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KDYBYKULICH PŘIJEL DO POLIČKY!
Velká letní show KdybyKulich aneb Letní vánici
INSPIRACE vám přináší UNESCO zavítala v sobotu
10. července do Poličky. V tento horký letní den
jsme se mohli „ochladit“ stavěním sněhuláků, jízdou
na dřevěných lyžích či chytáním vánočních kaprů.
Součástí her byl i kvíz o městech České inspirace
a UNESCO. Hudební minifestiválek Živá města-živé
památky zahájila poličská kapela Krajdablues, byli
výborní. Pokračoval písničkář Jiří Smrž se svým
velmi příjemným vystoupením. Vyvrcholením tohoto hudebního bloku byl skvělý Točkolotoč, který
roztančil přítomné publikum, do tance se dali
účastníci oblíbeného poličského „Tábora s Američany“. Po setmění následovala opravdu zajímavá
podívaná v podání Cirque Garuda s názvem Ká-

men mudrců. Tento program byl plný světelných
efektů a vynikajících artistických výkonů. Tečkou
na závěr bylo Čtení na dobrou noc. U nás v Poličce
přečetl známý ochotník, herec a režisér, pan Ladislav Vrabec, příběh z knihy Miloslava Bureše Zpívající lípa – O HONZOVI, KTERÝ SOŠE SVATÉHO
JANA PLÁTNO PRODAL. Čtení pana Vrabce bylo
pohlazením na duši, děkuji tímto za krásný zážitek
a perfektní profesionální vystoupení. Všichni, kteří
vydrželi až do úplného konce, měli jistě dobrou noc
a pohádkové sny.
Ing. N. Šauerová
město Polička
členka výkonného výboru České inspirace

PODĚKOVÁNÍ JANU DUSOVI
Mgr. Jan Dus končí o těchto prázdninách ve
funkci faráře Sboru Českobratrské církve evangelické v Poličce. V našem městě působí farář Jan Dus
od 1. srpna 1996. Starosta města Jaroslav Martinů
společně s místostarostkou JUDr. Marií Tomanovou
velmi ocenili práci Jana Duse, za léta své činnosti se
mu podařilo přiblížit církev a sbor městu, „otevřel“

SDĚLENÍ OBČANŮM
POSKYTOVÁNÍ LSPP
NA POLIČSKU
Na základě dopisu z Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru zdravotnictví, ze dne
30. června 2010 informujeme občany, že od
1. 7. 2010 přestává Pardubický kraj zajišťovat
v Poličce LSPP (lékařskou službu první pomoci) pro dospělé. Služba LSPP bude nadále
poskytována pouze v zařízeních akutní lůžkové
péče, tedy nejblíže ve Svitavské nemocnici a. s.
(po – pá 18.00 – 21.00 hod.; so, ne, sv. 9.00
– 17.00 hod.) a Litomyšlské nemocnici a. s.
(pouze v so, ne, sv. 8.00 – 13.00 hod.).
Jaroslav Martinů, starosta
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.,
místostarostka
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dveře kostela poličské veřejnosti. Mgr. Jan Dus je
duchovním otcem a hlavním organizátorem velmi
oblíbeného a již tradičního letního jazykové tábora
pro děti. V letošním roce se Tábor s Američany
koná již posedmé. Výuka jazyků na faře probíhala
po celý rok, díky působení amerických lektorů.
Veřejnost si zvykla chodit do evangelického kostela
nejen na výuku angličtiny, ale i na zajímavé besedy,
přednášky a akce pro děti i rodiče. Jsme rádi, že
pan Dus zapustil společně se svojí rodinou v Poličce kořeny a v našem městě zůstává i po skončení
své funkce.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO
DOBROVOLNÉ HASIČE
Za podpory Krajského úřadu Pardubického kraje,
který poskytl dotaci 120 tisíc korun a spoluúčasti
města Poličky, byl za 329.800,- Kč zakoupen dopravní
automobil pro výjezdovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů Polička, OPEL Vivaro 19 DTI. Jedná se
o devítimístné vozidlo, vybavené světelnou rampou
s reproduktorem a tažným zařízením. Bude sloužit
k přepravě hasičů a menším zásahům. Tímto se
ušetří náklady spojené s výjezdy těžké a drahé techniky. K vozidlu bude dokoupen přívěs pro případnou
přepravu stříkačky nebo jiného potřebného materiálu.
Zakoupením uvedeného vozidla je jednotka po technické stránce dobře vybavena a značně se zvýšila její
mobilnost. Zároveň bychom chtěli poděkovat krajskému úřadu za poskytnutí uvedené dotace, bez které
bychom si nákup vozidla mohli jen stěží dovolit.
Ing. Vladimír Bartoš

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POLIČCE
Vypalujete starou trávu?
Každoročně se s příchodem jara setkáváme se
stejným úkazem. Objevuje se na mezích, zahrádkách,
sadech a v poslední době i na neobdělávaných polích,
zkrátka všude tam, kde rostla tráva a zůstala po ní jen
vyschlá stébla a žluté drny.
A právě pozůstatky starého travního porostu jsou
odklízeny způsobem, který dělá starosti hasičům
i ochráncům přírody. Vzít zápalky a stařinu vypálit je
jednodušší a méně namáhavé než celou plochu zbavit
starého porostu například hráběmi. Pomáhá k tomu
i přežívající názor, že popel z vypáleného trávníku
je dobrým hnojivem, přispívajícím k lepšímu růstu
nového porostu.
Koho by napadlo, že tato „metoda“ zahradnické
práce může vést k nejtragičtějším koncům …
K čemu tedy vede vypalování staré trávy? Oheň
sice starý porost opravdu zničí, jenže s ním odumírají
kořínky nového a přežívá jen odolný plevel. Ohroženy jsou i keře a mladé stromky, u nichž poškození podkorové vrstvy má za následek konec růstu
a uhynutí. Pro život v přírodě má nesmírný význam
i biologická rovnováha mezi různými druhy hmyzu
a drobné zvěře. Jestliže sáhneme k vypalování trávy, narušíme tuto rovnováhu natolik, že trvá řadu
let, než se vrátí do původního stavu. Mezitím může
dojít k přemnožení škůdců, kteří by v normálních
podmínkách nikdy neměli vytvořeny podmínky
k překročení obvyklého množství. Ani zajíci, pernatá
zvěř a jejich mláďata si nezaslouží smrt v plamenech,
zvláště když jejich počty díky měnícím se přírodním
podmínkám rok od roku klesají. A domněnka, že
popel dobře zahradu pohnojí, také neobstojí. Jednak
zdaleka neobsahuje ty látky, které trávník skutečně
potřebuje, jednak spáleným kořínkům nepomůže ani
to nejlepší hnojivo.
Na vypalování trávy pamatuje zákon o požární
ochraně peněžitými pokutami, ale v případě obecného ohrožení nastupuje i trestní zákon, a na jeho
základě mohou být uloženy i nepodmíněné tresty
odnětí svobody.
Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Hejtman Pardubického kraje vyhlásil dne 10. července 2010 na celém území Pardubického kraje až do
odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru jsou
například lesní porosty, suché travní porosty, plochy
zemědělských kultur, sklady sena, slámy a obilovin.
V období nadměrného sucha je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno rozdělávat
nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat
hořící nebo doutnající předměty, vjíždět motorovým
vozidlům do lesů a suchých travních porostů, neoprávněně odebírat vodu ze zdrojů pro hašení požárů,
používat zábavnou pyrotechniku.

I. SETKÁNÍ RODÁKŮ
A PŘÁTEL LEZNÍKA

V sobotu 19. června 2010 se v Lezníku konalo, více jak rok připravované, I. setkání rodáků
a přátel Lezníka. Sobotní počasí přesto, že předpověď nebyla příliš optimistická, bylo z pohledu
konání takovéto akce ideální – jasno, sluníčko,
teplo tak akorát.
Prezence spolu s předáním upomínkových
předmětů, výstava dobových dokumentů a artefaktů majících vazbu k Lezníku, výstava obrazů
leznického rodáka Jiřího Petra, výstava výbavy
místního SDH, mše svatá a program na hřišti pod
hasičskou zbrojnicí. To byla náplň celého dne.
Hlavní program na hřišti byl zahájen krátce po
obědě přivítáním zhruba 450 přítomných (úctyhodné číslo, na tak malou vesnici, jakou Lezník
je, že!?). Následovalo vystoupení p. Kopeckého
alias Vlasty Buriana a kouzelníka p. Krejčího.
K tanci a poslechu hrála celé odpoledne a následně dlouho do noci skupina MIX.
U příležitosti tohoto I. setkání byl p. Kopeckým, současným leznickým kronikářem, sepsán
a vydán almanach s jednoduchým názvem
„Lezník“. Toto poměrně obsáhlé pojednání o Lezníku, které mapuje jeho život od prvních zmínek
až po současnost, by nebylo možné vydat bez
finančních příspěvků sponzorů. V této souvislosti je velmi smutné a obtížně pochopitelné, že
jediná firma mající sídlo v Lezníku, firma NOVABRIK Czech s.r.o., přislíbila nezanedbatelný
finanční příspěvek, od kterého nakonec odstoupila. Důvody, pro které tak učinila, jsou dle
našeho názoru osobní a malicherné. I přes tuto
nepříjemnost se nám, díky pochopení a vstřícnosti ostatních sponzorů, především pak města
Poličky, podařilo almanach vydat v plánovaném
rozsahu a nákladu.
I. setkání rodáků a přátel Lezníka se, dle
názoru těch, kteří přišli, velmi vydařilo a splnilo
Dorostenky soutěžily
přesně to, co jsme si předsevzali – setkání lidí,
V sobotu 5. června proběhla krajská soutěž doros- kteří se dlouhá léta neviděli nebo neměli čas se
tu v Přelouči. Družstvo dorostenek skončilo na 3. mís- zastavit a popovídat si.
tě, a to po velmi napínavém průběhu soutěže.
Na závěr nám dovolte poděkovat všem, kteAlena Cejpová
ří se podíleli na přípravě a vlastní organizaci
setkání, především pak místním dobrovolným
hasičům, všem sponzorům i drobným dárcům,
bez jejichž příspěvků by nebylo možné celou
akci financovat a všem ochotným ženám, které
napekly spousty dobrého cukroví a jiných dobrot.
Upřímně děkujeme.
Organizátoři I. setkání rodáků
a přátel Lezníka

Činnost výjezdové jednotky v měsíci červnu
Dne 7. června došlo k požáru stodoly v obci Vysoký Les, naštěstí nedošlo ke zranění ani k rozšíření
na obytnou část budovy. Zásluhu na včasném zásahu
mají jednotky profesionálních hasičů z Poličky, Litomyšle a jednotky dobrovolných hasičů z Poličky,
Sebranic, Lubné a Dolního Újezda.
Dne 17. června došlo v Poličce na Starohradské
ulici k vážné dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů
z Poličky odvedly skvělou práci při zajištění těžce
zraněných osob. Dále pomáhaly při protipožárním
zajištění vozidel, úklidu vozovky a při naložení zraněných osob do sanitek a vrtulníku letecké záchranné
služby. Hasiči ze Svitav pomocí speciální techniky
pomohli s naložením vozidel na odtahovou službu.
Dne 23. června proběhlo taktické cvičení jednotek
v areálu podniku THT Polička. Námětem cvičení byl
požár nákladního vozidla a zajištění zraněné osoby.
Cvičení se zúčastnily jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů z Poličky. Dobrovolní hasiči ještě
provedli umytí koupaliště po Rockoupání.

101. NAROZENINY PANÍ
MARIE TALANDOVÉ
Nejstarší občanka Poličky, paní Marie Talandová, se 2. července dožila v dobré duševní kondici
svých stoprvních narozenin. Výročí svého narození
oslavila paní Talandová, bývalá učitelka, v kruhu
svých dětí a přátel, mj. i slavnostním obědem
3. července v restauraci Jordán, kterého se zúčastnil starosta města pan Jaroslav Martinů.

2

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010
Rada města Poličky na svém zasedání dne
12. 7. 2010 schválila možnost volební inzerce pro
všechny strany a sdružení, které budou kandidovat
v říjnových komunálních volbách v Poličce v rozsahu poloviny strany, a to zdarma. Inzerce vyjde
jako volební příloha v říjnové Jitřence.
Svoje inzeráty zašlete na adresu:
jitrenkapolicka@seznam.cz
jako přílohu e-mailu ve formátu pdf nebo jpg
(300 DPI, 1:1).
Uzávěrka volební přílohy je 17. září 2010.
Případné dotazy na tel. 603 526 243.

„BAREVNÉ DOTEKY“
Ve středu 1. září v 16 hodin bude v sále B. Martinů Tylova domu v Poličce zahájena mezinárodní
putovní výstava obrázků osob s mentálním postižením z Diecézní charity Würzburg-Eisinger (Německo) a z Oblastní charity Polička. Návštěvníci ji
mohou vidět až do 30. září, kdy se výstava přestěhuje do Pardubic a během příštího roku pak vystřídá dalších 10 měst Pardubického kraje. Po roce
v České republice se pak Barevné doteky přestěhuji
do Německa, kde absolvují stejně dlouhou cestu po
městech německých.
Štěpán Plecháček
PR a fundraiser Oblastní charita Polička

STATISTIKA MĚSTSKÉ POLICIE
Statistika činnosti Městské policie Polička za
období leden – červen 2010:
1) Obdržené žádosti
22
2) Obdržené stížnosti
9
3) Úřední záznamy
21
4) Počet případů řešených na místě
290
5) Přestupky postoupené spr. orgánu
1
6) Počet odchycených psů
12
7) Udělené pokuty
Dopravní přestupek
67 300,-Kč
Nařízení obce
1 500,-Kč
Vyhláška města
1 300,-Kč
Proti majetku
6 500,-Kč
Veřejný pořádek
2 500,-Kč
8) Domluvy
139
9) Odvody peněz z činnosti MP Parkovací karta
383 500,-Kč
Tržnice
155 730,-Kč
Pokuty
27 100,-Kč
10) Celkový počet hodin
odpracovaných ve veřejné službě,
kterou zajišťuje MP
1 630 hod.
11) Obecně prospěšné práce
754 hod.
Městská policie Polička

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE O MOŽNOSTI NAHLÍŽENÍ
DO DOPLNĚNÉ DOKUMENTACE
Posuzování vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů – zveřejnění doplněné dokumentace
vlivů záměru na životní prostředí s názvem
Hlinsko – Polička, vedení 110 kV
Město Polička, jako dotčený územní samosprávný celek, obdrželo od Ministerstva životního
prostředí ČR, pracoviště Resslova 1229/2a, 500 02
Hradec Králové, doplnění dokumentace vlivů na
životní prostředí, dle přílohy č. 4 zákona č. 100/
2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, záměru společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ:
27232425 s názvem:
„Hlinsko – Polička, vedení 110 kV“
jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 8
odst. 1 cit. zákona, se žádostí ve smyslu § 16 odst.
3 cit. zákona o zveřejnění informace o doplněné
dokumentaci.
Zpracovatel doplněné dokumentace:
Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 497/9, 170 00
Praha 7 - Holešovice
Do výše uvedeného doplnění dokumentace
je možné nahlížet na Městském úřadu Polička,
odboru územního plánování, rozvoje a životního
prostředí, č. dv. 41, 42, 43, 44 a to v úřední dny
(pondělí, středa – 8,00-17,00 hod.) nebo mimo
úřední dny po telefonické domluvě a to na tel.č.:
461723816, 850-4.
Do textové části doplněné dokumentace lze
také nahlédnout v Informačním systému EIA
(http://www.cenia.cz) a na stránkách MŽP (http:
//www.mzp.cz/EIA), kód záměru OV6 107.
Písemná vyjádření veřejnosti k doplněné dokumentaci jsou možná zaslat příslušnému úřadu na adresu: Ministerstvo životního prostředí ČR, Ing. Miloslav Kozák, pracoviště Resslova 1229/2a, 500 02
Hradec Králové nebo elektronicky na e-mail: mi-

loslav.kozak@mzp.cz, ve lhůtě do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o doplněné dokumentaci na
úřední desce dotčeného kraje. K vyjádřením zaslaným po uplynutí zákonné lhůty příslušný úřad, na
základě § 8 odst. 3 zákona, nepřihlíží.
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

SOBOTA PRO FIMFÁRUM
V sobotu 10. července pořádala Oblastní charita
Polička ve spolupráci s římskokatolickou farností
v Sádku akci nazvanou Sobota pro Fimfárum. Farníci i ostatní obyvatelé Sádku přinášeli na sádeckou
faru během sobotního dopoledne věci, které již
sami doma nepotřebují (knihy, hračky, oblečení,
obuv atd.) a věnovali je Charitě, konkrétně k prodeji v jejím obchodě Fimfárum.
Mnohokrát děkujeme všem, kteří se do této
akce zapojili a podpořili tak činnost Oblastní charity Polička.
Štěpán Plecháček, PR a fundraiser
Oblastní charita Polička

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
vyhlašuje veřejnou dražbu
vyhlašuje veřejnou dražbu (prodej nejvyšší nabídce)
na prodej bytů
- č. 7 vel. 1+1, v domě č.p. 808 na ulici M. Bureše v Poličce
- č. 10 vel. 1+1, v domě č.p. 809 na ulici M. Bureše v Poličce
Den a místo konání dražby: středa 1. září 2010 v 15.00 hod.
v zasedací síni Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. poschodí).
Vyvolávací cena bytu vel. 1+1 v domě č.p. 808: 630.000,- Kč
Vyvolávací cena bytu vel. 1+1 v domě č.p. 809: 630.000,- Kč

Dražební jistota:
Dražební jistota:

10.000,- Kč
10.000,- Kč

Prohlídky bytů se uskuteční: ve čtvrtek 19. srpna 2010 a ve čtvrtek 26. srpna 2010 vždy od 14.30 - 15.00 hodin
Prohlídku lze domluvit i individuálně na majetkoprávním odboru Městského úřadu v Poličce, dveře č. 19, tel 461 723 812),
kde je také možnost seznámit se s podmínkami dražby.
Stručná charakteristika bytu č. 7, vel. 1+1, v domě č.p. 808 na ul. M. Bureše v Poličce: Jedná se o byt velikosti 1+1 ve 3.NP, o výměře 35,49 m2, z toho: kuchyň 13,95 m2, pokoj 16,05 m2, předsíň 2,60 m2, koupena a WC 2,89 m2 + sklepní prostor 2,39 m2.
Stručná charakteristika bytu č. 10, vel. 1+1, v domě č.p. 809 na ul. M. Bureše v Poličce: Jedná se o byt velikosti 1+1 ve 4.NP,
o výměře 35,49 m2, z toho: kuchyň 13,95 m2, pokoj 16,05 m2, předsíň 2,60 m2, koupena a WC 2,89 m2 + sklepní prostor 2,10 m2.
Vlastnické právo k bytům přejde na budoucího kupujícího po uplynutí doby určité, která odpovídá splacení hypotečního úvěru
přijatého městem Polička za účelem financování revitalizace bytových domů, a to nejpozději v r. 2017 (převod práv k bytu je
možný).
Zájemci o koupi bytu se mohou přihlásit v den konání dražby nejpozději do 14.00 hod. na Městském úřadě v Poličce
(majetkoprávní odbor, dveře č. 19), kde současně předloží doklad o zaplacení dražební jistoty na účet města Poličky,
č. 19-1283399369/0800, VS 2123. Dražební jistotu je možno uhradit v příjmové pokladně v přízemí budovy MěÚ.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města
Poličky konané dne 21. června 2010
RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva obrany na
ností Skanska a. s., Praha – Chodov, dle důvodové
zabezpečení péče o válečné hroby ve výši Kč 68 tis., zprávy.
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě
RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury
o dílo na vypracování „Regulačního plánu Městské
z Programu regenerace městských památkových
památkové zóny Polička“ s firmou Urbanistické střerezervací a městských památkových zón na obnovu
disko Brno, spol. s r. o, Brno, dle důvodové zprávy.
městského opevnění ve výši Kč 760 tis., dle důvodové
RM bere na vědomí zprávu společnosti APOLO
zprávy.
CZ, s. r. o., Polička o stavu projektové dokumentace
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu v Poličce,
o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., na
dle důvodové zprávy.
akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – I. etaRM schvaluje návrh nového provozního a dispopa“, dle důvodové zprávy.
zičního řešení plaveckého bazénu v Poličce dle důvoRM schvaluje Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo
dové zprávy. V tomto řešení bude upravena varianta
„Zpracování energetického auditu pro budovy, ČOV
pánských sprch dle zápisu.
a veřejné osvětlení města Poličky“ uzavřené dne
RM schvaluje dodavatele akce „Regenerace Palac14. 9. 2004 se společností DD Ekonom Konzult Real, kého náměstí v Poličce – II. etapa“ společnost Dlažba
s. r. o., Litomyšl, dle důvodové zprávy.
Vysoké Mýto s. r. o., Vysoké Mýto, dle důvodové
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě
zprávy.
na zhotovení projektové dokumentace se společností
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se spoAPOLO CZ s. r. o., Polička, na akci „Rekonstrukce
lečností Dlažba Vysoké Mýto s. r. o., Vysoké Mýto
krytého plaveckého bazénu v Poličce“ dle důvodové
na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce
zprávy.
– II. etapa“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci
Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě Polička“ se
Poličky konané dne 12. července 2010
zhotovitelem Sdružení firem – kanalizace Polička,
RM bere na vědomí rezignaci pana Pavla Lahod- vedoucí účastník EVT Stavby s. r. o., Svitavy, dle
ného na předsedu dopravní a bezpečnostní komise
důvodové zprávy.
města Poličky ke dni 12. 7. 2010.
RM schvaluje přijetí příspěvku Ministerstva kultury
RM jmenuje předsedou dopravní a bezpečnostní
ČR z Programu záchrany architektonického dědictví
komise Bc. Jindřicha Studeného s účinností ode dne
na obnovu nemovité kulturní památky – areál hradu
12. 7. 2010.
Svojanov, ve výši 595 tis. Kč, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě
č. 001/200/2010 na akci „Obnova místního chodníku
o dílo č. 309023 na „Odstranění omítek, oprava zdiv ulici Husova, Polička“ se společností T. E. S. s r. o., va, nové vápenné a štukové omítky – areál hradu
Polička, dle důvodové zprávy.
Svojanov“ s firmou KOLP s. r. o., Brno, dle důvodové
RM doporučuje ZM schválit investiční záměr „Re- zprávy.
alizace úspor energie – Dům s pečovatelskou službou
RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města
„Penzion“ Polička“s dotací z programu Zelená úsporám
Poličky za rok 2009, dle důvodové zprávy.
a způsob jeho financování, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje využití ploch v Jitřence při volební
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpoč- kampani do komunálních voleb dle návrhu varianty
tovou změnu č. 5/2010.
č. 3 důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele akce „Oprava místních
RM bere na vědomí řešení dopravy na Palackého
komunikací v Modřeci“ společnost Skanska a. s., Pra- náměstí v době konání festivalu Polička *555 v roce
ha – Chodov, dle důvodové zprávy.
2010 dle důvodové zprávy předložené příspěvkovou
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci“ organizací Tylův dům.
Oprava místních komunikací v Modřeci“ se společUsnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne
15. 7. 2010
ZM schvaluje investiční záměr „Realizace úspor
energie – Dům s pečovatelskou službou „Penzion“
Polička s dotací z programu Zelená úsporám a způsob jeho financování dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2010.

FOLK-BAROQUE 2010
Tradiční letní koncert souboru Michal Hromek
Consort v evangelickém kostele v Pusté Rybné se
letos uskuteční v rámci projektu
„FOLK-BAROQUE 2010“
ve středu 4. srpna v 19.00. ˝
Zazní balady a tance ze Skotska, Irska, Čech
a Slovenska a původní tvorba.
Více na http://michal.hromek.net

ČSCH Polička vás zve na okresní

VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
A EXOTŮ KONANOU
dne 21. - 22. 8. 2010 od 7 do 21 hod.
v areálu za pivovarem.
Zajištěno bohaté občerstvení, prodej pokojových i venkovních květin a suché vazby.
Projížďky na ponících.
Pozvánka do sportovního areálu Pod Lipou v Kamenci u Poličky
Sbor dobrovolných hasičů Kamenec Vás zve na
hasičské sportovní závody v roce 2010, které se
konají pod záštitou hejtmana Pardubického kraje
Mgr. Radko Martínka.
Sobota 7. 8. 2010

Večerní stovka
Český pohár
Velkopopovického Kozla
XVI. ročník závodu v běhu na 100 m s překážkami
v kategoriích mužů a žen, který je 4. závodem seriálu Český pohár Velkopopovického Kozla 2010
Program:
13.00 h
17.00 h
20.30 h

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátě starosty města.

základní část závodu mužů
základní část závodu žen
play-off finálový závod
za umělého osvětlení
s doprovodným programem

Neděle 8. 8. 2010
O pohár starostky obce Kamenec
XIX. ročník soutěže družstev mužů a žen v požárním útoku – závod je součástí seriálu Okresní ligy
Svitavska v požárním útoku
Program:
9.30 h
11.30 h

závod mužů
závod žen a seniorů

Ve sportovním areálu velkoplošná obrazovka se
zobrazením průběhu závodů
Natáčení závodů Českou televizí pro vysílání
na ČT4 sport
On-line přenos všech závodů prostřednictvím
internetové televize
Informace na www.obec-kamenec.cz
a www.stovky.cz
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TÁBOR OBYČEJNÝCH SUPERHRDINŮ
Když Kerry Ebbert přivedl 9. července americký
tým na letiště v Ruzyni, čekal na něj půllitr poličského piva. V Americe by nás za takové přivítání
alkoholem na veřejnosti mohli zatknout. Takhle
začal sedmý tábor s Američany.
Na začátku si všichni mysleli, že to bude poslední tábor. Jamie a Jeremy Ault, kteří poslední dva
roky trávili v Poličce a hlavní měrou se podíleli na
vymýšlení programu, odletěli 18. července zpátky
do Pennsylvánie. Tábor byl pro ně, Jeremyho slovy,
„projevem a oslavou pospolitosti a přátelství, které
jsme Jamie a já vytvořili během posledních dvou let
s Čechy i Američany z Oklahomy.“
Odchází i farář Jan Dus, otec myšlenky prvního
tábora:„Změna je zdravá. V Poličce farářuji už čtrnáct let, je pravý čas k předání vesla dalšímu. Těším
se na to, že můj nástupce farář Jiří Tengler přijde
s jinými důrazy i novými nápady.“
Bez těchto tří pilířů a s přihlédnutím k tomu,
jak se během let načítá únava na straně ubytovatelů, hostitelů a organizátorů, měl být sedmý rok
posledním.
I já si myslel, že je to letos naposledy. Podle
toho jsem si každý okamžik vychutnával tak, jako
by byl poslední. Každý energizer, každou sklenku
s přáteli, každý výlet, každý rozhovor. Vinou toho
mohu nekriticky říct, že to byl veleúspěšný tábor.
Což říkám asi každý rok. Ale nejsem sám: „Z programového hlediska byl tábor velký úspěch: všichni
členové týmu – Američané i Češi – spolupracovali
neuvěřitelně dobře a vtiskli táboru duchaplné emoce, které umožnily dětem, aby byly dětmi, a k tomu
se ještě něco přiučily. Vytvořili jsme směs nového
a starého, což letošnímu táboru přineslo unikátní
příchuť tradice a zároveň vzrušení z něčeho nového. Bylo to skvělé,“ hodnotí Jeremy.
Letošní téma tábora byli superhrdinové, které
známe z amerických komiksů. Naši táboroví superhrdinové Jeremy a Peťa ale každé ráno nemohli najít práci. Proč? Obyčejní lidé ji udělali za ně. Ranní
scénky inspirované starozákonními příběhy měly
dětem předávat jasné poselství - nepotřebujeme superhrdiny, lidem kolem může pomáhat každý z nás.
A nepotřebujeme ani žádné superschopnosti, stačí
použít obyčejné lidské vlastnosti – odvahu, soucit,
vynalézavost, smysl pro přátelství.
Jako každý rok, probíhala většina dopoledního programu na stanovištích v Masarykově škole,
evangelickém kostele a na farní zahradě. Přebyteč-

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.
Široká veřejnost může využít našich poradenských služeb 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. Své dotazy můžete pokládat i telefonicky
či e-mailem: č. tel. 731 563 819, e-mail: ekocentrumskritek@seznam.cz. Příklady dotazů: „Co to je
za zvláštního žlutého ptáka, co létá v Pomezí?; Je
bezpečné pít mléko z mlékomatů?; Potřebuji poradit
účinný ekolog. prostředek na čištění toalet a mytí
nádobí, když máme přírodní čističku vod.“
Naše středisko nadále poskytuje environmentální a ekologickou výchovu pro děti, mládež
i dospělé ve formě informačních, poradenských,
osvětových a vzdělávacích služeb EVVO. www.ekocentrumskritek.cz
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková
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nou energii si děti i dobrovolníci vybíjeli při Recreation v tělocvičně, při Surprise vymýšleli vlastní
komiks, na Crafts vyráběli album z papírových
sáčků nebo masky superhrdinů. Po společném
obědě se jezdilo na výlety, na páteční párty se tančila Česká beseda a polka, tábor uzavřela nedělní
bohoslužba.
Každý ze zúčastněných vnímal společně strávený týden trochu jinak a myslím, že se potvrdil fakt,

lidi, kteří jsou stejní jako my. Samozřejmě jsou
v mnohých věcech odlišní, ale všichni máme jedno
společné… Lásku. Všichni ji chceme dávat najevo
a šířit ji po světě. S těmito lidmi bych se podělila
o všechno a každý bude mít v mém srdci zvláštní
místo. Poličku jsem si zamilovala a doufám, že se
sem budu moci vrátit. Neříkám Sbohem. Říkám
Uvidíme se příště ?“
Bob Henderson, chlapík v komiksových teplákách, podruhé v Poličce: „Mé zážitky jsou více než
jen pozitivní. Byly tak silné, že jsou za hranicí popsatelnosti. Láska byla zřetelná, ale nedá se popsat
a já cítím velkou frustraci z toho, že nemůžu najít
slova. Naše hostitelské rodiny s námi zacházely tak
mile, že bylo snadné stát se jejich členem. Z řady
setkání s dětmi i dospělými si odnáším drahocenné
vzpomínky. Mladí lidé, se kterými jsme pracovali,
byli obrovsky nadšení a jejich zásluhou pro nás
budou mít Češi vždy dobrou pověst. Doufám, že se
naše vztahy ještě posílí a budeme nadále schopni
ocenit naše odlišné, ale i shodné způsoby života.“
Kerry Ebbert, lídr amerického týmu, pošesté
v Poličce: „Návštěvy České republiky a zejména
Poličky byly pro mě velkou ctí a životním zážitkem.
Vztahy, které jsme vytvořili během našeho pobytu,
jsou pro mě a mou rodinu velmi důležité. Neustále se prohlubují a přínos pro Američany i české
účastníky tábora jsou každým rokem více zřejmé.
Všechny lidi, které jsem potkal, mám velice rád a věřím, že bude tábor s pomocí evangelického sboru
pokračovat i nadále.”
Barb Henderson, žena s nejstrašidelnějším
výkřikem, podruhé v Poličce: „Chtěla bych vám
znovu a znovu poděkovat za pozvání na letošní
tábor. Pro mě to bude navždy světlý okamžik mého
života. Vaše štědrost a projevovaná láska naplňují
moje srdce velkou radostí. Děkuji, že jste přivedli své
děti na Tábor s Američany a dovolili nám se navzájem poznat. Pamatujte si: Nepřestávejte se usmívat
a rozdávat lásku svým srdcem.”
Kim Shanks, učitelka sluchově postižených, po
čtyřech letech opět v Poličce: „Slova jsou důležitá,
když chcete komunikovat s lidmi. Když někdo mluví
slovy v cizím jazyce, stává se komunikace nemožnou. Navzdory tomu s námi děti na táboře mluvily
mnohem více. Promlouvaly svými úsměvy. Svými
úsměvy nám dávaly najevo, že nás mají rády. A já
jsem jim, doufám, svým americkým úsměvem dávala najevo, jak moc je mám ráda a jak jsem si užila
jejich přítomnost na táboře. Doufám, že stejně tak
promlouval můj úsměv k těm, kteří mě pozvali na
večeři. Moc pro mě všichni znamenáte.”
Na konci tábora bylo všem jasné, že tahle každoroční událost sedmičkou skončit nesmí. Hodně
lidí by se s tím asi vnitřně nevyrovnalo. Protože
jsou všichni moji přátelé, nevyrovnal bych se s tím
taky. Uvidíme za rok.
Jarda Najbert

že čím více táborů absolvujete, tím si každý další
více užíváte a oceňujete to dobré, co vám přinesl.
V dětech se mísily pocity radosti a zábavy se
stydlivostí, ale třeba i naštváním z toho, že jejich
oddíl nešel první na oběd (nejstarší skupina chlapců kvůli tomu zahájila ve středu tichý protest). Ubytovatelé byli rádi, že mohli ukázat svým hostům to
nejlepší z české povahy a pohostinnosti, současně
je jejich starostlivost vyčerpávala. Organizátoři měli
radost z toho, jak jim všechno vychází podle plánu,
ale zároveň byli pod neustálým stresem, že něco
nevyjde, jak má. Dobrovolníci se snažili věnovat
dětem, Američanům i sobě navzájem a ze všech zúčastněných měli patrně největší spánkový deficit.
A pak tu byli Američané. Všichni jsou mí dobří
přátelé a snad se neurazí, když o nich řeknu, že
podle mého názoru nejsou »normální«. Normální
člověk by nevěnoval (opakovaně) svoje peníze
a dva týdny drahocenného času proto, aby cestoval
do malé země a učil místní děti anglicky. Nemyslí
primárně na sebe, ale hlavně na ty druhé, což
v dnešním světě asi opravdu není normální. Kde
berou odhodlání a motivaci?
Řada z nich si k Poličce, místnímu českobratrskému sboru a dalším táborníkům vytvořila tak silné vztahy, že svoje přátele a druhý domov zkrátka
musí navštívit. Jejich pobyt je navíc niterně svázaný
s jejich křesťanskou vírou. Anglický výraz Mission
Dne 29. června pozvaly učitelky mateřské školtrip nepřekládejme jako misijní cesta (kterýžto
ky ROZMARÝNEK rodiče budoucích prvňáčku do
výraz evokuje výpravy za účelem obrácení víry ke
křesťanství), jeho správným překladem je poslání. oddělení Včeliček na besídku „Rozloučení se školKaždoročním posláním Američanů v Poličce je roz- kou“, která byla pro budoucí prvňáčky tou posleddávat radost, úsměvy, dávat najevo a přijímat lásku, ní v této mateřské školce. Děti rodičům zazpívaly,
pomáhat českým přátelům a dětem. Všichni se sho- přednesly básničky, řekly, co se ve školce naučily
dují, že pobyt v Poličce jim změnil život a pocity, a nakonec je čekalo pasování králem Přemyslem
Otakarem II. do stavu rytířů – školáků a rytířek
které prožívají, se nedají slovy vyjádřit a vysvětlit
– školaček. Na památku děti dostaly pamětní list,
těm, kteří se tábora neúčastní.
stužku a taštičku s dárky. Chtěla bych touto cestou
Ať své postřehy nejlépe popíšou oni sami. Psali
poděkovat paní ředitelce Procházkové a paní učije pár hodin před odjezdem ve zvláštním emočním
telce Dlouhé za jejich práci s dětmi, protože každá
rozpoložení, takže omluvte trochu toho patosu:
besídka, každé vystoupení bylo vždy skvěle připraLindsey Schwager, studentka, poprvé v Poličce:
vené. Děkuji za tyto krásné okamžiky a věřím, že
„Můžu upřímně říct, že tábor změnil můj život!
i děti budou na svou školku vždy rády vzpomínat.
Potkala jsem nové lidi, se kterými budeme navždy
Petra Demelová
přátelé a naučila se věci, které nikdy nezapomenu. Je zvláštní cestovat celou tu dálku a potkat tu

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU

KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Srpen 2010
KINO POLIČKA
středa
4. 8.

úterý
10. 8.

středa
11. 8.

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK
Když vás vlastní děti přivedou na úplné
dno, existuje jen jeden jediný člověk, který
vás z něj může dostat - kouzelná chůva
Nanny McPhee.
Rodinná komedie, VB/USA/Francie, 108
minut, dabing, přístupný
Vstupné: 60,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
KUKY SE VRACÍ
Kuky se vrací je dobrodružný i poetický,
rodinný příběh, v němž ovšem hlavní role
přebírají hrdinové ze světa dětské fantazie.
Dobrodružný, ČR, 95 minut, přístupný
Vstupné: 70,- Kč
velký sál Tylova domu ve 21.00 hodin
ROBIN HOOD
Zapomeňte na všechno, co jste kdy slyšeli
o slavném zbojníkovi Robinu Hoodovi.
Režisérská legenda Ridley Scott vám odvypráví vlastní verzi tohoto příběhu.
Historický, USA, 140 minut, přístupný od
12 let. Vstupné: 65,- Kč

úterý
17. 8.

velký sál Tylova domu ve 21.00 hodin
PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU
Akční dobrodružný velkofilm, který se
odehrává v tajuplné Persii.
Dobrodružný, USA, 116 minut, české titulky, do 12 let nevhodný.
Vstupné: 70,- Kč

středa
18. 8.

velký sál Tylova domu ve 21.00 hodin
ZELENÁ ZÓNA
Adaptace knihy bagdádského žurnalisty,
která z velké části vychází z vlastních zážitků autora, by nám měla dát nahlédnout
do nedávné minulosti války v Iráku.
Thriller, USA, 114 minut, české titulky, přístupný od 15 let.
Vstupné: 60,- Kč

pondělí velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
23. 8. JAK VYCVIČIT DRAKA
Dobrodružství odehrávající se na drsném
severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci.
Animovaný/Dobrodružný/Rodinný/

Fantasy, USA, 98 minut, dabing, přístupný
Vstupné: 65,- Kč
středa
25. 8.

velký sál Tylova domu ve 21.00 hodin
IRON MAN 2
V hitparádě okouzlujících rošťáků, kteří
tu a tam navléknou nějakou masku, aby
zachránili svět, by bral bezkonkurenčně
první místo.
Akční/sci-fi, USA, 125 minut, dabing, přístupný od 12 let. Vstupné: 65,- Kč

pondělí velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
30. 8. SHREK – ZVONEC A KONEC
Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour v botách
a mnohem zmatenější Oslík.
Animovaná komedie, USA, 92 minut, dabing, přístupný. Vstupné: 65,- Kč
úterý
31. 8.

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK
Jde zbrusu o novou dobrodružnou komedii, ve které se naši staří známí hrdinové
dostanou do školky plné rozjívených dětí
a batolat.
Animovaný/rodinný, USA, 103 minut, český dabing, přístupný. Vstupné: 70,- Kč

LITOMYŠL
Toulovcovy prázdninové pátky
Každý pátek o prázdninách na Toulovcově
náměstí od 18.00 hod. pohádka, od 19.00
hod. koncerty (Létající rabín, Družina,
Poutníci, Ty Syčáci).
Do 20. 8. 2010 / Smetanovo náměstí
Středa, hudby vám třeba
Každou středu o prázdninách od 19.30
hod. posezení s hudbou na přírodním
parketu u Smetanova domu.
Zámek UNESCO s novinkami
Výstup na zámeckou věž, sestup do podzemí, koncerty, bohoslužby v zámecké kapli
v angličtině i v latině, kavárnička na druhých arkádách a občerstvení v ratejnách.
SVITAVY
11. 8. 2010 od 19.00 hod. / Ottendorferův dům
Koncert mladých umělců
v rámci Mezinárodních smyčcových kurzů
Litomyšl 2010 ze Švédska, Jižní Koreje,
Dánska, ČR, USA, Guatemaly a Řecka
23. – 28. 8. 2010 denně od 9.00 – 21.00 hod. / prostor pro volnočasové aktivity na stadionu
Míru
Řezbářský memoriál Aloise Petruse 2010
Řezbářský plenér vybraných sochařů a řezbářů ve Svitavách
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
7. 8. 2010 / zámek26. 6. 2010 od 9.30 hod. / dvorana
muzea
Každý ro©k na zámku
Rockový festival převážně regionálních
kapel.
8. 8. 2010 / Mladějov na Moravě
Historická bitva – Mladějov – Blosdorf 1915
28. 8. 2010 od 14.00 hod. / zámek
Kejkle a kratochvíle
Středověký festival plný lidového veselí,
dobových řemesel, kejklířů a trubadúrů.
VYSOKÉ MÝTO
2. – 6. 8. 2010 / náměstí Přemysla Otakara II.
Týden hudby
Multižánrový hudební festival zaměřený na
alternativní směry, vystoupí Muziga, Wabi
Daněk, Alek Mrožek ? Gene Loska (PL),
Jolly Joker atd.
25. 6. – 19. 9. 2010 / Galerie ve Zvonici
Karel Kryl
První výstava Krylova výtvarného díla
představí keramiku, malbu a ilustrace, kterými provázel své básnické sbírky.
30. 6. – 5. 9. 2010 / Regionální muzeum
Páni kluci
Výstava klukovských hraček a her – vláčky,
autíčka, stavebnice apod.

Mgr. Jan Matouš,
VV Českomoravské pomezí
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INFORMACE Z KNIHOVNY
Výstava
Od 5. května do 31. srpna
Mladá poličská fotografie
Výstava fotografií sedmi mladých poličských fotografů
Pátek 13. srpna od 21.00
na dvorku muzea
Letní kino – MĚ PŘINESL ČÁP
Autorský studentský film o fotografování
a výtvarném umění s nahlédnutím pod
pokličku autistického světa. Námět, scénář,
režie, kamera: Denny Ellis.
Vstupné 20,- Kč
Pátek 27. srpna 2010, ve 20.00 hod.
na zahradě Centra Bohuslava Martinů
Pojďme na MARTINŮ – Setkání u studánky
aneb další prázdninové posezení přátel
hudby Bohuslava Martinů před podzimním pokračováním cyklu přednášek o díle
slavného rodáka. Přijďte posedět u dobrého vína, zhlednout film Otvírání studánek
a… možná přijde i kouzelník. Vstupné
20,- Kč. (V případě nepříznivého počasí
se akce uskuteční v přednáškovém sále
Centra Bohuslava Martinů.)
neděle 29. srpna od 14.00 na dvoře muzea
Pohádka pod širým nebem
Divadlo Poli – BYL JEDNOU JEDEN
Tři pohádky (tak trochu jinak) pro
nejmenší, při kterých se pobaví i dospělí,
vzniknou díky kouzelné paličce a velké,
kouzelné černé bedně, na kterou se tu
a tam ťukne, a pak se dějí věci. Představení je hráno látkovými maňásky. Vstupné
30,- Kč
POZOR! PŮJČOVNÍ DOBA V SRPNU
2. SRPNA – 15. SRPNA BUDE Z DŮVODU REVIZE FONDU ZAVŘENO!
Od 16. srpna do 31. srpna bude otevřeno:
Oddělení pro dospělé:
Pondělí
8:00 – 11:30
13:30 – 17:00
Úterý
----Středa
8:00 – 11:30
Čtvrtek
8:00 – 11:30
13:30 – 17:00
Pátek
8:00 – 11:30
Oddělení pro děti:
Pondělí
13:30 – 17:00
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PODĚKOVÁNÍ URBI ET ORBI
Ne není to tisková chyba, požehnání urbi et
orbi (městu a světu) uděluje papež, a to jen dvakrát do roka, při největších křesťanských svátcích,
tedy o Velikonoční neděli a na Boží hod vánoční.
Já nejsem papež a ani jsem popravdě nikdy neměl
ambice jím být, přesto si výjimečně dovolím použít
ono latinské sousloví, ale v jiné souvislost.
Poděkování urbi et orbi (městu a světu) vyslovuji u příležitosti velkého výročí. V červenci tomu
bylo dvacet let, co byla poprvé otevřena Galerie
Vysočina, na Palackého náměstí v Poličce. Stává se
tak jednou z nejstarších stále provozovaných soukromých galerií v České republice.
Galerie Vysočina byla založena a s velkou
slávou otevřena 15. července 1990 malířem Janem
Čihákem a jeho chotí, za značné podpory známých
a kamarádů a za maximální podpory a pochopení
tehdejšího „porevolučního“ vedení města. Jan Čihák galerii po dvou letech opouští a jeho paní ji,
s menšími či většími úspěchy, provozuje dalších
osm let. Za nesporné úspěchy této jakési první
etapy galerie lze jmenovat uspořádání téměř dvaceti autorských výstav, většiny z nich zahajovaných
vernisáží, či vydání dvou malých lexikonů Malíři
Vysočiny. Tehdejší majitelka galerie, paní Libuše
Čiháková, byla na sklonku kariéry za svoji činnost
oceněna představiteli města, byla ji udělena pamětní medaile. Na přelomu tisíciletí pak odchází do
důchodu, chvíli to vypadá, že tím galerie skončí,
ale nakonec ji nabízí k převzetí a odkoupení své
zaměstnankyni. Dochází k dohodě.
Druhá etapa Galerie Vysočina začíná začátkem
roku 2001, nová majitelka, Marcela Vraspírová má
svoje nemalé plány. Mění se logo galerie, částečně
i skladba autorů nebo, lépe řečeno, je rozšířena
tak, že do Poličky přibyli i autoři zvučných jmen,
například Vladimír Komárek, Kristián Kodet, Rostislav Zárybnický, Václav Plechatý, někteří autoři se
zase po letech do galerie vrátili: Bohdan Obrovský,
Jiří Skořepa. Jsou vytvořeny nové internetové stránky, které slouží jako stručná encyklopedie autorů
a malý obrazový katalog, galerie přechází na papírový a recyklovaný obalový materiál. Za druhých
deset let galerie uspořádala 11 autorských výstav
se slavnostní vernisáží, hudební recitál Vlasty Třešňáka, osmkrát vytvořila zvláštní expozici pro „Čas
pro neobyčejné zážitky“, vydala vlastním nákladem
tři pohlednice a dvě litografické grafiky s motivy
Poličky. Vytvořili a vydali jsme také mnoho originálních novoročenek, fotografií a jiných tisků.
Je však na tomto místě nutné také tichounce
vzpomenout i na výtvarníky, kteří celá léta v galerii
vystavovali a nyní už po nich zbývají jen krásné
vzpomínky a jejich díla. Svitavák Miloslav Šplíchal,
poličský Radislav Procházka, brněnští Bohumil Vrzal, Vladimír Ralenovský a Alex Kadlec, dále Milan
Zimmermann, Bohdan Obrovský, Vladimír Komárek, hořický Bohuslav Tůma, chotěbořský pábitel
Miro Parák. Rovněž bychom rádi zmínili památku
vážené paní Elišky Bukáčkové, se kterou galerie
úzce spolupracovala při šíření odkazu jejího manžela Františka, a se kterou jsme doposud bohužel
neměli příležitost se důstojně rozloučit.
Jsou také zajímavá místa, kam se díla zakoupená v Galerii Vysočina Polička dostala, například
Prezidentský palác na Pražském hradě, velvyslanectví Velké Británie v turecké Ankaře, domácnosti
a instituce v Americe, Anglii, Dánsku, Norsku,
Švédsku, Německu, Holandsku, Francii, Rakousku,
Itálii i jinde, ale také na mnoho míst po celé České
republice.
Na poděkování urbi můžeme pohlédnout
z mnoha úhlů. Náš vztah s městem je dobrý. Galerie se snaží šířit věhlas města Poličky i jejího historického a kulturního bohatství a dědictví, včetně
odkazu rodáka nejslavnějšího, Bohuslava Martinů.
Před lety nás sice trochu zneklidnily úvahy o využití galerijních prostor pro kanceláře, ale včas
zasáhl zdravý rozum. Mrzí nás, že se Galerie ani po
dvaceti letech neobjevuje v přehledech kulturních

institucí města, např. v ročence či v odkazu na
městském webu, ale i to se třeba jednou změní. Jen
tak pro zajímavost, galerie už zažila ve svém sousedství šest starostů. Snažíme se vycházet si vstříc,
a to je moc fajn, nezbývá než si přát, aby to tak bylo
i dál. Poděkování městu ale musíme rozšířit hlavně
na všechny poličské návštěvníky, zákazníky a příznivce, z mnohých se postupem stali známí, přátelé
galerie a z některých i přátelé osobní. Děkujeme,
bez vašich sympatií a přízně bychom to vše těžko
zvládali.
Poděkování světu je pak myšleno tak, že děkujeme vůbec za to, že tady můžeme i s galerií
Vysočina být, že je galerie známá, oblíbená a má
své zákazníky i mimo Poličku, když ne hned na
celém světě, tak určitě v Čechách, na Moravě, ve
Slezsku, a částečně i v Evropě, Americe, Austrálii.
V neposlední řadě si velice vážíme toho, že je po
České republice mnoho kvalitních a bezvadných
výtvarníků, kteří s námi chtějí spolupracovat.
Přesto, nebo spíše právě proto, je Galerie Vysočina nadále otevřena, hledí a plánuje do budoucna.
Obchodů s tak bohatou soukromou historií v Poličce už mnoho není, např. knihkupectví, prodejna
obuvi, potravin, pekařství. Galerie přečkala změnu
majitelky, časy hladu po keramice i obrazech jako
i časy „hladové“, kdy přicházejí vytříbenější zákazníci, a kdy je daleko složitější a obtížnější uspokojit
i jejich poptávku a utržit. Přitom si zachovala a stále zachovává úplnou nezávislost a soběstačnost.
Přežila i řadu svých kolegyň v okolí, které svoje
galerijní dveře definitivně přibouchly.
Galerie Vysočina se naopak snaží stále rozvíjet
a zdokonalovat, kromě prodeje obrazů, grafik a jiných uměleckých a uměleckořemeslných předmětů
nabízí restaurování obrazů i rámů, paspartování,
oceňování a znalecké posudky a další služby. Zapojujeme se často do dění města, do charitních
a nadačních programů. Mottem zůstává, že všechno
námi nabízené zboží bude pocházet ze srdcí, hlav
a rukou Čechů, Moravanů a Slezanů, a to se nám
stále daří plnit.
Vladimír Vraspír

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte nám touto cestou poděkovat všem,
kteří jste se přišli 8. července do poličské obřadní síně rozloučit s panem Jaroslavem Švandou,
který musel odejít z tohoto světa plný elánu
a energie. Děkujeme též za mnoho květinových
darů od spoluzaměstnanců masokombinátu,
sportovců a všech ostatních. Děkujeme, že jste
ho měli tak rádi a tím nám pomohli zmírnit
náš žal.
Zarmoucený otec,manželka a sestra.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

7. – 8. 8.

MUDr. Kočí Jiřina, Dolní Újezd 838,
461 631 126
14. – 15. 8. MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
21. – 22. 8. MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
28. – 29. 8. MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
4. – 5. 9.
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.

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
ADIOS PRÁZDNINY
- loučení s prázdninami za zvuku bubnů
skupinové bubnování pod vedením
zkušeného facilitátora, diskotéka, hry
Termín: neděle 29. 8. 2010
Čas:
18.00 – 21.00 hod.
Místo:
poličské letiště
NOHEJBALOVÝ POHÁR
- pořádá TJ Březiny a SVČ Mozaika Polička
Pouze pro neregistrované hráče
Termín: v sobotu 28. 8. 2010
Místo:
hřiště „v Borové u Sokolovny“
Čas:
prezence 8.00 – 8.30 hod začátek turnaje 9.00 hod
Startovné: 390,- Kč
Bližší informace a přihlášky:
e-mail: martin@vytlačil.eu,
www.nohejbalovypohar.cz
SMS – 775 99 83 22
ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE
2010– 2011
seznam zájmových kroužků na nový školní
rok vyjde v září v Jitřence, od 23. 8. 2010 se
můžete informovat u nás v Mozaice, podrobné
informace naleznete také v brožurce která vyjde
v září.
Od 23. 8. 2010 najdete také na www.mozaika-policka.cz, kde se můžete do kroužku přihlásit
přímo z vaše počítače
INFORMACE O ODJEZDECH NA TÁBORY
Najdete na www. mozaika-policka.cz nebo
v našich vývěsních skříňkách (na Mozaice a na
náměstí – hotel THT).

VOLNÁ MÍSTA NA TÁBORECH
LETNÍ TÁBOR NADĚJE 2010
Termín: 14. 8. – 21. 8. 2010
Místo:
Rekreační středisko Svratouch
Odjezd: sobota 14. 8. 2010 v 10.00 hod z parkoviště u divadla
Návrat:
sobota 21. 8. 2010 v 10.30 hod opět
na parkovišti u divadla
Vedoucí: Richard Brabec, tel: 723 160 786
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
Termín: 8. – 15. 8. 2010
Místo:
RZ Mladočov
Odjezd: neděle 8. 8. 2010 ve 14.00 hod z parkoviště u TD – sraz ve 13.30 hod
Návrat:
neděle 15. 8. 2010 cca.11.00 hod opět
parkoviště u divadla
Vedoucí: Petr Cihlář, tel: 602 423 259
LETNÍ TÁBOR DÁMY V SEDLE
Termín: 16. 8. – 20. 8. 2010
Místo:
Stašov
Odjezd: vlastní doprava, sraz všech dam je
v pondělí 16. 8. 2010 v 8.00 ve Stašově
Návrat:
vlastní doprava, v pátek 20. 8. 2010
v 18.00 ze Stašova
Vedoucí: Irena Chroustovská, tel: 605 431 034

Kolektiv pracovníků SVČ Mozaika Polička
přeje všem našim KLIENTŮM A příznivcům
krásné prázdniny
a léto plné nevšedních zážitků

SPOLEK PATRIOT NA CYKLOVÝLETĚ
Občanské sdružení Spolek PATRIOT tentokrát uspořádalo společnou akci se zaměřením
na sport. Z poličského náměstí (viz. přiložené
foto) jsme vyrazili na svých bicyklech v pondělí
5. 7. 2010 zhruba hodinku před obědem. Naši
velcí kamarádi Cyril s Metodějem nám pracujícím zařídili pondělní volno a tak jsme ho využili
k posílení těla i ducha. Po cyklostezce jsme se
pohodovým tempíčkem vydali směr obec Jedlová.
Politická orientace místního rychtářství nám sice
není dvakrát po chuti, ale po volbách mají, co
chtěli a dobře jim tak. Příjemné však je, že majitel
místní restaurace Zlatý potok Leoš „Hamr“ Kubát
je náš kamarád a tak jsme se na jeho pozvání rádi
zastavili na krátké občerstvení. Pohoštění bylo
výborné a tak jsme s plnými žaludky pokračovali
dále směr Modřec.
Náročnou trasu z Jedlové vybrala naše členka
a kamarádka Jarka a nezbývá než konstatovat, že

někteří z nás si sáhli na dno svých sil. Kupříkladu
známý poličský restauratér Džilda se za jízdy do
strmého svahu skácel i s kolem do vysoké trávy
a nebylo vůbec jednoduché ho přesvědčit, aby
pokračoval v cestě. Přes všechna nastražená
úskalí jako bylo rozpálené slunce, vysoká tráva,
bodající hmyz a fakt, že všechny cesty vedly stále
a jenom do kopce, jsme zdárně dorazili do obce
Modřec. V místním malebném posezení „u Dufků“ se každý občerstvil dle svého gusta. Děti
si dávaly zmrzku, dámy obvykle vinný stříček
a pánové nepohrdli dobrým plzeňským. Zlatým
hřebem byla v závěru odpoledne degustace
pečené africké kozy, kterou obzvlášť mistrně
připravil a následně servíroval majitel restarace
Jindra Dufek se svojí ženou Alenkou. Tímto bych
jim rád poděkoval za dobré jídlo a pití a skvělou
přátelskou atmosféru.
Cyklovýlet 2010 si na závěr dovoluji zhodnotit
velmi kladně. Ohlasy stran zúčastněných byly
jednoznačně pozitivní, tudíž těšme se příští výlet... Snad se nám opět vydaří.
vop

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nabízíme k pronájmu byt o velikosti 2+1
(60m 2) na ulici Dukelská. Byt je po částečné revitalizaci. Nástup možný od září. Cena 4500,- Kč
+ energie. Tel: 724 964 533.
•
Vyměníme byt 4+1 v OV za 2+1 v OV s doplatkem nebo malý domek. Byt se nachází
v revitalizovaném domě na M. Bureše.
Tel. 731 441 530.
•
Prodám hrobku u kostela sv. Michala.
Tel:775 272 899
•
Masáže, baňkování, reflexologie, reiki, Dornova metoda. František Vomáčka,
tel.739 071 637, email: ferdavomacka@seznam.cz.
•
Nabízím ježdění pro děti na ponících.
4 km. od Poličky, po dohodě na tel. č.732 352 829
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří
Bartoň, 604 958 194. Chladniček a mrazniček
- Milan Fajmon, 603 782 573.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 3. července 2010 uplynulo
15 let ode dne, kdy nás navždy
opustil manžel, tatínek a dědeček
pan Eduard Soukal. Kdo jste ho
znali, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku.
Manželka Eva, syn Jaroslav
s rodinou a syn Miloslav

VÝROČÍ POHLEDNIC KARLA RUBIŠARA
Dne 27. 8. 2010 uplyne 100 let od prokazatelného
poštovního používání pohlednic z vydavatelství/nakladatelství pana Karla Rubišara, poličského rodáka,
který se zabýval, vedle profese knihaře, vydáváním

pohlednic Poličky a blízkého okolí od roku 1910 do
roku 1920 (?).
Uvedené výročí lze považovat za prokazatelné
s ohledem na otisk denního poštovního razítka

Miloval jsem vás,
že více už to nejde.
Smutek, nářek, pláč –
vždycky za čas přejde.
Netruchlete moji drazí,
moc bych si to přál.
Vždyť já žiju u vás v srdci,
ve vzpomínkách dál.
18. srpna uplyne 20 let od náhlého úmrtí našeho drahého a milovaného manžela a tatínka pana
Františka Dostála. Všichni, kdo jste ho znali, a měli
rádi, prosíme, věnujte tichou vzpomínku jeho památce.
Manželka a děti
***
Omlouváme se rodině Poulově za chybu při zveřejnění vzpomínky na pana Luboše Poula v květnové Jitřence.

Klubová výstava vítězů
německých ovčáků
Polička 21. – 22. 8. 2010

Z DENÍKU STAROMILCE

Kynologické cvičiště ČKS ZKO 525 Polička
a fotbalový stadion SK Masokombinát Polička

aneb: Letní hříčka s (barokním) andělem

Program:
07:00 – 08:30
09:00 – 09:15
09:15 – 11:30

Sobota 21. 8. 2010
přejímka psů
slavnostní zahájení
zkouška povahy pracovních psů
a pracovních fen

11:30 – 12:15
12:15 – 13:00

odchovy po plemenících
veteráni – statické posouzení,
zkouška v pohybu a vyhlášení
výsledků

13:00 – 14:00
od 14:00

polední přestávka
statické posouzení všech tříd,
dorosty – zkouška v pohybu
a vyhlášení výsledků

od 21:00

společenský večer KD Jordán

09:00 – 12:00

Neděle 22. 8. 2010
finále psů a fen třídy mladých
a dospívajících

12:00 – 13:00
13:00 – 15:00

polední přestávka
finále tříd pracovních psů
a pracovních fen

15:00 – 16:00
16:00

soutěž chovatelských stanic
ukončení výstavy

Český kynologický svaz
Základní kynologická organizace 525
572 01 Polička
Český klub
německých ovčáků
www.ceskyklub-no.cz
DELIKAN s.r.o.
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16. 7., 23.55 Vracím se z večerní vycházky. Nad
městem nehybné dusno. Pár kroků před obeliskem
(pítkem) pes strne. Na lavičce se choulí postava.
Rozeznávám delší zvlněné vlasy, vzdušné roucho
a … křídla …
Já: Je vám špatně?
Anděl: Otče, co jsi mi to učinil!
Já: Nejspíš jste se trochu opil.
Anděl: (padá na kolena a spíná štíhlé ruce)
Já: (zvedám anděla, usazuji ho na lavičku)
Anděl: (schovává hlavu pod křídlo, zdá se, že dříme)
Já: Tak já jdu, nepotřebujete něco?
Anděl: Mluvit s Pacákem.
Já: Neznám. To je někdo z úřadu?
Anděl: Bože!
Já: Jó, vy myslíte toho – no toho, co tu sochal?
Anděl: Kde ho najdu?
Já: Pane, ten už je dávno pryč. Udělal pár soch, nějaký ten sloup a prostě umřel.
Anděl: Umřel? Jak já tohle vysvětlím?
Já: (???)
Anděl: Poslal mě (úkradkem pohlédne k nebi), abych
se Mistra zeptal, jak se mu to (prudkým rozmachem
křídel obsáhne středový parter náměstí) líbí? Co já
teď asi řeknu?
Já: To fakt nevím. Ícéčko je zavřené …
Anděl: Potřebuji medikuse…
Já: Lituju, to musíte zaletět do Litomyšle nebo do
Svitav!
Anděl: Bože …
16. 7., 24. 00 Nebe protíná osamělý blesk. Dotkne se
špičky věže chrámu Páně. Vzduch zajiskří, v dálce
doznívá pobavené pochechtávání hromu. Na lavičce
leží opuštěné pírko.
-kaz-

27. 8. 1910 na poštovně prošlé pohlednici z Poličky
do Králova Pole u Brna. Druhá zjištěná pohlednice
s datem denního poštovního razítka 17. 12. 1910 poštovně prošlá z Poličky do Litomyšle je uložena v MMG
Polička. Konec vydávání lze odvozovat jen od změny
místa výkonu povolání, nikoliv od poštovního použití,
které je doloženo z roku 1935.
Knihařství, zobrazené na jedné z jeho pohlednic,
bylo původně umístěno na poličském náměstí, kde
měla papírnictví i manželka Marie. V roce cca 1920
přenesl svoji živnost do budovy Dolní předměstí
1. Pozn.: Budova v roce 1973 zbourána a na půdorysu
obytné části, dílny a zahrádky je dnes parkoviště!
Pro připomenutí výročí 100 let od prokazatelného používání pohlednic byly vydány tři pohlednice
připomínající 100 výročí, ale také zajímavé a dnes již
zapomenuté záběry Poličky i okolí. Obdobnou vzpomínku by si zasloužili i další vydavatelé pohlednic
z Poličky jako byl např. pan Kaňka-Kaňkovský, J. Kesl, Jenička Beranová a další, kteří svoji vydavatelskou
činnost provozovali současně nebo dříve.
S pohlednicemi Poličky se mohla široká veřejnost
seznámit na výstavě v MMG v roce 2006 (nebylo
uspořádáno dle vydavatelů /nakladatelů) a následně
v publikaci Pozdrav z Poličky, vydavatelství ARGO
v 2008. Pohlednice „staré“ Poličky jsou hledaným materiálem pro sběratele tohoto sběratelského oboru; na
burzách jsou trvale nedostatkovým zbožím.
Skutečný počátek vydavatelské či nakladatelské
činnosti však může být jiný. Může někdo z poličských
sběratelů posunout zjištěný první den používání do
minulosti? Za jakékoliv sdělení, sken či kopii takovéto
pohlednice děkujeme.
Ing. Jaroslav Rubišar, vnuk vydavatele
jrubisar@seznam. cz
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PROGRAM CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ
Program Centra Bohuslava
Martinů pro vás na měsíc srpen
připravilo Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava
Martinů ve spolupráci s Městskou
knihovnou Polička
VÝSTAVY
Kterak pan učitel ku vzdělání a dobrým
mravům svá dítka vedl…
25. května - 29. srpna 2010 - ve třídě Bohuslava Martinů
Drobná tematická výstava vás zavede do školní
výuky před více jak sto lety. Seznámíte se nejen
s průběhem vyučování, ale také s Komenského
mravoučným desaterem, které např. říká: „Buď
skromný, ne nestydatý, mlčenlivý, nikoliv mluvný!
Když kdo mluví, mlč; když tobě co praví, poslouchej…“ Ve třídě chlapecké měšťanské školy
zasednete do školních škamen a možná poprvé
budete mít příležitost psát na školní břidlicové
tabulky a podepsat se úhledným krasopisem. Pro
zajímavost budou k vidění vyučovací pomůcky
z kabinetu měšťanské školy - Kolumbovo vejce,
Faradayova klec, camera obscura, Morseův telegraf, ale např. také vysvědčení poličského rodáka
V. E. Šaffa a mnoho jiných zajímavých předmětů.
V závěru prohlídky obdržíte vysvědčení za své
snažení a píli během vyučování.
František Bukáček
19. června - 3. října 2010 ve výstavních sálech
městské galerie v radnici
Obrazy Františka Bukáčka dovedou do interiéru vnášet krásu a vytvářejí atmosféru příjemného uměleckého zážitku. V letošním roce si
připomínáme 100. výročí narození tohoto malíře
Českomoravské vysočiny. Obdivoval louky kolem
řeky Svratky, zalesněné kopce, kamenité stráně,
ale především mikrosvět květin a kytic. Využíval
své schopnosti vidět a charakterizovat výtvarnými
prostředky vlastnosti předmětů a přirozeně dělil
svoji pozornost mezi portrét, krajinomalbu, zátiší
a květiny. Posléze však největší díl pozornosti
věnoval zátiším a hlavně květinám. Ty ho uchvacovaly nekonečným bohatstvím barev a tvarů.
Zejména proto se na instalaci výstavy podílí také
Střední škola zahradnická Litomyšl, která výstavní
sály vyzdobila květinovými vazbami podle motivů
obrazů Františka Bukáčka.
Papírový svět – origami, vystřihovánky
a papírové modely
31. července – 3. října 2010 ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů
Na závěr léta jsme pro vás připravili výstavu
Papírový svět, na jejíž organizaci se podílí Česká
origami společnost a Centrum papírových modelů o. s. Výstavní sály Centra Bohuslava Martinů
budou proto po zbytek prázdnin věnovány skládání, tvoření a kreativní práci s papírem. Výstava
je rozdělena na dvě tematické části. Ve velkém
výstavním sále se představí neobyčejné origami,
tj. tradiční japonské umění skládání rozličných
motivů z papíru - velkoformátové masky, sbírka
papírových brouků, závěs tisíce jeřábů, popínavé rostliny, květinové girlandy i drobné šperky.
Výstava představí průřez tvorbou origami podle
použití různých technik skládání, ale i vývoj
origami od tradičních modelů až po ty moderní.
Kromě zajímavých knih o origami, bude k vidění
i ukázka tradičních origami papírů různých vzorů
a způsobu provedení.
Malé výstavní sály jsou věnovány historii, ale
i současnosti vystřihovánek a papírových modelů.
Na bezmála dvou stech vystavených exponátech
- modelech lodí, letadel, aut i historických staveb, lze
spatřit, jak se formoval přístup k papíru – nejdostupnějšímu modelářskému materiálu. Ukázky doplňují
i modely v neslepené podobě. Mnohdy jde o vzác-
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né rarity, které se do dnešních dob dochovaly téměř
zázrakem. Vždyť vystřihovánky jsou určené především k vystřihování, skládání a lepení...
Pro ty, kteří se nejen rádi dívají, ale současně vyrábějí, budou připraveny hravé koutky,
kde si vyzkouší nejen svou zručnost, ale i pečlivost a trpělivost. Pro malé i velké budou určeny
sobotní výtvarné dílny plné tvoření a hraní s papírem, do programu jsou zařazeny také speciální
odpolední kurzy skládání origami pod vedením
zkušených lektorů…
U příležitosti výstavy Papírový svět byla vydána pohlednice formátu A5 s motivem barokní
radnice v podobě papírové vystřihovánky, na
které můžete zaslat pozdrav svým známým nebo si ji složit do trojrozměrné podoby…
PAPÍROVÉ TVOŘENÍ – tvořivé dílny a výtvarné kurzy k výstavě Papírový svět
KRABIČKOVÁNÍ - sobota 7. 8. a středa
11. 8. 2010 od 14.00 do 16.00 hod.
- z různobarevných vzorovaných papírů si vyrobíte hranaté, kulaté, oválné, malé i velké krabičky,
tašky, ozdobné a dárkové sáčky a obaly, které
si ozdobíte a samozřejmě si je odnesete s sebou
domů, abyste do nich mohli zabalit dárek nebo
překvapení...
Neomezený počet účastníků. Pro děti od 5 let.
Cena: jednotlivec/30,- Kč, rodinné vstupné/60,- Kč
zahrnuje vstupné na výstavu i veškeré potřebné
pomůcky, materiály a výtvarné potřeby.
ROSTLINNÁ ŘÍŠE – tvořivá dílna pro malé
i velké
- sobota 14. 8. a středa 18. 8. 2010 od 14.00 do
16.00 hod.
- pod rukama vám rozkvetou bohaté květy.
Skládáním, ohýbáním, rolováním a pomocí barevného krepového papíru a drátku si vyrobíte lekníny,
svlačce, astry, kopretiny, růže i další květiny podle
vlastní fantazie, kterými si můžete zkrášlit svůj
domov...
Neomezený počet účastníků. Pro děti od 5 let.
Cena: jednotlivec/30,- Kč, rodinné vstupné/60,- Kč
zahrnuje vstupné na výstavu i veškeré potřebné
pomůcky, materiály a výtvarné potřeby.
SVĚT ZVÍŘAT - tvořivá dílna pro malé
i velké
- sobota 21. 8. a středa 25. 8. 2010 od 14.00 do
16.00 hod.
- ocitnete se v říši zvířat a papír pod vašima
rukama ožije v podobě mořské rybky, ledního
medvěda, páva a dalších zvířat, která žijí na zemi,
ve vodě i v povětří...
Neomezený počet účastníků. Pro děti od 5 let.
Cena: jednotlivec/30,- Kč, rodinné vstupné/60,- Kč
zahrnuje vstupné na výstavu i veškeré potřebné
pomůcky, materiály a výtvarné potřeby.
MODULÁRNÍ ORIGAMI - výtvarný kurz
- sobota 28. 8. 2010 od 14.00 do 16.00 hod.
- modulární origami se skládá z několika až tisíců jednoduchých dílků, jež se následně poskládají
k sobě a vytvoří celek. Kurz se koná pod vedením
zkušeného lektora, pana Josefa Sovy. Omezený
počet účastníků - 15 osob. Je proto nutné, aby
se zájemci předem objednali na tel.: 461 723 855.
Cena: 30,- Kč/osoba. Určeno pro děti od 10 let
i pro dospělé.
SKLÁDÁŠ, SKLÁDÁM, SKLÁDÁME… - celodenní tvořivá dílna
- poslední prázdninový den, úterý 31. 8. 2010 od
9.00 ho 17.00 hod.
- přijďte si vyrobit různorodé předměty z kartonu a barevných papírů, které vám budou po celý
školní rok k užitku i potěšení - tužkovník, záložky
do knih, různobarevné obaly na sešity z mramoro-

vaného, lihového, škrobového nebo voskového papíru, poznámkové bločky a mnoho dalšího... Pro ty
nejmenší, ale i děti školou povinné vstup ZDARMA
Na září jsou pro vás naplánovány další tvořivé
dílny, kde se naučíte skládat např. papírové šperky
nebo masky, ale i recyklovat a z odpadového materiálu vyrábět krásné užitečné předměty…
Stěna pro jedno dílo je v červenci věnována panu Vladimíru Vraspírovi. Výběr z tvorby
je k vidění při návštěvě centra od 1. do 31. srpna
2010. Vstup volný.
AKCE/DIVADLA
pátek 13. srpna 2010 od 21.00 hod. LETNÍ KINO
na zahradě Centra Bohuslava Martinů
MĚ PŘINESL ČÁP
- autorský studentský film o fotografování a výtvarném umění s nahlédnutím pod pokličku autistického světa. Námět, scénář, režie, kamera: Denny
Ellis. Vstupné 20,- Kč.
pátek 27. srpna 2010, ve 20.00 hod. na zahradě
Centra Bohuslava Martinů
Pojďme na MARTINŮ
- Setkání u studánky aneb další prázdninové
posezení přátel hudby Bohuslava Martinů před
podzimním pokračováním cyklu přednášek o díle
slavného rodáka. Přijďte posedět u dobrého vína,
zhlednout film Otvírání studánek a… možná přijde
i kouzelník. Vstupné 20,- Kč. (V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v přednáškovém
sále Centra Bohuslava Martinů.)
neděle 29. srpna 2010 NA ŽIDLIČCE DO POHÁDKY
- pohádkově-výtvarné odpoledne pro děti se
koná na zahradě Centra Bohuslava Martinů v Poličce od 14.00 hod. Program zahrnuje tři maňáskové
pohádky „Byl jednou jeden…“ v podání divadla
Poli, které vzniknou díky kouzelné paličce a velké,
kouzelné černé bedně, na kterou se tu a tam ťukne,
a pak se dějí věci… Tím ale odpoledne nekončí,
neboť poté si bude moci každé dítě dle své fantazie
pomalovat a barevně vyzdobit jednu židličku, na
kterou bude moci zase další pohádkovou neděli
usednout… Vstupné 30,- Kč
PŘIPRAVUJEME
CESTY ZA UMĚNÍM – Moravská Třebová
- zapomenutá perla renesance a baroka
sobota 11. září 2010
Moravskou Třebovou můžeme právem označit
za perlu renesance i baroka. Nástup slávy začíná,
když hrad a poddanské město získali páni z Boskovic, z nichž vynikal Ladislav – vzdělaný a zcestovalý humanista, který studoval v Itálii a později
byl rádcem krále Vladislava. Brána hradu z r. 1492
je nejstarší renesanční památkou u nás. Po požáru
v r. 1541 bylo město renesančně přestavěno a do
dnešní doby se uchoval unikátní soubor domovních portálů a vstupních síní (mázhausů) se síťovými klenbami. V pozdní renesanci byl (v letech
1612-1618) vystavěn zámek. V kostele P. Marie jsou
umístěny sochy Víry a Naděje (kolem r. 1738) – mistrovská díla dynamického baroka. Nad městem se
tyčí Křížový vrch se sousoším Kalvárie.
Běžný návštěvník většinu památek jen letmo
mine – se zasvěceným průvodcem budeme mít však
možnost navštívit interiéry zámku, radnice, měšťanských domů i kostelů a pochopitelně vystoupáme
i na Křížový vrch. Ačkoliv vypadá Moravská Třebová nenápadně, jistě příjemně překvapí…
Odjezd v 7.00 hod. od pošty v Poličce, návrat
okolo 18. hodiny. Cena pro dospělé 120,- Kč a pro
studenty 100,- Kč. Částku je třeba uhradit předem
v Centru Bohuslava Martinů. Vstupné bude hrazeno individuálně na místě: dospělí 60,- Kč a studenti
a důchodci 40,- Kč.

FOTBAL PRO ROZVOJ
V červnu 2010 navštívila Poličku skupina mladých
fotbalistů a fotbalistek z Keni v rámci projektu Fotbal
pro rozvoj, jehož tvůrcem je Robin Ujfaluší a organizátorem pražský INEX, sdružení dobrovolných aktivit.
Když se dnes ohlédnu zpět, mohu říci, že projekt
se nejen zdařil, ale zároveň patří k projektům, který
oslovil a dotkl se spousty lidí.
Fotbalový zápas 12. června nehráli jen profesionální hráči a ti, kteří jsou do fotbalu zapáleni. Hráli
i amatéři nadšenci a především hrály i ženy a dívky!
Keňané strávili v Poličce a okolí 6 dní, byli ubytováni
v rodinách některých studentů a společně s ostatními
studenty ze třech středních škol se setkávali na seminářích a výletech.
Není mnoho příležitostí, kdy můžeme něco sdělit
i lidem, kteří by za normálních okolností nenavštívili
například festival, kde hraje africká či jiná alternativní
hudba a vůbec „něco trochu jiného“ a třeba ho ani
navštívit nemohou. Proto mě v Čechách potěšila
existence projektu Fotbal pro rozvoj. Afriku nenásilně
představuje lidem všech věkových kategorií, zasáhne
do jejich soukromí, přiblíží a třeba i změní názor na
„chudou Afriku“ tak, že se jim nastěhuje přímo do
domu! Co na to babička, máma, táta a okolí? Jaké to
je, mít doma černocha?
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se projektu
zúčastnili, pracovali na něm a podpořili ho.
Už teď se můžeme těšit na Fotbal pro rozvoj 2011
a další Keňáky!
Petra Jílková, koordinátorka projektu
v Poličce, o. s. Pontopolis

Jaké je to mít doma černocha?
A jaké je to mít doma dva černochy?
No, řeknu vám, že je to celkem zábava. Bohužel,
je to především velice vyčerpávající zábava.
Se svými dvěma spolužáky ze 3. B. (Václav Tmej
a Kristýna Štěpánková) jsem se totiž zúčastnil projektu „Fotbal pro rozvoj“, hrál fotbal proti Keňanům
a dokonce dva z nich hostil u nás doma, takže moc
dobře vím, o čem mluvím. Můžete mi věřit, že je to
zážitek na celý život nejen pro mě a mé spolužáky, co
se projektu účastnili, ale i pro celé spektrum našich
rodinných příslušníků.
Pocity při přebírání našich hostů byly velice vzrušující. Tak třeba já jsem se cítil docela nesvůj, když
jsem vcházel do místnosti plné tváří, které se tolik liší
od těch našich. A nesvůj jsem byl i přes jejich veselé
úsměvy, při kterých jim svítily bílé zuby a vypadali
úžasně přátelsky. Po jejich veselém pozdravu jsem si
musel neustále znovu a znovu prohlížet ty obličeje,
černoši jsou totiž úplně jiní než my, vážně. Byla to
má v podstatě první šance prohlédnout si lidi černé
barvy pleti zblízka.
Jen co jsem se rozkoukal a seznámil se svým
návštěvníkem, tak mi byl přidělen další díky nespolehlivosti mého nejmenovaného spolužáka. Takže
místo toho, abych měl doma jenom kluka jménem
John (18), vezl jsem si autem domů i slečnu Mary (16).
Po přidělení pokojů začala být zábava. Zjistil jsem víc
o těchto srdečných lidech a víte kde? No kde jinde než
v hospodě, ono totiž Johnovi opravdu zachutnalo české pivo, není divu, když u nich v Keni je daleko dražší
a ještě ke všemu není tak dobré, jako to naše dozlatova natočené. Převážně tam pijí irského Guinesse.
Takže stačily už dva kousky a náš přítel se se
svým kolegou (Martinem (18), kterého hostil Vašek
Tmej), rozpovídali o velice těžkém životě v okrajové
části města Nairobi, o slumu, ve kterém žijí a o každodenních problémech, které představuje obstarávání
jídla a vlastně obyčejné přežití. Nemají to totiž ani
z poloviny tak jednoduché jako my tady. Ve svém
životě se nemůžou spoléhat na policii ani na úřady.
Jediné co mají jsou oni sami, jejich většinou neuplná
rodina a/nebo gang, parta, ve které žijí. No, a jak bylo
zřejmé z několika jizev na Martinově obličeji, je to život dosti zběsilý, při kterém jde opravdu o život. Z jejich povídání jsme se dozvěděli velice hodně o jejich
životě, mrtvých kamarádech i životních snech, které

Z ČINNOSTI DPS PENZION
ČERVEN

si mohou alespoň částečně vyplnit díky projektům,
jako je ten náš.
Nejčastěji chtějí být profesionálními fotbalisty, což
nám také předvedli v turnaji, který se konal na poličském fotbalovém hřišti v sobotu 12. 6. 2010, jak jste si
mohli všimnout z plakátů „Den pro Afriku“.
Jejich fotbal je přesný, rychlý a profesionální. Není
divu, když díky němu dostávají životní příležitosti
a stipendia na školy. Více se dozvíte na stránkách
projektu: http://www. fotbalprorozvoj.org/ nebo na
stránkách, které jsou převážně v angličtině a kde se
zajisté dá také něco zjistit: http://www.footballfordevelopment.net/.

Krásný zážitek čekal na seniory při odpoledním vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ
Bohuslava Martinů a seniorů z tanečního kroužku
Beseda. Diváci se přesvědčili o tom, že pomocí
tance se dá vyjádřit vše. Měli možnost vidět ukázku z romantického baletu, tanec o přátelství, o jaru o dešti… S tancem zažili atmosféru letních nocí,
ocitli se na chvíli v pařížských ulicích. Závěr patřil
tanečníkům seniorům a jejich country. Při vystoupeních nastaly chvíle, kdy se tajil dech a střídaly
se s okamžiky radosti a uvolnění. Taneční setkání
generací se vydařilo a už teď se senioři těší na
další setkání.

S Keňany jsme zažili také bowling na dráze
v Poličce, Jungle night v Divadelním klubu v Poličce,
několik výletů organizovaných „vlastoručně“ a také
návštěvu plaveckého bazénu v České Třebové.
Největší zážitek s nimi ale měla má babička, kterou si díky perfektnímu kulinářskému umění a bazénu na zahradě zamilovali. Líbilo se jim u ní tak, že se
mě neustále ptali, kdy k ní pojedeme znovu. Museli
jsme tedy navštívit babičku dvakrát. No a po týdnu
najednou odjížděli a nám nezbylo než se s našimi
černými přáteli rozloučit. Věřte nebo ne, při jejich
odjezdu většina z nich měla v očích slzy a nejen oni.
Slzy v očích jsme měli také my, ať už ti, kteří se s nimi
mohli seznámit důkladně a měli možnosti podělit
se s nimi o vlastní domov, tak i ti, kteří s nimi měli
jenom pár společných zážitků. Všem nám ukázali
trošku jiný pohled na svět a dosti zamíchali s životními hodnotami. Jejich návštěvy si nesmírně vážím,
a pokud se to podaří, rád bych je navštívil osobně
a poznal jejich rodnou Keňu. V tuto chvíli mi ale nezbývá, než jim popřát šťastnou cestu.
Václav Cibulka, Gymnázium Svitavy

V kavárničce se senioři dozvěděli se o projektu
Perly české republiky, kdy oslovení odborníci, ale
i veřejnost, měli možnost dát svůj hlas tomu, co
považují za nej v naší republice a co nás nyní
reprezentuje na výstavě EXPO 2010. Rozproudila
se zajímavá debata a ne vždy senioři souhlasili
s výsledky tohoto projektu. Což ale vůbec nevadí,
protože každý máme právo na názor a každému se
líbí něco jiného.
Šikovné ručičky batikovaly trička a ubrusy.
Skládalo se, vázalo se a také se u toho povídalo.
Když se výrobky začaly vyndávat z barvící lázně,
nastala chvíle překvapení. Co z toho asi bude. Vše
dobře dopadlo, nádherné vzory, každý jiný a venku dokonce začalo svítit sluníčko, tak nebyl ani
problém se sušením. Při pohledu z okna na barevná trička a ubrusy pohupující se ve větru, měli
senioři dobrý pocit z vykonané práce.
Závěr měsíce byl opravdu veselý. Seniory
čekalo narozeninové zpívání, a protože se blížil
čas dovolených a prázdnin, nesměla chybět ani
návštěva přehrady. Grilování, pivečko, zmrzlina….
A také samozřejmě harmonika pana Hladíka a pana Otepky a známé písničky, které si senioři mohli
zazpívat spolu s Poupaty. A to vše při pohledu na
vodní hladinu a les. Domů se moc nechtělo, ale
léto teprve začalo, třeba seniory ještě nějaké to
dobrodružství čeká.

Vlastně jsem se k tomu přimotal náhodou
Do projektu jsem se přihlásil, protože mám rád
fotbal a rád poznávám nové lidi.
Vlastně jsem se k tomu přimotal náhodou, protože
za mnou přišel můj učitel tělocviku a ptal se mě, co
dělám na začátku června a já jsem řekl, že nic, tak mi
pověděl, že budu hrát fotbal proti černochům!
Nevěděl jsem, co mám čekat od tohoto projektu,
ale velice se mi líbil, a když by byla možnost se ho
zúčastnit znovu, tak neváhám ani minutu!
Nejvíce mě překvapilo, že se Keňané pořád smáli, i přes to, v jaké bídě žijí. Teď, když
někam jedu, tak už neříkám, jak se tam mají
dobře a jací jsme my chudáci, ale dívám se na to
jinak. Jistě existují i bohatší národy, ale my jsme
také velice bohatí a nemáme se vůbec špatně.
Bydlel u mě Keňan jménem Joseph Mwanghi a přijetí
do rodiny bylo výborné, všichni jsme se na něj těšili
a teď po jeho odjezdu na něj často vzpomínáme. Vznikaly často vtipné situace, například, když jsem se ho
ptal u snídaně, jestli někdy měl pštrosí vejce a on mi
začal vyprávět že ano, ale když by si ho chtěl koupit,
tak že by musel být velice bohatý. Ale že jeho babička
žije nedaleko savany, a že když se člověk prochází,
tak může najít 3 vejce a když se rozhlídne a nikde
není pštros, musí ho chytnout a co nejrychleji utíkat.
Když si ho pštros všimne, tak že je to špatný.
David Janoušek, Gymnázium Polička

DPS PENZION ZVE
3. 8. Šikovné ručičky ve 13.30 hod. v pracovní
místnosti
4. 8. Letní hrátky
– čekají na vás zajímavé hry a nebude chybět
grilování. Zájemci se nahlásí na recepci Penzionu
a zaplatí 25,- Kč na občerstvení. Začínáme ve 14.00
hod.
17. 8. Šikovné ručičky ve 13.30 hod. v pracovní
místnosti
26. 8. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod. v jídelně penzionu.
31. 8. Procházka po Poličce
– park, náměstí a tradiční posezení v cukrárně.
Zájemci se nahlásí na recepci penzionu. Odchod ve
13.30 hod. od DPS Penzion.
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JAZYKOVÉ KURZY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY V TYLOVĚ DOMĚ
Jazykové kurzy, které budou otevřeny
od října:
Anglický jazyk – začátečníci
Lektorka: Ing. Barbora Krištofová
středa 16,00 – 17,30 hod., začátek 20. října 2010
Anglický jazyk – mírně pokročilí
Lektorka: Ing. Barbora Krištofová
čtvrtek 17,30 – 19,00 hod., začátek 21. října 2010
Anglický jazyk – středně pokročilí
Lektorka: Ing. Barbora Krištofová
čtvrtek 16,00 – 17,30 hod., začátek 21. října 2010
Anglický jazyk – pokročilí
Lektorka: Mgr. Veronika Šimonová
den a hodina bude upřesněna na začátku září
Anglický jazyk – konverzace
Lektor: Mgr. Veronika Šimonová
den a hodina bude upřesněna na začátku září
Německý jazyk – začátečníci
Lektorka: Mgr. Stáňa Burdychová
úterý 16,00 – 17,30 hod., začátek 19. října 2010
Německý jazyk – mírně pokročilí
Lektorka: Mgr. Stáňa Burdychová
úterý 17,30 – 19,00 hod., začátek 19. října 2010
Německý jazyk – pokročilí
Lektorka: Mgr. Stáňa Burdychová
pondělí 16,00 – 17,30 hod., začátek 18. října 2010
Německý jazyk – konverzace
Lektorka: Mgr. Stáňa Burdychová
pondělí 17,30 – 19,00 hod., začátek 18. října 2009
Francouzský jazyk – začátečníci
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
pondělí 16,00 – 17,30 hod., začátek 18. října 2010
Francouzský jazyk – mírně pokročilí
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
pondělí 17,30 – 19,00 hod., začátek 18. října 2010
Francouzský jazyk – pokročilí
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
úterý 16,00 – 17,30 hod., začátek 19. října 2010
Francouzský jazyk – konverzace
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
úterý 17,30 – 19,00 hod., začátek 19. října 2010
Italský jazyk – začátečníci
Lektorka: Pavlína Kubásková
úterý 16,00 – 17,30 hod. vždy v sudé týdny, začátek 19. října 2010
Italský jazyk – pokročilí
Lektorka: Pavlína Kubásková
úterý 17,30 – 19,00 hod. vždy v sudé týdny, začátek 19. října 2010
Kurzy budou obsahovat 25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách (1 vyučovací hodina = 45 min.).
Při minimálním počtu 10 účastníků je cena je
50,- Kč za vyučovací hodinu.
Pokud se bude otvírat kurz s nižším počtem
účastníků, než je minimální počet, bude se cena
zvyšovat.
Jazykové kurzy,
od ledna 2011:

které

připravujeme

Ruský jazyk „osvěžení“ – začátečníci
Lektorka: Mgr. Romana Jelínková
Ruský jazyk „osvěžení“ – pokročilí
Lektorka: Mgr. Romana Jelínková
Španělský jazyk – začátečníci
Lektorka: Michaela Žabová
Španělský jazyk – mírně pokročilí
Lektorka: Michaela Žabová
Kurzy budou probíhat od ledna do konce dubna 2011. Podrobnější informace budou k dispozici
v listopadu – prosinci 2010. Přihlašovat se však
může již v níže uvedeném termínu ostatních kurzů
s tím, že včas dostanete podrobné informace.
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Kurz pro žáky 9. tříd, kteří se připravují
na střední školy:
Český jazyk – příprava na zkoušky na
střední školy
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
den a hodina bude upřesněna na začátku září
Kurz bude probíhat 1x týdně po 2 vyučovacích hodinách a to od listopadu 2010 do konce
března 2011. Při minimálním počtu 10 účastníků
je cena je 50,- Kč za vyučovací hodinu. Pokud se
bude otvírat kurz s nižším počtem účastníků, než
je minimální počet, bude se cena zvyšovat.
Zájmové kroužky:
Cvičení rodičů s dětmi – 1,5 až 2,5 let – dopolední cv. 1. skupina
Lektorka: Hana Malíková
středa 9,00 – 10,00 hod., začátek 29. září 2010
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Cvičení rodičů s dětmi – 2,5 až 4 roky
– dopolední cv. 2. skupina
Lektorka: Hana Malíková
středa 10,00 – 11,00 hod., začátek 29. září 2010
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny na pohybové hry na říkadla a písničky, obsahují posilovací a relaxační část, která je vedena
formou her.

Veselé tancování – pro děvčata i chlapce
od 4 do 6 let
Lektorka: Šárka Hnátová, DiS.
středa 15,00 – 16,00 hod., začátek 29. září 2010
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Pod vedením zkušené lektorky se budou
děti v kroužku věnovat tanečním a pohybovým
hrám, které vychází z přirozeného pohybu a učí
je rytmičnosti, koordinaci těla a spolupráci
s ostatními dětmi. Součástí výuky bude i nácvik
na vystoupení.
Literárně dramatický kroužek „TYLÁČEK“
– pro děvčata a chlapce 1. – 4. třída
středa 13,45 – 14,45 hod., začátek 29. září 2010
Lektorka: Šárka Hnátová, DiS.
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Děti budou v kroužku využívat mluvní dramatické, pohybové, hudebně rytmické a výtvarné
techniky.
Naučí se sociálnímu cítění, empatii, asertivitě,
komunikační dovednosti, kolektivní spolupráci
a samostatné tvořivosti. Budou připravovat dramatizaci pohádek a povídek, se kterými vystoupí
pro veřejnost.
Scénický a výrazový tanec – pro děvčata
a chlapce 5. – 9. třída
Lektorka: Šárka Hnátová, DiS.
středa 16,15 – 17,15 hod., začátek 29. září 2010
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Je to moderní směr, který je zaměřen na individualitu, výrazovost a emotivnost. Formou tvůrčího tance s prvky moderního baletu děti mohou
vyjádřit své pocity.
Při tanci jde o uvolnění těla, o fyzickou, uměleckou i duševní činnost, o uvědomění si svého
těla a hledání způsobu, jak ho správně ovládat.
Děti se během školního roku budou připravovat
na veřejné vystoupení.
Mažoretky – děvčata 8 až 10 let
Lektorka: Diana Musilová
den a hodina bude upřesněna na začátku září
Při přihlašování budou mít přednost děvčata,
která již chodila v minulém školním roce.

V rytmu „latiny“ – salsa, flamengo, latinsko-americké tance – pro ženy a dívky od
16 let
úterý, 17,00 – 18,00 hod., začátek 5. října
2010
Lektorka: Šárka Hnátová, DiS.
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
V poslední době se prosazuje sólová podoba
výše uvedených tanců, proto je kroužek určen
ženám a dívkám, jejichž partneři na tanec nejsou.
Cílem bude předat ženám lásku k tanci, který
se stane jejich srdeční záležitostí. Pod vedením
lektorky se budou učit technickému provedení
jednotlivých prvků, které vedou ke stabilitě na
parketu, správnému pohybu paží, výrazu a hlavně k prožití každého pohybu. Oblečení do kroužku nebude společenské, ale pohodlné, vzdušné,
spíše sportovní. ŽENY a DÍVKY, toto je vaše
šance na taneční život!
Cvičení pro zdraví a krásu – pro ženy
a dívky od 16 let
Lektorka: Dagmar Melšová
středa 17,30 – 18,30 hod., začátek 29. září 2010
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Kroužek je určen dívkám a ženám, které
budou využíváním různých stylů posilovat celé
tělo.
Jógový klub
Lektorka: Marie Hrstková
pondělí 17,30 – 19,30 hod., začátek 27. září
2010
cena 1.360,- Kč / 17 dvouhodinových lekcí na
1. školní pololetí
Kroužek je určen všem – ženám i mužům – od
16 do 99 let. Jeho obsahem je hatha jóga, průpravná cvičení, pránajáma, relaxace, koncentrace,
meditace – ale i prvky jako je power-yoga, dynamické meditace a další.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno
minimálním počtem účastníků.
Podmínky pro přihlášení do jazykových kurzů
a zájmových kroužků:
Zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě
od 25. srpna do 22. září 2010 v úředních
dnech.
Je nutné vyplnit přihlášku, jejíž součástí je
nevratná záloha 200,- Kč, která se platí v hotovosti. Doplatek nebo plná cena bude hrazena
převodem na účet.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204,
mob.: 736 75 26 29,
e-mail: kurzy@tyluvdum. cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa – 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek – 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

PONTOPOLIS POŘÁDÁ JAZYKOVÉ KURZY
Angličtina s rodilými mluvčími - konverzace
lektoři: Emily Heimerle (Austrálie) Dalton Stansbury (USA), max. 8 účastníků

učebnice: Solutions, New Headway 3rd edition,
(DVD, poslechové CD, doplňkové materiály), důraz
na konverzaci, max. 10 účastníků

Angličtina s českým učitelem - gramatika,
důraz na zvládnutí běžných situací
začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí
lektoři: Veronika Báčová, Lenka Řebíčková

Francouzština – mírně pokročilí
lektorka: Jiřina Boušková
učebnice: Taxi 1 (DVD, poslechové CD, doplňkové materiály), max. 10 účastníků

Němčina- začátečníci, mírně pokročilí
lektorka: Lucie Vargová
učebnice: začátečnici - Genau, mírně pokročilíDelfin, max. 10 účastníků
Španělština – začátečníci, mírně pokročilí,
pokročilí
lektorka: Michala Žabová
učebnice: Fiesta 1, Ven Nuevo 2, 3
max. 10 účastníků
pouze OD LEDNA! cena kurzu 1250 Kč (25 vyučovacích hodin)
cena kurzů: 2500 Kč
Kurzy probíhají od začátku října 2010 do května
2011 na ZŠ Masarykova. Celkem 50 vyučovacích hodin, 1x týdně 2 vyuč.hodiny.
Přihlášku si můžete vyzvednout v Centru Bohuslava Martinů nebo ji vyplnit přímo na stránkách o. s.
Pontopolis, kde také najdete i další informace.
www.pontopolis.cz
kontakt: tel.: 739 568 896
Finanční výtěžek z kurzů bude použit na kulturní
akce pořádané sdružením.
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ÚSPĚCH POLIČSKÉ
KICKBOXERKY

ODSUN NEBO VYHNÁNÍ? ANEB: NÁSLEDEK BEZ PŘÍČINY?

Velkého úspěchu dosáhl v řecké AlexandrouPřed rokem 1938 byla Československá repubpolis dvoučlenný tým Fight Clubu Oťas kickbo- lika nesporně demokratickým státem a v Něxing team Aréna Vysočina. Trenér a stále ještě
mecku vládla brutální diktatura. Českoslovenští
aktivní kickboxer, Petr Gregor, získal společně
občané německé národnosti se rozhodli připojit
se svojí svěřenkyní Karolínou Kašparovou (13
k ideologii Adolfa Hitlera a rozbít demokracii. Po
let) hned pět cenných kovů na mistrovství světa
mnichovském diktátu se zřekli československépořádaném WPKA, které se uskutečnilo 21. až
ho občanství a přijali říšské. Ve Svitavách, ale
27. června, kde o sady medailí bojovalo přes 300
i v okolních obcích, nadšeně vítali německou arkickboxerů a kickboxerek z nejrůznějších koutů
mádu, ordnery i K. H. Franka. Nadšení mezi něsvěta.
meckým obyvatelstvem vyrostlo z české tragédie.
Karolína začala s tréninkem teprve v roce
Mnozí Češi prchali (Gruntová – Vašek: Boj o hra2009 a hned první mezinárodní start byl velmi
nici, 1998). Podrobný popis událostí na Poličsku
úspěšný. Trojnásobná medailistka nejdříve do- je k dispozici a jistě stojí za přečtení (Konečný:
sáhla na bronz v kategorii Light Contact do 50 kg, Polička za mnichovské krize, 2003).
aby se mohla posléze stát dvojnásobnou viceNa konci války se situace obrátila. I na Pomistryní světa ve Full Contactu do 60 kg a PAO
ličsko dorazili v březnu tzv. národní hosté – něTraining Contestu.
mečtí uprchlíci ze Slezska. Co je vyhnalo až do
„Kája je velkou nadějí našeho kickboxu. Vy- našich krajů? Nebýt německého vpádu do Sovětniká čistou technikou, tvrdostí a má skvělou
ského svazu a (vítězného a brutálního) tažení na
fyzickou kondici. Jsem na ni pyšný a budu při
Moskvu, Rudá armáda by při odvetě nepřekročila
ní vždy stát,“ chválí svou svěřenkyni kouč Petr
hranice Slezska a nezpůsobila by masivní exodus.
Gregor, nyní občan Poličky. Ani on sám nemusí
V Kamenci došlo 7. 5. k potyčce místních obyvabýt skromný. Nejdříve si vychutnával skvělé páté
tel s prchajícími národními hosty, načež do obce
místo ve Full Contactu, aby se mohl následně po- vtrhli příslušníci poličského oddílu gestapa a střístavit na stupně vítězů. Stříbrný kov získal za PAO
leli po všech prchajících Češích (jeden to nepřeTraining Contest a třetí skončil v Shadow Fightu. žil), dostižené muže a chlapce brutálně zmlátili
Při vyhlašování výsledků mu osobně gratuloval
a odvlekli do Poličky (Vosmek: Osvobození Kai prezident mistrovství světa George Thoktaridis. mence, 1945). Jedna rodina byla nuceně dosazena
„Řekl mi, že jsem pro něj měl nejlepší techniku
i k hospodáři B. H. do Korouhve. Když se chysrukou a nohou na světě,“ těší dlouholetého kic- tali k další cestě, loučili se slovy: „Postarali jste
kboxera a rodáka ze Sulkovce, jenž svůj úspěch se o nás a já vám to nezapomenu. Až vyhrajeme
věnuje otcově památce a Oťasovi, nejlepšímu válku, budete u mne moci dělat kočího.“
kamarádovi z Dolního Čepí.
Dne 2. května zničili partyzáni železnici
A úspěchy má i jako trenér. Po získání trenér- mezi Pustou Kamenicí a Čachnovem. Ustupující
ské licence založil sportovní klub Aréna Vysoči- příslušníci Hitlerjugend pochytali v okolí pět nena. Po úmrtí kamaráda z Dolního Čepí, Otakara
vinných občanů a po krutém mučení je zavraždili
Pavelky, přejmenoval v roce 2008 na jeho památ- – jedné oběti bylo 15 a další 18 let. Do konce válku svůj klub na Fight Club Oťas kickboxing team
ky zbývalo sedm dní. Jaký byl asi osud stejně staAréna Vysočina. V něm vychoval celou řadu na- rých členů Hitlerjugend? Z bývalých „nevinných
dějí, které se prokousaly až k metám nejvyšším. výrostků“ jsou dnes staří pánové, kteří si z mládí
Za zmínku jistě stojí mistryně světa Ivana Han- pamatují jen to, co se jim hodí.
zlová, trojnásobná mistryně Evropy Veronika VaPo skončení války se v některých pohraničlachová a další medailisté z ME, Monika Staňová
ních oblastech (zvláště na Šumavě) organizovaly
či Pavlína Dvořáková. A když k tomu připočtete
německé záškodnické skupiny werwolf a jejich
bezpočet mistrů ČR, je jeho oddíl bezkonkurenč- střelba ze zálohy a sabotáže pokračovaly až do
ně nejlepším na Vysočině.
léta (Richter a kol.: Bez démonů minulosti, 2003).
Už v září vyrazí do Německa na mistrovství
I proto narychlo vznikaly české Revoluční gardy
Evropy. O měsíc později započne MS jiné fede- a posléze i nové armádní jednotky. Jeden z porace. Cílem je ale v lednu 2011 Thajsko, kolébka
ličských pamětníků – J. L. – tehdy mladý muž,
tohoto sportu. Karolína tam bude bojovat v nejtvrdších disciplínách full contact - low kick a K1.
„Light Contact je pro mě nuda. Nemůžu bojovat
přímo natvrdo,“ přiznává teprve po devíti měsících pravidelného zápasnického režimu Karolína
Kašparová. Zároveň si cení své o dva roky mladší
tréninkové partnerky Renaty Roušarové, která
Se zájmem jsem si přečetl článek o Regionálsnáší její tvrdé údery. „Renato, díky.“
ním momentu v česko-německých vztazích v čerVšechno něco stojí. Nejinak je tomu i v kic- vencovém čísle Jitřenky. Přestože jsem vyrůstal
kboxu. „Odměny za medaile nám náklady vůbec
také mnoho desítek let po zmiňovaných událosnepokrývají. Proto jsme odkázáni na sponzory. tech během válečných let, zjevně nepatřím až tak
Chápu, že se jim ze začátku nechtělo přispívat na
k mladé a tolerantní generaci, jako autor článku.
náš sport, o to víc si vážím každé pomoci, kterou
U člověka, který nebyl přímým svědkem
nám lidé kolem nás dali. Také musím poděkovat
událostí, záleží na formování postoje k dávno
za možnost trénování na poličské Základní škole
minulým událostem jednak na vlivu nejbližšího
Na Lukách,“ je Gregor vděčný a doplňuje: „Nej- rodinného okolí, jednak na obecném společenvětší slova díků patří zástupci kickboxu pro ČR
ském klimatu. Podléhat příliš aktuálnímu spoa jedenáctinásobnému mistru světa Miloši Čer- lečenskému hodnocení, navíc v moderní době
nému. Rodák z Jihlavy nám věřil a dlouhodobě
vytvářeným tak abstraktním a manipulativním
pomáhal.“
pojmem, jako je „veřejné mínění“, může být velmi
„Děkujeme všem sponzorům. Nemůžeme je vy- nebezpečné. Velmi se tak rozvolní přirozené vazjmenovat všechny, ale z těch poličských uvádíme
by a vědomí vlastní národní identity, kterou autor
THT Polička s.r.o., RNDr. Růžena Tomanová, lé- považuje za „jen společnou kategorii“. Právě tato
kárna Polička, Enter Polička, Petr Soukal, bar Na „jen kategorie“ znamená naše jediné ukotvení
kruháči, Robin Quitta, restaurace na Parkánech
v současném světě násilně deformovaném exper(manželé Dvořákovi)“.
ty na sociální inženýrství.
Zájemci o trénink mohou od 7. 9. přijít do
I když jsem byl jeden z těch, kteří si mohli
tělocvičny ZŠ Na Lukách vždy v úterý od 18 do
vytvářet obraz tehdejších událostí v prostředí
19.30 hod.
omezené svobody slova a názorů, zásadním pro
utváření mého historického vnímání bylo svědecIJ
tví přímých účastníků v rámci rodiny. To by mělo

byl přidělen k armádnímu strážnímu oddílu do
Radiměře. Jednoho dne do jejich strážnice přiběhla skupina německých děvčat, že do vesnice
přijeli zase Rusové a že mají strach. Naši vojáci je
schovali na půdě. Vzpomíná si na to dnes nějaká
německá důchodkyně a vyprávěla o tom na srazu landsmanšaftu?
Když došlo k odsunu a Němci z okolních
vesnic byli vedeni na poličské železniční nádraží,
čeští strážní stříleli do vzduchu, aby jim ukázali
kdo je tu pánem a aby jim nahnali strach. Z gymnázia vyběhl profesor Jirkovský, který přežil
koncentrák, a veliteli řekl: „Chovejte se jako lidé.
Ukažte jim, že jsme lepší než oni“. Odsunováni
byli převážně staří lidé, ženy a děti. Muži byli
totiž tou dobou v zajateckých táborech za Uralem nebo leželi v hrobech u Stalingradu a jinde.
Nejpodrobnější a doposud nejserióznější studie,
kterou by si měl přečíst každý zájemce o dané
téma, je od Milana Skřivánka, bývalého ředitele
Státního okresního archivu se sídlem v Litomyšli
(Skřivánek: Odsun Němců ze Svitavska 1945-1947,
1995).
Odsun (vysídlení) německého obyvatelstva
byl do roku 1989 na okraji badatelského zájmu
a býval líčen jako pouhé přestěhování. Nyní se
však někdy dostáváme do opačného extrému,
kdy činnost partyzánských skupin, Revolučních
gard a formujících se jednotek vojska bývá šmahem ztotožňována s násilím. Je třeba si uvědomit,
že obnova státních hranic do stavu před rokem
1938 nebyla takovou samozřejmostí, jak si dnes
někdo možná myslí. A právě pečlivé a seriózní
bádání pro konkrétní regiony může nejlépe
osvětlit složitou situaci a krutou dobu roku 1945.
Pro objasnění celostátní situace je užitečná kniha
Rozumět dějinám (kolektiv autorů: Rozumět dějinám – vývoj česko-německých vztahů na našem
území v letech 1848-1948, 2002).
Událostmi roku 1945 se tak dostáváme k otázce – co tomu předcházelo? Pokud by v roce 1938
spoluobčané německé národnosti nerozbili naši
republiku, tak by zde žili dodnes. Můžeme říci,
že následek vyplývá z příčiny? Co myslíte?
David Junek
(Poznámka: veškerá zde citovaná literatura je
dostupná v poličském muzeu)

OPRAVDU VYHNÁNÍ?
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být pro každou generaci zásadní, s těmito lidmi
nemáme totiž společnou jen kategorii národ, ale
přímo vlastní krev. A zkušenosti takto generačně
získané by neměly být překryty tolerantní dobou
jen proto, že je to zrovna v dané chvíli módní.
Je nesporné, že při odsunu bývalých československých občanů německé národnosti v létě
1945 došlo k mnoha individuálním pochybením.
Tyto výstřelky našich lidí, nezřídka motivovaných
potřebou vybít si po strašných šesti letech nahromaděnou úzkost i zlobu, jsou jistě neomluvitelné.
Nesmí být ale zneužity ke zpochybnění faktu, že
odsun (a znovu to záměrně zdůrazňuji) bývalých
československých občanů německé národnosti,
kteří se svého občanství v pro republiku kritické
době zřekli, byl naprosto oprávněný. Pokud by se
v roce 1938 drtivá většina těchto lidí, kteří „namačkáni v dobytčích vagonech opouštěli se slzami v očích zemi, kde jejich rodiny žily po staletí“,
zachovali k Republice československé jako ke své
domovině, nemuseli o sedm let později své slzy
prolévat. Toto je potřeba mít na paměti, než se
pustíme do jakýchkoli komplexně vyhlížejících
hodnocení (ne)dávné česko-německé historie.
RNDr. Tomáš Kaláb

MILTRA CUP 2010
Mezinárodní fotbalový turnaj přípravek ročník 1999 - Městečko Trnávka 19.-20.6.2010
Turnaje se zúčastnilo 16 mládežnických celků
(chlapců a děvčat) z České i Slovenské republiky, které byly nalosovány do dvou skupin. Z těchto skupin
postupovaly nejlepší čtyři týmy, které se pak utkaly
druhý den v play off. Ostatní si zahráli o konečné
umístění.
Skupina A: SKP Slovan Mor. Třebová, Jiskra Litomyšl, FC Svratka Brno, 1. FC Mengusovce
Tatran Starý Lískovec 99, Sokol Borová u Poličky,
Sokol Troubelice, TJ Malá Haná Knínice
Skupina B: 1.FC Slovácko, SK Masokombinát Polička, TJ Lanškroun, Sokol Měst. Trnávka
FK Nemilany, Sokol Čelechovice na Hané, Sokol
Hněvošice, Tatran Starý Lískovec 2000
Výsledky SK ve skupině:
Polička – Nemilany
5:1
Polička – Slovácko
1:3
Branky: Mužíková, Puchar, Trnka, Velech, Vojta
Branky: Vojta
Polička – Starý Lískovec
4:0
Polička – Lanškroun
1:1
Branky: Trnka, Puchar, Grossmann, Zezula
Branky: Puchar
Polička – M. Trnávka
5:0
Polička – Hněvošice
3:2
Branky: Puchar 2x, Hejl, Trnka, Dvořák
Branky: Trnka, Vojta, Dvořák
Polička – Čelechovice
3:3
Branky: Vojta, Hejl, Trnka
Ve skupině podali naši elévové výborný výkon.
Nejlepší zápas jsme předvedli s Hněvošicemi, kde
jsme museli dvakrát dotahovat, ale nakonec jsme zápas otočili. Prohráli jsme pouze s děvčaty ze Slovácka,
která však předváděla nejlepší fotbal na turnaji a ve
skupině ani jednou nezaváhala. Pozitivní zprávou
bylo také to, že všichni naši hráči v poli vstřelili branku. Výkon ve skupině nás posunul mezi 8 nejlepších
celků turnaje.
Konečné pořadí ve skupinách:
Skupina A: 1. Mor. Třebová (30:8)18b, 2. Litomyšl
(16:13) 13b, 3. Mengusovce (13:8) 13b, 4. Brno (18:9)
12b, 5. Troubelice (10:15) 10b, 6. St. Lískovec (6:17) 8b,
7. Borová (7:17) 4b, 8. Knínice (14:27) 3b
Skupina B: 1. Slovácko (43:4) 21b, 2. Hněvošice
(32:9) 15b, 3. SK Polička (22:10) 14b, 4. Čelechovice
(17:17) 13b, 5. Lanškroun (12:11) 7b, 6. Nemilany
(7:29) 6b, 7. M. Trnávka (3:30) 4b, 8. St. Lískovec 2000
(2:28) 1b
Čtvrtfinále:
SK Polička – Jiskra Litomyšl 1:1 (4:1 pokutové
kopy)

Branky: Zezula
Favoritem derby byl soupeř z Litomyšle, protože
nás v předchozích utkání vždy porazil. Utkání začal
aktivněji soupeř, ale postupně jsme hru vyrovnali.
Poločas skončil 0:0.
Druhý poločas opět začal lépe soupeř, který
vstřelil první branku. Naše elévy to však nezlomilo
a postupně začali přebírat otěže utkání. Vyrovnání se
zrodilo po signálu ze standardní situace brankou Zezuly. V závěru mače jsme neproměnili několik šanci.
Při jedné z nich se krásně uvolnil agilní Trnka, který

nastřelil tyč. Utkání tak museli rozhodnout pokutové
kopy. V nervy drásajícím závěru soupeř neproměnil
dvě penalty. Za naše mužstvo se postupně trefovali
Dvořák, Puchar, Trnka, Mužíková a po její penaltě se
zrodil senzační postup Poličky do semifinále.
Čtvrtfinálové výsledky
M. Třebová – Čelechovice 3:0, Slovácko – Svratka
Brno 2:0, Hněvošice – Mengusovce 0:0 (4:5pk)
Semifinále:
SK Polička – SKP Slovan M. Třebová 2:2 (2:4
pokutové kopy)
Branky: Puchar, Vojta
Další derby by se dalo přirovnat k souboji Davida s Goliášem. Někteří soupeřovi hráči totiž převyšovali ty naše o dvě i více hlav.Soupeř nás hned
od začátku dostal pod neustálý tlak a vypracoval si
řadu gólových příležitostí, které naštěstí likvidoval
po celý turnaj výborný brankář Matěj Sion. Slovan
přesto vstřelil úvodní branku. Poločas tak skočil 0:
1. Druhé dějství nabídlo důkazy o tom, jak je fotbal
krásný i krutý zároveň. Slovan vstřelil druhou branku, i když v tu chvíli ležel na zemi po souboji náš
hráč Jindra Hejl. Zdálo by se, že je již rozhodnuto,
ale začaly se dít věci. Přeskupili jsme sestavu a po
faulu Slovanu jsme výstavní ranou Martina Puchara
vstřelili kontaktní branku. V tu chvíli jsme si získali
i diváky a příkladnou bojovností a srdíčkem se nám
podařilo vyrovnat brankou Radima Vojty. Hráči
Slovanu, včetně trenérů, se najednou začali bát o výsledek. Infarktový zápas tak skončil remízou. Rozho-

dovaly pokutové kopy, které nakonec lépe zvládnul
Slovan. Naši elévové přesto podali vynikající výkon,
za který jim trenéři, rodiče i diváci aplaudovali.
Druhé semifinále
Slovácko – Mengusovce

1:1 (5:4pk)

O 3. místo:
SK Polička (ČR) – 1. FC Mengusovce (SVK)
2:2 (4:5 pokutové kopy)
Branky: Sion 2x !!!
Slovenský tým začal utkání lépe a vstřelil úvodní
branku. Celý poločas byl lepším mužstvem což korunoval druhou brankou. Opět se zdálo, že zápas
je rozhodnut, ale zasáhla paní štěstěna. Brankář
Sion uvedl výkopem míč do hry, slovenský gólman
podcenil odskok míče a k údivu všech balón skončil
v brance. Druhá naše branka padla po faulu na půlící čáře. K míči se postavil Sion, vypálil, míč po teči
skončil v šibenici a soupeř byl v šoku. Po druhém
gólu jsme hru ovládli, vypracovali jsme si šance, ale
branku jsme již nevstřelili. Zápas skončil remízou
a rozhodnout musely opět penalty, které vyhrál
slovenský celek. Nezbylo nám nic jiného než soupeři
pogratulovat.
Sestava: Sion (c) – Dvořák, Puchar – Trnka, Zezula, Velech – Hejl, Vojta, Mužíková, Grossmann
Trenéři: Jindřich Hejl a Radek Mlynář. Vedoucí
mužstva: Pavel Puchar. Realizační tým: František
Vojta a Daniela Dvořáková
Výsledek finále:
1. FC Slovácko (děvčata) – SKP Slovan M. Třebová 2:0
Konečné pořadí:
1. Slovácko, 2. M. Třebová, 3. Mengusovce, 4. Polička, 5. Brno, 6. Litomyšl, 7. Čelechovice, 8. Hněvošice, 9. St. Lískovec 99, 10. Borová, 11. Troubelice,
12. Lanškroun, 13. Knínice, 14. Městečko Trnávka,
15. Lískovec 2000, 16.Nemilany
Závěrečné zhodnocení:
Bramborová medaile je pro nás fantastickým
úspěchem. Vyzdvihuji výkon celého mužstva, které
na turnaji ukázalo všem, že má srdíčko a týmového
ducha a že umí hrát fotbal. Zajímavostí je i to, že
jsme v hrací době prohráli pouze s vítězi turnaje,
jinak nás žádné mužstvo neporazilo. Při slavnostním
vyhlašování jsme také obdrželi dvě individuální
ocenění. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen
Matěj Sion a nejsympatičtější hráčkou turnaje byla
vyhlášena Karolína Mužíková. Poděkování patří
celému mužstvu a také rodičům, protože bez jejich
pomoci by se tento úspěch nezrodil.
Jindřich Hejl

PRÁZDNINOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ

Sumec: 151 cm, 25 - 30 kg uloven 10. 7. 2010
ve 3.10 ráno. Revír Pk 1, nástraha: cejn.
Rybář: Patrik Martinů (Jarda M., Kuba D.,
Jirka D.). Ryba byla vrácena zpět vodě.
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TURISTÉ ZVOU
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - odbor Polička vás
zve na XII. letní turistický sraz
Pro účastníky jsme připravili bohatý výběr tras jak
pro pěší, tak pro cykloturisty:
Čtvrtek 5. srpna - „Do Žďárských vrchů“:
Trasa 13 km: Polička-Lucký vrch-Borová, návrat
vlakem do Poličky.
Trasa 17 km: Polička-Lucký vrch-Pustá Rybná-Borová, vlakem do Poličky.
Trasa 23 km: Polička-Lucký vrch-Pustá Rybná-Karlštejn-Čachnov, vlakem do Poličky.
Trasa 32 km: Polička-Lucký vrch-Pustá Rybná-Březiny-Čtyři Palice-Karlštejn-Čachnov, vlakem
zpět do Poličky.
Trasy lze absolvovat též v obráceném směru.
Pátek 6. srpna - „Na Baldu, do Bystrého a na
hrad Svojanov“:
Trasa 12 km: Polička-Balda-Modřec-přehrada
Pod kopcem.
Trasa 16 km: Polička-Balda-Dolní Jedlová-Bystré, zvláštním autobusem do Poličky.
Trasa 22 km: Polička-Balda-Dolní Jedlová-Bystré-Hartmanice-Svojanov, speciálním autobusem do Poličky.
Trasa 42 km: Polička-Troubné rybníky-Stašov-Rohozná-Svojanov-Hartmanice-Bystré-Dolní
Jedlová-Balda-Polička.
Trasy lze absolvovat v obráceném směru, do Svojanova bude vypraven vzláštní autobus. Informace na
prezenci.
Sobota 7. srpna - „Na Jelínek, Prosičku a do
Jimramova“:
Trasa 10 km: Polička-Kamenec-Stará Ves-Jelínek-Polička.
Trasa 20 km: Polička-Sádek-Lačnov-Kateřinky-Korouhev-Jelínek-Polička.
Trasa 28 km: Polička-Sádek-Lačnov-Borovnice-Doly-Prosička-Jimramov-Sedliště-Korouhev-Jelínek-Polička.
Trasa 35 km: Polička-Sádek-Lačnov-Telecí-Spělkov-Doly-Prosička-Jimramov-Sedliště-Korouhev-Jelínek-Polička.
Neděle 8. srpna - „Po naučné stezce“:
Trasa 12 km: naučná stezka v okolí Poličky.
Nachystané trasy pro cykloturisty
Čtvrtek 5. srpna - „K nejvyšším bodům Žďárských vrchů“:
Trasa 60 km: Polička-Borová-Pustá Rybná-Březiny-Milovy-Kadov-Sněžné-Borovnice-Polička.
Trasa 80 km: Polička-Borová-Pustá Rybná-Březiny-Milovy-Svratka-Herálec-Žákova hora-Fryšava-Kadov-Sněžné-Borovnice-Polička.
Pátek 6. srpna - „Krajem Smetany a Budislavsko“:
Trasa 85 km: Polička-Litomyšl-Růžový palouček-Nové Hrady-Budislav-Borová-Sádek-Polička.
Sobota 7. srpna - „Na Vírskou přehradu“:
Trasa 70 km: Polička-Modřec-Balda-Jedlová-Bystré-Nyklovice-rozhledna Horní les-Rovečné-Velké a Malé Tresné-Věstín-Vír-Dalečín-Strachujov-Jimramov-Borovnice-Sádek-Polička.
Všeobecné informace:
Prezence účastníků a start je v sokolovně TJ Spartak Polička denně od 7 hodin. Zde přihlášený účastník obdrží mapku s popisem vybrané trasy. Startovné
je pro členy KČT 25,- Kč, pro nečleny 30,- Kč. Mládež
do 18 let platí 10,- Kč. Uzávěr cíle je v 18.00 hod. Každý, kdo absolvuje vybranou trasu, obdrží v cíli v sokolovně pamětní list. K dispozici budou též odznaky
srazu, dřevěné turistické známky a další suvenýry.
V pátek 6. srpna od 19. 00 je připravena taneční
zábava na Hasičské zahradě pro veřejnost s country
kapelou REZ ze Svitav pod vedením J. Fadrného.
Vstupné 50,- Kč. V případě nepříznivého počasí bude
zábava v sokolovně.
Přesnější informace lze najít na našich stránkách
www.policka.cz/kct.
Za odbor KČT Polička Jiří Andrle
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MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ
SPORTOVNÍHO KARATE

TENIS
26. - 27. 6. poslední kolo mistráků
Mladší i starší žáci měli na poslední kolo soutěží
velice těžkou úlohu, neboť zajížděli na půdu soupeře, který byl už jasným vítězem a to bez jediné
porážky a výsledky tomu odpovídaly.
Mladší žáci – Tesla Pardubice A – Polička 9:0
Starší žáci – Tesla Pardubice A – Polička 9:0
Dorost – Polička – Letohrad 8:1
Senioři – Polička – Východočeská sportovní
HK 7:2
Víkendová bilance 2:2
Konečné umístění našich týmů:
MINITENIS – 6 výher a 6 proher znamená
4. místo
BABYTENIS – 2 výhry a 2 prohry znamenají ve
vyrovnané tabulce 3. místo

Odpoledne se hrál minitenis za účasti 15 kluků
a 11 děvčat. Shodně na 3. místě skončili Jiřík Toman
a Adélka Bartoňová. Hrál také Kubík Adamec, který
se ovšem neprosadil, ale snažil se příkladně.

3. 7. turnaj mladšího žactva v Poličce. Za účasti 13
kluků a 13 děvčat se našim klukům poměrně dařilo.
Mezi děvčaty hrála Eliška Hrubá a mimo soutěž si
tuto kategorii, která ji čeká až za rok, vyzkoušela Bára
Quittová. Obě i přes snahu neuspěly. To chlapci dopadli lépe. Adam Jelínek vyhrál jeden zápas ve dvouhře a ve čtyřhře skončil se spoluhráčem z Brna na 3.
místě. Také Zdenda Jílek jednou vyhrál ve dvouhře
a spolu se Štěpánem Švandou skončili ve čtyřhře na
2. místě a Štěpán také ve dvouhře obsadil 2. místo.
MLADŠÍ ŽÁCI – 4 výhry a 3 prohry stačí pouze
na smutné 4. místo
STARŠÍ ŽÁCI – pouze 2 výhry a 5 porážek znamená zklamání a až předposlední 7. místo
DOROST – 5 výher a 1 prohra, která nemusela
být, znamená 2. místo. Nejlepší ze všech našich
týmů

SENIOŘI – 4 výhry a 3 prohry znamenají
4. místo
26. 6. turnaj v babytenisu a minitenisu v Poličce. Poslední školní víkend se sjelo na naše kurty
velké množství dětí a našim se v konkurenci docela
dařilo. Ráno se začínalo babytenisem za účasti 14
kluků a 6 děvčat. Mezi kluky obsadil Radim Hnát
3. místo a mezi děvčaty Bára Quittová 2. místo.
Hrál také Daneček Nguyen, který na svém prvním
turnaji teprve sbíral zkušenosti.

10. 7. babytenisový turnaj v Hradci Králové. Startovala Bára Quittová a mezi pěti soupeřkami nenašla
přemožitelku a obsadila 1. místo.
10. 7. turnaje dorostu v České Třebové se zúčastnil Erik Vápeník a zaznamenal jednu výhru ve
dvouhře.
10. 7. turnaj staršího žactva v Poličce. Za pěkné
účasti 17 kluků a 11 děvčat se našim moc nedařilo.
Mezi kluky bojovali bez úspěchu Filip Slaný a Daniel
Vyskočil a mezi děvčaty se podařilo vyhrát jeden zápas ve dvouhře Lucce Jílkové.
17. 7. turnaj dorostu v Litomyšli. Opět jeden vyhraný zápas ve dvouhře pro Erika Vápeníka a spolu
s Michalem Kadidlem skončili na 3. místě ve čtyřhře.
17. 7. turnaj mladších žáků v Hlinsku. Hráli Adam
Jelínek a Zdenda Jílek. Po smolném losu, který je
postavil proti sobě, se z výhry radoval Zdenda, který
také jednou vyhrál ve čtyřhře a obsadil 3. místo.

Tradičně jako každý rok se i letos konal v Letovicích týdenní letní seminář pod vedením prof. Dr. Rudolfa Jakhela IX. DAN - zakladatele Moderního
Sportovního Karate. Na seminář přijeli karatisté nejen
z celé České republiky, ale také ze Slovinska, Itálie
a Německa.
Náplní semináře bylo 5 třífázových tréninkových
dní a 2 dny byly vyhrazeny pro turnaj v bojích a také
ve formách (sestavy). Každý den obsahoval celkem
3 tréninkové jednotky. Ráno museli být všichni na
nohou již od 6:10h, aby mohli začít svůj ranní trénink
zaměřený na procvičování forem a jako bonus nakonec – kondiční běh. Následovaly 2 hodiny volna, které
všichni nejčastěji trávili u snídaně a poté dospáváním,
protože nadcházející dva tréninky byly dosti vyčerpávající. Dopolední i odpolední trénink byl zaměřen
technicko-takticky. Mezi tréninky byla 2,5 hodiny
pauza, během které se dalo navštívit místní koupaliště jehož ledová voda probrala bezpochyby každého,
minigolf či regenerovat pomocí masáží.
V úterý byl na programu zábavný večer, na který
si každý oddíl přichystal společenskou hru.
Následně se konala ve středu první část testovacího turnaje věnovaná formám a sparingu (zjednodušená forma boje určená pro nízké pasy).
Před sobotní, druhou částí turnaje, a to ve čtvrtek
večer, se konal táborák. Hudebně nadaní hráli na kytaru a k opékání vuřtů se zpívaly písničky.
Druhá sobotní část turnaje byla určena pro sportovní boj a formám hnědých a černých pasů. Na závěr
semináře předal mistr diplomy a udělené zkoušky na
vyšší technické stupně.
Program semináře byl dosti náročný a na únavě
bojovníku se také podepsalo horké letní počasí. I tak
se zúčastněným karatistům z oddílu MSK Polička,
které podporoval jejich kouč a trenér mistr Radovan
Andrle, podařilo obsadit cenná umístění:
Pavel Marko
1. místo
boje muži 3. – 4. kyu
Petr Fňukal
1. místo
boje muži absolutní
Šárka Kučerová
1. místo
boje ženy 3. – 4. kyu
Jaroslav Roušar
2. místo boje muži 1. -2. kyu
Nikola Tobiášová 3. místo boje ženy absolutní
Nikola Tobiášová 3. místo forma Set
Nikola Tobiášová 3. místo forma Quinta

NÁBOR do tenisové školičky pro děti narozené
v letech 2004 a 2005. Přihlásit své děti můžete do
31. 8. 2010 na tenisových kurtech nebo na tel. čísle
608 725 973.
ZA TO Z. Jílek

INZERUJTE V JITŘENCE
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 45. ROČNÍKU BĚHU KOLEM POLIČSKÝCH HRADEB
Již po pětačtyřicáté se sešli příznivci Běhu kolem
hradeb v Poličce 1. května v městském parku. Pořadatelství zajišťovali členové a příznivci Občanského
sdružení Atletika Polička a Školního sportovního
klubu při ZŠ Masarykova.
Nestálé počasí letošního jara se projevovalo ještě
dvě hodiny před startem silným deštěm. To zřejmě
odradilo řadu případných závodníků. Přesto se jich
nakonec sešlo 265, což je šestý největší počet v historii. U historie chvilku zůstaňme. Nejvíce zde závodilo
běžců v roce 2002 (321), nejvíce startujících z Poličky bylo v roce 1987 (117 – letos o šedesát méně)
a v hlavním závodě mužů a žen se jich utkalo nejvíce
letos (94) ve dvou bězích.. Celkově od roku 1984 zde
běžel celkově 5 481 závodník, v hlavním běhu pak
1 291 a z poličských doběhlo 1 714 dětí i dospělých.
Třináct žen již startovalo v našem závodě desetkrát
a více. Patnáctkrát to byla Iva Pešlová za Svitav. Stejně
evidovaných mužů je rovných třicet, nejpilnější je

Mirek Štyndl, který od roku 1984 běžel sedmadvacetkrát. Petr Vtípil, dříve ze Svratky, si dokonce pro
další starty po dvacítce dojíždí až z Nizozemí. Pětkrát
zda závodila též olympijská vítězka Martina Sáblíková
a sedmkrát zvítězil Petr Hubáček.
Již pošestnácté, je mimo soutěží jednotlivých kategorií, vyhlašována soutěž dvojčlenných rodinných
družstev. Nejvíce přihlášených bylo v roce 2008 (39),
letos jich bylo rovných třicet.
Od roku 2002, tedy již podeváté, je závod
zařazen do běžeckého seriálu Iscarex Cup, který
zahrnuje přibližně dalších třicet závodů. Počtem
účastníků vždy patří náš běh mezi nejúspěšnější
(třikrát byl první, dvakrát mu patřila druhá, třetí
a čtvrtá příčka). Za dva roky, v roce 2004 se staly
soutěžní běhy žactva a dorostu také součástí Orlické
běžecké ligy mládeže. Startovní pole bylo v roce
2010 jako vždy kvalitní. Pouze nejmladší děti sbírají
první zkušenosti.

ŽIŽKA ZLATÝ, LNĚNIČKA VE FINÁLE
Je tomu právě rok, kdy čtveřice cvičenců z fitcentra na plaveckém bazénu formovala úspěšně svoje
postavy nejen pomocí tréninku, ale přísné diety (viz.
Jitřenka č. 8, srpen 2009).
I letos byli reprezentanti Poličky maximálně
úspěšní. Zbyněk Žižka vystoupal až na samý vrchol
a v korespondenční soutěži časopisu Svět kulturistiky zvítězil. V kategorii mužů od 15 do 25 let porazil
všech svých 47 soupeřů!
Zbyněk cvičí 11 let kulturistiku a 7 let boxuje.
V minulosti býval objemnější, ale méně vyrýsovaný.
Již druhým rokem se podstatně lépe stravuje a je ve
výborné kondici, proto mu stačilo do finální formy
shodit pouhých 8 kg, z 82 kg na 74 kg.
„Začátek přípravy byl snadnější, postupem času
bylo vše horší a náročnější. Poslední týden jsem byl
úplně vyřízený, ale věděl jsem, že to musím vydržet.
Jsem šťastný, z vítězství mám radost a těší mě také, že
jsem navázal na úspěch mojí maminky, která také cvičí a před časem vybojovala stříbrnou medaili v podobné korespondenční soutěži. Děkuji vicemistrovi světa
a Evropy v naturální kulturistice Jirkovi Štěpánkovi,
který mi radil s dietou. Kulturistika je hodně náročný
sport, ale baví mě a tak je možné, že ještě na nějakou
soutěž půjdu.“
Dalším závodníkem, který soutěžil pro změnu
v jiné korespondenční soutěži a to „Do formy“ s časopisem Muscle&Fitness byl Tomáš Lněnička. I on se

umístil výborně v kategorii mužů od 25 do 35 let se
probojoval v konkurenci 41 závodníků až do finále!
Tomáš cvičí 12 let v posilovně a je také všestranným sportovcem, přesto jeho váha vystoupala až na
101 kg. Proto pro něj byla ideální soutěží právě taková,
která sleduje proměnu postavy v období tří měsíců.
Tom se postupně dostal ze 101kg na 73 kg. Úbytek
28 kg znamenal obdivuhodnou proměnu postavy!
„Do přípravy jsem se dal s velkým odhodláním
a plný elánu. Ze začátku šlo vše hladce, dny ubíhaly,
kila šla pěkně dolů a já se radoval, jak se mi začíná
pomalu měnit postava. Postupem času mi ale začala
docházet energie, dieta a trénink se přitvrzovaly a konec byl v nedohlednu. Tři měsíce přípravy byly dlouhé
a náročné, ale tvrdá práce a maximální úsilí po celou
dobu tréninku vyústilo ve skvělou formu, která mě
samotného překvapila. Nakonec jsem skončil jako
finalista, což mě, přiznám se, trochu mrzelo, pomýšlel
jsem totiž na vítězství, ale teď s odstupem času jsem
už spokojený. Soutěž a náročnou přípravu jsem dokončil s pocitem, že jsem pro co nejlepší formu udělal
maximum.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat
Jiřímu Štěpánkovi, úspěšnému naturálnímu kulturistovi, instruktoru poličského fitcentra a mimo jiné
i finalistovi Natural Olympia v Austrálii, který mi vyšel
vstříc, sestavil jídelníčky, tréninkové plány a tím mě
perfektně připravil. Jirka mi byl ve všem nápomocen,
jeho rady a zkušenosti mi moc pomohly. Chci poděkovat i ostatním co mi fandili, kamarádům a známým,
ale hlavně moji ženě, která mě po celou dobu podporovala, snášela mé stavy a nálady, pomáhala mi
s přípravou diety, atd.
I teď po ukončení soutěže budu cvičit dál, rád bych
si udržel současnou postavu, ale o dalších závodech
neuvažuji, příprava na soutěž je příliš náročná záležitost. Chci se hlavně věnovat manželce a našemu
zlatíčku Sárince, obě dvě jsem totiž po dobu přípravy
na soutěž zanedbával.“

Od žákovských kategorií se jedná již o závodníky
s mnoha starty jak v Běžecké lize tak v závodech na
dráze. Opět se objevili závodníci, kteří se prosadili
v republikovém měřítku. Pouze počasí přece jen
ovlivnilo, že byl překonán jen jeden traťový rekord,
zásluhou Táni Metelkové v kategorii žen do 45 let, což
je zároveň historicky třetí nejlepší ženský výkon. Do
dlouhodobých tabulek se také svým výkonem dostala
vítězka juniorek Radka Janoušová.
Početné závodní pole mužů bylo ochuzeno o dvojnásobného vítěze posledních ročníků Lukáše Kourka,
který letos již z výcvikového tábora nestihl start a tak
pohár přenechal Michalu Horáčkovi. Výsledky jsou již
od večera 1. 5. na stránkách Iscarexu a tak jen pro
doplnění jména vítězů od nejmenších až po sedmdesátníky: Kamila Nunvářová, Pankrác Boháč, Eliška
Červená, Radim Šafář, Jana Šimůnková, Jakub Marek,
Marta Slonková, Bonifác Boháč, Kateřina Pulgertová,
Matěj Hermann, Michaela Stránská, Dominik Mojžíš,
Radka Průšová, Antonín Lakota, Helena Tlustá, Vít
Kalvoda, Radka Janoušová, Petr Nechvíl, Michaela
Mertová, Michal Horáček, Táňa Metelková, Martin
Vacek, Eva Jirásková, Aleš Stránský, Pavla Kovaříková, Arnošt Koreš, Jaroslav Merta, Lenka Schauerová
a Karel Sejkora. Vítěznou rodinnou dvojicí se stali otec
a dcera Aleš a Michaela Stránští.
A tak nyní jen zbývá to, co avizuje název. Poděkování. Závody bez odměn by nebyly to pravé. Proto děkuji městu Polička za finanční přízeň po dobu konání
všech ročníků našeho závodu. MEDESE Polička, jejíž
jméno nosí hlavní závod již dvanáct let a Pardubickému kraji za další finanční podpory. Za věcné ceny pro
závodníky patří velké díky Ravensburgeru, Skloramu
a Josefu Chmelíkovi, Elektro Kelvinu, Agricolu, Floře,
Keramice Petra Šimka a drogerii Teta.
Poděkování též patří restauraci Pivovar za poskytnutí technického zázemí pro výpočetní techniku, prostoru šaten a toalet a v neposlední řadě paní Lipenské
za zdroj elektřiny.
A nakonec všem organizátorům a rozhodčím, neb
se již blíží 1. 5. 2011.
Miloslav Červ

Volejbalový oddíl Spartak Polička vás zve
volejbalový turnaj NEREGISTROVANÝCH

LOBÁNEK
VI. ročník

Termín: sobota 28. 08. 2010
9:00hod prezentace, 10:00 hod. zahájení turnaje
Místo: volejbalové kurty u sokolovny v Poličce
Systém turnaje: bude sestaven podle počtu přihlášených družstev
Pravidla pro účast: V každém družstvu musí být
minimálně 2 ženy, které mohou být registrované.
Za družstvo musí nastoupit muži, kteří nejsou registrovaní. Pravidlo se nevztahuje na muže mladší
18 a starší 50 let.
Startovné: 450,-Kč za družstvo
Přihlášky: Písemně nebo telefonicky (i rezervovaná
místa) do 20. 8. 2010
Kontaktní osoba:
Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648,
572 01 Polička
mobil: 731 180 433
e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz
Ceny: družstva obdrží věcné ceny
Občerstvení: po dobu turnaje zajištěno
Součástí jsou oslavy 70 let volejbalu v Poličce

Vítěz Zbyněk Žižka
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Tomáš Lněnička

Srdečně vás zveme s těšíme se na vaši účast

KOUPALIŠTĚ A BAZÉN
V SRPNU

JAK SE DAŘILO POLIČSKÝM ATLETŮM
Ve dnech 25. až 27. června se konalo v Táboře za ideálního počasí pro vrcholnou atletiku
Mistrovství ČR dorostu, juniorů a juniorek, kde
Atletika Polička měla nakonec po výběru technických delegátů dva zástupce. Prvním rokem v dorostu závodící Veronika Dlouhá se kvalifikovala
ve vrhu koulí a v hodu diskem. Již v roce 2009
při Olympiádě dětí a mládeže na témže stadionu

nečné bilanci mu patří 10. místo. Po 13 měsících
od objevení atletiky a systematické přípravy
nesporně velký úspěch. A to si mohl vybrat, zda
chce startovat ještě na 800 m, 1 500 m a 2 000 m
překážek, ale vybral si tu nejnáročnější trať a se
ctí obstál.
Velký den prožilo i družstvo mužů 3. července za úmorného vedra na stadionu v Mladé Bole-

Plavecký bazén je z důvodu rekonstrukce podhledů a vzduchotechniky pro veřejnost uzavřen od
17. 6. 2010 do konce srpna 2010. Aktuální informace
a případné změny budou zveřejněny na internetových
stránkách www.tespolicka.cz a ve vývěsní tabuli před
plaveckým bazénem.
UPOZORNĚNÍ: provoz Fitcentra nepřerušen,
provozní doba: po, stř., pá od 14.00-20.00 hod., út.
a čt. od 10.00-12.00 hod. a 14.00-20.00 hod. Sobota
18.00-20.00 hod.
VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE HRADÍ
U INSTRUKTORA
PROVOZ SAUNY – SRPEN 2010 – uzavřena
OD ZÁŘÍ 2010 NABÍZÍME V PROSTORÁCH SAUNY NA PLAVECKÉM BAZÉNU MÍSTNOST K PRONAJMUTÍ, celková výměra je 17m2,
Plavání kojenců a batolat v Poličce: zkušená
instruktorka s dlouholetou praxí provádí plavání
kojenců a batolat doma ve vaně.
Od poloviny září pokračují pod vedením zkuše-

poznala, jak odpovědnost reprezentace a závodní
tréma dokáží svázat doslova celého člověka, tehdy
skončila „až“ šestá, byť si odjížděla pro jasnou medaili. Rok s rokem se sešel a situace se opakovala,
první tři pokusy patřily do kategorie velmi nevydařených, ale nakonec dokázala, že je o rok starší
a zkušenější, plně se zkoncentrovala a třetí pokus
11,94 m jí zaručil postup do finále a konečné velmi
sympatické 8. místo, když medaile byla přece jen
vzdálena o 73 cm. Již v dobré pohodě nastupovala
nedlouho poté k hodu diskem a ve velmi vyrovnané sérii výkonem 30,09 m obsadila opět velmi
pěkné 10. místo. Její umístění i přes nevyhovující
podmínky pro trénink potvrdily, že Veronika patří
i v dorostu k naší širší vrhačské špičce.
Druhým zástupcem byl Vít Kalvoda, který byl
vybrán mezi 24 nejlepších závodníků na 400 m,
tedy mezi běžeckou elitu. Byl to Vítkův první
start na mistrovství republiky na dráze a na tomto „sympaťákovi“ ze Sebranic bylo zatraceně znát,
jak moc je nervózní. V posledních dnech před
MR si stěžoval, že se necítí právě nejlépe, ale
s výstřelem startéra na vše zapomněl a vyběhl
jako zajíc, aby ve svém 2. běhu nakonec skončil
na krásném 4. místě v novém osobním rekordu
51,94 s. O 7 desetin vylepšil své osobní maximum
právě v tom nejdůležitějším závodě roku a v ko-

ných instruktorek a instruktora kurzy: zdokonalovací
k., delfínek, plavání hrou, plavání rodičů s dětmi
v malém bazénku a velkém bazénu, plavání kojenců
a batolat od půl roku věku dítěte, kurz pro těhotné.
Kursy provádějí proškolené instruktorky a instruktor s dlouholetou praxí.
Přihlášky obdržíte na plaveckém bazénu při
úvodní přednášce, na kterou se můžete osobně
nebo telefonicky objednat. (č. tel. 461 725 631 nebo
737 867 342, 731 020 030, email: bazen@tespolicka)
Těšíme se na vás

slavi při 3. kole II. ligy. Přestože v 6.30 odjel od
semaforu na nábřeží autobus s velmi prořídlou
sestavou, tak večerní návrat byl ve velmi dobré
náladě, neboť se díky velkému bodovému vkladu
chodců a maximálnímu úsilím všech startujících
podařilo vybojovat v tomto kole 3. místo ziskem
124 bodů, a ještě si tak zachovat naději na celkově třetí místo a možnost zúčastnit se kvalifikace
o postup do I. ligy družstev mužů. Rozhodující
souboj se bude konat 21. srpna na stadionu
v Chrudimi, kde se pokusí porazit poličští atleti opět USK Praha a zajistit si tak ono konečné
3. místo.
Současně s muži i tři poličské atletky v barvách Hvězdy SKP Pardubice výrazně pomohly ke
konečnému 5. místu, když přispěly téměř polovinou k celkovému počtu 94 bodů.
Další výsledky poličských atletů lze sledovat na webových stránkách oddílu www.atletikapolicka.wgz.cz, na stránkách atletického
svazu www.atletika.cz a na stránkách Iscarexu
www.iscarex.cz/sport.

KOUPALIŠTĚ
PROVOZ KOUPALIŠTĚ SRPEN 2010 JE OD 10.0019.00 hod. Aktuální informace a změny o provozu budou zveřejněny na vývěsní tabuli na koupališti a před
plaveckým bazénem.

Dne 7. 8. se uskuteční na
pískovém hřišti místního
koupaliště jubilejní
X. ročník plážového
volejbalového turnaje
Poličský bagr.

X.

Přihlášky přijímáme do 2. 8. na e-mailové adrese
policskybagr@nastrankach.cz.
Počet družstev je omezen na deset.
Přijďte se podívat na opálená upocená těla hráčů
(bez záruky) a podpořit svým skandováním jejich
výkony. Dívky a ženy jsou obzvláště vítány.

ročník

Za TJ Spartak ASPV - Volejbal

J. K. Dvořák a Michal Bulva
policskybagr.nastrankach.cz
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