhého dějství se hra maličko při- utkání pojali pod heslem „FANDI, ALE ZŮSTAŇ ČLOMladší žáci: 1. Šejnoha Martin (M. Třebová),
ostřila. Veliké chyby v rozehrávce Lanškrouna využil
VĚKEM“. Jediné co zarazilo jak nás, tak i trenéry a
5. Dostál Ondřej 5. B. třída naší ZŠ (Polička)
Musil a Spartak se tak v 9. min. ujal vedení 0:1. Jak již
funkcionáře z Lanškrouna, včetně rozhodčích a deleStarší žáky a dorostence vyhrál Vacula Aleš
bylo řečeno, hra se přiostřila, ale ostřeji dle hlavního
gáta p. Škeříka, byla lhostejnost vedení z Pardubic. Ni- z Jevíčka.
rozhodčího hrál náš tým. Nejdříve následovalo přísné
kdo ze svazu nebyl schopen přijet předat poháry. Jen
V sobotu 27. 2. se odehrál druhý z turnajů, a to
vyloučení Boháčka na 2+10 minut a vzápětí jsme osla- pro upřesnění. Poháry pro vítěze i druhého v pořadí
bodovací turnaj starších žáků společný pro kraje
beni o dalšího hráče. Tuto dvojí početní výhodu ve 12. zakoupil Lanškroun, který je také do Poličky přivezl. Pardubický a Královéhradecký. Přijelo 29 chlapců
min. soupeř využívá a vyrovnává na 1:1. Konec druhé
Máme podobnou zkušenost i z loňska. 4. třída a st. a 12 dívek z těchto míst – Dobré, Stěžery, Pardutřetiny byl asi rozhodujícím momentem celého utkání. žáci, obojí vítězové a přeborníci Pardubického kraje. bice, Vysoké Mýto, Lanškroun, Chrudim, Litomyšl,
V 19. min v naší přesilové hře D. Vápeník doklepává
Nikdo z Pardubic se neobtěžoval do Poličky přijet
Borová, Jevíčko, Králíky, Letohrad, M. Třebová,
puk do prázdné branky, stav 1:2. Asi po minutě hraje- a medaile předat. A medaile? S těmi to fungovalo
Mistrovice, Hradec Králové, Skuteč a Polička. Turnaj
me oslabení. V. Vápeník po krásné střele v čase 19.31
takto: „Kupte si je, pošlete nám fakturu a my vám ji
se hrál na devíti stolech. Systém turnaje je skupinový
zvyšuje na 1:3.
proplatíme“.
a v druhé části pak vyřazovací. Chlapci hráli v šesti
Do třetí třetiny nastoupil Lanškroun stažen na 2
V příštím čísle Jitřenky přineseme konečné tabul- čtyřčlenných skupinách a jedné pětičlenné a dívky
pětky s odhodláním zvrátit vývoj utkání a málem
ky a zhodnocení celé sezóny.
ve třech čtyřčlenných skupinách. Z Poličky se turnase mu to podařilo, protože v 8. min. snižují na 2:3.
Výbor oddílu LH
je zúčastnili dva hráči. S organizací turnaje pomohli
Nadále se hraje opravdu kvalitní hokej hodný finále
Výsledky:
Dominika Simonová a Petra Smolková – příprava
a početná skupina poličských fandů o sobě dává věPřípravka 3. tř: Panteři Pardubice - Lišáci Polička
občerstvení a Radek Šturc – zápis a prezence hráčů.
dět, seč jim síly a hlasivky stačí. Po snížení stavu na
5:10, Kosatky Pardubice - Tygříci Polička 6:1, Lišáci
2:3 zbývalo dlouhých 12 min. Robin Schauer v naší
Polička - Orli Chrudim 14:4, Tygříci Polička - Jestřábi
Z výsledkové listiny:
brance zřejmě přepnul svoji výkonnost na nejvyšší
Chrudim 6:1, Tygříci Choceň - Lišáci Polička 0:22,
Starší žáci: 1. Rozínek Vojtěch (Dobré), 2. Kaplan
stupeň. Dochytal utkání bezchybně a s jistotou a to
Lvíčata Choceň - Tygříci Polička 0:3, Lišáci Polička
Vojtěch (Ústí n. Orlicí), 3. Hejzlar Daniel a Rašek
i v nejkritičtějším okamžiku, kdy hrajeme 2,5 minuty - Žraloci Č. Třebová 17:6, Tygříci Polička - Kohouti Č. Petr (Dobré)
před koncem oslabení. Ještě před vyloučením našeho
Třebová 8:1
Starší žákyně: 1. Doucková Aneta (Dobré),
hráče mohl rozhodnout Švejda, který ujel sám, ale
Elevové 4 tř.: Pardubice - Polička 4:10, Polička- 2. Drábková Lucie (Stěžery), 3. Juklová Kateřina
sólo a jeho střela skončila na tyči. Třešnička na dor- Chrudim 9:2, Choceň - Polička 1:12, Polička - Č. Tře- (Pardubice) a Hlávková Kamila (Dobré)
tu přichází v čase 59.59, kdy naši hráči udrželi puk
bová 16:0
E. Střílek

POLIČSKÝ DABL

O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
SE HRÁL STOLNÍ TENIS
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ROZVRH PLAVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST NA DUBEN

TENIS
27. 2. Turnaj dorostu v Poličce, za účasti 25
rozděleno do čtyř skupin. Dvě lepší postoupily
chlapců a 11 děvčat. Nejvíce se dařilo Honzovi
do finálového pavouka a dvě méně úspěšné do
Křivému, který obsadil ve dvouhře i ve čtyřhře
pavouka útěchy. Ve finále B měli nejvíce sil a štěstí
3. místo. Nečekané vítězství slavil také Štěpán
Stříteský Pavel a Beneš Martin. Ve finále A zvítězila
Švanda, který porazil o pět let staršího hráče a jed- dvojice Jirka Střílek - Michal Kadidlo nad dvojicí ranou vyhrál také Michal Kadidlo. Bez výhry, ale se
fanů Vláďa Vltavský – Michal Rábek v poměru 6:4.
ctí, hráli ještě Dan Vyskočil, Pavel Bidmon, Radek
a Terka Vytlačilovi a Lucka Jílková.
V sobotu 6. 3. se v Poličce konal turnaj v mixu.
Za skromné účasti sedmi párů, byl systém turnaje
jasný. Hrálo se každý s každým na jeden set. Jak už
to v tenisu bývá, byla k vidění řada zápasů velice
vyrovnaných, ale také velice jasných. Nejvíce se
dařilo manželům Šedivým, kteří navzdory jedné
porážce turnaj vyhráli. O umístění na druhém až
čtvrtém místě rozhodovalo skóre ze vzájemných
zápasů. Bez poháru nakonec jenom těsně zůstali
Blažkovi.
Konečné pořadí domácích:
2. Ivo a Lída Teplí
5. Zdeněk a Andrea Jílkovi
6. Michal Kadidlo a Jana Střílková
7. Petr a Jana Hegrovi
Konečné pořadí domácích:
6. 3. na turnaji mladších žáků v České Třebo1. Střílek Jiří - Kadidlo Michal
vé mezi 22 kluky byli také Zdenda Jílek, který si
2. Rábek Michal - Vltavský Vladimír
tento den bude pamatovat, protože se mu konečně
3. Vápeník Dušan - Jílek Zdeněk a Scheib Láďa
podařilo poprvé zvítězit, a Adam Jelínek, který tak - Hrubý Zdeněk
zůstává z našich kluků, kteří letos přestoupili do
10. Teplý Ivo - Sedláček Milan
mladších, posledním čekajícím na vítězství.
11. Bulva Leoš - Hegr Petr
6. 3. Turnaj dorostu v Žamberku. Z našich
V pátek 5. 3. se konala výroční členská schůze
úspěšně bojoval Honza Křivý, který zaznamenal
členů TO se seznámením o hospodaření a činnosti
dvě výhry ve dvouhře.
oddílu v roce 2009. Jedním z bodů bylo i vyhlášení
13. 3. turnaj v babytenisu v Hradci Králové. nejlepšího hráče a hráčky za uplynulé období. Mezi
Bára Quittová byla v patnáctičlenném startovním
děvčaty si ocenění odnesla Lucka Jílková a mezi
poli děvčat a vypadalo to na suverénní vítězství. chlapci Erik Vápeník. Blahopřejeme.
Ve skupině Bára nedala svým soupeřkám žádnou
šanci, ale ve druhé fázi, kdy už se vypadává, nezvládla roli favoritky, nečekaně prohrála a skončila
na 5. místě. Škoda.
13. 3. turnaj mladšího žactva v Poličce. Účast
byla vysoká - 20 děvčat a 19 kluků. Mezi děvčaty se
snažily o co nejlepší výsledek Eliška Hrubá, Valerka
Cechová a Nikola Plšková. Na našich hráčkách je
vidět nedostatek zápasů, ale snaha a chuť je zárukou brzkého zlepšení. Mezi kluky bojovala tradiční
skupinka čtyř hráčů. Smolný los měl opět Adam
Jelínek a dobrého protihráče měl i Zdenda Jílek
a oba prohráli. Dobrý los a přijatelný soupeř čekal
na Luboše Bártu, který ovšem dobře rozehraný zápas po vlastních chybách zbytečně prohrál. Svoje
postavení v této kategorii potvrdil Štěpán Švanda,
který letos hraje za mladší žáky naposledy a měl by
POZVÁNKA NA OTEVŘENÝ TURNAJ
mladší hráče porážet. Ve dvouhře obsadil 3. místo
VE STOLNÍM TENISE
a ve čtyřhře pomohl Zdendovi k bodům po výhře
v domácím souboji proti Adamovi a Lubošovi.
Oddíl stolního tenisu zve zájemce na 1. oteV dalším kole oba svedli vyrovnaný souboj s první
vřený turnaj ve stolním tenise pro všechny věkové
nasazenou dvojicí, ale nakonec prohráli a skončili
kategorie. Turnaje se může zúčastnit kdokoliv z Potaké na 3. místě.
ličky a okolí, muži i ženy.
Turnaj se bude konat v hale základní školy Na
Lukách Polička v sobotu dne 24. 4.
Začátek turnaje v 9.00 hod., prezence do 8.45
hod. Startovné 20,- Kč za osobu (cena jednoho
míčku).
Bude se hrát ve čtyřech kategoriích: 0 - 10 let, 11
- 15 let, 16 - 50 let, 51 – a výše.
Systém turnaje: První část čtyř až pěti členné
skupiny, druhá část vyřazovací.
Míčky dodá pořadatel. Vítězové obdrží diplomy.
Přihlášky ve formě: Přihláška na otevřený turnaj: Jméno a rok narození, lze podat do 22. 4. na
adresu: Eduard Střílek, Eimova 48, Polička, nebo
e-mailem: edstrilek@gmail. com
Za pořadatele se těší na viděnou
V sobotu 20. 3. v Poličce proběhl početně
E. Střílek
a kvalitně obsazený turnaj Medium. 16 dvojic bylo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý

7. středa
8. čtvrtek
9. pátek
10. sobota
11. neděle
12. pondělí
13. úterý
14. středa
15. čtvrtek
16. pátek
17. sobota
18. neděle
19. pondělí
20. úterý
21. středa
22. čtvrtek
23. pátek
24. sobota
25. neděle
26. pondělí
27. úterý
28. středa
29. čtvrtek
30. pátek

6.00-20.00 hod.
6.00-20.00 hod.
14.00-20.00h.
zavřeno
zavřeno
6.00-7.30h.
17.00-18.00 h. 2.dr.,
18.00-20.00h.
6.00-7.30h.
17.30-19.00h. kon.pl.,
19.00-20.00h. aquaer.
6.00-7.30h.
14.00-20.00h.
6.00-7.30h.
12.00-20.00h.
14.00-20.00h.
zavřeno
6.00-7.30h.,
12.00-13.30h. 2.dr.,
15.00-16.00h.,
18.00-20.00h.
6.00-7.30h.
17.00-18.00h. 2.dr.,
18.00-20.00h.
6.00-7.30h.
17.30-19.00h. kon.pl.,
19.00-20.00h. aquaer.
6.00-7.30h.
14.00-20.00h.
12.00-20.00h.
14.00-20.00h.
zavřeno
6.00-7.30h.,
12.00h., 12.30 2.dr.,
15.00-16.00h.,
18.00-20.00h.
6.00-7.30h.
17.00-18.00h. 2.dr.,
18.00-20.00h.
6.00-7.30h.
17.30-19.00h. kon.pl.,
19.00-20.00h. aquaer.
6.00-7.30h.
14.00-20.00h.
6.00-7.30h.
12.00-20.00h.
14.00-20.00h.
zavřeno
6.00-7.30h.,
12.00h., 12.30 2.dr.,
15.00-16.00h.,
18.00-20.00h.
6.00-7.30h.
17.00-18.00h. 2.dr.,
18.00-20.00h.
6.00-7.30h.
17.30-19.00h. kon.pl.,
19.00-20.00h. aquaer.
6.00-7.30h.
14.00-20.00h.
6.00-7.30h.
12.00-20.00h.

Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 oC. Těšíme se na vás.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem.
Kurz pro těhotné je pravidelně každé pondělí od
14.00-15.00 hod.
Kurzy pokračují: batolata, rodiče s dětmi, plavání
hrou, zdokonalovací kurzy a plavecký oddíl ORKA
UPOZORNĚNÍ: Kurz kojenců a batolat v malém
bazénku od 1. LEDNA 2010 je 100, - Kč na jednu
lekci včetně DPH. Při překročení zaplaceného času
v bazénu a bazénku se doplácí dle platného ceníku.
PROVOZ SAUNY - duben:
St: muži 16.30 - 19.30 h.; Čt: ženy 16.30 - 19.30 h.
Pá: muži 16.30 - 20.00 h. So: ženy 15.00 - 17.00 h.
společná 17.30 - 20.00 h.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: Dle rozpisu uvedeném ve vývěsní
tabuli před plaveckém bazénu. Vstupné do fitcentra
se hradí u instruktora.
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