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TRADIČNÍ SETKÁNÍ S PODNIKATELI
Tradiční novoroční setkání vedení města s podnikateli, kteří působí na území Poličky, se konalo ve
středu 26. ledna v salonku restaurace THT. Starosta
města poděkoval společně s oběma místostarostkami místním podnikatelům za jejich práci, která je
pro život a rozvoj města zásadní. Poděkoval také za
finanční podporu a sponzorování velkého množství
sportovních, kulturních a společenských akcí, které
ve městě probíhají.
Starosta ve svém projevu zdůraznil, jak je pro
město důležité každé pracovní místo, které podnikatelé zachovají nebo vytvoří. Důkazem úspěšnosti
a prosperity místních firem je fakt, že Polička patří
k městům s nejnižší nezaměstnaností svitavského
regionu.
Starosta města Jaroslav Martinů ve svém projevu
mimo jiné zdůraznil: „Velmi si cením poličských
podnikatelů pro jejich odvahu, realismus a správná
rozhodnutí, která jsou důležitá pro rozvoj firem
a projevují se také ve vyšším počtu pracovních míst
i ve zvýšení odměn za práci. Přínos poctivých podnikatelů ještě více umocňuje současná velmi těžká
doba. Poličská ekonomika má cca 5 000 pracovních
míst, máme velké štěstí, že rozmanitost našich firem
je, na rozdíl od jiných měst, velká a stabilní. Díky této

skutečnosti nehrozí v Poličce nebezpečí odchodu velkého investora, což mívá v jiných městech drastické
dopady na život lidí a zároveň na celkový rozvoj měst.
Domnívám se, že je v Poličce drtivá většina podnikatelů, kteří, stejně jako v minulosti např. Tomáš Baťa,
myslí na rozvoj svých firem a ne pouze na vlastní
obohacení. Za to vše patří poličským podnikatelům
velký dík a uznání.“
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

POLIČKA – HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2010
PARDUBICKÉHO KRAJE
Město Polička se zúčastnilo soutěže o nejlepší
přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2010. Soutěž byla vyhlášena
začátkem prosince 2010 a termín odevzdání byl
poslední prosincový den. Obrovský kus práce a nasazení byl odměněn prvním místem pro město Poličku v Pardubickém kraji. Autorkou zpracovaného
projektu, který obsahoval 106 stran textů, fotografií
a obrázků, je Ing. Marta Mastná. Náš projekt je
nyní zařazen do celostátního hodnocení. Slavnost-

PŘEPADENÍ PODRUHÉ
V minulé Jitřence jste se mohli v tiskové zprávě
nprap. Štegnerové dočíst o loupežném přepadení
sedmnáctileté dívky z Poličky. V případu však v době
mezi sazbou Jitřenky a její distribucí nastal nečekaný
obrat.
Svoji smyšlenou historku slečna popisovala na sociální síti, vyprávěla ve škole, vlastně všem, kdo měl
zájem o tento příběh. V Poličce se strhla panika, šířily
se nové fámy. Závažnost případu nikoho nenechala
v klidu a i proto jsme zprávu do Jitřenky zařadili.
Policisté začali pátrat. Při výslechu slečna dopodrobna vylíčila, jak se celá událost stala. Tým kriminalistů vytipoval muže, který by k případu mohl
něco vědět. Domněnka se ale nepotvrdila. Opětovné
šetření na údajném místě činu, rozpory ve výslechu
a nervozita mladistvé vedly policisty k myšlence, zdali si oběť nemohla vše vymyslet. Po několika dnech se
kriminalisté opět dotazovali dívky na nesrovnalosti,
které uvedla při předcházející výpovědi. Nedokázala
věrohodným způsobem odpovědět na otázky zkušených vyšetřovatelů a nakonec se přiznala, že k přepadení nedošlo a vše je jen výplod její fantazie.
Skutek se nestal, a proto bude celý případ odložen.

UVÍTÁNÍ PRVNÍHO MIMINKA
ROKU 2011

ní vyhlášení celorepublikového vítěze proběhne
dne 19. dubna 2011 ve Španělském sále Pražského
První poličský občánek se tentokrát narodil
hradu při setkání u příležitosti Mezinárodního dne
opravdu 1. 1. 2011. Ve 12.12 přišla na svět v litopamátek a sídel, svolávaného ministrem kultury
a ministrem pro místní rozvoj, předsedou Sdružení
myšlské porodnici krásná holčička Natálka Špačková
historických sídel Čech, Moravy a Slezska a prezi- – váha a míra – 3,20 kg a 52 cm. Malé Natálce popřál
dentem Českého národního komitétu ICOMOS ve
šťastný život starosta města Jaroslav Martinů společspolupráci s Kanceláří prezidenta republiky.
ně s místostarostkou Marií Kučerovou. Oba zároveň
poblahopřáli šťastným rodičům a předali jim dárkový
Ing. N. Šauerová
poukaz na nákup zboží dle vlastního výběru.
tisková mluvčí města
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

KULTURNÍ KALENDÁŘ JE NA SVĚTĚ
Vážení čtenáři,
Jitřenka pro vás chystá několik novinek. Tou větší je modernizovaný vzhled, jehož ukázku najdete
v aktuálním čísle ve zvláštní „knihovnické“ příloze.
Dubnové číslo najdete v novém již celé. Měl by přinést větší přehlednost a lepší čitelnost při zachování
stejné velikosti písma (to umožní zveřejnit stejný
rozsah příspěvků jako doposud).
Menší novinkou, která bude velkým přínosem
pro čtenáře, je vznik kulturního kalendáře. Najdete v něm kulturní a osvětové akce, které se konají
v Poličce v daném měsíci (s krátkým přesahem do
měsíce následujícího) setříděné podle dnů. Ideou
pro jeho sestavení byla možnost ho z Jitřenky vyjmout a umístit na viditelném místě vaší domácnosti
tak, abyste vždycky měli inspiraci pro alternativu
k vysedávání u televize. Podrobnosti k jednotlivým
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událostem najdete ve článcích organizátorů, které
budou vycházet tak, jak jste dosud byli zvyklí.
Všichni pořadatelé, kteří chtějí, aby se jejich akce
v kalendáři objevily, mohou napsat na jitrenkapolicka@seznam.cz a obdrží tabulku spolu s pokyny
pro její vyplňování. Na tomto místě bych chtěl poděkovat organizacím, které se podílely na zavedení
kulturního kalendáře, za spolupráci a náměty ke
změnám.
Zároveň prosím čtenáře, aby na výše uvedený
e-mail zasílali připomínky nejen ke kulturnímu
kalendáři, ale i k Jitřence jako celku. Zvláště pak
přivítám návrhy na spolupráci při naplňování novin
občanů Poličky zajímavými články.
Krásný vstup do jarních měsíců vám přeje
Ing. Ivo Janeček
šéfredaktor

BAZÉN OTEVŘEN I V NEDĚLI
Provoz poličského bazénu bude každou neděli
od 14.00 do 18.00 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PRÁVNICKÝM
A FYZICKÝM OSOBÁM MĚSTEM POLIČKA V ROCE 2011
V rozpočtu města Poličky je pro rok 2011 zařazena
částka 1 000 000 Kč určená k poskytnutí veřejné podpory, tj. na finanční příspěvky (transfery) neziskovým
organizacím, jejichž zřizovatelem není město Polička,
zájmovým skupinám obyvatel a dále fyzickým osobám.
Pro podávání žádostí o poskytnutí finančních příspěvků, jejich náležitostí a pro režim přidělování pro
rok 2011 jsou stanovena tato pravidla:
1. Částka k rozdělení (viz tabulka)
výbor / komise
a) výbor pro výchovu a vzdělávání

předloží k nahlédnutí při předání vyúčtování
finančního příspěvku.
d) Vlastní vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku tvoří jednak kopie dokladů prokazujících
obsah čerpání a současně kopie dokladů o provedení úhrady (výdajové pokladní doklady nebo
bankovní výpisy.)
e) Nevyužité finanční prostředky se vracejí na účet
Města Poličky nejpozději do 15. 12. 2011.
5. Porušení rozpočtové kázně (nesprávné
čerpání finančního příspěvku)
1. kolo 2011

2. kolo 2011

celkem 2011

85 000 Kč

0 Kč

85 000 Kč

410 000 Kč

60 000 Kč

470 000 Kč

c) komise kulturní

110 000 Kč

10 000 Kč

120 000 Kč

d) komise zdravotně-sociální

130 000 Kč

15 000 Kč

145 000 Kč

e) komise dítě a volný čas

60 000 Kč

15 000 Kč

75 000 Kč

f) zájmové skupiny a nezařazené (přímo rada
respektive zastupitelstvo města)

80 000 Kč

25 000 Kč

105 000 Kč

875 000 Kč

125 000 Kč

1 000 000 Kč

b) komise sportovní

celkem

2. Harmonogram projednávání a schvalování
Žádost se předkládá na adrese Městský úřad Polička, odbor finanční a plánovací – příjmová pokladna,
Palackého náměstí 160, 572 01 Polička.
Finanční příspěvky do výše 20 000 Kč pro jednoho žadatele v jednom roce schvaluje rada města,
finanční příspěvky ve výši nad 20 000 Kč pro jednoho
žadatele v jednom roce schvaluje na doporučení rady
města zastupitelstvo města. V případě schválení bude
uzavřena s žadatelem Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.
Pro 1. kolo se žádosti o finanční příspěvek
předkládají do 31. 3. 2011, následuje projednání v
komisích města, ve výboru pro výchovu a vzdělávání,
v radě města a v zastupitelstvu města.
Pro 2. kolo se žádosti o finanční příspěvek předkládají do 15. 9. 2011, následuje projednání v komisích
města, ve výboru pro výchovu a vzdělávání, v radě
města a v zastupitelstvu města. Upřednostňují se žádosti v případě naléhavých a neočekávaných potřeb.
3. Žádost
O finanční příspěvek mohou požádat všechny
neziskové organizace, občanská sdružení, spolky
a kluby (zájmové skupiny obyvatel) a fyzické osoby
působící na území města Poličky, které splní stanovené náležitosti a nemají závazky po lhůtě splatnosti
vůči městu Polička z minulého období.
Žádost se podává výhradně na předepsaném
formuláři a v plném rozsahu požadovaných údajů.
U žádosti o příspěvek nad 20 000 Kč předkládá
žadatel kompletní celoroční položkový rozpočet
příjmů a výdajů (výnosů a nákladů) s podrobným
komentářem.
Formulář žádosti je k dispozici ve vestibulu budovy Městského úřadu Polička, Palackého náměstí 160,
v příjmové pokladně MěÚ a na internetové adrese
www.policka.org.
4. Vyúčtování finančního příspěvku
a) Věcné podmínky vyúčtování se blíže specifikují
ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, dle povahy
čerpání finančních prostředků.
b) Subjekt, který obdržel finanční příspěvek, je povinen předat finančnímu a plánovacímu odboru
městského úřadu jeho vyúčtování v termínu daném ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, nejpozději však do 15. 12. daného roku.
c) Subjekt prokazující čerpání finančního příspěvku
je povinen účtovat o příspěvku a jeho čerpání
odděleně, tj. i označit nezaměnitelně a přímo na
originálech dokladů (faktur, paragonů, účetních
dokladů apod.), že náklad byl pořízen z finančního příspěvku poskytovatele. Tyto originály pak

a) porušení povinností stanovených smlouvou (podání vyúčtování a jeho rozsah)
b) porušení podmínek pro použití finančního příspěvku stanovených smlouvou (účel)
c) zadržení poskytnutých prostředků (nedodržení
termínu pro vrácení finančního příspěvku)
d) neprůkazné použití finančního příspěvku

NEZAPOMEŇTE!
Připomínáme, že do 31. března 2011 je splatný
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek
ze psů. Poplatky lze platit hotově v příjmové
pokladně MěÚ Polička, bezhotovostně převodem
na účet města nebo složenkou na poště. Veškeré
náležitosti jsou uvedeny na složence, která vám
byla začátkem ledna zaslána.
Upozorňujeme na skutečnost, že včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až
na trojnásobek, dle § 11 zákona 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích.
Vyzýváme ty poplatníky, kteří měli v minulosti změnu (v počtu osob, v adrese, v osvobození
apod.) a dosud neodevzdali dodatečné „přiznání“
k poplatku, aby tak neprodleně učinili.
MěÚ Polička – odbor finanční
a plánovací

MĚSTO POLIČKA BLAHOPŘEJE
ÚNOROVÝM JUBILANTŮM
V pondělí 7. února 2011 oslavil významné životní jubileum ředitel Masarykovy základní školy
Polička Mgr. Karel Neřold. Poblahopřát panu řediteli přišel i starosta města Jaroslav Martinů společně
s místostarostkou Marií Kučerovou. Vedení města
poděkovalo za práci, kterou Karel Neřold ve funkci
ředitele vykonává již od roku 1994; pro naše město
je stabilní zárukou skvěle fungující školy. Děkujeme
a přejeme do další práce ve škole mnoho sil!

Kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města
a finanční a plánovací odbor MěÚ je kdykoliv oprávněn zkontrolovat, zda je využití finančních prostředků
v souladu s účelem, na který byl finanční příspěvek
poskytnut. Při zjištění závažných nedostatků v čerpání příspěvku je příjemce povinen tyto prostředky
vrátit zpět do rozpočtu města.
odbor finanční a plánovací

8. února 2011 oslavil 70 let inženýr Jan Matouš.
Jméno ing. Matouše je spojeno s řadou kulturních,
společenských, ale i sportovních akcí, které v Poličce probíhají. Připomeňme například jeho aktivní
činnost v Divadelním spolku Tyl či organizaci Univerzity třetího věku v poličském penzionu. K řadě
gratulantů se připojil i starosta města Jaroslav
Martinů, který v osobě ing. Matouše velmi oceňuje
vzácné propojení kultury a sportu. „Ing. Matouš je
poličskou duší kultury a sportu.“ Přejeme ing. Matoušovi pevné zdraví a hodně sil pro jeho další
bohaté aktivity.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města
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UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE O MOŽNOSTI NAHLÍŽENÍ
DO OZNÁMENÍ KONCEPCE

Krušné ráno čekalo na šestapadesátiletého muže
s názvem Posuzování vlivů na životní prostředí
z obce Jedlová. Ten totiž přespal na jiné posteli než
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
je zvyklý a stálo ho to víc než noc v hotelovém po- na životní prostředí a o změně některých souvisejíkoji. Den předtím, 10. 1., si totiž zavdával v jedné
cích zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájepoličské pivnici a okolo 13.00 hod. již byl v takovém
ní zjišťovacího řízení ke koncepci „Program rozvoje
stavu, že mu únavou spadla hlava na stůl a usnul. Pardubického kraje“
Přivolaná hlídka MP Polička muže vzbudila natolik,
Město Polička, jako dotčený územní samosprávže ji začal častovat nevybíravými slovy. Při vyvedení
z pivnice nebyl muž schopen stát na vlastních no- ný celek a obec s rozšířenou působností, obdrželo
od Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65,
hou a kolemjdoucí osoby slovně urážel. Strážníci se
na místě rozhodli, že muži naruší jeho plány a do- 100 10 Praha 110, oznámení koncepce zpracované
ve smyslu § 10c a přílohy č. 7 cit. zákona, záměru
přejí mu výlet do Pardubic. V Pardubicích však na
Pardubického kraje, s názvem: „Program rozvoje
něho čekal zřízenec a ošetřující lékař protialkoholní
Pardubického kraje“ současně se sdělením, že tato
záchytné stanice, kteří si jej převzali a uložili na
jednu z mála volných postelí. Případ skončí u pře- koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona.
stupkové komise.
Řízení vozidla bez řidičského oprávnění se stalo
Zpracovatel oznámení:
koníčkem dvaatřicetiletého muže z obce Rohozná.
Realizační tým zpracovatele PRK:
Ten byl opětovně hlídkou MP Polička přistižen
za volantem dne 11. 1. v ul. Nová v centru města.
Ga REP, spol. s r.o.
Vzhledem ke skutečnosti, že muži byl správním
Realizační tým zpracovatele SEA:
orgánem vysloven zákaz řízení motorových vozidel
AMEC s.r.o.
do konce roku, strážníci na místo přivolali hlídku
PČR Polička, neboť muž svým jednáním naplnil
skutkovou podstatu přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Celá věc bude mít dohru
u soudu.
Chmelovému moku neodolal dne 15. 1. sedmadvacetiletý muž z obce Březová nad Svitavou. Po
Zveřejnění stanoviska k posouzení vlivů
požití pár „kousků“ však dostal nápad, že si zpříjem- provedení záměru na životní prostředí „Hlinsko
ní večer jízdou do Poličky. Jako dopravní prostředek – Polička, vedení 110 kV“.
si bohužel vybral automobil, za jehož volant usedl.
Město Polička jako dotčený územní samosprávný celek obdrželo od Ministerstva životního proVozidlo neuniklo pozornosti strážníků. Řidič byl
hlídkou MP kontrolován v prostoru BČS v Poličce. středí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, sdělení, že
záměr „Hlinsko – Polička, vedení 110 kV“ (výstavProvedenou orientační dechovou zkouškou byla
ba nového elektrického vedení 2x110 kV v úseku
u řidiče zjištěna hodnota 0,52 promile alkoholu
mezi transformovnou Hlinsko a transformovnou
v dechu. Po tomto zjištění byla na místo přivolána
Polička v celkové délce 27,5 – 28,7 km dle variant)
hlídka PČR OO Polička, která si celou věc převzala
byl podroben posouzení vlivů na životní prostředo své kompetence k dalšímu řešení. U správního
orgánu jej čeká pokuta 10 - 20 tis. Kč a zákaz čin- dí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých
nosti od 6 měsíců do 1 roku.
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
Sedící, s hlavou v dlaních, pod lavičkou kalužina
obsahující vše, co by mohlo naznačovat, že noc byla
prožitá v místních nálevnách - takový byl pohled
do prostoru čekárny vlakového nádraží v Poličce
dne 24. 1. v 7.30 hod. Známého šestadvacetiletého
KDY A KAM S DAŇOVÝM
muže z Poličky strážníci probudili. Ten, když zjistil,
PŘIZNÁNÍM?
kde se nachází, začal omlouvat své jednání a po
domluvě se strážníky vzniklý nepořádek v čekárně
uklidil. Celou věc strážníci vyřešili na místě. Muži
Rozšíření úředních hodin v březnu 2011
byla uložena bloková pokuta za přestupek proti
Oddělení
Podatelna
Pokladna
Datum
veřejnému pořádku.
vyměřovací
Ještě téhož dne v 11.30 hod. vyjížděla hlídka na
21. 3. pondělí
8-18
8-18
8-11, 13-16
vlakové nádraží znovu. Tentokrát nalezl kolemjdoucí dvaatřicetiletého muže z Pomezí spícího venku na
22. 3. úterý
8-18
8-18
8-11, 13-16
lavičce. Na místo byl přivolán lékař rychlé pomoci,
23.
3.
středa
8-18
8-18
8-11, 13-16
neboť muž zjevně prodělal záchvat, pro který nebyl
schopen komunikovat. Po příjezdu RLP byl muž
24. 3. čtvrtek
8-18
8-18
8-11, 13-16
převezen na vyšetření do nemocnice. Nutno do25.
3.
pátek
8-18
8-18
8-11, 13-16
dat, že impulsem k záchvatu byl zcela nepochybně
alkohol.
26. 3. sobota
8-12
8-12
8-12
Obsílku z odboru dopravy může čekat jednatřicetiletý muž z Kamence u Poličky. Důvodem
28. 3. pondělí
8-18
8-18
8-11, 13-17
předvolání je totiž skutečnost, že se dne 29. 1. ve
29. 3. úterý
8-18
8-18
8-11, 13-17
večerních hodinách proháněl ulicemi města ve vozidle bez řidičského oprávnění, což hlídka MP zjistila
30. 3. středa
8-18
8-18
8-11, 13-17
při kontrolovale na ul. P. Jilemnického. Muže čeká
31.
3.
čtvrtek
8-18
8-18
8-11, 13-17
správní řízení na odboru dopravy a hrozí mu pokuta od 25 do 50 tis. a zákaz řízení na 12 - 24 měsíců.
Daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob
Zpočátku celkem klidná noc na 30. 1. se v 3.15
bude možné též odevzdat pracovníkům Finančního
hod. změnila na scénu jako z akčního filmu. V tuto
dobu se přibližně 30 osob, vyskytujících se před di- úřadu ve Svitavách v prostorách Městského úřadu
v Poličce v těchto dnech:
vadelním klubem ve velmi bujaré náladě, rozhodlo
změřit své síly. Došlo tak k nefalšované šarvátce,
Datum
Čas
která skončila příjezdem městské a republikové
policie. Na místě se po 45 minutách podařilo obě10. 3. čtvrtek
8-12, 13-15.30
ma policejním složkám nastolit pořádek a izolovat
15. 3. úterý
8-12, 13-15.30
od sebe největší siláky. Celá věc je v šetření PČR
Polička.
17. 3. čtvrtek
8-12, 13-15.30
Městská policie Polička

Do výše uvedeného oznámení je možné nahlížet na Městském úřadu Polička, odboru územního
plánování, rozvoje a životního prostředí, č. dv. 41,
a to v úřední dny (pondělí, středa – 8.00 - 17.00
hod.) nebo mimo úřední dny po telefonické domluvě na tel. č.: 461 723 816.
Do oznámení koncepce lze také nahlédnout
v Informačním systému SEA na internetových
stránkách http://www.cenia.cz/sea, kód koncepce
MZP115K.
Písemná vyjádření veřejnosti k oznámení koncepce jsou možná zaslat příslušnému úřadu na adresu:
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování
vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 00 Praha 10 - Vršovice, ve lhůtě do 20
dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje. K vyjádřením zaslaným
po uplynutí zákonné lhůty příslušný úřad, na základě
§ 8 odst. 3 zákona, nemusí přihlížet.
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

ZVEŘEJNĚNÍ STANOVISKA K POSOUZENÍ VLIVŮ

�

na ŽP), ve znění pozdějších předpisů. Na základě
oznámení, dokumentace, doplněné dokumentace,
posudku, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací vydává Ministerstvo životního
prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění
pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů
záměru na životní prostředí SOUHLASNÉ STANOVISKO k záměru „Hlinsko – Polička, vedení 110
kV“ za podmínky realizace opatření navržených
ve stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí s tím, že níže uvedené
podmínky tohoto stanoviska budou respektovány
v následujících stupních projektové dokumentace
stavby a budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.
Doporučená varianta: K realizaci je doporučena upravená varianta č. 3 v modifikacích dílčích
úseků dle navržených korekcí K1, K2, K3, K4 a K6
a v koncovém úseku vedená v souladu s návrhem
územního plánu města Polička.
Do výše uvedeného stanoviska je možné nahlížet na Městském úřadu Polička, odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí,
č. dv. 41, a to v úřední dny (pondělí, středa – 8.0017.00 hod.) nebo mimo úřední dny po telefonické
domluvě na tel. č.: 461 723 816.
Do stanoviska lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách
agentury CENIA, česká informační agentura
životního prostředí a na stránkách Ministerstva
životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod
kódem záměru OV6107.
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení přijatá na 2. schůzi
Rady města Poličky konané
dne 24. ledna 2011
RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu
města Poličky na rok 2011.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
podpory na Přípravu a realizaci podporovaných
opatření z programu Zelená úsporám se Státním fondem životního prostředí České republiky, v souvislosti s realizací akce „Revitalizace bytového domu A na
Sídlišti Hegerova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí termíny konání festivalů pořádaných Tylovým domem v Poličce v roce 2011.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci
mezi Tylovým domem Polička a Mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro pro konání soustředění ve dnech 14. – 19. března 2011, dle důvodové
zprávy.
RM bere na vědomí Zprávu o šetření – prověření vnitřního kontrolního systému odbor lesního
hospodářství, předloženou odborem finančním
a plánovacím na základě usnesení č. 371 ze schůze
RM dne 29. 11. 2010.
RM jmenuje členem Kulturní komise RM Poličky
PaedDr. Zdeňka Trnku.
RM jmenuje předsedou Bytové komise RM Poličky p. Jiřího Hejtmánka.
RM jmenuje předsedou Komise dítě a volný čas
RM Poličky pana Václava Lichtága.
RM odvolává stávající členy a předsedu Komise
dopravní a bezpečnostní RM Poličky.
RM jmenuje členy Komise dopravní a bezpečnostní RM Poličky:
1. Bc. Jindřich Studený
2. Jiří Hejtmánek
3. Mgr. Jan Putna
4. Ing. Andrea Vraspírová
5. Adam Mašek
6. Jiří Brabec
7. Bc. npor. Robert Nechvátal
8. MVDr. Václav Jílek
9. Josef Trávníček
10. Vilém Vendolský
11. Bc. Antonín Kadlec
.
13. Jozef Opina

RM jmenuje členy Sportovní komise RM Poličky:
1. Ing. Roman Kysilko
2. Miloš Grubhoffer
3. Jiří Andrle
4. Ing. Josef Baláš, PhD.
5. Mgr. Andrea Librová
6. Mgr. Vítězslav Fila
7. Ludmila Haraštová
8. Bc. Zdeňka Švecová
9. Ing. Lukáš Kvapil
10. Otakar Klepárník
11. Bc. Antonín Kadlec
12. Jitka Kmošková
13. Milan Matouš
RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na
budově Městského úřadu Polička dne 10. března
2011.

Usnesení přijatá na 3. schůzi
Rady města Poličky konané
dne 7. února 2011
RM doporučuje ZM schválit navýšení
spolufinancování projektu „Královská věnná
města známá, ale nepoznaná…“, dle usnesení
ZM č. 25 ze dne 10. 12. 2009 ze 7,5 % na 15 %
na předfinancování projektu. Maximální výše spoluúčasti města bude 51.000 Kč a tato bude realizována po vyúčtování projektu v roce 2013.
RM jmenuje členem redakční rady Jitřenky
Ing. Naděždu Šauerovou.
RM jmenuje členem Komise zdravotně-sociální
RM MUDr. Martina Plška.
RM jmenuje členem Komise sportovní RM
p. Otakara Pospíšila.
RM jmenuje předsedou Komise stavební a životního prostředí RM Mgr. Petra Nožku.
RM jmenuje předsedou Komise zdravotně-sociální RM MVDr. Jiřího Teplého.
RM jmenuje předsedou Komise pro zahraničí
a cestovní ruch RM Mgr. Jana Matouše.
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro
otevírání obálek s nabídkami na akci: „Revitalizace
hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu – dotační management“ v tomto složení:
Marie Kučerová, místostarostka města Poličky
Ing. Marta Mastná, pracovník MěÚ v Poličce,
RM schvaluje změnu názvu Zahraniční komise
vedoucí OÚPR a ŽP
RM Poličky na Komise pro zahraničí a cestovní
Mgr. Aleš Mlynář, pracovník MěÚ v Poličce,
ruch RM Poličky.
RM odvolává stávající členy a předsedu Zahra- projektový manažer.
RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poniční komise RM Poličky.
RM jmenuje členy Komise pro zahraničí a ces- skytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2011.
tovní ruch RM Poličky.
RM se zabývala výší pohledávek po lhůtě splat1. Mgr. Jan Matouš
nosti, dle důvodové zprávy a doporučuje ZM tuto
2. Marcela Vyskočilová
zprávu vzít na vědomí. Zároveň ukládá příslušným
3. Věra Žahourová
odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýše4. Radek Zeman
nou pozornost.
5. Ing. Naděžda Šauerová
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Revitalizace bytového
RM odvolává stávající členy a předsedu Komise
domu Polička, Sídliště Hegerova č. p. 969, 974 – 976,
zdravotně-sociální RM Poličky.
dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Petr Šafář,
RM jmenuje členy Komise zdravotně-sociální
Jiří Mach, Josef Dřínovský, Zdeněk Hrstka, Miroslav
RM Poličky:
Lidmila.
1. Pavel Brandejs
RM schvaluje návrh plánu odpadového hos2. Marie Pospíšilová
podářství města Poličky, zpracovaný firmou ISES,
3. Irena Smolková
s. r. o., Praha, dle důvodové zprávy.
4. MVDr. Jiří Teplý
RM přebírá záštitu nad festivalem Jeden svět,
5. Ing. Libor Stráník
konaným 4. – 8. 4. 2011 v Centru Bohuslava Mar6. Mgr. Markéta Šafářová
tinů v Poličce.
7. Zlatuše Kašparová
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemko8. Bc. Jan Stodola
vé parcely č. 5454/162 o výměře 830 m 2 v k. ú.
9. Bc. Martina Černíková
10. RSDr. Ivan Chudý
Polička na výstavbu rodinného domu v lokalitě
11. Ing. Štěpánka Dvořáková
„Mánesova II.“ Kupní cena činí 1.120 Kč/m 2 s tím,
12. Jana Stodolová
že kupující uhradí veškeré náklady spojené s pře13. Eva Jílková
vodem nemovitosti
RM byla seznámena s možností založení plantáRM odvolává stávající členy a předsedu Sportov- že vánočních stromků a zalesněním málo produkní komise RM Poličky.
tivních zemědělských pozemků.

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva
města Poličky konaného
dne 17. února 2011
ZM neschvaluje návrh na zařazení částky ve
výši 400 tis. Kč na opravu cest na hřbitově u kostela
sv. Michala do návrhu rozpočtu roku 2011.
ZM
I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na
rok 2011:
příjmy ve výši 288.682,5 tis. Kč,
výdaje ve výši 291.988,0 tis. Kč,
schodek ve výši 3.305,5 tis. Kč,
který je kryt třídou 8 – financování.
Závaznými ukazateli na rok 2011 se stávají:
• běžné příjmy včetně dotací
ve výši 219.527,0 tis. Kč
• kapitálové příjmy včetně dotací
ve výši 69.155,5 tis. Kč
• splátky jistin úvěrů 6.017,4 tis. Kč
• mimorozpočtová rezerva
ve výši 6.434,3 tis. Kč
• běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části
s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených
materiálech na straně č. 4, 5, 6 a 7
II. zmocňuje radu města
a) k provádění rozpočtových opatření do výše
100 tis. Kč
b) k provádění rozpočtových opatření bez omezení
u účelově přidělených finančních prostředků
z vyšších územních samosprávných celků,
státního rozpočtu a státních fondů, případně
z fondů EU
ZM schvaluje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám
městem Polička v roce 2011.
ZM pověřuje Kontrolní a Finanční výbor zastupitelstva města průběžnou kontrolou využití finančních prostředků poskytnutých ve formě příspěvků
právnickým a fyzickým osobám městem Polička
a dodržování schválených Pravidel pro poskytování
těchto příspěvků.
ZM ukládá Kontrolnímu výboru ZM během
celého volebního období 2010 - 2014 2x ročně, a to
v měsících červnu a prosinci, provádět kontrolu
plnění usnesení 11/a.
ZM schvaluje navýšení spolufinancování projektu „Královská věnná města známá, ale nepoznaná...“
dle usnesení ZM č. 25 ze dne 10. 12. 2009 ze 7,5%
na 15% na předfinancování projektu. Maximální
výše spoluúčasti města bude 51.000,- Kč a tato bude
realizována po vyúčtování projektu v roce 2013.
ZM schvaluje dofinancování akce Regenerace
panelového sídliště Švermova v Poličce – III. etapa,
2. část, ve výši min. 30% z celkových nákladů. Spoluúčast města Poličky bude zajištěna formou rozpočtové změny z finanční rezervy města, v případě
přiznání dotace z podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť.
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 NA GYMNÁZIU POLIČKA
Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy
vzdělávání řediteli Gymnázia Polička do 15. března
2011.
V prvním kole přijímacího řízení budou ve
všech středních školách zřizovaných Pardubickým
krajem probíhat přijímací zkoušky ve třech termínech – 26. 4., 27. 4. a 28. 4. 2011, přičemž uchazeč
má právo vykonat maximálně tolik testů (jsou
jednotné pro všechny dotčené školy), kolik podal
přihlášek. Náhradní termín pro vykonání přijímací
zkoušky se uskuteční 19. 5. 2011.
Do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní
rok 2011/2012 bude v prvním kole přijímacího řízení přijato 30 uchazečů.
Kritéria pro přijetí a jejich hodnocení jsou:
1) průměrný prospěch žáka vypočtený z prospěchů ve druhém pololetí osmého ročníku
a v pololetí devátého ročníku ZŠ – maximální
počet přidělených bodů je 50
2) hodnocení žáka na konci osmého ročníku ZŠ
a v pololetí devátého ročníku ZŠ klasifikačním
stupněm nedostatečný – pro přijetí ke vzdělávání nesmí být uchazeč hodnocen klasifikačním stupněm nedostatečný, v opačném případě
se odečítá 50 bodů
3) výsledky jednotných testů z českého jazyka,
matematiky a obecných studijních předpokladů - rozsah testů a jejich hodnocení:
• český jazyk: 45 minut čistého času, 40 úloh
– maximální počet bodů 40
• matematika: 60 minut čistého času, 30 úloh
– maximální počet bodů 30
• obecné studijní předpoklady: 60 minut čistého času, 60 úloh – maximální počet bodů 60
Maximální součet bodů z testů 130 bodů.
Celkové maximum získaných bodů je 180.
Pořadí uchazečů je dáno celkovým počtem
získaných bodů. Přijetí uchazečů se řídí tímto
pořadím.
Kritériem pro přijetí je dosažení hranice alespoň
115 celkového počtu získaných bodů.
V případě rovnosti celkových počtů bodů
u dvou nebo více uchazečů se přihlíží postupně
k doplňkovým kritériím.
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Do 1. ročníku nižšího stupně osmiletého
studia pro školní rok 2011/2012 bude v prvním
kole přijímacího řízení přijato 30 uchazečů.
Kritéria pro přijetí jsou:
1) průměrný prospěch žáka vypočtený z prospěchů ve druhém pololetí čtvrtého ročníku ZŠ
a v prvním pololetí pátého ročníku ZŠ – maximální počet přidělených bodů je 20
2) hodnocení žáka na konci čtvrtého ročníku ZŠ
a v pololetí pátého ročníku ZŠ klasifikačním
stupněm nedostatečný – pro přijetí ke vzdělávání nesmí být uchazeč hodnocen klasifikačním stupněm nedostatečný, v opačném případě
se odečítá 20 bodů
3) výsledky jednotného testu obecných studijních
předpokladů – 60 minut čistého času, 60 úloh
– maximální počet bodů 60
Celkové maximum získaných bodů je 80.
Pořadí uchazečů je dáno celkovým počtem
získaných bodů. Přijetí uchazečů se řídí tímto
pořadím.
Kritériem pro přijetí je dosažení hranice alespoň
50 celkového počtu získaných bodů.
V případě rovnosti celkových počtů bodů
u dvou nebo více uchazečů se přihlíží postupně
k doplňkovým kritériím.
Podrobná kritéria přijímacího řízení lze najít na
www.gympolicka.cz nebo na úřední desce v přízemí hlavní budovy školy.

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků,
přičemž postupuje administrativně obdobně jako
v prvním kole přijímacího řízení s výjimkou povinnosti stanovit 3 termíny přijímací zkoušky.
Druhé kolo přijímacího řízení se skládá ze stejných částí jako první kolo. V tomto kole přijímacího
řízení rozhodne ředitel školy o minimální bodové
hranici pro přijetí uchazeče v rámci své kompetence. Tato hranice bude stanovena na základě
statistických informací o dosažených výsledcích
z výsledku prvního kola přijímacího řízení.
Ve třetím a dalších kolech přijímacího řízení
stanoví ředitel školy kritéria pro přijetí uchazeče
v rámci své kompetence.
Přijímačky nanečisto
V rámci přípravy uchazečů na přijímací řízení
proběhnou na naší škole přijímací zkoušky nanečisto dne 4. března 2011. Obsahují testy z českého
jazyka (čtyřleté studium), matematiky (čtyřleté studium) a obecných studijních předpokladů (čtyřleté
i osmileté studium). Testy jsou podobné těm, které
budou součástí vlastního přijímacího řízení.
23. března 2011 ve 14.00 bude pro ty uchazeče,
kteří podají přihlášku ke studiu na Gymnázium
Polička, uspořádáno setkání, na němž budou prodiskutovány nejčastější chyby, vysvětlena správná
řešení úloh a budou zodpovězeny případné dotazy
účastníků.
Mgr. Miloslav Svoboda, ředitel školy

ZPRÁVY Z PARDUBICKÉHO KRAJE
Ve čtvrtek 17. února se konalo 13. řádné zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje, které sice
nemělo na programu obvyklý počet projednávaných
záležitostí, na programu bylo „jen“ 22 bodů, ale bohatě to vynahrazovala jejich závažnost a zájem
veřejnosti a médií. Některé body jsou již tradičně
spíše formálního významu a jen naplňují požadavky legislativy, některé ovšem byly velmi závažné
a s dopadem do budoucnosti, proto se u některých
bodů pozastavím.
Jako 19. bod bylo na programu sloučení SPŠ potravinářské Pardubice se SOŠ a SOU Pardubice-Polabiny, ale jistě si všichni vzpomenou, jak je školství
citlivou otázkou, zde tomu nebylo jinak, což dokazovala přítomnost kamer České televize, zástupců tisku
a velká účast veřejnosti, proto bylo odsouhlaseno
přesunutí tohoto bodu na počátek jednání. Rozhořela se velmi živá diskuze a byly předkládány různé alternativní návrhy, jak řešit nedostatek žáků na dvou
„klíčových“ a svým způsobem jedinečných školách,
jako jistě jsou SPŠ potravinářská a SPŠ chemická, jen
kolik mých bývalých žáků prošlo těmito školami či
tam v současnosti studují. Zejména některá vystoupení nové pardubické primátorky byla velmi vítaným
soustem pro zástupce médií. Vzpomněl jsem si, jak
zcela odlišný postoj zaujímali stejní jedinci, když se
před 5 lety hlasovalo o sloučení SPŠ strojní v Chrudimi, kde jsem měl tehdy syna. Nakonec byl předložený návrh těsnou většinou schválen.
Zastupitelstvo schválilo v bodě 6 rozepsaný
rozpočet na rok 2011, který vychází ze schváleného
rozpočtu na rok 2011, který byl schválen zastupitelstvem již 9. prosince. Celkové příjmy rozpočtu Pardubického kraje bez státních dotací a evropských
fondů jsou 3 037 mil. Kč, celkové výdaje pak činí
2 898 mil. Kč. Jsou zde i významné prostředky pro
oblast Poličky, jako například dotace Oblastní charitě Polička ve výši 150 000 Kč, dotace na obnovu
opěrné zdi u silnice III. třídy Hlásnice – Svojanov
ve výši 2,16 mil. Kč, dotace pro SOŠ a SOU Polička
na rekonstrukci kuchyňského provozu ve výši 8 mil.
Kč, která ještě bude čerpat prostředky EU na realizaci úspor, kde celková částka s kofinancováním
dosáhne 14 mil Kč, ale také příspěvky na provoz

krajských zařízení, např. pro Domov na zámku
Bystré ve výši 5 mil. Kč, na dopravní obslužnost, na
opravy komunikací, na granty, na činnost dobrovolných hasičů atd.
Dalšími zajímavými body byly např. záležitosti
krizového řízení našeho kraje, dotace na podporu
Krajského programu prevence kriminality, multimediální uzel veřejné dopravy v Pardubicích a grantové řízení v oblasti sociálních věcí na rok 2011.
Současně nám byl představen návrh optimalizace
železniční dopravy v našem kraji, kterou zpracovala
odborná firma na základě dlouhodobého podrobného sledování vytíženosti jednotlivých spojů. Některé
spoje či celé tratě budou zrušeny a jiné naopak
posíleny. V návrhu je pro nás velmi optimistické, že
linka ze Svitav bude posílena, ale končit má v Pusté
Kamenici, tedy nikoliv ve Žďárci u Skutče, budou
také zrušeny (dnes téměř bez využití) tři vlakové
zastávky. Zrušené spoje budou plně nahrazeny autobusovými s lepší dostupností a s výrazně nižšími
náklady. Jen pro informaci jeden kilometr vlakového
spoje je dotován průměrně 92 Kč, ale autobusový
spoj pouze 18 Kč.
Nemohu se nepodělit o jisté uspokojení, že od
9. prosince 2010 má Polička dalšího krajského zastupitele Mg. Davida Šafáře doplněného z náhradního
místa.
Mrg. J. Kacálek, krajský zastupitel

KINO POLIČKA

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička

úterý
22. 3.

Březen 2011
TYLŮV DŮM
úterý a středa velký sál TD v 11.00 hodin
1. a 2. 3. ŽIVOT JE JEN NÁHODA
7. ročník přehlídky dramatických, tanečních a pěveckých vystoupení. Divákům z řad žáků a studentů se představí
obyvatelé Domova na zámku Bystré,
Domova na rozcestí Svitavy, Domova
u studánky z Anenské studánky, žáci
Základní školy speciální Bystré a také
klienti Oblastní charity Polička.
Představení jsou připravována ve spolupráci s Tylovým domem.
středa
2. 3.

velký sál TD v 19.00 hodin
Marc Camoletti: NA SPRÁVNÉ
ADRESE
Situační fraška francouzského dramatika,
který je po právu označován jako mistr
pařížských bulvárních divadel. Správná
adresa je adresou pěkného pařížského
bytu, který obývají čtyři dámy…
Hrají členové ochotnického souboru ze
Žďáru nad Sázavou.
Hra je uvedena v rámci divadelní abonentní sezóny JARO 2011
Prodej zbylých vstupenek v ceně:
80 Kč

neděle velký sál TD v 19.00 hodin
6. 3.
Voskovec & Werich: TĚŽKÁ
BARBORA
Autoři Jiří Voskovec a Jan Werich si na
nás vymysleli historku o Těžké Barboře
a postavili kolem ní středověké městečko
Eidam. Hrají členové poličského ochotnického spolku Tyl.
pondělí – pátek
prostory TD
14. – 18. 3. HUDEBNÍ „JARO“ V POLIČCE
Týdenní soustředění orchestru v Tylově
domě v Poličce na letošní Pražské jaro.
Těleso čítající na sto mladých hudebníků
se bude připravovat pod vedením dirigenta Jiřího Bělohlávka.
pátek
18. 3.

středa
23. 3.

velký sál TD v 19.00 hodin
KONCERT B. SMETANA: MÁ VLAST
Hudebníci, kteří se v Poličce připravují
v rámci týdenního semináře na Pražské
jaro, vystoupí i před poličským publikem.
velký sál TD v 9.00 hodin
HODINA ZPÍVÁNÍ A ZKOUŠENÍ
Hodinový komponovaný program určený
pro malé i velké uši, ve kterém si děti
i dospělí mohou se samotným autorem
za jeho klavírního doprovodu zazpívat
známé písně s texty Zdeňka Svěráka, jako
jsou skladby „Každý den“, „Není nutno“,
„Loupežnická“ atd., ale i písně novější, které
jsou známé především z populárního televizního programu „Hodina zpěvu“.
Zábavný pořad pro školy a veřejnost
Vstupné: 35 Kč

středa
23. 3.

velký sál TD v 10.30 hodin
HODINA ZPÍVÁNÍ A ZKOUŠENÍ
Zábavný pořad pro školy a veřejnost
Vstupné: 35 Kč

sobota velký sál TD od 14.00 do 18.00 hodin
26. 3. ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Sobotní odpoledne budete ve společnosti „HOMOLSKÉ HELIGONKY“, která hraje příjemnou a mnohostrannou hudbu
k tanci i poslechu.
Vstupné: 50 Kč
úterý
29. 3.

velký sál TD v 19.00 hodin
Antoin de Saint Exupéry:
MALÝ PRINC
Na večer čtení z Antoinových dopisů
a vyprávění z Malého prince vás zvou
herci Daniela Kolářová a Tomáš Pavelka.
Hra je uvedena v rámci divadelní abonentní sezóny JARO 2011.
Prodej zbylých vstupenek v ceně: 190,
170, 150 Kč.

FESTIVAL POLIČKA JAZZ
POPATNÁCTÉ
Stejně jako v minulých letech ožije Polička v polovině dubna (13. – 17. 4.) sérií vystoupení výborných
jazzových muzikantů. Festival Polička Jazz se stal pro
milovníky dobré hudby skutečným pojmem, akcí
vysoce ceněnou nejen posluchači, ale i muzikanty
a hudebními odborníky. Je jedním z pěti hudebních
festivalů pořádaných pravidelně v Poličce a největším
festivalem jazzu v Pardubickém kraji.
A opět nás bude provázet nejen skvělá muzika, ale
i film, divadlo a výstava fotografií. Letošní novinkou
je pak externí koncert ve svitavské Fabrice. Podrobný
program festivalu bude zveřejněn v příštím čísle, pro
nedočkavce uveďme, že se mohou těšit například
na Emila Viklického a jeho přítele Juliana Nicholase,
uznávaného britského saxofonistu, na cenami ověnčenou francouzskou zpěvačku Minu Agossi či na
Dana Bártu s Triem Roberta Balzara. Také divadelně
baletní vystoupení Emotion Collection (balet ND)
bude nepochybně nevšedním zážitkem.
Festival jistě stojí za pozornost všech, kteří mají
rádi kvalitní a posluchačsky přívětivou hudbu a zároveň dobrou pohodu a atmosféru. Nezapomeňme, že
jazz je především zábava!
Jaroslav Mareš

KLUB DESKOVÝCH HER
Zve malé i velké zájemce o hraní deskových
her na TURNAJ V OSADNÍCÍCH Z KATANU,
který se koná v sobotu 12. 3. ve 14 hodin
v čítárně městské knihovny.
Pro vítěze jsou připraveny zajímavé ceny.
Hrací příspěvek je 10 Kč.

velký sál TD v 19.00 hodin
NEVINNOST
Cesta z vrcholu na absolutní dno může
být velmi rychlá. Někdy stačí jediná
věta a všechno, co jste dosud budovali,
se zhroutí jako domeček z karet.
Drama, ČR, 102 minut, přístupný.
Vstupné: 65 Kč

středa velký sál TD v 18.00 hodin
23. 3. GULLIVEROVY CESTY
Obrovské dobrodružství v malém světě… Gulliver v podání Jacka Blacka je,
díky jeho nezaměnitelnému humoru,
energii a neuvěřitelným příhodám, velmi sympatická a až dětská postava.
Dobrodružná komedie, 84 minut, český
dabing, přístupný.
Vstupné: 65 Kč
středa velký sál TD v 19.00 hodin
30. 3. CIZINEC
Ve filmu Angelina Jolie a Johnny Depp
ztvárňují hlavní role. Johnny Depp
představuje ve filmu amerického turistu, kterého lehkovážný flirt s cizinkou
zaplete do sítě intrik …
Akční, drama, thriller, 103 minut, titulky, přístupný.
Vstupné: 70 Kč
čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
31. 3. HON NA ČARODĚJNICE
Středověká fantasy s Nicolasem Cagem
a Ronem Perlmanem, která svou syrovou atmosférou a mystikou připomíná
slavné Jméno růže v akčnějším stylu.
Dobrodružný, drama, fantasy, 95 min,
české titulky nevhodný do 12 let.
Vstupné: 75 Kč

CHCETE SE ZÚČASTNIT
VELIKONOČNÍ INSPIRACE?
V neděli 9. dubna 2011 od 13.00 do 17.00 hodin
se bude konat v prostorách Tylova domu tradiční
Velikonoční inspirace. V případě, že máte zájem se
této akce zúčastnit jako prodejce zboží s velikonoční tématikou, přihlaste se prosím na níže uvedené
adrese nejpozději do 31. března 2011. Navážení
zboží a instalace jsou možné již od 10.00 hodin.
Nabízíme tyto prodejní plochy – stoly:
• stůl malý 80 x 80 cm (0,64m 2) = 50 Kč
• stůl velký 120 x 80cm (0,96m 2) = 80 Kč
Bližší informace:
Marie Hrstková,
tel.: 461 725 204, mob.: 736 752 629
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

12. - 13. 3. MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
19. - 20. 3. MUDr. Hebltová Vladimíra,
Sloupnice 188, 465 549 236
26. - 27. 3. MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
MUDr. Kašparová Leona, Polička,
2. - 3. 4.
Janáčkova 523, 775 724 524
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.
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KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

NOVINKY ZE ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA

V den uzávěrky březnového čísla Jitřenky se
2011. Zájemci budou přijímáni na základě úspěšně
konalo v Divadelním klubu představení literárně- vykonané talentové zkoušky do hudebního, taneč-dramatického oboru. Představení našich mladých
ního, výtvarného a literárně-dramatického oboru.
divadelníků mělo tři části. Na začátku se představili
Požadavky ke zkouškám pro jednotlivé obory
ti nejmladší v pásmu básní J. Žáčka. Poté jsme se po- jsou následující: hudební obor – zpěv jednoduché
dívali společně s Kašpárkem do pekla a na závěr nám
písně, rytmické a intonační předpoklady, sluchové
ti nejstarší zahráli i zazpívali upravenou verzi Zlatého
schopnosti; taneční obor – rytmické cítění, tanečkolovratu divadla Semafor. Představení připravila
ní průprava (chůze, poskočný krok, cval stranou
LITOMYŠL
paní učitelka Veronika Hrčková, hudební doprovod
v rytmu apod.), taneční dispozice (ke zkoušce je
11. 3. od 20.00 hod. / Music Club Kotelna
paní učitelka Kateřina Grubhofferová (klavír) a Zu- potřeba cvičební úbor); výtvarný obor – posouzení
Koncert: Blue Effect
zana Jonáková (bicí). Představení bylo pestré, svěží, 2-3 domácích prací, pokud možno různých technik
19. 3. od 19.30 hod. / Smetanův dům
nápadité a hlavně bylo vidět, že začínající herce tato
volného projevu (ne vymalované šablony); literárněSpolečenský večer M. D. Rettigové
Zpívání a povídání s hercem. S. Zindul- činnost skutečně baví a že ji dělají s chutí a nasaze- -dramatický obor – řečové předpoklady, kreativita,
ním. Nakonec se můžete zeptat některého z diváků, pohybové schopnosti.
kou.
jak se jim představení líbilo – v Divadelním klubu
Rodiče, jejichž děti navštěvují 1. třídu ZŠ, a mají
do 17. 4. / Regionální muzeum Litomyšl
bylo plno.
zájem o studium v hudebním oboru, upozorňujeme
Výstava: Středověk – doba vznešených
Jedním z mladých herců výše zmiňovaného před- na to, že jejich děti se účastní hromadného průa udatných rytířů
stavení byl i Petr Harašta, který úspěšně naplňuje své
zkumu hudebnosti se svou třídou a o případném
Interaktivní výstava.
sny a od září bude pokračovat ve studiu herectví na
přijetí do přípravného ročníku budou informováni
SVITAVY
Mezinárodní konzervatoři Praha. Další přijatou žáky- písemně.
13. 3. od 15.00 hod. / Fabrika
ní, tentokrát na studium tance, je Jitka Nacková, která
V tomto roce se chceme částečně také vrátit
Michal na hraní
bude studovat také v Praze na Taneční konzervatoři
k průzkumu zájmu a schopností mladších dětí. NaPořad M. Nesvadby pro děti.
Duncan centre. Gratulace směřujeme nejen k žákům, vštívíme tak místní MŠ a počítáme s přijetím ke stu16. 3. od 19.00 hod. / Fabrika
a to s přáním mnoha úspěchů v náročném studiu, ale
diu i u talentovaných mladších zájemců. Pro nejmladPražský komorní balet P. Šmoka: Okna
také vyučujícím Veronice Hrčkové a Ivě Kulíkové.
ší talenty připravujeme speciální výukový program,
do duše
V hudebním oboru teď probíhají soutěže ZUŠ. kdy chceme hravou formou rozvíjet jejich celkové
27. 3. od 19.00 hod. / Fabrika
V okresním kole v Moravské Třebové nás s úspě- estetické dovednosti ve všech čtyřech oborech, které
Miro Gavran: Vše o ženách
chem reprezentovalo několik žáků. Do krajského
se na naší škole vyučují.
Komedie o mužích, kteří se domnívají, že
kola postoupily prozatím tři žákyně. Jsou to Ester
Další podrobné informace se dozvíte na tel. č.:
všechno ví …
Tomášková z třídy paní učitelky Jitky Nackové, Ve- 468 00 33 11, nebo na www.zusbmpolicka.cz, příMORAVSKÁ TŘEBOVÁ
ronika Přívětivá z třídy paní učitelky Miluše Roidlové
padně na informačních panelech přímo v budově
24. 3. od 19.30 hod. / kinosál
a Terezie Preclíková ze třídy paní učitelky Gabriely
školy.
D. Foo a F. Rame: Otevřené manželství
Renata Pechancová, ředitelka školy
Tragikomedie o odvrácené straně lásky. Vorbové. První dvě soutěžily ve hře na akordeon
a třetí ve hře na klavír. Krajské kolo je již 3. března
Hrají J. Krausová a K. Roden.
ve Vysokém Mýtě. Všem soutěžícím držíme palce.
2. 4. / zámek
Druhého března se koná v Moravské Třebové další
Zahájení zámecké sezóny
POZVÁNKA NA PŘEHLÍDKU
část okresního soutěžního klání. Ve hře na smyčcové
10.00 – 17.00 středověký jarmark, 14.00
„ŽIVOT JE JEN NÁHODA“
nástroje máme šest soutěžících a tak doufáme, že
– 17.00 doprovodný program
někteří také postoupí do krajského kola v České
VYSOKÉ MÝTO
Ve dnech 1. a 2. března se v Tylově domě v PoličTřebové.
do 9. 3. / Regionální muzeum
Na začátku jsem vzpomínala úspěšné představení
ce uskuteční již 7. ročník přehlídky dramatických,
Pojďme si hrát s panem malířem Zdeňv Divadelním klubu. Do Divadelního klubu se může- tanečních a pěveckých vystoupení: „Život je jen
kem Burianem.
te s námi vrátit 30. března, kdy se od 17 hodin bude náhoda“.
Interaktivní výstava.
konat oblíbený Jarní koncert. Na koncertě vystoupí
V přehlídce připravené ve spolupráci s Tylovým
19. 3. od 20.00 hod. / M-klub
společně žáci, rodiče i učitelé a předvedou výsledky
domem v Poličce se divákům představí lidé s men23.1. – 11. 3. / Městská galerie, Výstavní síň
svého domácího muzicírování. Představit se tak mo- tálním a kombinovaným postižením – obyvatelé
J. Jušky
hou všichni odvážní, kteří se nebojí „nést svou kůži
Domova na zámku Bystré, Domova na rozcestí
Koncert: Mňága a Žďorp
na trh“.
Svitavy, Domova u studánky z Anenské studánky,
31. 3. od 19.30 hod. / Šemberovo divadlo
žáci Základní školy speciální Bystré a také klienti
Koncert: RADUZA s kapelou
Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012
Oblastní charity Polička. Začátky představení jsou
Mgr. Jan Matouš,
Těm, kteří by se chtěli stát žáky naší školy nebo
v 11.00 hodin.
VV Českomoravské pomezí
jejich rodičům, je určena následující informace.
Další repríza přehlídky se uskuteční 3. března
Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 proběhne
od 13 hodin v Kulturním domě v Pomezí. Vstupné
v ZUŠ B. M. Polička v termínu od 4. do 29. dubna
dobrovolné.
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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

KERAMICKÁ LOUTKA
- dílna pro studenty a dospělé,
je rozdělena na tři termíny (hlína se
musí před další úpravou vypálit)
- dílna zahrnuje výrobu jednotlivých částí těla a jejich zdobení,
nezahrnuje konečnou kompletaci
a výrobu oděvů
Termín: středy 16., 23. a 30. 3.
Čas:
vždy od 18.00 – 20.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
260 Kč, s členskou kartou 240 Kč
S sebou: pracovní tričko
Přihlášky: do pondělí 14. 3. s platbou předem
Lektorka: Radka Sobolová
Info:
Hana Maděrová, SVČ Mozaika Polička, tel: 461 725 352, 736 761 281
Ukázka loutky a možnost přihlášení na akci na www. mozaika-policka.cz
JITKY KYTKY – JARNÍ DEKORACE
NA DVEŘE
- tvoření z přírodních materiálů
a doplňků
- dílna pro studenty a dospělé
Termín: čtvrtek 17. 3.
Čas:
16.30 – 18.00 hod. (17.30 pro pravidelné účastnice bez nutnosti přihlašování)
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
180 Kč
S sebou: zahradnické nůžky, ostrý nožík
(není podmínkou)
Přihlášky: do pondělí 14. 3.
Lektorka: Jitka Vápeníková
Info:
Jitka Vápeníková, SVČ Mozaika Polička, tel: 461 725 352, 736 761 281
Možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
ÚSUDKOVÉ A JINÉ HRY
- vyzkoušejte si svou bystrost a svůj
úsudek
- zábavné odpoledne pro děti od
3. - 5. třídy
- drobné ceny pro všechny účastníky
Termín: pondělí 21. 3.
Čas:
12.30 – 14.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
20 Kč, s členskou kartou 10 Kč
Přihlášky: do pondělí 21. 3.
Lektorka: Hana Maděrová
Info:
Hana Maděrová, SVČ Mozaika Polička, tel: 461 725 352, 736 761 281
možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
PLETENÍ Z PEDIGU – VELIKONOČNÍ
OŠATKA
- dílna pro dospělé
Termín: sobota 26. 3. 2011
Čas:
od 9.00 přibližně do 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
250 Kč, s členskou kartou 230 Kč
Přihlášky: do 22. 3. s platbou předem
S sebou: dobrou náladu, zahradnické nůžky,
šídlo, ručník, pracovní oblečení
Lektorka: Zdeňka Švecová
možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz

DOMEČEK NA ČAJ
- dílna pro SŠ a dospělé
- polotovar dřevěného domečku si sestavíte a poté dozdobíte ubrouskovou
technikou
Termín: pondělí 28. 3. 2011
Čas:
16.00 - 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
190 Kč, s členskou kartou 170 Kč
Přihlášky: do 24. 3. s platbou předem
Lektorka: Hana Maděrová
ukázka domečku a možnost přihlášení
na akci na www. mozaika-policka.cz
KURZ KRESBY 1
- kurz pro středoškoláky a dospělé
Kurz kresby pro začátečníky, mírně
pokročilé a pro všechny nadšence z řad
široké veřejnosti.
- kresba podle předlohy, volná kresba
- seznámení s technikami, materiály
- perspektivou, kompozicí, vizováním
- náhled do historie kresby
Termín: první lekce 31. 3. 2011 (celkem 10 lekcí
každý následující čtvrtek)
Čas:
18.00 - 21.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
2300 Kč (v ceně je lektorné a veškerý
materiál)
Přihlášky: do 28. 2. 2011 s platbou předem
S sebou: pracovní oblečení
Lektorka: Mgr. Hana Jelínková
Absolvovala Střední uměleckoprům.
školu keramickou Bechyně a Ped. Fakultu UP Olomouc. Vede kurzy kresby
v Horácké galerii v Novém Městě na
Moravě.
AKREDITOVANÉ AKCE
PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
ve spolupráci s Centrem celoživotního
vzdělávání Pardubického kraje
Kutilské dílny – Za málo peněz hodně
muziky 7. 4. v SVČ Mozaika Polička
Školská legislativa – RNDr. Milan Macek,
CSc. 19. 4. v SVČ Mozaika Polička
Dílny Jany Matoušové - Dálný východ
11. 5. v SVČ Mozaika Polička
Možnost přihlášení na akci
na www.ccvpardubice.cz
Lužické a Jizerské hory
- letní pětidenní turistický zájezd pro
dospělé, během něhož poznáte krásná
a zajímavá zákoutí Lužických a Jizerských hor
Termín: 7. – 11. července
Ubytování: v turistické chatě v Bedřichově
Cena:
3600 Kč, (cena je kalkulována při počtu minimálně 32 účastníků zájezdu)
v ceně zájezdu je zahrnuta doprava, 4x
ubytování, 4x polopenze, průvodcovské
služby
Přihlášky: ihned
Info:
Milan Matouš, ZŠ Na Lukách, Švermova
401, 572 01 Polička
možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
v sekci TÁBORY
NINTENDO WÍÍ
Čtvrteční hraní v klubovně SVČ MOZAIKA, aktivní trávení volného času s herní

Čas:

konzolí NINTENDO WÍÍ, která se
ovládá bezdrátovými ovladači
16.00 – 18.00 hod.
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE VYZKOUŠET, HRA JE VHODNÁ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

NOVÝ ZÁJMOVÝ KROUŽEK SVČ MOZAIKA:
Chcete sportovat a být zajímaví, zkuste to!
Kroužek jízdy na SKATEBOARDU,
pod vedením zkušeného lektora,
mistra republiky.
Kroužek je vhodný pro dívky i chlapce od 10 let, osvojíte si základy jízdy
na skateboardu ve slalomu.
Hledáme nové juniory a juniorky.
Vybavení na prvních pár lekcí zapůjčíme.
Začínáme ihned, jak nám bude přát
počasí (květen).
Přihlášky: ihned na www.mozaika-policka.cz,
tel: 736 761 281, datum první schůzky zavoláme
Cena:
jarní schůzky zdarma
Vedoucí: Ing. Ivo Škrabal
Info:
Škrabalová Renata, tel:
608 861 613, renata305@seznam.cz.
JARNÍ PRÁZDNINY S MOZAIKOU
7. 3. – 11. 3.
BONGO BRNO
- zájezd pro děti od 1. do 6. třídy
a případně i pro rodiče do jedinečného zábavního parku Bongo v Brně
Termín: čtvrtek 10. 3.
Odjezd: 8.00 hod z parkoviště u TD
Příjezd: předpokládaný v 15.00 hod
Cena:
250 Kč (v ceně je zahrnuto vstupné
a cestovné)
Přihlášky: Závazné přihlášky s platbou do
1. března
Info:
Richard Brabec, SVČ Mozaika Polička, tel: 461 725 352, 736 761 281
Běží to, má to čtyři nohy a není
to zvířátko – co to je?
BĚH DVOJIC
- zábavný běh městem, při němž se
plní spousta drobných úkolů
- pro malé i velké, pro rodiče s dětmi
- startuje se postupně asi po 2 min.
- všichni účastníci dostanou účastnický diplom, na několik nejrychlejších
čekají drobné ceny
Termín: pátek 11. 3.
Čas:
od 10.00 hod. přibližně do 11.00 hod.
Sraz:
SVČ Mozaika
Start:
před SVČ Mozaikou
Cena:
10 Kč/pár
Přihlášky: do 10. 3.
Info:
Hana Maděrová, SVČ Mozaika Polička, tel: 461 725 352, 736 761 281
možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
Na duben připravujeme:
Pálení čarodějnic – akce pro širokou
veřejnost
Velikonoční dílny
Zábavné hry pro děti v přírodě
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HUDEBNÍ „JARO” V POLIČCE

LETNÍ TÁBORY SVČ MOZAIKA POLIČKA

CESTA ZA POKLADEM
Letošní ročník Pražského jara je mimořádný
- příměstský tábor
hned v několika ohledech. Během jednoho měsíce
- celotáborová hra se středověkou témativ Praze vystoupí Newyorská filharmonie, San Francisco Symphony, či Berlínští filharmonikové. A na
kou
festival také zavítá hvězda filmového plátna John
- rytířské družiny (družstva) vyrážející kažMalkovich, který vystoupí v kriminálním melodradý den za novým dobrodružstvím
mu The Infernal Comedy.
Věk:
1. – 4. třída
Mahlerova „Symfonie tisíců” zazní ke stému
Termín: 4. 7. - 8. 7.
výročí úmrtí tohoto skladatele v provedení, které
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
je hodné názvu díla. Pod taktovkou Christopha
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Eschenbacha totiž vystoupí spojené orchestry
Cena:
1100 Kč
České filharmonie a NDR Sinfonieorchester Ham- Přihlášky: do 30. 4. s platbou
burg, šest pěveckých sborů - včetně dvou dětských
Ved. tábora: Hana Maděrová
- a osm sólistů! Zahajovací koncert se Pražské jaro
Info:
Hana Maděrová, tel.: 775 173 780
letos rozhodlo svěřit Symfonickému orchestru
možnost přihlášení
Pražské konzervatoře, k poctě hudebního ústavu,
na www. mozaika-policka.cz
který v letošním roce oslaví 200 let od svého zaPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
ložení a je jednou z nejstarších a nejproslulejších
Věk:
konzervatoří na světě.
1. – 4. třída
Na programu zahajovacího koncertu je jak zná- Termín: 11. 7. - 15. 7.
mo vždy Smetanova Má vlast. To přináší jedineč- Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
nou možnost srovnávat interpretační pojetí tohoto
Místo:
SVČ Mozaika Polička
krásného a náročného díla různých dirigentských
Cena:
1100 Kč
osobností a orchestrů z celého světa. Je to zároveň
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
společenská a umělecká událost prvořadého vý- Ved. tábora: Jitka Vápeníková
znamu, na kterou je upřena pozornost veřejnosti
Info:
Jitka Vápeníková, tel.: 461 725 352,
nejen doma, ale po celém světě. Není divu, že
736 761 281
Pražská konzervatoř věnuje mimořádnou péči přímožnost přihlášení
pravě tohohoto vystoupení. Studenti se intezivně
na www. mozaika-policka.cz
pod vedením svých pedagogů připravují již od září
2010. Velkou motivací je pro ně skutečnost, že bu- PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Věk:
dou mít skvělou příležitost pracovat pod vedením
1. – 3. třída
dirigenta Jiřího Bělohlávka.
Termín: 18. 7. - 22. 7.
Nejprve začali studovat jednotlivé party se svý- Čas:
každý den od 8.00 do 16.30 hod
mi profesory, během října potom započaly zkouš- Místo:
SVČ Mozaika Polička
ky celého orchestru pod vedením šéfdirigentky
Cena:
1100 Kč
Miriam Němcové. Později také dostali příležitost
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
studenti dirigování - Pavel Trojan jr. a Lukáš Kova- Ved. tábora: Zdeňka Švecová
řík, kteří s orchestrem na listopadovém koncertu
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 736 752 624
provedli Vltavu a Šárku. Následně se začaly zkoumožnost přihlášení
šet zbývající části, se zvláštním zřetelem k básni
na www. mozaika-policka.cz
Z českých luhů a hájů, kterou v nastudování své
šéfdirigentky zahrají při příležitosti slavnostního
LETNÍ TÁBOR MADĚRA
otevření Nového koncertního sálu Pražské konzer- DIVOKÝ ZÁPAD
vatoře na začátku března.
Věk:
1. - 9. třída
Hned vzápětí, mezi 13. a 20. březnem, se
Termín: 16. 7. - 26. 7.
uskuteční klíčová část příprav. Tou je týdenní
Místo:
MADĚRA - TELECÍ
soustředění orchestru v Poličce, tělesa čítajícího
Ubytování: stany s podsadou
na sto mladých hudebníků, které již povede Jiří
Cena:
2700 Kč
Bělohlávek. Zde se odehrají zkoušky, které jsou
u „dospělých” orchestrů situovány do období pouze několika dnů před samotným koncertem. Pan
dirigent na tomto soustředění orchestru svěří svou
představu a po celý týden bude možnost na jejím
naplnění nerušeně pracovat. Plán příprav je pečlivě rozvržen tak, že se v Tylově domě každý den
2. 3. Maškarní bál – rádi bychom vás pozvali
zkouší v několika fázích, v rámci kterých se střídají
na bál, kde nebude chybět tanec, soutěže a vytzv. zkoušky „dělené” - tedy pouze jednotlivé sekce
hodnocení masek. Zahraje vám pan Hladík, pan
orchestru - se zkouškami „tutti”, kde se všechny
Otepka, zazpívá paní Andrlíková. Vstupné 40 Kč.
nástrojové skupiny spojí a obzvláště se pracuje na
Vstupenky si můžete zakoupit v recepci Penzioorchestrální souhře a vyznění.
nu. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně.
V závěru pobytu - pátek 18. března - by se měl
9. 3. Stolní hry – 14.00 hod. společenská
v Poličce uskutečnit také koncert s ukázkou Mé
místnost.
vlasti a pravděpodobně i další skladbou, kterou
15. 3. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
společně během soustředění nacvičí. Studenti
místnost.
Pražské konzervatoře i členové Pražského jara
16. 3. Jarní malování – malování s dětmi z MŠ
se s velkými nadějemi obracejí k tomuto pobytu
v 9.30 hod. ve společenské místnosti.
a věří, že inspirativní prostředí Poličky - rodiště
16. 3. Tanec pro jaro – tancem se rozloučíme
Bohuslava Martinů - a jejího kraje, kde nedaleko
se zimou a tancem přivítáme jaro. Budeme se
nacházíme také „Smetanovu” Litomyšl, bude vel- probouzet, rozkvétat, snít, procházet se po rozkým přínosem pro zdařilé naplnění odvážného
kvetlé louce… Začínáme ve 14.00 v jídelně DPS
nápadu, svěřit zahájení 66. ročníku Pražského jara
Penzion. Vezměte si sebou pohodlný a barevný
mladým talentovaným hudebníkům. Toto týdenní
oděv.
soustředění bude trojím předznamenáním jara;
29. 3. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
toho skutečného, které se probouzí 21. března, místnost.
toho hudebního, které začíná 12. května, a sym30. 3. Naše příroda – přednáška Ing. Janečkobolicky i jara života - mladých lidí na počátku své
vé ve 14.00 hod. ve společenské místnosti. Budeumělecké dráhy.
me poznávat a zkoumat přírodu hravě.
Pražské jaro 2011
31. 3. Narozeninové zpívání – 14.00 hod.
www.festival.cz - jídelna.

POZVÁNKA DPS PENZION
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Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Milan Matouš
Info:
SVČ Mozaika Polička, tel: 461 725 352,
736 761 281
možnost přihlášení
na www. mozaika-policka.cz
LUŽNICE - TRADIČNÍ LETNÍ VODÁCKÝ POBYT
- tentokrát opět po řece Lužnici
- pobyt vedou zkušení instruktoři, kteří
vlastní licenci udělenou Palackého univerzitou v Olomouci.
Věk:
11 – 99 let
Termín: 23. 7. - 30. 7.
Místo:
putovní pobyt po řece Lužnici
Ubytování: kempy podél řeky, vlastní spacáky a stany
nutností
Cena:
3 850 Kč
Cena zahrnuje: kempovné, stravu 4x denně, dopravu,
zákl. pojištění, půjčovné za lodě, pádla,
vesty a barely, tričko
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Mgr. Vítězslav Fila
Info:
Mgr. Vítězslav Fila, tel: 731 508 282, e-mail:
vita.fila@seznam.cz,
www.neptun-euweb.cz
možnost přihlášení
na www. mozaika-policka.cz
VLTAVA - JESLE NA VODĚ,
TÁBOR RODIČŮ S DĚTMI
- letní pobyt rodičů s dětmi na vodě
- pobyt vedou zkušení instruktoři, kteří
vlastní licenci udělenou Palackého univerzitou v Olomouci.
Termín: 10. 8. - 14. 8.
Místo:
splování řeky Vltavy na raftech, pálavách
a kánojích
Ubytování: kempy podél řeky, vlastní spacáky a stany
nutností
Cena:
5500 Kč za dvojici dospělý dítě
2900 Kč za dalšího dospělého
2700 Kč za každé další dítě
Cena zahrnuje: kempovné, stravu 4x denně, dopravu,
zákl. pojištění, půjčovné za lodě, pádla,
vesty a barely, tričko
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Mgr. Vítězslav Fila
Info:
Mgr. Vítězslav Fila, tel: 731 508 282,
e-mail: vita.fila@seznam.cz,
www.neptun-euweb.cz
možnost přihlášení
na www. mozaika-policka.cz
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
Věk:
2. - 9. třída
Termín: 13. 8. - 20. 8.
Místo:
RZ Mladočov
Ubytování: lůžkové chatky a zděná budova
Cena:
2.650 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Petr Cihlář
Info:
Petr Cihlář, tel: 602 423 259,
petr.cihlar@email.cz
možnost přihlášení
na www. mozaika-policka.cz
LETNÍ TÁBOR NADĚJE - KLASICKÝ LETNÍ
TÁBOR S BOHATÝM PROGRAMEM
Věk:
1. - 6. třída
Termín: 14. 8. - 21. 8.
Místo:
Rekreační středisko Svratouch
Ubytování: chatky
Cena:
3.000 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Richard Brabec
Info:
Richard Brabec tel: 461 723 703,
723 160 786
možnost přihlášení
na www. mozaika-policka.cz

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod TD
www.divadelniklub.cz
Výstava fotografií:
Patrik Marek - Tváře jazzu
Přední fotograf současné jazzové scény představuje jedinečnou kolekci portrétů hudebních osobností. Výstava je doprovodnou akcí
festivalu Polička Jazz 2011
www.divadelniklub.cz
ČTVRTEK 3. 3. – od 20.00 KLUBOVÉ KINO
- Festival ProTibet Polička 2011
Vstupné: 40 Kč
PÁTEK 4. 3. – od 20.00
RYTMUS Black Prince Tour!
Rytmus (SK), David Steel (Zlín) - new CD Scorpion, special guest: Tom Malar – R´n´B singer,
Dj Yaksha (SK) - Dramatikz, Dj Zato (Tábor)
- MafiaRecords
Doprovodný program:
Tombola o hadry za 10.000 Kč od „69“.
Netradiční soutěže o oblečení, slevenky a věcné ceny. Zábavné focení na plachty a autogramiády od účinkujících. Projekční show ve
vybraných městech. Speciální facebook hry
na profilu turné. Soutěže o luxusní hodinky
a slevenky Storm. Mafiashop stánek. Pro každého, kdo koupí Crackonoshe v období tour,
vstup zdarma!
Moderovaný program od Mafia Records
Vstupné: předprodej v IC Polička 200 Kč, na
místě 250 Kč
SOBOTA 5. 3. – od 20.00
BIG BEAT A CHAMPAGNE
RUSTY NAIL - nemá cenu představovat jednotlivé muzikanty ohranými klišé typu: kde
s kým kdo hrál, co má a nemá rád, na co hraje
a proč, a podobně. Je to parta lidí, kteří mají
rádi blues a bigbít a s hudbou mají dlouholeté
zkušenosti.

Během večera bude probíhat nejen ochutnávková akce šampaňského.
Vstupné: 80 Kč
PÁTEK 11. 3. – od 16.30 TIBETSKÝ VEČER
- Festival ProTibet Polička 2011
SOBOTA 12. 3. – od 18.00
ZAVŘENO – SOUKROMÁ AKCE
ÚTERÝ 15. 3. – od 20.00
LiStOVáNí aneb Prožijte knihu všemi smysly
Ekonomie dobra a zla
Vstupné 40 Kč/80 KčS
STŘEDA 16. 3. – od 19.00
Ošetřování a chirurgické uzdravování
stromů – od stromečků po úctyhodný věk
O svoje zkušenosti se s námi v rámci cyklu
besed „Na zelenou“ podělí pan Karol Maár
z Písečné. Více na straně 11.
Příspěvek: 40 Kč
PÁTEK 18. 3. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
ENDLESS http://www.endless.cz/
MF Dnes: „Jako by se Pink Floyd nechali
inspirovat dnešními tvrdými náladotvornými
formacemi. Endless, to je pozoruhodná alternativa metalu přelomu tisíciletí.“
Silent Stream Of Godless Elegy http://
www.ssoge.com/.
Za patnáct let své existence odehráli SILENT
STREAM OF GODLESS ELEGY stovky koncertů a festivalů, předskakovali žánrovým
veličinám ANATHEMA, THE GATHERING,
SKYCLAD, KORPIKLAANI a CRADLE OF FILTH a představili se také fanouškům v Holandsku, Belgii, Německu, Švýcarsku, Rakousku,
Polsku a Maďarsku.
Vstupné 120 Kč/100 Kč

ČTVRTEK 24. 3. od 20.00 JAZZOVÉ SETKÁNÍ
Miriam Bayle band
Miriam Bayle - zpěv, Radek Zapadlo - sax, Matej Benko - piano, Petr Dvorský - kontrabas,
Pavel „Bady“ Zbořil - bicí Miriam Bayle působí
na přažské jazzové scéně od roku 1999. Po
spolupráci s řadou výborných jazzmanů (např.
Eckert, Šulc, Krajňák atd.) navázela spolupráci
s pinaistou Matejem Benkem, který dodnes
tvoří oporu její stálé sestavy. V říjnu loňského
roku proběhl v klubu U Staré paní křest jejího
debutového alba nazvaného jednoduše Miriam Bayle. Skladby z tohoto alba budou tvořit
páteř repertoáru koncertu v Poličce.
PÁTEK 25. 3. – od 21.00
TSO NAAM DAY - jungle night
dj´s: Klerik, Simba, Bulgar
Vstupné: 60 Kč
SOBOTA 26. 3. – od 19.00
III. večer akustické hudby
4 zdi – www.4zdi.cz, folk, držitelé mnoha
ocenění z celostátních festivalů a soutěží
– PORTA atd)
Flastr – www.flastr.cz, bluegrass & contemporary music, poetický bluegrass s českými
texty
Dostavník – www.dostavnik.euweb.cz, bluegrass & acoustic music, akustická hudba
s vlastními českými texty
The Lazy Pigs - hillbilly quartet - USA/SCOT,
nefalšované americké country bluegrass
ČTVRTEK 31. 3. – od 19.00
CESTOVATELSKÁ BESEDA
ARARAT NA DOSAH – projekce a vyprávění
o cestě po Arménii v podání Páji,
Držtičky, Šedáka a Frišti.
Vstupné: 20 Kč

KOMISE PRO ZAHRANIČÍ
A CESTOVNÍ RUCH
Ve středu 2. února 2011 se sešla nově ustavená
komise ke svému jednání. Oproti minulému čtyřletému období došlo ke změně názvu a rozšíření o téma
cestovního ruchu v Poličce.
V letošním roce uplyne 20 let od podepsání partnerské dohody mezi Poličkou a městečkem Dwingeloo v Nizozemí a současně 10 let od podepsání
dohody o spolupráci mezi Poličkou a Westerveldem
(nástupnickým městem Dwingeloo, kde Dwingeloo
se stalo částí Westerveldu). Westerveld chystá oslavu
tohoto výročí a v této souvislosti komise prodiskutovala přípravu akce „Dny Poličky ve Westerveldu“,
která proběhne v termínu 9. – 11. září 2011. V rámci
zahraniční spolupráce obdržela Polička pozvání do
maďarské Ebese od nové starostky městečka na termín 13. – 16. března 2011. Z Ebese k nám přijedou
letos v červnu děti ze základní školy na výměnný
pobyt se ZŠ Na Lukách, obdobně z Hohenemsu (Rakousko) by letos měly přijet děti na výměnný pobyt
se ZŠ Masarykova.
Plány v podpoře cestovního ruchu byly projednány v druhé části jednání. Členové komise se zabývali
propagací města a oblasti prostřednictvím sdružení,
konkrétně projekty Českomoravského pomezí, Královských věnných měst a České inspirace, seznámeni
byli s účastí města na veletrzích cestovního ruchu.
Komise pracuje ve složení: Mgr. Jan Matouš
(předseda), Ing. Naděžda Šauerová, Radek Zeman,
Ing. Marcela Vyskočilová, Bc. Věra Žahourová.
Mgr. Jan Matouš
člen rady města

��

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VZPOMÍNÁME
Dne 13. března 2011 by se
dožil 90 let náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan
Josef Fajmon a 19. března uplyne
11 let od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají
manželka Zdena a dcery
s rodinami.
V těchto dnech uplynulo
dvacet dva let, co nás navždy
opustila naše milovaná, laskavá
a obětavá manželka, maminka
a babička paní Irena Vrabcová.
Nikdy na ni nezapomeneme, protože stále žije v našich srdcích.
Manžel Ladislav a dcery
Vlaďka a Ivana

BLAHOPŘEJEME
Je to až k neuvěření, ale
16. března se dožívá v plné svěžesti krásných a optimistickým 90.
narozenin paní Vlasta Pospíšilová,
vášnivá zahrádkářka a houbařka,
milovnice detektivek a „sousedské
kávičky”. S poděkováním, láskou
a obdivem k neutuchající vitalitě
přejí vše nejlepší
Jitka, Milan, Pepa, Vláďa, Ivana, Silva,
Rosťa, Ondra, David, Nikolka a Martinka!
Dne 27. března oslaví své 85. narozeniny paní
Božena Navrátilová z Poličky. Přejeme jí všechno
nejlepší, především hodně zdraví a dobré pohody
do dalších let.
Za celou rodinu syn Luboš

VÝSTAVA MÁ VLAST 2010
ZAHÁJENA
V sobotu 19. února byla v přednáškovém sále
Centra Bohuslava Martinů v Poličce slavnostně zahájena panelová putovní výstava probíhající v rámci
třetího ročníku projektu Má vlast. Výstavu můžeme
v CBM zhlédnout díky obci Telecí, která si ze soutěže
Vesnice roku odnesla v roce 2001 Zelenou stuhu v péči o zeleň a krajinu, v roce 2006 Cenu za vzorné vedení obecní kroniky a v roce 2009 Oranžovou stuhu za
spolupráci se zemědělským subjektem. Neméně hodnotná je Koláčová cena udělená za nejchutnější koláč.
Návštěvníci vernisáže mohli koláčky ochutnat a jistě
potvrdí, že cena putovala do obce Telecí spravedlivě.
Telecí se prezentovalo i bohatou přehlídkou fotografií,
kterou připravil starosta Jaroslav Šimon. Přítomen vernisáže byl i bývalý starosta pan Jaroslav Bednář, který
má na úspěších obce Telecí obrovský podíl.
V úvodu vernisáže promluvila řeidtelka Asociace
Entente Florale CZ – Souznění o. s., Ing. Drahomíra
Kolmanová. Paní ředitelka kromě jiného velmi ocenila přístup CBM k realizaci výstavy a pozvala Poličku,
aby se zdarma prezentovala na jarním setkání zástupců krajů a veřejnosti na Vyšehradě. Tato akce proběhne 1. májovou sobotu – tj. 7. května. Zahrnuje výstavu
příkladných proměn zanedbaných míst v jednotlivých
krajích, kulturní program a ochutnávku místních specialit. Program dne tradičně zahájí Smetanova symfonická báseň Vyšehrad z cyklu Má vlast a ukončí Vltava. Paní ředitelka také pochválila kulturní program,
o který se postaral dívčí pěvecký sbor gymnázia pod
vedením Mgr. Ellen Erbesové. Organizátoři májové
akce na Vyšehradě by byli velmi rádi, aby zde zazpíval i tento sbor. 7. května 2011 by tedy město Polička
mělo být na Vyšehradě nejen vidět, ale i slyšet.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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KLUB ZDRAVÍ ZVE NA SVOJE BŘEZNOVÉ SETKÁNÍ
Mohu se zeptat? Koho z vás kdy nehonila?
Kdo? No přece ta, která se nás pokouší ovládat
od útlého dětství až do smrti. Dokonce víc, než
její protiklad Hlad. Ano, v našich končinách většinou netrpíme hladem, ale Mlsná nás honí často.
Necháváte se chytit? Nebo dokonce nachytat? Dá
se o vás říct, že máte mlsný jazýček?
Mlsná by asi měla být postavy kulatější, pak
by nás však těžko honila. Avšak ten, koho dostihuje pravidelně, ať už u výlohy cukrárny nebo
u plných talířů s jídlem, které si prostě neumí
odepřít, zajisté patří do rodiny gurmánů - neboli
jedlíků. Toho však nehoní jen Mlsná se svojí
sestrou Chutí, ale i jejich sestřenice Nestřídmost.
(Musím doznat: Mea culpa! I já, Brute…, nechávám se nachytat.)
Ovšem ti, kteří na svých mlsných jazýčcích
vychovali citlivé chuťové pohárky, jež plní o to
víc rozmanitými lahůdkami nepříliš častými na
obyčejných stolech, bývají nazýváni gourmety,
tedy labužníky. Kdo jsem? Gurmán typu Gargantua nebo gourmet, labužnický ochutnávač? Jak
kdy, jak kde.
Mlsná nás obvykle honí, když máme chuť na
sladké. Tyto chutě jsou často upřednostňovány
a od toho se odvíjí celá řada civilizačních onemocnění. Obezitou počínaje a třetími zuby konče. Mezitím se může odvíjet celá škála postupné
degradace našeho tělesného příbytku z paláce
na chatrč. Někdy i v oblasti psychické závislosti.
A možná to začalo zcela nevinně.
Nicméně je tady nabídka přednášky a ochutnávek našeho Klubu zdraví. 9. 3. 2011 je od
17.30 hodin v horní místnosti SVČ Mozaika pro
nenapravitelné mlsaly, kteří začínají pociťovat

neblahé důsledky svého častého podléhání převážně (ale netoliko) sladkým chutím, připraveno
vtipné povídání nazvané „Zdravé mlsání (nejen)
zuby zachrání“ a zamyšlení Aleše Kociána „Co je
vlastně dobré.“
Také představíme zajímavou rostlinku a nabídneme ochutnávky, rovněž zajímavých a méně
nebezpečných, sladkostí. To vše bude s vaší
pomocí zabaleno do pestrého koberce utkaného ze slov pro poučení, z uvolněného smíchu
při ochutnávání přinesených dobrůtek, z vašich
i našich zkušeností, několika šálků čaje a navazovaných, stále pevnějších, srdečných vztahů,
pro které nás to s vámi tak baví (a doufáme, že
i naopak). Pokud hledáte něco podobného, přijďte si do koberce uvázat pár svých uzlíků. Vstup
je (dobro) volný.
Francis Bacon řekl, že „Nejhlubší důvěra,
jakou může člověk pojmout k člověku, je důvěra
v jeho radu.“ Protože Klub zdraví je kromě jiného
i jakousi poradnou, doufáme, že vaše pravidelné
návštěvy jsou právě takovýmto projevem důvěry.
Moc vám za ni děkujeme.
Chtěli bychom, abychom se alespoň jednou měsíčně svým málem podíleli na nalézání
a upevňování jedné ze tří věcí, které podle arabského přísloví člověk potřebuje ke štěstí: zdraví,
rozum a dobré srdce.
Přijďte se, i o tom, s námi zamýšlet druhou
březnovou středu do Klubu zdraví. A přeji vám
všem, abyste se do té doby přenesli přes všechny
nástrahy počasí a byli zdrávi.
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová

EKOCENTRUM SKŘÍTEK V BŘEZNU
Víte, co je arboristika?
Na 16. března v 19.00
hodin v Divadelním klubu
v Poličce jsme pro vás připravili přednášku „Ošetřování
a chirurgické uzdravování
stromů – od stromečků po
úctyhodný věk“. O svoje zkušenosti se s námi
podělí pan Karol Maár z Písečné, který před 20
lety jako první v Československu založil firmu
svého druhu, která poskytovala péči o památné
stromy.
Na přednášce se dozvíte, jak stromy předpěstovat, vysadit, vychovávat řezem, uvidíte způsoby
řezů do dospělosti i ve stáří. O chirurgickém
uzdravování a přestárlých stromech bude hovořit
ve zvláštní části přednášky, kde předvede i specifické nářadí a chemické přípravky používané při
arboristické práci (pozn. arboristika je obor zabývající se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty
zejména v urbanizovaném prostředí, příp. speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech
a speciálně založených okrasných výsadbách
zvláštního významu v krajině - památné stromy,
významné aleje, zámecké parky apod.).
Pan Karol Maár je sadovník a celý svůj profesní život se zabývá stromy. Pracoval 30 let
v zahradnickém podniku v Bratislavě. Od roku
2007 je sice v důchodu, po stromech již neleze,
ale své zkušenosti odevzdává dalším generacím
a tak tomu bude i na naší besedě. V jeho práci
pokračuje syn.
Přednáška bude doplněna promítáním praktických záběrů. Bude místo i na dotazy.
Na besedu vás všechny zveme slovy K. Maára:
„Teším sa na stretnutie s luďmi, ktorým osud stromov nieje ľahostajný.“
Cyklus Na zelenou je částečně finančně podpořen SFŽP a MŽP.

Ozvěny Ekofilmu
Promítání filmů v rámci Ozvěn Ekofilmu 2010
vybraných ke Světovému dni vody bude ve čtvrtek
24. března ve 20.00 hodin v přednáškovém sále
Centra Bohuslava Martinů (pozor je to změna).
Občerstvení zajištěno.
SLZY V ARKTIDĚ
Režie: Heo Tae-jung, Jo Bum-goo
Scénář: Noh Hee Kyung
Délka filmu: 57 minut
Země původu: Korea
Arktické ledovce tají a lední medvědi přicházejí
kvůli mizejícímu ledu o svá loviště. Pokud bude
globální oteplování pokračovat nynějším tempem,
lední medvědi do roku 2050 vyhynou. Tento dokument je varováním před nebezpečím globálního
oteplování, viděným na příkladu arktických živočichů a životě Inuitů uprostřed krize.
ŘEKA V PROUDU ČASU
Režie: Ljuba Václavová
Scénář: Václav Cílek, Ljuba Václavová
Délka filmu: 28 minut
Žijeme v takovém zmateném období. Je to jako
život na houpačce. Je to houpačka burzovní, je to
houpačka politická a je to také houpačka klimatická. A jak se v tomto období této obecné lidské
nejistoty bude chovat řeka? Zvolili jsme řeku Ohři.
Po řece Ohři a místy kolem ní provázejí geolog
Václav Cílek, výtvarník Vladimír Merta a ekolog
Tomáš Gremlica.
Tuto akci připravilo Ekocentrum Skřítek ve
spolupráci s Centrem Bohuslava Martinů. Součástí
bude výstava Skutečná síla vody. Filmy zapůjčilo
MŽP.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

PROGRAM RC MATAMI
na jarní variantu: kromě vatelínu a rubové látky
to stejné jako pro zimní variantu + 90 x 40 fleecu.
K dispozici budou šicí stroje, žehlička, řezák na
látku.
Povede: Martina Mihulková

Předporodní povídání
Povídání je určeno nejen těm, kteří miminko čekají, ale i těm, které tato témata zajímají…
Průběh porodu z pohledu porodní asistentky
9. 3. 2011 (středa) v 17.00 hodin
Přijetí do porodnice. První, druhá a třetí doba
porodní.
Přednášející: Jarka Praxová, Dis. (porodní asistentka litomyšlské porodnice)
Pravidelný program
DROBEČCI (od 0 do 1 roku, děti nechodící)
Pro maminky s miminky
každé úterní dopoledne 9 – 12 hodin
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Rodiče budou mít čas na popovídání si, odreagování
se od každodenních činností, posezení u čaje nebo
kávy.
Povede: Mgr. Hana Dalíková
DROBCI (od 1 do 3 let, děti chodící)
Pro rodiče (prarodiče, tety, strýce…) s dětmi
každé čtvrteční odpoledne 15 – 18 hodin
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se společně nové říkanky a písničky a získat milé kamarády
pro vaše drobky. (Starší sourozence vezměte klidně
s sebou!)
Povede: Mgr. Hana Dalíková
Nové pravidelné aktivity:
Fitmatami (pro maminky s dětmi)
každé pondělí 9.30 – 11.30 hodin
Fitness lekce pro ženy na mateřské a rodičovské
dovolené za přítomnosti jejich dětí, které se mohou
do cvičení zapojovat. Snahou cvičení je upevnit zdravé návyky k pohybu, rozvinout smysl pro koordinaci
a rytmus u maminek a dětí, ale také relaxace a popovídání si. Lekce se zaměřují na zlepšení kondice,
formování postavy, jemné protahování svalového
napětí z nošení dětí.
Cvičitelka: Mgr. Dana Matejsková
Fitness cvičení pro ženy
každou středu od 17.00 - 18.00 hodin
Pravidelné fitness lekce, které jsou koordinačně
nenáročné, zapojují rovnoměrně celý svalový aparát
a tím umožní začátečníkům i pokročilým zvyšovat
kondici, rozvíjet aerobní zdatnost organismu a redukovat hmotnost.
Cvičitelka: Mgr. Dana Matejsková
Ostatní přednášky, semináře a dílny
Šicí odpoledne pro maminky a tatínky, kteří nosí
své miminko v šátku nebo nosítku
7. 3. 2011 (pondělí) v 15.00
Přijďte si s námi ušít vsadku do bundy. Miminko
tak bude při nošení v šátku (či nosítku) chráněno další
vrstvou. Předchozí zkušenosti se šitím nejsou potřeba!
S sebou si přineste:
na zimní (teplejší) variantu: 75 x 40 cm lícové
látky (nejlépe nějaký - rádoby nepromokavý materiál – šusťák apod.), 75 x 40 cm silnějšího vatelínu, 90
x 40 cm rubové látky (nejlépe bavlna – k dispozici
budou různé zbytky bavlněných látek), zip cca. 70
cm dlouhý – vyzkoušejte si ho zapnout do bundy,
do které vsadku budete používat, může být stejně
dlouhý nebo i delší, 120 cm kulaté gumy, 4x špuntík s dvěma dírkami – posuvná zarážka na stažení
gumy nebo tkanice, nůžky, špendlíky, bundu a co
vás ještě napadne,

Dílnička pro nedonošeňátka (Pro všechny, kteří
mají chuť pomoci dobré věci)
14. 3. 2011 (pondělí) od 15.00 do 18.00 hodin,
přijďte kdykoliv
Dílnička je součástí akce na pomoc předčasně
narozeným dětem. Věcičky budou využity na novorozeneckém JIP v Hradci Králové. Budeme šít
prostěradla, zavinovačky, polohovátka, přehozy přes
inkubátory, háčkovat čepky, plést ponožky. Pokud
budete chtít, můžete si s sebou vzít na háčkování háček č. 3,5, jemnou vlnu (Mimi color, Baby color, Ája,
Duha nebo jiné podobné jemné vlny). Na šití nůžky,
jehlu, metr, bílé nebo bledě modré nitě, případně
nějaké látky (bavlněné látky, také starší, ale nepotrhané povlečení nebo prostěradla, krep a kousky
flauše v různých odstínech na aplikace).

PODĚKOVÁNI FIRMĚ
FAULHAMMER
Dne 25. 1. 2011 starosta pan Jaroslav Martinů
a místostarostka paní Marie Kučerová přivítali
zástupce firmy Faulhammer s. r. o., Tržek, pana
Faulhammera, pana Uhlíře a správce ubytovny pana
Švandu. Město Polička dlouhodobě spolupracuje
s uvedenou firmou, která zajišťuje ubytování mužů
bez přístřeší v Poličce. V souvislosti s ekonomickou
krizí odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Polička eviduje oproti minulému roku zvýšený počet
osob bez trvalého bydlení. Vedení města je o tomto problému informováno, cení si odpovědného
přístupu firmy Faulhammer s. r. o. a uvědomuje si
důležitost zachování a fungování provozu ubytovny
na stávající úrovni. Proto i v letošním roce počítá
s příspěvkem z rozpočtu města Poličky na provoz
ubytovny. Starosta a místostarostka poděkovali za
velmi dobrou spolupráci a zejména ocenili lidský
přístup, neboť nikdo z nás nemůže vědět, kdy bude
potřebovat pomoc druhých.
OSVZ MěÚ Polička

Tvořivý večer pro ženy
Arteterapeutický večer pro ženy nejen na MD
18. 3. 2011 (pátek) v 19.00 hodin
Přijďte uvolnit své pocity potlačované každodenními povinnostmi a stereotypem, můžeme společně
hledat cestu seberealizace. Využijeme různé výtvarné techniky a společně zažijeme zajímavý večer.
Přihlásit se můžete osobně v CBM, na email matami@email.cz, nebo na tel: 777 619 234 (stačí sms).
Počet míst omezen.
Povede: Mája Mitášová (arteterapeut)
Zdravé vaření pro celou rodinu
25. 3. 2011 (pátek) v 9.30 hodin
Společná příprava celého menu – polévka, kompletní makrobiotický talíř, dezert a nápoje
Nechte se pozvat na praktický seminář zdravého
vaření, kde připravíme a ochutnáme zdravý pokrm,
který nás nezatíží, ale zároveň dodá potřebné živiny.
Na semináři bude využito nejen kreativity rodičů,
ale i dětí. Společně si dopřejeme gastronomický
zážitek.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
Rozvaž svůj jazýček!
Logopedický seminář pro rodiče s dětmi ve věku
2,5 – 4 roky
30. 3. 2011 (středa) v 16.00 hodin
Zdá se vám, že vaše dítě téměř nemluví? Má malou slovní zásobu a netvoří věty? Nevíte, kdy je potřeba navštívit logopeda? Přijďte se poradit, rozcvičit
mluvidla, nacvičit správné dýchání a získat zásobu
motivačních cvičení pro rozvoj řeči.
Seminář povede: Mgr. Hana Dalíková, logoped
Cena: Členi 30,-, ostatní 40 Kč, Tvořivý večer pro
ženy: 40 Kč členi, 50 Kč ostatní
Více na našich webových stránkách
www. matami. webnode. cz
Podporují nás:
MPSV, Město Polička, Pardubický kraj, CBM

OSLAVA MDŽ PRO VŠECHNY
ŽENY Z POLIČKY A OKOLÍ
Ve čtvrtek 3. března v 15.00 hod. v DPS „Penzion“, Družstevní ul., je připravena malá společenská
oslava Mezinárodního dne žen 2011. Proto vás
organizátoři srdečně zvou na tradiční posezení
s občerstvením, kulturním programem a malým
dárkem.
Přijďte, těšíme se na vás.
RSDr. Ivan Chudý
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BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ
čtenářská příloha městské knihovny

Březen - do knížky vlezem
Rok se s rokem sešel a s přicházejícím - jinými slovy: z deseti stran přečtených pomalu si
jarem je tu opět celostátní akce Březen
můžeme odnést víc poznatků a nápadů, než z dva– měsíc čtenářů. Připravili jsme jitřen- ceti přečtených rychle. Nejde ale jen o produktivitu.
kovou čtenářskou přílohu, která by vás
Snížit při večerním čtení románu tempo, znamená
měla provést našimi literárními akcemi
ztišit uspěchanou mysl, snadněji se dostat do světa
a také přiblížit služby a možnosti poličské
příběhu, dřív a lépe usnout. Pomalé čtení zachraknihovny. Hlavní ambicí této přílohy je
ňuje duši.
však inspirovat k otevření knížky a objeveRada č. 2: UDĚLEJTE SI ČAS JEN NA
ní světa, který se v ní skrývá.
ČTENÍ. Čtení je činnost jako každá jiná, nepodceňujte ji a netříštěte svojí pozornost. Zvláště internet vás bombarduje mnoha lákadly (co nového
na Facebooku?). Odolejte pokušení využít čas na
čtení „efektivněji“ a smiřte se s tím, že pokud čtete,
nestihnete už nic jiného. Vyplatí se to.
Rada č. 3: NETRAPTE SE ČTENÍM. To
platí zejména u románů a krásné literatury. Máte
pocit, že tuhle knížku opravdu musíte přečíst, protože vyhrála tolik cen, všichni o ní mluví a pokud ji
nepřečtete, znamená to, že jste nekulturní barbar?
Hloupost! Dejte jí šanci, ale pokud vás neosloví,
nebojte se jí vyměnit za jinou. Čtení beletrie je
hlavně zábava. Pokud se budete románem útrpně
prokousávat z jakési povinnosti, jste na nejlepší
cestě od knížky k televizi. Povinná školní četba by
mohla vyprávět…
Všechno se zrychluje. Žijeme v době, kdy člověk,
přes všechnu svoji snahu, nedokáže držet krok
s rozvojem vědomostí. Jestliže devatenáctému století říkáme věk páry, století dvacátému věk elektřiny,
tak na prahu století dvacátého prvního můžeme
směle svojí dobu pojmenovat věkem informací.
S tím, jak rychle informace získávají na důležitosti
(a ceně) se stejně rychle vyvíjí technologie, kterými
tyto informace můžeme získávat. Rychlost tohoto
vývoje nás ale nepříjemně zaskočila a vytvořila
zvláštní paradox – čím více informaci můžeme
(nebo jsme nuceni) do sebe nasát v čím dál menším
čase, tím méně si jich nakonec skutečně do svého
života odnášíme. Jakob Nielsen, světoznámý odborník na moderní technologie, si už před třinácti
Rada č. 4: NAJDĚTE SI SVÁ ČTENÁŘSKÁ
lety položil otázku: „Jak lidé na internetu čtou?“
A na konci výzkumu si odpověděl: „Nečtou.“ Přelé- MÍSTA. Číst si v práci, v bazénu, při okopávání
távají stránky, klikají z odkazu na odkaz, kouknou
zahrádky, či pohlavkování ratolesti nejde. Je ale
občas na obrázek a hodina je ta tam, aniž by na
spousta míst, kde máte čas jen pro sebe. Právě na
něco upnuli pozornost.“ Jedním ze základních rysů
těchto místech vám společníkem může být knížka
člověka věku informací se pomalu stává to, že má
(nebo čtečka). V posteli před spaním, ve vaně, ve
v hlavě čím dál řidší guláš.
vlaku, v autobusu, a ano, i na toaletě – tam všude
Zní předchozí odstavec příliš pesimisticky? No, můžete číst nerušeni okolním světem, jeho hektičtak zlé to (doufejme) nebude. Otázku, kterou si
ností a jeho povinnostmi. Vaše čtenářské místo je
v rámci letošního Března - měsíce čtenářství poklá- místem, kde jste svobodní.
dáme, není PROČ číst, ale JAK číst. Stále častěji se
Rada poslední a nejdůležitější: ČTĚTE.
v knihovně setkáváme s lidmi, kteří by (znovu) chtěli
Času je málo, povinností hodně a při ruce je mnoho
začít více číst, ale „ono to prostě nejde“. A nejen těm
rychlejších a snad i jednodušších způsobů zábavy,
je určeno těchto pět březnových čtenářských rad.
pro které mnoho z nás na knížku už jakoby zapoRada č. 1: ZPOMALTE. Za posledních dvacet
mnělo. Ale zkuste to! Vezměte si knihu do ruky časlet se stala jedna zajímavá věc. Čteme prý téměř
těji, budete sami překvapeni, jak plný a intenzivní
dvakrát rychleji než dříve. Dvakrát!!! Jistě, rych- prožitek vám mohou přinést příběhy, tvořené pouločtení má své výhody. V době, kdy jsme zahlceni
ze malými nesmyslnými znaky jménem písmena.
informacemi, nám rychlé přelétnutí textu pomáhá
Přejeme vám příjemné čtení nejen v březnu, měoddělovat to důležité od nepotřebného. Když však
síci čtenářství.
čteme pomalu, získáme více informací a vjemů
Za poličské knihovnice Jan Jukl
naši panteři
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Čtěte a sněte aneb
proč číst?
Slýcháte kolem sebe, jak dnešní mládež nečte, má
špatnou slovní zásobu, vysedává u počítačů a Facebooku? Zeptali jsme se studentů tercie poličského
gymnázia – Proč číst?
Za jejich odpovědi děkujeme!!!
Každá kniha je originální, v každé se píše něco
jiného, každý člověk to může pochopit jinak. Kniha
nám dodává fantazii! Nutno podotknout, že člověk
bez fantazie si mnoho srandy neužije…
Nikola Jaščevská
Kniha je dobrá na odreagování, když nás tíží stres
nebo špatná nálada. Z knihy byste měli mít nějaký
pocit, ať už dobrý nebo špatný. Nemělo by se číst
z povinnosti, ale z radosti.
Tomáš Fučík
Určitě je lepší zalézt si někam do kouta a přečíst
si nějakou dobrou knihu, než celý večer strávit
u počítače.
Denisa Kalánková
Číst by se mělo hlavně pro zábavu, pro poznání
něčeho nového, pro uspokojení touhy po zážitku.
Nikdo by neměl číst z donucení, z nudy.
Matěj Moravec
A jak byste si na otázku PROČ ČÍST odpověděli vy?

Zveme vás… s kým se v knihovně setkat?
V rámci měsíce čtenářů jsme pro vás připravili březnovou kulturní nadílku. Je z čeho vybírat: divadla, autorská čtení, besedy
o cestování i o knihách!

né a pečlivé Palačinkové Pepině, kterou navštíví
nezvaný a hladový drak Marmelajda…
Po divadelním představení bude následovat výtvarná dílna.

Nový Zéland Martiny Chválové
Pátek 4. března od 18.00 hodin v čítárně
Městské knihovny Polička

LiStOVáNí - Ekonomie dobra a zla
Úterý 15. března od 20.00 hodin v Divadelním
klubu

Vyprávět o Novém Zélandu, jehož přírodní krásy
přiblíží i projekce fotografií, bude poličská rodačka
Martina Chválová. Ta se nedávno vrátila z půlroční
cesty po této pozoruhodné zemi. Pracovala na místních vyhlášených vinicích, podnikala cesty na pláže
i ledovce, prožila zkrátka vše, co šlo!

Beseda o elektronických knihách
Pátek 25. března od 18.00 hodin v čítárně
Městské knihovny Polička
Určitě jste o nich už slyšeli: elektronické
knížky, čtečky, virtuální knihovny. Budoucnost
čtení a vzdělanosti, nebo cesta do pekel? O vývoji
elektronického čtení, technologii čteček a hlavně
o tom, co je v současné době možné si na nich přečíst, popovídá Jan Jukl.
Pavel Vácha – Tváře literatury
1. – 31. března 2011, vestibul Městské knihovny
Polička
Finisáž výstavy s Pavlem Váchou – 30. března
2011 od 18.00 v Městské knihovně

Petra Hůlová – Strážci občanského
dobra
Úterý 8. března od 18.00 hodin v čítárně
Městské knihovny Polička

Prozaička Petra Hůlová poprvé vstoupila na
českou literární scénu v roce 2002, kdy vyšla kniha Paměť mojí babičce. Děj románu, který Hůlová
napsala ve dvaadvaceti letech, se odehrává v Mongolsku, osou příběhu je strhující vyprávění žen tří
generací o všem, co v životě viděly, zažily, protrpěly.
V loňském roce vydala Petra Hůlová svůj šestý
román Strážci občanského dobra, který přichází
s velmi zajímavým tématem. Popisuje současnou
dobu a společnost „očima poražených“. Hlavní postava nového románu vnímá předlistopadový svět
jako sice nedokonalý, ale nejlepší ze všech možných
světů, zatímco proměnu společnosti po roce 1989
vnímá jako dobu plnou tolika omylů, že cítí potřebu
aktivně a třeba i násilím, vnutit ostatním svou představu o společenském dobru. Román upozorňuje na
to, že na všechno lze nahlížet ze zcela odlišných úhlů
pohledu.
Sama autorka se o své tvorbě vyjadřuje takto:
„Literatura je pro mě formou komunikace, snažím
se vést dialog jak se čtenáři, tak sama se sebou.
Každou knížkou by měl být člověk ochotný riskovat, aby to mohlo za něco stát.“

Český bestseller roku 2009 dokazuje, jak je ekonomie krásná věda a že její kořeny jdou mnohem
hlouběji, než si moderní člověk dokáže představit.
Ekonomie dobra a zla přichází s kritickou reflexí
dnešní doby, až samotnou analýzou současné
finanční krize, jako příležitosti pro to, aby člověk znovuobjevil sám sebe i svůj vztah k věcem
hmotným i duchovním. Tomáš Sedláček je ekonom, který radil prezidentu Havlovi, ministru
financí Sobotkovi, byl členem NERVu za premiéra
Nečase a prodal zhruba stejně knih jako Michal
Viewegh…
Projekt LiStOVáNí s touto knihou pokračuje
v inscenování netradičních textů, doprovází jej
sám autor, Tomáš Sedláček, po představení vždy
beseduje s diváky a podepisuje svou knihu.
Účinkují: Lukáš Hejlík, Alan Novotný, Tomáš
Sedláček
Vlastimil Vondruška – Oldřich z Chlumu
(historický román a skutečnost)
Středa 23. března od 18.00 hodin v čítárně
Městské knihovny Polička

Palačinková Pepina – divadlo pro děti
Neděle 13. března od 16.00 v CBM
Představení na motivy stejnojmenné pohádky
Aloise Mikulky v podání Štěpánky Glogarové o vzor-
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Pavel Vácha vystudoval jako jeden z prvních
výtvarnou fotografii na pražské FAMU. Absolvoval v roce 1968 a od té doby se věnuje fotografii
jako volný výtvarník. Série portrétů spisovatelů
Tváře literatury původně vznikaly na objednávku
výtvarné redakce nakladatelství Československý
spisovatel. Výstava těchto portrétů byla nainstalována a zahájena v Malé galerii ČS, bohužel na
podzim roku 1969. Z důvodu normalizace a návratu ke „starým pořádkům“ režimu opět začala
vadit svobodná kultura a její představitelé. Řada
spisovatelů se ocitla na černé listině, na výstavě se
paradoxně sešlo několik portrétů spisovatelů, kteří oficiálně přestávali existovat. Výstava musela
být po třech dnech zlikvidována.
Fotografie zůstaly v autorově archivu a postupem času přibývaly a přibývají další. Na výstavě
se můžete podívat na kdysi mladé tváře dnešních
klasiků, i na současnou nejmladší spisovatelskou
generaci.

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc. je český
historik, publicista a spisovatel (především historických detektivních příběhů). „Historickou
detektivku považuji tak trochu za pohádku pro
dospělé. Základní atributy jsou totiž stejné.
Dobro bojuje se zlem a nakonec zvítězí. V tom
vidím velikou přednost beletrie, protože skutečná historie je někdy krutá a často i smutná, ale
spisovatelé by měli dávat lidem radost a víru.“
Přízeň širokého čtenářstva si získal především
sérií detektivních knih z doby vlády Přemysla
Otakara II., ve kterých je skvěle vykreslen život
v tehdejší době, mentalita lidí a atmosféra středověku vůbec. „Co se týká hrdinů, všechny příběhy
spojuje postava vzdělaného a čestného rytíře
Oldřicha z Chlumu, královského prokurátora
a správce hradu Bezděz.“

�

Knihovna – královna mezi veřejnými domy
Možná už knihovnu využíváte, možná
ne… Každopádně vám všem představujeme, co poličská knihovna nabízí, co umí, co
neumí a co všechno v ní najdete. Šťastnou
cestu mezi regály.
Jak se přihlásím do knihovny?
Snadno. V oddělení, které chcete navštěvovat,
vyplníte přihlášku, zaplatíte poplatek, dostanete
několik ponaučení a můžete si jít půjčovat. Ideální bude, pokud si najdete pro první návštěvu
knihovny více času. Knihovnice vás budou moci
knihovnou provést a vysvětlit všechny služby
a možnosti, které vám nabízíme. Roční poplatek
pro dospělé je 100 Kč; pro studenty, důchodce
a maminky na mateřské 50 Kč; děti do 15 let platí
na dětském oddělení za rok 20 Kč. Čtenáři starší
70 let, držitelé průkazu ZTP a lidé registrovaní na
úřadu práce mají členství zdarma. Děti potřebují
souhlas a podpis rodičů. Velmi důležité je nahlásit při registraci mobilní telefonní číslo. Většina
komunikace (rezervace, MVS, upomínky) se děje
prostřednictvím SMS zpráv.
Co v knihovně najdu?
Hlavně knížky. Máme jich téměř padesát tisíc,
každý rok jich kolem dvou tisíc přibude, a většinu z nich si můžete půjčit domů. V oddělení pro
dospělé máte na výběr z více než šedesáti titulů
časopisů a troje čerstvé noviny. Nabízíme také
více než 400 titulů audioknih, většinu zatím ještě
na magnetofonových páscích, ale i cédéček přibývá. K dispozici je knihovnička právní pomoci,
studentský koutek se slovníky a encyklopediemi
a najdete zde také místnůstku s cizojazyčnou literaturou. Oddělení pro děti nabízí, mimo podle
věku rozdělených knížek, také dětské časopisy
a komiksy. Studovna v horním patře skýtá mimo
příjemného prostředí také fond regionální literatury, staré až nejstarší Jitřenky a jiné lokální tiskoviny a k vidění jsou také mnohé poklady, které
byly v knihovně za více než 150 let nastřádány.
Knihy ze studovny není možné půjčit domů. Dole
v chodbě jsou k dispozici toalety, které nezamykáme. Nově si u nás taky můžete půjčit brýle na čtení,
pokud si je někdy zapomenete.

knihovny. V případě, že si nevíte rady, najeďte
kurzorem myši do pravého horního rohu obrazovky na symbol otazníku. Ten vám vždy napoví, jak
postupovat dál.
Pokud knihy včas nevrátíte, přijde vám upozorňující SMS zpráva a zaplatíte upomínku ve výši
10 Kč; pokud nezareagujete, upomínky se začnou
dramaticky zvyšovat až do výše 150 Kč. A pak si
vás najdeme! ?

�

Internet a www katalog
Oddělení pro dospělé nabízí čtyři počítače s přístupem na internet, určených pro různé využití
(pracovní, pohotovostní, „jen na skok“), oddělení
pro děti pak dva. Přístup na internet je v knihovně
zdarma, možné je používat vlastní USB paměti.
Doba využívání internetu je, z důvodu přístupnosti pro všechny uživatele, omezena na třicet minut.
Mimo to jsou v půjčovnách také naše webové katalogy, které vám usnadní hledání knih a orientaci
ve fondu. Pokud si nevíte rady s hledáním v katalogu, rádi vám jeho funkce a možnosti vysvětlíme.
Webové stránky knihovny
Z našich stránek www.knihovna.policka.org si
můžete on-line prodlužovat své výpůjčky, vyplňovat MVS žádanky, prohlížet katalog (s možností
zobrazení novinek). Na úvodní stránce naleznete
veškeré nové informace a pozvánky na rozličné
kulturní a vzdělávací aktivity, které pro vás průběžně organizujeme. Kompletní kulturní program
naleznete po rozkliknutí záložky „Program“. Dobré informace o nás a našich akcích najdete také na
Facebooku.

Jak se orientovat a najít, co potřebuji?
Knihovna má ve volném výběru více než 40 000
knih a rychlá orientace v nich může být pro návštěvníka nesnadná. Pokud se mezi knihovními
regály ztrácíte, je nejrychlejší cestou zeptat se knihovnice; knižní fond známe, a pokud není zrovna
u pultu nával, najdeme vám, co potřebujete do pár
minut. Pokud sháníte konkrétní titul, můžete se
doma nebo v půjčovně podívat do našeho katalogu,
kde zjistíte, jestli knihu máme a jestli není zrovna
půjčená. Do www katalogu zadáte autora nebo
název knihy a najdete vše potřebné. Pokud s obsluhou katalogu zápasíte, rádi vám jeho používání
vysvětlíme.
Jak jsou knihy v knihovně seřazeny?
V oddělení pro dospělé je beletrie rozdělena do
několika kategorií, označených obrázkovými symboly nebo barevnými proužky. V přední místnosti
jsou knihy tříděny podle žánrů: detektivky, ženské romány (což není synonymum pro červenou
knihovnu, ženský román je specifický žánr, ve
kterém se vyskytuje mnoho vynikajících kousků),
historické romány, knihy z lékařského prostředí,
dívčí romány a pro mužskou část populace také
romány válečné. V přilehlém kamrlíku najdete
nově také jazykový koutek. Prostřední místnost je
vyhrazena abecedně řazené beletrii obecně, poezii,
divadelním hrám, životopisům a sci-fi, fantasy
a komiksové literatuře. Zadní část je určena pro
literaturu naučnou a odbornou, řazenou podle
systému Mezinárodního desetinného třídění MDT.
V oddělení pro děti jsou knihy řazeny podle věku
čtenářů, i zde přibývají tematické koutky – dívčí
romány, dobrodružné knížky, pohádky a další.
Nebojte si říct – rádi vás naším systémem provedeme.

Na jak dlouho si knihy mohu půjčit
domů?
Knihy, časopisy i ostatní dokumenty můžete
mít doma měsíc. Pokud není titul rezervován, je
možné jej prodloužit až na 100 dní. Prodloužení
je možné při osobní návštěvě, ale také telefonicky,
e-mailem. Nejjednodušší cestou je ovšem správa
vašeho čtenářského konta přes webové stránky

být levnější, záleží na poštovném). MVS je jednou
z nejdůležitějších služeb knihovny, nebojte se zkusit ji využít.

Meziknihovní výpůjční služba – MVS
Menší knihovna jako je ta naše má ve svém fondu
jen malou část současné i minulé knižní produkce.
Pokud hledanou knihu u nás nenajdete, je možné
nechat si ji poslat z jiné knihovny. Seženeme skoro
všechno do několika dnů, poplatek za tuto službu
je 50 Kč za knihu (pokud jich máte víc, může to

A mimo knížek?
Knihovna mimo klasických výpůjčních služeb
také připravuje kulturní a vzdělávací programy,
každý měsíc je ve vestibulu k vidění nová výstava,
vyučujeme jazyky jednotlivce i firmy a nabízíme
pomoc i spolupráci neziskovým organizacím města. Sledujte naše plakáty…
Knihovna, jako instituce veřejného zájmu, by měla být otevřená a srozumitelná
všem. Za všechny vaše připomínky, náměty,
pochvaly i kritiky vám budeme vděční. Podobu své knihovny tvoříte i vy.
Kontakty, vše potřebné a ještě mnohem víc
najdete na:
www.knihovna.policka.org
www.facebook.com/knihovnapolicka
P. S. Obrázky k tomuto článku jsou převzaty z kalendáře „Knihovna je sexy“, který jako prostředek
na podporu knihoven a čtenářství, vytvořili studenti Kabinetu informačních studií a knihovnictví
v Brně.

Půjčovní doba
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

Dospělé oddělení
8.00 – 17.00
ZAVŘENO
13.30 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 16.00
9.00 – 11.00

Dětské oddělení
13.30 – 17.00
13.30 – 17.00
8.00 – 17.00

Schopnost orientovat se ve světě informací? Gramotnost!
Pojem gramotnost stále častěji slýcháme,
čteme a sami jej používáme. U žáků a studentů sledujeme celou řadu gramotností:
čtenářskou, informační, matematickou
i přírodovědnou. Zvyšováním finanční gramotnosti bojujeme s dopady krize, mediální
gramotnost nám zase pomáhá orientovat se
ve světě sdělovacích prostředků. Co ona
gramotnost vlastně je a k čemu je dobrá
v běžném každodenním životě?

Gramotnost (Literacy) jako taková je fakticky spojena s vývojem lidské civilizace i kultury
a prakticky je jejím produktem. Pojem gramotnost
se ovšem začal v širší míře využívat až v polovině
20. století. Jaký zájem mají knihovníci na zvyšování gramotnosti ve společnosti?
Obecně lze konstatovat, že v širokém povědomí veřejnosti znamená gramotnost schopnost čtení a psaní. Takto chápaná gramotnost v prostředí knihovny
nebo školy není však zcela dostačující. V dnešní
informační společnosti, kde mluvené a psané slovo
tvoří významné médium, je naprosto nepostradatelná dovednost porozumět, porovnat, vyhodnotit
a správně využít různorodé informace i jejich zdroje.
Ráda bych zdůraznila, že gramotnost, v nejširším
slova smyslu, není pouze záležitostí pedagogů, ale
její rozvoj a podpora v různých věkových vrstvách
(tedy ne jen pouze u studentů), je zodpovědností
a úkolem celé společnosti. Gramotnosti všeobecně
není zdaleka věnovaná taková pozornost jako například elementární schopnosti číst nebo ovládat počítačovou techniku, což je v kontextu společenských
nároků na jedince minimálně zarážející.
Gramotnost prostupuje různorodé obory, rozlišujeme matematickou, literární i přírodovědeckou
gramotnost. Postupně se vynořují gramotnosti:
informační, funkční, ekologická, vizuální, ekonomická, technická a další. Zájem knihovníků
se soustřeďuje zejména na gramotnost funkční,
informační a čtenářskou.
Funkční gramotnost (Functional Literacy) byla definována na základě zajímavého
(nikoli však ojedinělého) jevu. Lidé, kteří ovládají
čtení i psaní nejsou schopni (zejména při vyšší
náročnosti textu) získat z textu potřebné informace a dále je analyzovat a využít. Tato situace se
bohužel stává stále obvyklejším problémem nejen
v kontextu vzdělávání. Pro jasnější představu
uvádím definici funkční gramotnosti jako „vybavenost člověka pro realizaci různých aktivit

vyžadovaných současnou civilizací. Je to např.
dovednost nejen číst, ale také chápat složitější
texty, vyplnit formulář, zformulovat písemnou
žádost apod.1“ Funkční gramotnost v kontextu
knihovny osobně vnímám jako schopnost zhodnotit kdy a jaké informace potřebujeme, dovednost
je vyhledat a dále s nimi operovat tak, abychom
dospěli k předem určenému cíli.
Práce s informacemi a informačními zdroji čím
dál více prostupuje našimi životy. S informacemi

a informačními technologiemi se jednoduše musí
vypořádat každý. Na způsobu, jakým jedinec tuto
schopnost prokáže, záleží často úroveň jeho budoucího osobního i profesního bytí. Obsah pojmu
informační gramotnost (Information Literacy) se v současné době postupně ustaluje. Vymezuje se zejména vůči počítačové gramotnosti.
Po dlouhou dobu bylo jednoznačným trendem zajistit veřejnosti vzdělání v oblasti ovládání informační techniky jako nástroje. V současnosti se
však stává palčivým problém neschopnost
vypořádat se s přívalem informací a nároků, které jsou — i díky informační technice — na
jednice kladeny.
Jednoznačné vystižení pojmu informační
gramotnost není snadné komplexně postihnout.
Hojně využívaná definice pochází ze zprávy Komise pro informační gramotnosti: „Informačně gramotní lidé se naučili, jak se učit. Vědí, jak se učit,
protože vědí, jak jsou znalosti pořádány, jak je
možné informace vyhledat a využít je tak, aby se
z nich mohli učit i ostatní. Jsou to lidé připravení
pro celoživotní vzdělávání, protože mohou vždy
najít informace potřebné k určitému rozhodnutí
či k vyřešení daného úkolu. 2“

Informační gramotnost v sobě slučuje mnoho
z prvků gramotnosti funkční, jejich působnost se
v mnoha směrech překrývá. Pouze informačně
gramotný člověk může uspět nejen ve vzdělávacím procesu, ale zejména v praktickém
životě. Základním hlediskem je proto rozvíjet informační gramotnost od prvopočátku vzdělávacího
procesu. Považuji za nezbytné, aby žáci a studenti
procházeli činorodými výukovými programy, které je podnítí k dalšímu zájmu o okolní svět. To vše

ovšem klade vysoké nároky na práci učitelů a knihovníků, stejně tak jako na výchovu v rámci rodiny.
Jaké je místo knihoven v řešení problematiky
zvyšování informační gramotnosti ve společnosti?
„ Spojení koncepce informační gramotnosti a vzdělávacího procesu dodalo této problematice nový
rozměr. Tématem se začaly zabývat vzdělávací
instituce a asociace, které se snaží prosadit zařazení různých forem informačního vzdělávání do
studijních programů. Knihovníci by si měli uhájit
svou roli při zavádění programů jejího zvyšování,
ale měli by při vytváření těchto programů přesáhnout hranice samotné knihovny.3“
V neposlední řadě knihovníky zajímá gramotnost čtenářská (Reading Literacy). Ta je
nepostradatelnou a často podceňovanou složkou
všech našich znalostí a schopností. Prakticky žádná
z výše zmíněných gramotností nikomu neposlouží
v případě, že kvalitně nezvládne schopnost čtení
a porozumění textu. Bohužel, i v dnešní společnosti je čtení velmi nedoceněné. Nehovořím
zde o bazální schopnosti číst, rozeznat písmena,
slabiky a slova. Na mysli mám schopnost přečíst
text, analyzovat jej, vyhodnotit a správně využít
informace z něj získané. Nic nepomůže vynikající
zvládnutí vyhledávání informací, pokud jim nebudeme schopni porozumět. Věřím, že čtenářská gramotnost si zaslouží více pozornosti, a proto se k této
problematice blíže vrátím v některém z budoucích
vydání Jitřenky.
Lenka Navrátilová

1

2
3

PRŮCHA, J., Walterová, E., Mareš, J. Pedagogický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 1995.
American Library Association, 1989.
DOBROVSKÁ, M., LANDOVÁ, H., TICHÁ,
L. Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR.
Národní knihovna - Knihovnická revue. 2004,
roč. 15, č. 1.
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EVOLUCE A KŘESŤANSTVÍ
Místní pobočka České křesťanské akademie
– Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí vás zve
na přednášku P. Mgr. Marka „Orka“ Váchy, Ph.D. na
téma „Evoluce a křesťanství“.
Přednáška se uskuteční ve spolkovém domě Jordán v pátek 18. března v 19.00 hod. Autor – především přírodovědec a pedagog se zabývá evoluční
biologií a lékařskou etikou. Publikoval řadu knih,
pobýval na Antarktidě či v trapistickém klášteře ve
Francii. Je přednostou Ústavu lékařské etiky 3. lékařské fakulty Karlovy university v Praze.

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ NA VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU
Ve dnech 10. – 13. února 2011 se na výstavišti
v Praze Holešovicích uskutečnil již 20. ročník středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World.
Naše turistická oblast se zde prezentovala v rámci
stánku Pardubického kraje.
Cílem prezentace bylo nalákat návštěvníky veletrhu na dovolenou a výlety do naší oblasti Českomoravského pomezí, tedy i do Poličky. K tomuto účelu
zde byly poskytovány tématické propagační materiály
s ukázkou nejzajímavějších míst oblasti a tradičních
akcí. Trojice brožur, nazvaných Českomoravským pomezím pěšky, na kole a autem, nabídla již konkrétní

KARDIACI V BŘEZNU
Svaz postižených civilizačními chorobami
kardio klub Svitavy, zve všechny členy a přátele
našeho klubu na nenáročnou kondiční vycházku
konanou v sobotu 19. února LOUČENÍ SE ZIMOU
V KRÁLOVĚ ZAHRADĚ. Pěší vycházku věnujeme
vzpomínce na naše kamarády, Františka Švába,
Jindřicha Kvasničku a Václava Krejčího. Délka
vycházky 3 a 6 km. Odjezd z vlakového nádraží
v 8.12 hod. do obce Semanín. Účastníci z Poličky
odjezd v 7.38 hod.
Další akcí svitavského kardio klubu bude členská schůze konaná ve středu 23. března. Začátek
v 15 hod. v zasedací místnosti MěÚ ve Svitavách.

SETKÁNÍ S LUCIÍ SUCHOU
16. února proběhlo v čítárně Městské knihovny Polička setkání s autorkou obrazů putovní
výstavy České inspirace „Na cestě“ paní Lucií Suchou. Podvečerní povídání o malování a o životě
bylo velmi milé a bezprostřední. Lucie Suchá právě dokončuje kalendář pro rok 2012, kde budou
všechna města České inspirace. Polička se objeví
v kalendáři hned v měsíci lednu s motivem Tří
králů. Přejeme paní Lucii Suché hodně inspirace
pro malování a těšíme se na další obrázky, které
potěší lidskou duši.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

INFORMAČNÍ CENTRUM
POLIČKA V ROCE 2010
V roce 2010 využilo služeb poličského informačního centra 24 270 návštěvníků a telefonujících, což je o 2 220 osob a dotazů více, než
v roce předcházejícím.
Návštěvnost informačního centra v hlavní
turistické sezóně, v období prázdnin letošního
roku dosáhla celkem 6 544 návštěvníků, z nichž
2 899 bylo v měsíci červenci a 3 645 návštěvníků
v měsíci srpnu. Oproti roku 2009 bylo v červenci
zaznamenáno o 36 návštěvníků více a v srpnu
dokonce o 754 návštěvníků.
Během roku informační centrum průběžně
aktualizovalo jak vlastní databázi, tak informace
o památkách, zajímavostech, akcích apod. na
webových stránkách www.vychodni-cechy.info,
který je nejaktuálnějším přehledem turistických
možností v Pardubickém kraji.
V jarních měsících před turistickou sezónou
informační centrum zajistilo přípravu dat a aktuálních informací z Poličky a okolí pro sadu propagačních materiálů Českomoravského pomezí
(na kole, pěšky, autem, akce, mapa).
Mgr. Jan Matouš
provozovatel informačního centra
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tipy na výlety s popisem tras propojujících atraktivní
místa. Novinkou byla mapa Českomoravského pomezí s vyznačenými turistickými a cyklistickými trasami.
Přímá nabídka Poličky byla představena zejména na
dvou letáčcích „Polička – historie, památky“ a „Centrum Bohuslava Martinů“. K dispozici návštěvníkům
byla i mapa města a nabídka lyžování na poličské
sjezdovce.
Návštěvníci veletrhu mohli na stánku zhlédnout
a na DVD si s sebou domů odnést propagační film
s názvem „Českomoravské pomezí – pět barevných
světů“ představující města Českomoravského pomezí
a jejich turistické atraktivity.
První dva dny veletrhu byly vyhrazeny pro odborníky v oblasti cestovního ruchu, probíhaly tedy spíše
formou jednotlivých samostatných jednání. V sobotu
a v neděli pak byl veletrh určen pro širokou veřejnost.
Pražský veletrh nebyl zdaleka jedinou letošní akcí,
na které bude představena pestrá nabídka regionu ležícího podél historické hranice mezi Čechami a Moravou. Prostřednictvím expozice Destinační společnosti
Východní Čechy bude Českomoravské pomezí dále
prezentováno na veletrzích v Ostravě, Olomouci, Českých Budějovicích, Plzni, ale i v několika slovenských
a polských městech.
Mgr. Jan Matouš
VV Českomoravské pomezí

Z ČINNOSTI DPS PENZION
Nový rok 2011 začal pro seniory tréninkem paměti. Procvičovali si koncentraci, slovní zásobu, paměť
krátkodobou i dlouhodobou. Například doplňovali
text známých lidových písní, spojovali čísla a nechyběl ani úkol namalovat obrázek ze samých koleček.
Senioři v DPS Penzion už ví, že se mozek musí
udržovat ve formě, jinak zakrňuje a že při tréninku
paměti může být i veselo.
Ve výtvarné dílně Šikovné ručičky se nejdříve
hodnotilo a plánovalo. Seniorky mluvily o tom, co
se jim z výtvarných činností v minulém roce nejvíce
líbilo, poté se domlouvaly, co budou tvořit v roce
novém. Pro všechny to bylo důležité setkání, které
ukázalo, že se nikdo nebrání novým výtvarným
technikám ani novým nápadům. Při dalším setkání
již šikovné ručičky malovaly výzdobu na maškarní
bál. Keramická dílna patřila výrobě obličejových
masek. S tímto pracovním postupem se setkaly
seniorky poprvé. Počáteční obavy se velice rychle
rozplynuly, nastoupila fantazie a vznikla nádherná
originální díla.
Senioři také cestovali. Nejdříve se vydali pomocí
fotografií paní Ing. Slávky Kleinové do Paříže a na-

vštívili zámky na Loiře. Druhý výlet byl věnován
Šumavě, kterou senioři procestovali s filmem pana
Ing. Kleina.
Se zajímavou přednáškou navštívila DPS Penzion
Ing. Eva Janečková. Účastníci se dozvěděli o důležitosti vody na Zemi, o jejím koloběhu, o tom, proč
a kdy vznikl Světový den vody a také si připomněli
pitný režim. Součástí besedy byla také výstava – Skutečná síla vody.
Na společném muzicírování se senioři nejdříve
pomocí svého nástroje pozdravili a následovalo
bubnování, hra na různé rytmické nástroje, na tělo
a zpěv. Hrálo se rychle, pomalu, nahlas, potichu, jednotlivě i společně. Někteří si vyzkoušeli vyjádřit hudbu pohybem. Tančili tak, jak ostatní ve skupině hráli,
a potom se situace otočila, hrálo se tak, jak tanečník
tančil. Penzionem zněla nejen hudba, ale i smích. Závěr patřil uvolnění při poslechu relaxační hudby.
Na narozeninovém zpívání si všichni společně
zazpívali s Poupaty a panem Hladíkem.
Rádi bychom také poděkovali členkám pěveckého souboru Poupata za krásný živý Betlém, který
připravily v DPS Penzion při tříkrálové sbírce.

PROGRAM CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ V POLIČCE NA MĚSÍC BŘEZEN
Program Centra Bohuslava
Martinů pro vás na měsíc BŘEZEN
připravilo Městské muzeum
a galerie Polička, Městská knihovna
Polička a MaTami o. s.
JARNÍ PRÁZDNINY V MUZEU
– nabídka pro děti i rodiče
Máte už program na jarní prázdniny? Nevíte co
s volnými dny? Přijďte za námi do muzea! Nemáte
dostatek času, a přesto chcete své děti zabavit? Přiveďte je mezi nás a my se o ně postaráme! Na úterý,
středu a čtvrtek odpoledne jsme pro vás připravili
následující program:
8. a 10. března od 13.00 do 16.00 hod. – Hravé odpoledne ve výstavě Šaty dělaj´ pračlověka,
kde si užijete plno zábavy, ale současně se dozvíte,
jak žili lidé v pravěku, jak se naši předci odívali,
jaké vyráběli nástroje. Zároveň se můžete zapojit do
výtvarné soutěže Mamut a jeho lovci tím, že během
návštěvy vytvoříte obrázek, který bude zachycovat
vše, co jste se v průběhu odpoledne dozvěděli o životě lidí v pravěku…
9. března od 13.00 do 16.00 hod. – Hravé
odpoledne na výstavě Od masopustního veselí
k velikonočnímu pondělí…, které vám přiblíží
zvyklosti a tradice spojené s obdobím masopustu.
A protože k masopustnímu období patří zábava,
veselice a především tradiční průvod maškar, můžete si originální masky během odpoledne nejen
prohlédnout, ale některé z nich dokonce vyzkoušet.
Společně budeme také tvořit a ukážeme si, jak se
vyrábí papírové růže a střapaté kytky, kterými se
masky zdobí…
Jednotné vstupné 20 Kč/osoba.

Svitavy“, na kterém s přestávkami pracuje již třetí
rok. Ve své tvorbě se autor nevyhýbá ani přírodním
námětům a všedním věcem, kde dává důraz na estetickou hodnotu, kompozici a světlo. Výstava Zátiší
odevšad představí některé z cyklů komponovaných
zátiší, která vznikla v uplynulých letech. Kromě již
zmíněných „fabrických“ zátiší například cyklus Kuchyňská zátiší, Přírodní zátiší, Zátiší s papírem, Zátiší s hřeby, Zátiší z lakovny, ale také přírodní detaily
Řeka Svitava. Fotografie autor vystaví v interiérové
adjustaci a ve větším formátu. Vernisáž výstavy
se koná v sobotu 19. března 2011 od 16.00 hod.
Na vernisáži vystoupí pěvecký sbor Červánek
ze Svitav.
Současně si vás dovolujeme pozvat na besedu
Zátiší dávná, nedávná i dnešní – ohlednutí za vývojem malířského i fotografického zátiší ve výtvarném umění v proměnách času z pohledu fotografa
Miroslava Sychry. Chybět nebude ani prezentace autorovy tvorby, která vám dá nahlédnout do zákulisí
jeho volné umělecké práce. Beseda se uskuteční ve
čtvrtek 21. dubna 2011 od 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů.

Bonus pro pravidelné návštěvníky
V průběhu letošního roku 2011 plánujeme rozšířit kulturní program pro veřejnost a připravit k výstavám řadu doprovodných akcí, nejen odpolední
tvořivé dílny, ale také kurzy, přednášky a besedy.
Proto jsme pro pravidelné návštěvníky připravili
speciální BONUS. Stačí se pouze zaregistrovat na
pokladně Centra Bohuslava Martinů v Poličce, kde
zájemci obdrží záznamový arch, kam se budou
navštívené akce zaznamenávat a každá čtvrtá bude
zpřístupněna zdarma. Bonus se vztahuje na akce,
které pořádá Městské muzeum a galerie Polička a na
přednášky, promítání a besedy připravené v Centru
Bohuslava Martinů občanskými sdruženími MaTami
a Pontopolis.
Výstavy:
Z obou stran okna – výstava z tvorby malíře
Jindřicha Pevného u příležitosti autorových 50. narozenin. Výstava je prodloužena do 13. března
2011 – malé výstavní sály Centra Bohuslava Martinů.
ZÁTIŠÍ ODEVŠAD
Výstava komponovaných zátiší svitavského fotografa Miroslava Sychry
19. 3. – 1. 5. 2011 – malé výstavní sály Centra
Bohuslava Martinů
Fotograf Miroslav Sychra se již více než 40 let
věnuje umělecké fotografii. V rané tvorbě patřil
jeho fotografický zájem spíše krajině a fotografii lidí.
To se však mění s příchodem na FAMU, kde začal
studovat obor umělecká fotografie u profesora Jána
Šmoka. V této době vznikají první komponované
fotografie neživých věcí – zátiší, která jsou zpočátku
černobílá, později je oživuje kolorováním. V průběhu své profesní kariéry se věnuje propagační barevné
fotografii, tvoří firemní katalogy v oblasti průmyslu,
architektury a gastronomie, dělá velkoplošné interiérové fotografie. Od roku 2000 se fotografova volná
tvorba zaměřuje opět na fotografování předmětů
a věcí a rozvíjí téma zátiší v industriální architektuře,
v prostředí zanikajících továren. Zde má základ jeho
dlouhodobý projekt pracovně nazvaný „Fabriky řeky

Šaty dělaj´ pračlověka
22. ledna – 24. dubna 2011 – velký výstavní sál
Centra Bohuslava Martinů
Již tradiční dotyková výstava Od doby kamenné
do doby slovanských hradišť, která přibližuje hravou
a zábavnou formou život našich předků v období
pravěku a starověku, bude v roce 2011 rozšířena výstavou Šaty dělaj´ pračlověka, která vznikla v Muzeu
hlavního města Prahy, jako součást projektu Díváme
se rukama. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost sáhnout si na všechny vystavené exponáty
např. repliky kostěného šídla z mladší doby kamenné, bronzové spony a jehlice na spínání oděvů.
Do rukou si mohou vzít také repliky zbraní a nástrojů, které lidé používali při lovu nebo vaření. Jedná
se o kopie pravěké keramiky, kamenné, bronzové
a železné sekery, nože, pazourkový srp, bronzový
meč atd. Mohou se vžít do role našich předků a vyzkoušet si vyrobit kamennou sekeru na pravěkém
vrtáku, tkaní na vertikálním stavu nebo karetkování,
které patří k nejstarším textilním technikám.
Doprovodný program k výstavě Šaty dělaj´
pračlověka
Přednáška Poznání pravěké textilní výroby
na základě archeologických nálezů se koná

ve čtvrtek 10. března 2011 od 17.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. Povídání
o problematice pravěkého textilu s bohatou obrazovou prezentací si pro vás připraví PhDr. Helena
Březinová z Archeologického ústavu AV ČR. Zhotovování textilií patřilo od hluboké minulosti k velmi
důležitým odvětvím lidské činnosti, neboť textilní
výrobky provázely člověka v jeho každodenním životě. Poznání textilní výroby v obdobích, z nichž nemáme písemné prameny, je velmi obtížné, protože
produkty i většina nástrojů textilního řemesla byly
z organických materiálů, které při dlouhodobém
uložení v zemi často podléhají zkáze. Přesto může
průzkum vzácných textilních pozůstatků, pocházejících z archeologických výzkumů v různých nálezových prostředích, přinést velmi zajímavé poznatky
o rozmanitosti textilních technik, použitých materiálech, vyspělosti textilní produkce či o způsobech
použití hotových tkanin.
Vstupné: 30 Kč/jednotlivec. Na akci lze uplatnit
BONUS pro pravidelné návštěvníky.
Druhá tvořivá dílna POJĎTE S NÁMI DO PRAVĚKU II se uskuteční v sobotu 12. března 2011 od
13.00 do 16.00 hod. Během odpoledne se společně
s námi vydáte do pravěku a budete mít jedinečnou
příležitost vyrobit si drátěné šperky, skleněné perly
nebo pracovat s hlínou na kruhu i v ruce. Hotové
nádoby si vyzdobíte podle vzorů a motivů, které
se objevují na pravěké keramice již v mladší době
kamenné. Zkušenými pomocníky nám budou opět
přátelé živé historie z o. s. Bacrie, kteří se zabývají
experimentální archeologií a řadu technik vám nejen
osobně předvedou, ale vše vás i velice rádi naučí.
Vstupné: 40 Kč/jednotlivec – cena zahrnuje
návštěvu výstavy i veškeré potřebné pomůcky
a materiály. Děti do 6 let zdarma. Na akci lze uplatnit
BONUS pro pravidelné návštěvníky
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI na téma MAMUT A JEHO LOVCI
Inspirujte se na výstavě Šaty dělaj´ pračlověka, kde se nejen dozvíte, jak žili lidé v pravěku,
ale na vlastní kůži si vyzkoušíte drtit obilí na kamenném žernovu, tkát na stavu nebo karetkování. Doma
své zážitky a představy o životě lovců mamutů můžete nakreslit nebo namalovat a přinést do Centra
Bohuslava Martinů, kde je vystavíme. Výtvarné práce
by se měly pohybovat v tématickém rámci období
pravěku a měly by zachycovat každodenní život
pravěkých lidí.
Soutěžní kategorie:
Kategorie A – mateřské školy
Kategorie B – I. stupeň základní školy
Kategorie C – II. stupeň základní školy
Pravidla:
Výtvarné práce mohou být vytvořeny libovolnou
technikou na papír (maximální velikost papíru A2)
Každá práce musí být označena následujícími údaji
o autorovi a jeho práci: jméno a příjmení, datum
narození, soutěžní kategorie, poštovní adresa jednotlivce.
Výtvarná díla je nutné doručit na adresu Městské
muzeum a galerie Polička, Tylova 114, Polička
572 01, nejpozději do 31. 3. 2011. Výtvarné práce budou vystaveny na chodbě Centra Bohuslava
Martinů jako součást výstavy a koncem dubna 2011
budou vyhodnoceny a nejpovedenější oceněny.
Od masopustního veselí k velikonočnímu
pondělí aneb Jak dříve lidé prožívali období
masopustu, půstů a Velikonoc…
14. února – 27. dubna 2011 ve třídě Bohuslava
Martinů
Ve třídě Bohuslava Martinů je pro vás připravena
drobná tematická výstava, která tentokrát přiblíží
zvyklosti a tradice spojené s obdobím přicházejícím
po svátku Tří králů – masopustem, velkou dobou
postní a Velikonocemi. Masopustní období je časem
hojnosti a zábavy končící tradičním průvodem maš-
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kar. Zájemci si budou moci prohlédnout originální
masopustní masky, dozví se něco o jejich symbolice
a o tom, proč se do nich lidé převlékali. Poté následuje doba postní trvající šest neděl, každá z neděl
má své charakteristické pojmenování. Dozvíte se,
proč se první říkalo Černá, jiné Kýchavá či Smrtná.
Kdo je Moréna, kde najdeme Smrtholku, proč se
do vsi nosí létéčko nebo co se jedlo v době postu
a co se jíst nesmělo. Období je zakončeno Velikonocemi, které má řada lidí spojené pouze s pletením
pomlázek a koledou. Na výstavě se naopak dozvíte,
jaké úkony a zvyky tomuto svátku jara předcházely.
Proč se o Bílé sobotě tlouklo do prahu, třáslo ovocnými stromy a nosily kříže do polí…
Doprovodný program k výstavě Od masopustního veselí k velikonočnímu pondělí
PROBOUZENÍ JARA – sobota 26. března od
13.00 do 16.00 hod. Tvořivé odpoledne bude věnované výrobě tradičních motivů, které souvisejí
s nadcházejícím jarem a blížícími se Velikonocemi,
a kterými si budete moci zkrášlit svou domácnost.
Děti naučíme nejen říkanku „Otloukej se píšťaličko…,
ale píšťaličku si z vrbového či jasanového proutí také
vyrobí. Pro dospělé je připravena tvořivá práce se
senem, kdy si pomocí kartonového základu vyrobí
ptáče, kuře, květinu nebo motiv podle své fantazie.
Vstupné: 40 Kč/jednotlivec – cena zahrnuje
návštěvu výstavy i veškeré potřebné pomůcky
a materiály. Děti do 6 let zdarma. Na akci lze uplatnit
BONUS pro pravidelné návštěvníky.
VELIKONOČNÍ INSPIRACE – sobota 9. dubna
od 13.00 do 16.00 hod. Tvořivá dílna bude věnovaná tradičním velikonočním zvyklostem. V průběhu
odpoledne můžete nejen přihlížet zdobení velikonočních kraslic, ale současně se mnohému přiučit
a vyzdobit si vajíčko podle své představy. Pro pány
je připravena ukázka pletení pomlázek z proutků.
Nebude chybět ochutnávka tradičního velikonočního pečiva. Chcete-li, přineste svůj ověřený recept na
beránka nebo mazanec nebo hotové pečivo a podělte se s námi o svá kulinářská tajemství.
Vstupné: 40 Kč/jednotlivec – cena zahrnuje
návštěvu výstavy i veškeré potřebné pomůcky
a materiály. Děti do 6 let zdarma. Na akci lze uplatnit
BONUS pro pravidelné návštěvníky.
Má vlast
19. února – 31. března 2011 v přednáškovém
sále Centra Bohuslava Martinů
Třetí ročník významného projektu, který vedle
rozsáhlé kulturní činnosti zahrnuje panelovou putovní výstavu, jež bude v letošním roce zpřístupněna
veřejnosti také v Poličce. Výstava představí vesnice,
které se v uplynulých letech zúčastnily soutěže
Vesnice roku a umístily se na předních pozicích
výsledného hodnocení. Mezi tyto vesnice patří také
nedaleká obec Telecí, která si ze soutěže odnesla
v roce 2001 Zelenou stuhu v péči o zeleň a krajinu,
v roce 2006 Cenu za vzorné vedení obecní kroniky
a v roce 2009 Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělským subjektem.
Stěna pro jedno dílo představí v březnu fotografie Josefa Dalíka. Výběr z tvorby je k vidění od
1. do 31. března 2011. Vstup volný.
Připravujeme na duben:
Radnice známá, ale nepoznaná – neobyčejné
zahájení letní sezóny v galerijních expozicích barokní radnice se v letošním roce uskuteční v sobotu 16. dubna 2011. Připravený bude opět bohatý
program pro všechny, kteří chtějí prozkoumat
zákoutí poličské radnice a prohlédnout si skvosty
galerijních sbírek. Těšit se můžete na netradiční
prohlídky výstavních sálů starého umění, kterými
vás provedou postavy z obrazů i samotní umělci v dobových kostýmech. Setkáte se s šlechtici
z rodu Hohenemsů, ocitnete se v dílně sochaře
V. E. Šaffa nebo rytce Michaela Renze. Po celou
dobu budete mít také jedinečnou příležitost nahlédnout do jindy nepřístupné komory nad gotickou kaplí v radniční věži, prohlédnout si můžete
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hodinový stroj a neobvyklý pohled do barokní
kaple sv. Františka Xaverského se vám naskytne
z oratoře v druhém patře…
Cesty za uměním – ve světě romantismu
Zajímáte se o památky české historie a chcete
znát odpovědi na následující otázky? Proč vytesal
Václav Levý umělou jeskyni Blaník u Liběchova?
Jaký vztah má Slavín u Tupadel k Walhalle u Řezna? Proč skončily bronzové sochy českých velikánů
z Tupadel v panteonu Národního muzeua? Co vše
obsahuje panteon ve skalním hradě Vranov u Malé
Skály? Co znamená runový nápis o kněžně Libuši?

Byly Ossianovy zpěvy vzácným dokladem keltské
poezie, nebo podvrhem? Odpovědět vám může
autobusový zájezd muzea v sobotu 21. května. Navazujeme na téma komponovaná barokní krajina
Albrechta z Valdštejna a Lednicko-Valtický krajinný
areál. Představeno bude sochařství romantického
historismu v krajině – bizarní sochařský útvar Blaník a Čertovy hlavy od Václava Levého u Liběchova
a skalní hrad Vranov s panteonem u Malé Skály.
Bližší informace jsou k dispozici v muzeu (přihlásit
se je třeba předem v muzeu). Nenechte si ujít nevšední zážitek – těšíme se na vás (www.cbmpolicka.cz, telefon 461 723 855).

OHLASY Z USA NA OBRAZOVOU GALERII HOHENEMSŮ
V roce 2009 se na poličskou galerii obrátilo
metropolitní muzeum umění v New Yorku (The
Metropolitan Museum of Art) s dotazem na obraz
Madony připisovaný Janu Gossaertovi. Rozvinula
se spolupráce, kdy bylo specializovaným pracovištěm ing. Kyncla z Brna zkoumáno i stáří dubové
desky, která tvořila podklad malby (pokud by
bylo dřevo mladší než rok úmrtí autora, nemohlo
by se jednat o jeho dílo).
V minulém roce došlo k výměně materiálů
o obrazu Svatojiřské posvícení 1608 s Yale University New Haven a Ohio State University Columbus
a německá verze naší publikace „Ztracené a opět
nalezené obrazy hohenemské galerie s příběhem
ztraceného syna“ byla zařazena v American Bibliographical Center Santa Barbara.
Jako novinku přinesl deník The New York
Times (26. 1. 2011) informaci o obrazu Zahradní
hostina Hohenemsů, „který se nachází v Městském
muzeu Polička v České republice“. Prodejní galerie Monroe Warshaw New York vypátrala totiž
v soukromé sbírce ve Francii přípravnou kresbu

k tomuto obrazu (fotografii jsme reprodukovali už
v našem katalogu, ale neznali jsme místo uložení
kresby). Novým majitelem je kabinet výtvarného
umění při akademii výtvarných umění v pařížském Louvre (Le Cabinet des amateurs de dessins
de l´Ecole des Beaux-Art). Spolupráce pokračuje.
Jak je vidět, vykročili jsme z Evropy, kde nám
věhlas od roku 1991 zajišťují zápůjčky obrazů
i německá verze katalogu „Obrazová galerie rodu
Hohenemsů“. Naše obrazárna byla v kontaktu
s odbornými institucemi z Belgie, Francie, Itálie,
Lichtenštejnska, Lotyšska, Německa, Nizozemí,
Polska, Portugalska, Rakouska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie. Pokud to shrneme
– restaurátorská, výstavní a publikační činnost naší
galerie se jistě vyplatila a vrací se nám nejenom ve
věhlasu v zahraničí, ale i ve finančních příjmech,
které v minulosti zajistily větší část restaurátorských prací bez účasti města. V minulém roce došlo k nové instalaci obrazárny v radnici – zveme
vás k návštěvě, nemáte to daleko.
David Junek

FESTIVAL PRO TIBET POLIČKA 2011

3. 3. čtvrtek – FILMY, 20.00 hod, Divadelní
klub
Arnaud Desjardins: Poselství Tibeťanů II Tantrismus
Dokument, Francie, 1967, 60 min.
Oba díly patří mezi vůbec první filmové dokumenty o tibetském buddhismu, poskytují unikátní
pohled na nejvýznamější mistry tibetského buddhismu krátce po jejich odchodu do exilu v Indii.
Roku 1963 se režisér setkal s Dalajlámou a získal
jeho podporu pro natáčení dokumentu o stále živoucím odkazu Tibeťanů i v období po čínském
převratu. Tantrismus se snaží přiblížit nejvyšší buddhistické učení, kde se pracuje s formami a dechem.
V dokumentárním snímku se můžete setkat s největšími mistry té doby, jako je 14. dalajláma, Dilgo
Kjence Rinpoče, 16. Gjalwa Karmapa, Dugpa Tupse
Rinpoče a další. První díl – Buddhismus - jste již
měli možnost vidět v Poličce v roce 2009.
Tibetan Homes Foundation: Semínka Tibetu
v Happy Valley
Dokument, Indie, 25 min.
Tibetan Homes Foundation je dobročinná
organizace založená Jeho Svatostí 14. dalajlamou
brzy po jeho útěku z Tibetu v roce 1959. Vznik
této organizace je odkazem zabíjení a ničení v Tibetu v 50. letech 20. století, poukazuje na jednu
z nejhorších lidských tragédií minulého století.
Dokument Semínka Tibetu v Happy Valley vykresluje život dětí v této exilové vesničce Tibetan

Homes Foundation od jejího vzniku až do roku
2009. V současné době ve vesnici žije kolem 2500
dětí. Díky dokumentu máte jedinečnou příležitost
nahlédnout do každodenních radostí, snů, povinností, ale i starostí dětí i dospělých. Seznámíte se
také s tím, jak se ve vesničce udržují tibetské tradice
a jak je možné dětem pomáhat i z Evropy.
Vstupné: 40 Kč
11. 3. pátek - TIBETSKÝ VEČER, Divadelní
klub
16.30 – 18.00 hod. - Na skok do Tibetu – odpoledne pro děti a rodiče
Program: tisk tibetských praporků, možnost
se nechat vyfotit v tibetském oblečení, výstava
fotografií, malování tibetských mandal, tibetský
obchůdek
19.00 – 20.00 hod. - přednáška o životě Tibeťanů
v exilových vesničkách, rozvojová a humanitární
pomoc Tibeťanům v roce 2010 - Mgr. Karin Majerová, o.s. M.O.S.T.
20.00 – 20.30 hod. - představení nové autobiografie 14. dalajlamy – Svoboda v exilu, tisk tibetských praporků
20.45 – 21.00 hod. - módní přehlídka tradičních
i moderních tibetských oděvů
21.00 hod. - film Hledání/The Search - film Tibeťana Pemy Tsetena o současném Tibetu, 90 min.
Během večera: ochutnávka tibetského čaje,
prodej výrobků od Tibeťanů z exilových vesniček, výstava fotografií z Himálají. Festival bude
provázet fotografická výstava o.s. M.O.S.T., kterou
můžete zhlédnout od 1. 3. – 30. 4. 2011 v Café net
restaurantu.
Vstupné: 50 Kč, změna programu vyhrazena.
Součástí Festivalu pro Tibet jsou workshopy „Co
nás čeká v Malém Tibetu?“ pořádané pro ZŠ a SŠ.

JEDEN SVĚT 2011 V POLIČCE 4. – 8. DUBNA
(pokr. na str.

liams. Filmař se v roce 2002 přestěhoval z rodné
Británie do Švédska a v novém prostředí si jen nesnadno hledá novou práci i přátele. Šeď všedního
dne nabourávají pouze pravidelné čtvrteční večery,
kdy navštěvuje stockholmský klub mužského synchronizovaného plavání.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů
Čtvrtek 7. dubna – TVÁŘE KORUPCE aneb
o lidských právech Jeden svět, konaný pod záštiobrázky z Ruska
tou Václava Havla a pořádaný společností Člověk
18.00 – Divadelní klub - 50/70 Kč
v tísni, je v současnosti největším lidskoprávním
ZLOČINCI PODLE ZÁKONA, režie: Alexander
filmovým festivalem na světě. Každoročně ho Gentelev, Izrael, 91 min.
navštíví více než sto tisíc diváků. Polovinu z nich
O životě se neučili ve školách, ale v kriminále.
tvoří publikum regionálních festivalů, které se
Tam si také vybírali své budoucí spolupracovníky.
letos rozjedou ve třiatřiceti českých a moravských
Tetování jim neslouží jako ozdoba, ale jako projev
městech. Jedním z těchto měst je také Polička, kde
pohrdání autoritami a znak příslušnosti ke své
festivalový program zajišťuje občanské sdružení
vězeňské kastě a její hierarchii. Nikdy normálně
Pontopolis.
nepracovali, přesto jsou milionáři. A jsou na to
Filmy Jednoho světa přinášejí komplexní in- náležitě pyšní. Řeč je o hlavních postavách znepoformace týkající se celého spektra lidskoprávních, kojivého dokumentu Alexandra Genteleva, jemuž
zahraničněpolitických a společenských témat. se podařilo získat důvěru několika vorů v zákoně,
Důležitou součástí Jednoho světa jsou debaty
čelních představitelů ruskojazyčného podsvětí.
po projekcích s filmovými hosty, debatní večery
Jejich nebývale otevřené výpovědi, společně
s odborníky, projekce pro základní a střední školy
s archivními záběry z ruských věznic či ukázkami
a další celoroční aktivity pro veřejnost.
„mafiánských radovánek“, podávají velmi komplexV rámci projektu Promítej i ty! byly v lednu
ní a ucelený pohled na rozvoj organizovaného
a únoru promítnuty vybrané festivalové filmy loň- zločinu v Rusku.
ského roku. První dubnový týden proběhne v PoSTALIN. PROČ NE?, režie: Kiril Sakharnov, Rusličce hlavní program filmového festivalu. Jeden
ko, 14 min.
svět nabídne jak projekce pro veřejnost, tak spe„Kdys volnost jak slunce nám zářila v dáli, k ní
ciální nabídku filmových projekcí pro žáky a stu- veliký Lenin nás bouřemi ved; a věrnosti lidu vždy
denty na základních i středních školách v Poličce
nás učil Stalin, nás učil jít v práci i hrdinství vpřed.“
i širokém okolí. Promítání pro školy bude probíhat
Tento výňatek ze sovětské hymny z roku 1943
v průběhu celého týdne a to hned na dvou místech
zdobí zdi moskevské stanice metra Kurská. V roce
zároveň – v Divadelním klubu a Centru Bohuslava
2009 byl nápis obnoven v rámci nákladné rekonMartinů. Projekce pro veřejnost se uskuteční ve
strukce. Autoři dokumentu se rozhodli zjistit, co
středu, čtvrtek a pátek, tedy 6. – 8. dubna v Diva- o tom míní řadoví Moskvané a v náhodné anketě
delním klubu.
se ptali lidí, jaký mají názor na historickou postavu
Jednou ze zásad Jednoho světa je i heslo „Více
Stalina. „Stalina můžeme vinit z jediného, a sice,
než filmy!“. Po zhlédnutí filmů proto následují de- že po sobě nezanechal nástupce,“ dozvídají se
baty s festivalovými hosty, experty na dané téma. mimo jiné. Snímek prozrazuje, že někdejší sovětV letošním roce se můžete těšit na režisérku filmu
ský diktátor, za něhož bylo v politických procesech
Pozemšťané, koho budete volit? Lindu Jabloneckou, popraveno na milion nevinných lidí, se v Rusku
Lenku Lovicarovou – ředitelku festivalu v regio- dodnes těší kultu osobnosti.
nech, Jiřího Soukupa – seniorského atleta, debatéSPRAVEDLNOST PRO SERGEJE, režie: Hans
ry z Transparency International a mnohé další.
Hermans / Martin Maat, Rusko / Velká Británie,
Součástí festivalu budou také výstavy Glopolis
64 min.
klima – Adaptace na nepřízně osudu (Fotografie
Současné Rusko čelí mnoha problémům. Jedním
s texty o tom, jaké mají vliv klimatické změny na
z nich je korupce, která si jako mor prožírá cestu
rozvojové země.) a 1000 families (Fotografie rodin
napříč státní správou a úřady. Přesto se stále najde
z různých koutů světa).
mnoho lidí, kterým otřesná situace není lhostejná.
Mezi takové občany patřil daňový právník Sergei
KOMPLETNÍ PROGRAM:
Magnitsky. Při své práci odhalil největší daňový
únik v historii Ruska. Když celou věc nahlásil na
Středa 6. dubna – VĚKU NAVZDORY aneb
příslušných úřadech, čekala ho překvapivá reakce.
sport jinak
Místo vyšetřování daňového úniku byl převezen
18.00 – Divadelní klub - 50/70 Kč
do nápravného nařízení, ve kterém v listopadu
NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ, režie: Jan Tenhaven, roku 2009 ve velkých bolestech zemřel.
Německo, 90 min.
Citlivé, formálně vytříbené a místy úsměvné
Pátek 8. dubna – PANORAMA aneb večírek
portréty představují pět atletů, kteří se ve skrompro každého až do rána
ných podmínkách připravují na 18. mezinárodní
18.00 – Divadelní klub - 50/70 Kč
seniorské mistrovství světa ve finském Lahti. Tvůrci
HAITI- zemětřesení zblízka, režie: Nadine Pesnímku nám výmluvně ukazují, kolik zdravého du- queneza, Kanada, 87 min.
cha, svěží mysli a obdivuhodné kondice je možné
Během ničivého zemětřesení v lednu 2010 zeuchovat ve starém těle; ať jde o stoletého Vídeňana
mřelo na Haiti přes 250 000 lidí, dalších 300 000
Alfreda Proksche, který ve volném čase maluje
bylo zraněno a jeden a půl milionu jich zůstalo
ženské akty, 94letou italskou diskařku Gabre Gab- bez domova. Pomoc humanitárních organizací
ric-Calvesi, 93letého sveřepého sprintera ze Stockholmu Herberta Liedtkeho či 82letého skokana do
výšky Jirku Soukupa z Hradce Králové.
Trailer: http: //www. jedensvet. cz/2011/
novinky/526-jeden-svet-zahaji-film-na-stupnichvitezu. htm
PLAVOU V TOM, režie: Dylan Williams,
Švédsko/Velká Británie, 70 min.
„Bylo mi čtyřicet, můj život postrádal jakýkoli
nádech rokenrolu a netušil jsem, kam vlastně směřuji,“ popisuje své pocity na prahu středního věku
režisér snímku a jeho hlavní postava, Dylan Wil-

z řady zemí celého světa včetně Člověka v tísni na
sebe nenechala dlouho čekat. I pro hodně zkušené humanitární pracovníky však byla haitská mise
velmi tvrdou zkouškou.
POZEMŠŤANÉ, KOHO BUDETE VOLIT?, režie:
Linda Jablonská, Česká republika, 40 min.
„Paroubku, koho budeš volit?“ volá na dnes již
bývalého předsedu ČSSD na mítinku strany v Litoměřicích Aleš Koudela. Spolu s dalšími muži a ženami patří do tvůrčí skupiny občanského sdružení
Inventura, které se zabývá podporou a prezentací
umělecké a publicistické tvorby lidí s mentálním
handicapem. Režisérka Linda Jablonská s nimi
natočila dokument, který mapuje veřejný prostor
před volbami do Poslanecké sněmovny v roce
2010.
NAŠE ŠKOLA, režie: Mona Nicoara, USA/
Švýcarsko, 90 min.
Snímek Naše škola je příběhem o vztazích
mezi Romy a většinovou populací v malém městě
na severu Rumunska. Dokument sleduje očima tří
romských dětí jejich snahu vymanit se z okovů
společenské segregace.
THEMBI, režie: Jo Menell, Jižní Afrika, 48 min.
V Jihoafrické republice žije v současné době
přes pět milionů lidí nemocných AIDS. Většina
z nich o své nemoci nechce mluvit. Tito lidé jsou
přesvědčeni, že v momentu, kdy byli diagnostikováni jako HIV pozitivní, jejich život ztratil smysl.
To ale neplatí pro mladou africkou dívku Thembi,
disponující nezdolnou energií, bezprostředností,
smyslem pro humor a hlavně vůlí pokusit se prolomit hradbu mlčení, která v její zemi tuto nemoc
obklopuje.
Z KOLA VEN – CO ZA TÍM JE?, režie: Jaroslav
Vojtek, Slovensko, 30 min.
Jožko žije se svou rodinou a se psem Nemem
v polorozpadlém domku o jedné místnosti poblíž
frekventované silnice kdesi na Slovensku. Jako bývalý feťák je na odvykací kúře a chodí si pravidelně
vyzvedávat své dávky metadonu. Rodinu živí matka, která nabízí u silnice sexuální služby. Režisér
Jaro Vojtek ukazuje příběh rodiny, již ovlivnilo
především otcovo gamblerství.
VE JMÉNU RODINY, režie: Shelley Saywell, Kanada, 90 min.
Podle zpráv OSN dojde na světě asi k pěti tisícům vraždám ze cti ročně. Převážná část těchto
zločinů se odehraje na Blízkém východě a v jihovýchodní Asii, nevyhýbají se však ani západnímu
světu.
NEBE, PEKLO; režie: David Čálek, Česká republika, 82 min.
Dokumentarista David Čálek přináší ve svém
nejnovějším snímku (natočeném v produkci
HBO) filmovou mozaiku čtveřice lidí rozdílného
věku, zaměření i povolání, kteří objevili rozkoš
v bolesti a svou neobvyklou vášeň nepotlačují ani
neskrývají.
FREEDOM RIDERS, režie: Stanley Nelson, USA,
113 min.
V květnu roku 1961 se vydaly dvě skupinky
mladých lidí složených z bělochů a afroameričanů
vnitrostátními autobusovými linkami z Washingtonu na jih USA. Členové aktivistické skupiny, kteří si
říkali Freedom Riders chtěli upozornit na rasistické
zákonodárství některých amerických států podporujících segregaci. Po příjezdu na tzv. hluboký Jih,
tradiční baštu šovinistických zákonodárců, dav autobusy aktivistů vypálil a studenty zlynčoval.
MANŽELKA ZA PADESÁT OVCÍ, režie: Nima
Sarvestani, Švédsko, 52 min.
Mnozí afghánští muži vyznávají radikální islám a ctí tradici obchodu s manželkami mladšími
o generace, se kterými někdy nejednají lépe než se
psy. To je také případ šestnáctileté Sabere, které
v sedmi letech zemřel otec a osvojil si ji blízký příbuzný. Když bylo dívce deset, prodal ji o čtyřicet
let staršímu Tálibánci, jenž ji čtyřikrát přivedl do
jiného stavu.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím půdní prostor pro půdní vestavbu
v Poličce. Nejsem RK. Tel: 774 726 366.
•
Koupím chalupu nebo pozemek do 20 km od
Poličky. Nejsem RK. Tel: 774 726 366.
•
Prostorný světlý ŘRD v klidné lokalitě Poličky.
Nabízíme k prodeji třípodlažní zděný řadový dům
k příjemnému bydlení, bez nutnosti rekonstrukce.
Kontakt: 739 050 036 po 18. hod.
•
NOVINKA!!! HOTOVÁ JÍDLA STERILOVANÁ.
Bez konzervantů a E, pro děti od 1 roku. Skladování
při teplotě do +29°C, záruka 1 rok. Rychlá a jednoduchá příprava. Velice vhodné na cesty, akce i domů.
Dobré ceny, velká porce za 50 - 60 Kč. NEZATĚŽUJ
ŽENU - KUPUJ EXPRES MENU. CK KO-TOUR, Riegrova 52, 461 724 662, 605 592 562.
•
Kosmetické STUDIO V, obchodní dům Ponas,
otvírá další provozovnu v přízemí - PEDIKÚRA
- masáž nohou, gelové nehty, lakování, zdobení, parafínové zabaly – výhodné balíčky. Dále nabízím
NEINVAZIVNÍ LIPOSUKCI – odbourání tuků, METABOLICKÁ PORADNA, RADIO 4 – zpevňování
pokožky, TRVALÉ ODSTRANĚNÍ CHLOUPKŮ, PERMANENTNÍ MAKEUP. Prodej LÉKAŘSKÉ kosmetiky
SynCare. Připravuji MODELÁŽ NEHTŮ. Leona Voráčová, www.studiov.ic.cz, 773 602 224.
•
Cukrárna – kavárna „Dobrotovo kafíčko“ obnovuje provoz od 1. 3. 2011 na nové adrese Riegrova
č. 3 (u Tylova domu). Těšíme se na vaši návštěvu.
•
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky,
bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky
- větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím
v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tiskárna@komurka.cz nebo tel.: 724 22 92 92.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan Fajmon, 603 782 573.

Obec Pomezí nabízí
k pronájmu byt 3+1
Pronájem bytu je vázán na funkci správce kulturního domu. Své žádosti zasílejte písemně
na OÚ Pomezí. Tel.: 461 729 804

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

SPORTOVCI SVITAVSKÉHO OKRESU SLAVILI
Až po balkón zaplněný sál Tylova domu
byl v úterý 1. února večer již potřetí svědkem
slavnostního vyhlášení výsledků ankety o nejúspěšnějšího sportovce regionu Svitavska. Ceny
vítězům předávali představitelé okolních měst.
Za Poličku to byla místostarostka Marie Kučerová,
mezi předávající patřila i radní Pardubického kraje
Ing. Jana Pernicová. Večer moderoval již tradičně
Radek Šilhán.
Nejúspěšnějším sportovcem se díky svým vynikajícím výsledkům dosaženým v roce 2010 stal

Karolína Kašparová, vítězka žákovské kategorie

travní lyžař TJ Slovan Moravská Třebová Lukáš
Kolouch. Juniorský mistr světa z íránského Dizinu zvítězil nejen podle odborné komise, ale i ve
čtenářském hlasování a stal se sportovní hvězdou
Svitavského deníku. Jeho trenér Daniel Mačát se
stal zároveň trenérem roku.
Z poličských se mezi dorostenci dobře umístili Šárka Kučerová (moderní sportovní karate
Polička) a Michal Štěpánek (sportovní lezení, HK
Polička).
Poličští sportovci zabodovali nejlépe v kategorii žáků, kde obsadili tři místa z pěti vyhlašovaných. Třetí byl Jaroslav Knettig (skateboarding,
Sk8 Slalom Polička) a čtvrtá Tereza Vytlačilová
(atletika, Atletika Polička). O jejím nečekaném
úspěchu na únorovém Mistrovství České republiky
v halových vícebojích píšeme na jiném místě. Suverénně tuto kategorii vyhrála Karolína Kašparová
(kickbox, Aréna Vysočina Polička), která získala
v loňském roce dvě stříbrné a jednu bronzovou
medaili na mistrovství světa v kickboxu v Řecku
a tři zlaté medaile na mistrovství Evropy v Bulharsku. Cenu za mimořádný sportovní výkon získal
i její trenér Petr Gregor, který se může kromě
vynikajících trenérských výsledků, chlubit i svými
sportovními úspěchy. Na mistrovství světa 2010
v kickboxu v Řecku obsadil 2. a 3. místo, na mistrovství Evropy v Bulharsku získal zlato a stříbro.

ZPRÁVY ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE
Poslední série vzájemných zápasů základní
Do kolonky nepovedených, byť vítězných, se
části byla odstartována ve středu 19. 1. v Poličce. řadilo střetnutí Poličky se Skutčí v neděli 6. 2.
Hráči Spartaku sice nad „B“ Chocní zvítězili, ale
POLIČKA – SKUTEČ 5:4 (3:0, 0:3, 2:1)
hrou nenadchli jak diváky, tak sami sebe.
Branky: Krajíček 2, Švejda, D. Vápeník, Kubát
POLIČKA – CHOCEŇ „B“ 9:4 (2:2, 4:1, 3:1)
Poslední utkání základní části sehrál Spartak
Branky: Kubát 3, Havlíček 2, Nykl, D. Vápe- ve čtvrtek 10. 2. v České Třebové.
ník, Boháček, Mach
ČESKÁ TŘEBOVÁ – POLIČKA 3:7 (0:1, 2:3, 1:3)
Až na malé výjimky hra moc pohledná nebyla,
Branky Nykl 2, Boháček J. Kubát, Dvořák,
ale jak se říká, každý den není posvícení.
Veselý, Švejda.
V neděli 23. 1. hráči Poličky po dlouhé sérii
Konečná tabulka základní části:
vítězství okusili hořkost porážky. Podlehli v Lan1. Polička 63 b., 2. Lanškroun 48b., 3. Skuteč
škrouně, když v první třetině vedli již 0:4.
41 b., 4. Česká Třebová 41 b., 5. Choceň B 32 b.,
LANŠKROUN – POLIČKA 9: 6 (0:4, 7:1, 2:1)
6. Semechnice 21 b., 7. Čestice 6 b..
Branky: Vápeník D. 2, Boháček, Havlíček,
Spartak Polička postupuje přímo do semifiKubát, Jindra.
nále a bude čekat na soupeře z dvojic Lanškroun
Spartak odjížděl k utkání jen s 10 hráči.
– Čestice, Skuteč – Semechnice a nebo Č. Třebová
Jen v 11 hráčích odjížděl Spartak v neděli – Choceň B. Tato střetnutí se hrají na 2 vítězná
30. 1. do Opočna k utkání s mužstvem Sokola
utkání.
Semechnice.
Ve čtrnáctidenní pauze před závěrečnými
SEMECHNICE – POLIČKA 3:4 (0:3, 2:0, 1:1)
boji sehrál Spartak přátelské utkání s týmem ZH
Branky: Boháček Libor 2, Boháček Jan, Ku- PARDUBICE. Zvítězil 7:5 po brankách Kubáta 3,
bát.
Švejdy, Boháčka J., Havlíčka a Nykla.
Další mistrovské utkání sehrálo „A“ mužstvo
Tým ZH Pardubice by rád v příštím roce hrál
ve středu 2. 2. na přírodním ledě v Česticích.
v naší skupině II. krajské soutěže. Za zmínku
ČESTICE – Polička 3:7 (0:3, 1:1, 2:3)
stojí, že pardubický dres obléká Evžen Musil,
Branky: Boháček Jan 2, Boháček Libor, Kubát, kterému již dávno bylo 50 let, jeho syn a také syn
Havlíček, Vápeník D., Radiměřský.
ikony EATONU PARDUBICE Otakar Janecký.
Junioři: M. Třebová – Polička 4:5
SN Dorost: Polička – M. Třebová 2:3
Chotěboř – Polička 8:2, Polička – Hlinsko 4:3
Choceň – Polička 10:1, Polička – Choceň 6:2
Skuteč – Polička 6:5
SN Polička – Skuteč 4:3
Polička – Skuteč 3:5
St. žáci: Polička – Chrudim 8:0
Ml. žáci: Polička – Chrudim 4:2
Polička – Hlinsko 7:2, Polička – Hlinsko 13:0
Skuteč – Polička 4:7, Skuteč – Polička 0:4
3. třídy: Panteři Litomyšl – Lišáci Polička 2:11
Gepardi Litomyšl – Tygříci Polička 0:10
Lišáci Polička – Lvíčata Chotěboř 6:11
Pardubice – Lišáci Polička 7:5
Pardubice – Tygříci Polička 11:5
Výbor oddílu LH

��

ZPRÁVY Z POLIČSKÉ KOPANÉ – ZÁJMOVÉ KROUŽKY
SVČ MOZAIKA
Halové turnaje-starší přípravka-kopaná
Nový rok jsme nezačali šťastně. Na halovém
turnaji v Č. Třebové jsme chtěli navázat na 2. místo
z turnaje v Poličce, zůstalo však jen u přání.
V základní skupině jsme dokázali vyhrát hned
první zápas, ale to bylo vše. A tak, po velmi špatných výkonech ve zbylých zápasech, jsme obsadili
konečné 8. místo. To pro nás bylo velké zklamání.
Turnaj v Městečku Trnávka, kde jsme se utkali
s mužstvy našeho regionu, měl velmi vyrovnaný
průběh. Se slabšími soupeři jsme si vcelku jasně
poradili. Litomyšli a M. Třebové jsme byli více než
vyrovnaným soupeřem. S trochou štěstí jsme mohli
hrát finále. Souboj o 3. místo přinesl vnikající a dramatický zápas s penaltovým rozuzlením. Bohužel
jsme v něm podlehli, již po druhé v této sezoně,
mužstvu Litomyšle.
Na turnajích bojovali tito hráči: Hejl, Vojta,
Šauer, Demel, Hynek, Valouch, Čori, Mužíková,
Kocanda, Báča.
V Trnávce jsme získali individuální ocenění pro
nejlepšího střelce turnaje, jíž se stala K. Mužíková
Radek Mlynář

MLADÍ POLIČŠTÍ FOTBALISTÉ ZNOVU
S MEDAILÍ
V neděli 23. 1. 2011 se naši nejmladší zástupci
poličského fotbalu účastnili halového turnaje mladších přípravek v Bystřici nad Pernštejnem.
První zápas po trochu ospalém výkonu z naší
strany skončil remízou 1:1. Ve druhém zápase již
kluci nezaváhali a zápas vyhráli 2:0. Stoupající
formu potvrdila výhra 4:0. V dalším zápase, proti
domácím, utekl klukům začátek a než se nadáli,
prohrávali dva nula. Po několika minutách sice
snížili, ale domácím se podařilo vedení ubránit.

PLAVÁNÍ PRO BATOLATA

V následujícím zápase proti Vrchovině (pozdější
T. E. S. s. r. o. – Plavecká škola nabízí kurz
vítěz celého turnaje) si kluci vybrali celou náruč „plavání“ pro batolata doma ve vaně, AQUABAfotbalové smůly. Byli lepším týmem na hřišti, ale
BY od tří měsíců do šesti měsíců věku dítěte,
soupeř snad z jediné střely, která vylétla ze skru- s následným pokračováním v krytém plaveckém
máže těl těsně před brankou, skóroval a vyhrál 1:0. bazénu v Poličce
Poslední zápas byl rozhodující. Po výhře 1:0 získali
bronzové medaile a všichni, včetně trenérů, nadmíru spokojeni a plni dojmů z krásně strávené neděle
plné fotbalu odjeli domů.
VÝSLEDKY POLIČKY:
Polička-Jimramov
1:1
Branka: Thanh Dat Vu
Polička-Nedvědice
2:0
Branky: Mitáš, Valouch
Polička-Bystřice
1:2
Branka: Mitáš
Polička-Rožná
4:0
Branky: Valouch, Dospíšil, Doležal, Lajžner
Polička-Vrchovina
0:1
Polička-Ždírec
1:0
Branka: Valouch
Formou her a říkanek jsme pro vás a vaše
POŘADÍ TURNAJE: 1. Vrchovina Nové Město na
děťátko připravili nenásilné seznámení s vodním
Moravě, 2. SK Bystřice nad Pernštejnem, 3. SK Po- prostředím a jeho fyzikálními zákony. Cílem
lička, 4. Ždírec nad Doubravou, 5. Sokol Jimramov, těchto kurzů je naučit pracovat dítě s reflexním
6. SK Rožná, 7. SK Pernštejn Nedvědice
zatajením dechu, výdechy do vody, umět se ve
SESTAVA POLIČKY:
vodě orientovat, potápět a udržet se na hladině
Lajžner, Tůma, Doležal, Vu Thanh Dat, Dospíšil, v poloze naznak. Starší děti se postupně připraPejchar, Slezák, Valouch, Mitáš
vují na výuku plaveckých pohybů.
Zkušenosti jsou takové, že děti „plavající“ jsou
V sobotu 12. 2. 2011 se mladší přípravka po- zdravější, pohybově zdatnější, lépe jedí a spí.
ličského fotbalu zúčastnila v rámci zimní přípravy
Lépe si zvykají na kolektiv.
halového turnaje v Lanškrouně. Po dobrém fotMaminky nebo tatínkové si zpestří se svým
balovém výkonu a spoustě neproměněných šancí
děťátkem volné chvíle a přispějí tak k utužovájsme skončili na 5. předposledním místě. Přesto
ní zdraví a k zlepšení jeho psychomotorického
je nutné kluky pochválit za jejich bojovný výkon, vývoje.
který někteří nesváděli pouze s hráči soupeře ale
Zatoužíte-li připojit se se svým děťátkem
i se začínající chřipkou.
k „plavání“ a vychutnat radost z pohybu ve vodV rámci tohoto turnaje jsme získali jedno indivi- ním prostředí a navodit sobě i dítěti šťastně prožiduální ocenění a tím byla cena za nejlepšího bran- té chvíle, máte-li chuť a trpělivost a i rodičovskou
káře. Na jeho výkonech, které během turnaje před- lásku, přihlaste své dítě na kurz AQUABABY.
váděl, má velký podíl trenér, pan Bohumil Řehůřek,
• Kurz pro děti ve věku od třech měsíců – půl
který se ve svém volném čase věnuje našim malým
roku (doma ve vaně)
brankařským nadějím, za což mu patří veliký dík.
• Kurz pro děti od půl roku – do jednoho
Sestava: Lajžner Marek, Tůma Jiří, Zahoran
roku
Pavel, Pejchar Štěpán, Thanh Dat Vu, Slezák Jakub,
• Kurz pro děti od l roku – do tří let
Mach Adam, Doležal Filip.
Polička - Choceň 1:1 Zahoran, Polička - JablonPlavecké kurzy jsou vedeny školenými inné n. O. 0:1, Polička - Ústí n. O. 0:1, Polička - Ru- struktorkami. Výhodou je, že děti „plavající“
doltice 1:0 Doležal, Polička - Lanškroun 0:3 Roman
doma ve vaně pod vedením Plavecké školy PoLajžner, Jan Karlík
lička automaticky přecházejí na plavecký bazén
v Poličce do prostředí vyhovující batolatům stále
pod vedením školených instruktorek.
Lektorka kurzu: Kmošková Jitka
Garance kurzu: MUDr. Jílková Danuše
Počet lekcí jednoho kurzu: 15 až neomezeně
Kurzovné: dle platného ceníku
Vybavení dětí doma ve vaně: hračky bez otvorů
Vybavení dětí a rodičů na bazénu: vlastní
plavky (děti s gumičkou v nohavičkách), velké
osušky, tělový šampon, krém na ošetření pleti
po plavání, tampon na vysušení oušek, vyplněná
a potvrzená přihláška – závazná dohoda.
Bližší informace a přihlášky se závaznou dohodou získáte v Plavecké škole, Nádražní 775, Polička
– tel.: 461 724 631, 737 867 342,731 020 030
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NEČEKANÝ ÚSPĚCH TEREZY VYTLAČILOVÉ
Ve dnech 11. – 13. února proběhlo v Praze v hale Otakara Jaroše ve Stromovce Mistrovství České
republiky v halových vícebojích všech věkových
kategorií. Poličskou atletiku zastupovala v kategorii
dorostenek, do které od 1. ledna postoupila, Terezka Vytlačilová. Do Prahy odjížděla po tříměsíční
přípravě s původním cílem dosáhnout 3 275 bodů
a umístění do 6. místa, ale události posledních dnů
celou situaci velmi zkomplikovaly, neboť 4. února
o pololetních prázdninách se dostavila na trénink
s příznaky chřipky. Okamžitě jsme zahájili intenzivní léčbu a upravili k mé nelibosti tréninkový plán.
Týden před vrcholem halové sezóny se nic horšího
přihodit nemohlo, ovšem podařilo se zdravotní stav
udržet v rozumných mezích a po kratičkém volnu
od pondělí 7. února jsme zahájili závěrečnou etapu
přípravy lehkým tréninkem, v úterý 8. února jdeme
běhat úseky na dráhu školy Na Lukách, teplota na
bodu mrazu, vítr jako na Sibiři, chceme-li slušně
uspět, není jiná možnost, ve středu a ve čtvrtek jen
lehké, na techniku zaměřené tréninky. Jen rýma prozrazuje, že nás chtěly pozlobit RNA viry.
Že neštěstí nechodí nikdy samo, se naplno ukazuje 11. února ráno, Terezka má první start v 11.15
h, jedeme s 1,5 h rezervou na desátou, aby nás nic
nemohlo zaskočit, ale… Navigace ukazuje 3 400 m do
cíle naší cesty a dostáváme se do „pražské“ zácpy, na
kterou neplatí ani Gutalax. Uklidňuji sebe i Terezku,
máme „velkou“ rezervu a je to „jen“ 3,5 km. Hodina
utekla a my se posunuli o pouhých 500 m, končí právě prezentace a my v zácpě, volám kolegovi z Nového Města nad Metují Aleši Žďárskému, ať nás odprezentuje a vyzvedne číslo, to se mu opravdu podařilo.
Konečně se zácpa malinko uvolňuje, ale radost netrvá dlouho, po 500 m je to stejné. Rychle se rozhoduji,

drze jako pražský taxikář to riskuji a i za cenu blokace tramvajového provozu a za značné nevole řidiče
tramvajové soupravy jedu po kolejích. Nečekaně se
objevuje volná cesta bohužel jednosměrkou. Terezka
se v autě již strojí a obouvá - je jasné, že stihneme-li start, tak nebude čas na rozcvičení. Konečně se
blížíme k poslední křižovatce. Červená světla na vlakovém přejezdu blikají, než spadnou závory, tak jsme
naštěstí na druhé straně. Na dva mladé příslušníky
městské policie vrhám vševysvětlující pohled. Pochopili, děkuji. Přesně 15 minut před startem jsme u haly,
auto ještě nestojí a děvče již běží pro číslo a připravit
se. Ostatní pak nesu za ní po zaparkování.
Terezka tím přišla o start v prvním běhu, běží
až ve třetím s nejslabšími soupeřkami, ale tentokrát
to byl vstřícný krok technického delegáta, abychom
měli čas se nadechnout. Snad nervy posledních
minut působily pozitivně na motivaci? První start
se, jak na potvoru nezdařil, to je snad poslední třetí
smůla v řadě. Konečně výstřel a Terezka běží opravdu technicky dobře a s přehledem vítězí ve třetím
běhu. Ani jeden z nás nevěří času na světelné tabuli.
9,28 po korekci dokonce 9,26 - nový osobní rekord,
super začátek a průběžné 7. místo. Po 40 minutovém
oddechu výška, naše dnes nejslabší disciplína, ale
výkon 148 cm je letošní maximum, byť průběžně to
znamená pokles na 10. místo, což odpovídá původním kalkulacím. Jsme tedy již plně v pohodě. Krátká
pauza a naše parádní disciplína koule, první pokus
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nic moc 10,96, ale bude to lepší. Druhý pokus je již
technicky výrazně lepší, 11,27 ale nestačí. Krátká
porada u hrazení, poslední pokyny a rady, teď nebo
nikdy. Soustředění a vrh 11,87 znamená nový „osobák“ a posouvá Terezku na průběžně na 4. místo,
konečně si jí všímá komentátor. Následuje delší pauza s odpočinkem ve „spacáku“, aby již ve čtvrté dálce
děvče udrželo dalším „osobákem“ 516 cm průběžné
4. místo a před poslední osmistovkou naději na „placku“. Odstup je ale značný, vede mistrně republiky
z roku 2010 Adéla Novotná, před mojí favoritkou
Pavlínou Březinovou a Karolínou Hlavatou. Jdeme

vyklusnout ven, při návratu již rozhodčí píská na
svlékání před startem prvního běhu. Prvních sedm
závodnic z průběžného pořadí běží ve třetím běhu.
Na tuto chvíli jsme se připravovali tři měsíce a nebýt
virů týden před startem, tak… Terezka se rozhodně
pokusí o nemožné. Rozběh při dodržení všech taktických pokynů vyhrává ve vynikajícím čase 2:27,54,
už 60 m před cílem okem procházím pořadí a vím,
Terezka získá medaili, ona se zatím raduje jen z toho,
že to má za sebou. Při oznámení konečného pořadí
to jaksi nechápe: „Před posledním během vedoucí
mistrně a reprezentantka Adéla Novotná je až čtvrtá a já jsem třetí???“ Z ženských kategorií běžela rychleji
jen Eliška Klučinová, nová mistrně v kategorii žen
a naše úspěšná reprezentantka.
Co dodat, byla to jízda, za Terezkou zůstaly tři
mistryně republiky: Chládková, Broumová a zmíněná Novotná. Dvě závodnice před ní jsou o rok
starší a letos končí v dorostu. Jak je vidět, má to
smysl i v poličských podmínkách pokračovat, když
Terezka odmítla nabídky sportovních gymnázií
i pražské Dukly. Jen bychom byli vděční za sponzorskou podporu na přípravu, vždyť víceboj je z atletiky nejnáročnější na finanční zabezpečení. Dnes
již potřeby přesahují možnosti oddílu i maximálně
obětavé rodiny.
Jaroslav Kacálek

KURZY PLAVECKÉ ŠKOLY
Plavecká škola vás zve k návštěvě těchto
kurzů: platnost od 1. března. 2011
Pondělí:
16.00 - 17.00 hod. přípravka ORKA
Zdeněk Jandík
16.00 - 17.00 hod. Delfínek 6-8 let,
Lukáš Kmošek
17.00 - 18.00 hod. zdokonalovací kurz st.žáci
Lukáš Kmošek
17.00 - 18.00 hod. plavecký oddíl A+B ORKA
Zdeněk Jandík
Úterý:
13.45 – 14.15 hod. veřejnost pro děti
od 0,5-1rok -Pulečci malý b.
Jitka Kmošková
13.45 – 14.15 hod. veřejnost pro děti
od 1,5-3 let - Vodníčci velký b.
Zita Nešťáková
14.15 – 14.45 hod. veřejnost pro děti
od 1,5-3 let – Vodníčci malý b.
Zita Nesťáková
14.45 – 15.15 hod. Medúzky malý b.
Zita Nešťáková
15.30 - 16.30 hod. plavání hrou - Kapříci
Zita Nešťáková
*16.30 – 18.00 hod. pl. oddíl Žďár
nad Sázavou 3 dráhy
19.00 – 20.00 hod. Aquaerobic
Gabriela Svobodová
Středa:
plavání kojenců a batolat malý bazén
12.30 – 13.00 hod. - Pulečci
13.00 – 13.30 hod. - Pulečci
13.30 – 14.00 hod. - Pulečci
Jitka Kmošková
14.00 – 14.30 hod. plavání kojenců
a batol. mal. b.–Medúzky
Zdena Šemberová
14.45 – 15.45 hod. cvičení a pl.
pro těhotné-Aquagravidibic
Zdena Šemberová
15.45 -16.30 hod.veřejnost pro děti od 1,5-3 let
– Vodníčci – velký b.
Zdena Šemberová
15.45 -16.30 hod. rodiče s dětmi
od 3 let – Želvičky - velký b.
Martina Jiráňová

16.30 -17.00 hod. veřejnost pro děti
od 1,5-2roky - Vodníčci - malý b.
Zdena Šemberová
16.30 – 17.30 hod. Delfínek 5-6 let.
Martina Jiráňová
16.15 – 17.30 hod. plavecký oddíl Orka
Zděněk Jandík
*17.30 – 19.00 hod. veřejnost 2 dráhy
plavčík
17.30 – 19.00 hod. pl. oddíl Žďár nad Sázavou
2 dráhy
19.00 – 20.00 hod. kondiční plavání veřejnost
plavčík
pátek
*16.00 – 17.30 hod. pl. oddíl Žďár
nad Sázavou 4 dráhy
*18.30 – 20.00 hod. pl. oddíl Žďár
nad Sázavou 1 dráha
*18.30 – 20.00 hod. kondiční plavání 3 dráhy
plavčík
Pulečci 6 – 12 měsíců, Medúzky 1 – 1,5 roku,
Vodníčci 1,5 – 3 roky, Želvičky 3 – 5 let, Kapříci 4
– 7 let, Delfínci 5 – 8 let
Důležité upozornění: *novinka, změna
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
může zakoupit permanentku na pět až patnáct
vstupů. Platnost permanentky je l rok od zakoupení. Srdečně zveme začátečníky i pokročilé, přijďte
mezi nás, vyberte si z naší nabídky. Těšíme se na
každého.
Využijte rodinné pasy při návštěvě jednotlivých
vstupů na bazén, saunu, plavání kojenců a zimní
stadion.
Informace podá vedoucí plaveckého bazénu
Jitka Kmošková, tel. 461 725 631, 461 722 284, mob.
tel. 737 867 342.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem.
Důležité upozornění: Rodiče, příbuzní a známí
mohou ve výjimečných případech v době trvání
kurzů na bazén pouze ve sportovním oblečení,
z hygienických důvodů se musí osprchovat! Musí
mít ZAPLACENÉ VSTUPNÉ dle platného ceníku

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE RS VYSOČINA POLIČKA - ZÁKLADEM ÚSPĚCHŮ JE POCTIVÁ PRÁCE
V sobotu 29. ledna se konala výroční členská
schůze Rybářského sdružení Vysočina Polička. Po
zahájení přítomní uctili minutou ticha památku
těch přátel, kteří v uplynulém roce navždy opustili
jejich řady. Po volbách komisí se slova ujal hospodář
sdružení Jaroslav Martinů, který přednesl zprávu
o výsledcích v uplynulém roce a nastínil stěžejní
úkoly pro tento rok.
Konstatoval, že vzhledem k celosvětové hospodářské krizi byl velmi náročný, ale po rybářské
stránce nadmíru úspěšný. Do revírů bylo vysazeno
60 000 kusů ryb o celkové váze 742 metráků, z toho
588 centů kaprů, 114 centů pstruhů a sivenů, 40
centů amurů, štik okounů aj. Cena zarybnění činila
5 mil. Kč. Za roční povolenky bylo vybráno 1,7 mil.
Kč, za denní 1,6 mil. Kč. Další peníze byly získány
aktivitami členů. Podle předběžných propočtů se
očekává, že domácí i hostující rybáři ulovili celkem
700 q ryb, zbytek (po odpočtu ztrát uhynutím) zůstal ve vodách. Připomněl, že za uplynulé dvacetileté
období se zvýšilo zarybnění revírů z 20 metráků na

současných 740 q, rozpočet se zvýšil z někdejších
a úspěšné dokončení oprav rybníka v Pomezí, za100 000 Kč na nynějších 7 milionů Kč.
dání projektu na vybudování nové výpustě a bezO tom, že revíry jsou bohatě zarybňovány, svěd- pečnostního splavu na rybníku ve Stašově a jednání
čí úlovky trofejních kusů. Největší sumec, a největší
o získání dotace na tuto akci. V neposlední řadě
ryba v historii sdružení, vážil 44 kg. Byla ulovena
nezapadnout do dluhů a udržet dobré kamarádské
desítka kaprů o váze 10 – 15 kg, desítky štik kolem
vztahy.
jednoho metru, desítky kapitálních pstruhů o váze
„Jsem přesvědčen, že v rybařině zdaleka nejde jen
kolem 8 kg. Ve srovnání s ostatními je RS Vysočina
o úlovky, ale též o duševní a fyzické zdraví lidí, o ponaprostou jedničkou.
tkávání s kamarády a možnost trávit volný čas sám
Základem těchto úspěchů je obětavá práce mno- nebo s rodinou. Dnešní stav je důsledkem falešného
ha členů sdružení, jimž náleží jmenovité poděková- životního stylu, nezájmu mládeže, která raději tráví
ní za organizaci závodů, výkon funkce rozhodčích, volný čas sezením u počítače,“ zdůraznil J. Martinů.
zpracování výsledků a úlovků, prodej povolenek,
V další části se zmínil o zájmu mnoha významevidenci brigád, údržbu rybníků, sekání ledu na
ných lidí z republiky stát se členy sdružení a zdůrybnících, vánoční prodej kaprů, navážení ryb do
raznil, že práce RS Vysočina může být vzorem pro
revírů, výkon funkce rybářské stráže. Nejaktivnější
mnohé další spolky, svazy a možná i pro politiky.
z nich, kteří se na tom podíleli bez nároku na od- Stále platí, že dobrá nálada a poctivá práce je záklaměnu, ve svém volném čase, často na úkor rodiny, dem pro jakýkoliv úspěch. Blbá nálada je cestou do
J. Martinů vyjmenoval. Všichni přítomní je odměnili
pekel, z níž není návratu.
uznalým potleskem.
Následovala diskuse, v níž se hovořilo o zajištění
V další části svého vystoupení zdůraznil, že
populárního rybářského plesu (18. února), letošních
sdružení vysoce oceňuje každou morální podporu
rybářských závodů, lovu ryb na „dírkách“, výhledu
a nezapomíná, že největším bohatstvím sdružení je
na rok 2011 aj. Schváleno bylo usnesení.
poctivá práce a aktivita členů. Připomněl, že jen ta
Jednání ukončil předseda Pavel Pásek, který čleumožnila během existence RS Vysočina koupit či
ny požádal o podporu při zajišťování letošních akcí
vybudovat řadu nových revírů tak, jak to vyžaduje
a poděkoval jim za vykonanou práci.
nárůst členské základny (nyní 1 750 členů).
Poznámka autora: Nemohu pochopit, že výše
„Je to až neuvěřitelné, ale na konci roku máme
uvedené recepty většina našich vrcholných politiků
čistý zůstatek na účtu přes 2 milióny korun, zvláště
naprosto nechápe. Třeba to, že základem všeho je
když se svět potýká s vážnou hospodářskou krizí. My
poctivá práce, obětavost, čestnost, nezávislost na
jsme od roku 1990, skromným odhadem, vybudovali „kmotrech“. Že především jde o podporu všeobecnédílo za zhruba 70 mil Kč. Peníze jsme doslova „vyduho blaha a ne vlastní kapsy. Není pochyb, že kdyby
pali“ ze země díky úsilí moha našich členů,“ konsta- to bylo krédo jejich práce, nebyli bychom v tom
toval. „Je za tím prostě obrovské úsilí našich členů.“
srabu, ve kterém nyní jsme, ať se člověk podívá,
Hlavními tématy na tento rok je opakovat zaryb- kam chce.
nění revírů na dosavadní úrovni 700 q a více, včasné
Text a foto: L. Vrabec

��

ZIMNÍ SEMINÁŘ V KARATE
Karatisté z Poličky ani po novém roce nelenili
a hned se vydali na zimní seminář moderního sportovního karate do Prahy, který se konal první dva
víkendy v lednu. Seminář byl zaměřen na nácvik
a otestování bojových technik.
První víkend se všichni rozdělili do dvou tělocvičen podle výkonnosti a absolvovali trénink od 11 do
18 hod. zaměřený na plyometrii (pozn. redakce: Plyometrie je disciplína zabývající se rozvojem výbušné
síly, při které se využívají explozivní pohyby). Trénink

byl velice náročný a tak večer drtivá většina účastníků
padla únavou, přičemž některým ani nevadilo, že si
zapomněli třeba karimatku nebo i spacák. Druhý den
ráno, všichni opět plni nové energie, započali svůj
trénink v 8 hod. a ukončili jej kolem 13 hod. Náplň
tohoto dne byla technicko taktická příprava na nadcházející testovací turnaj.
Na další víkend byl připraven pod vedením mistra Miroslava Zezulky, V. DAN, pro všechny tutory
(zástupce vedoucích oddílů) workshop, na kterém se
dozvěděli spoustu cenných informací a rad ohledně
vedení tréninku v oddílech. V odpoledních hodinách
poté začal turnaj ve formách (sestavy) a další den,
tedy v neděli, se závodilo v bojích a ve sparingu
(zjednodušená forma boje). Závodilo se celkem na
třech bojištích a díky časovému koordinátorovi, vše
probíhalo přesně dle plánu. Na konci semináře byly
rozdány vítězům diplomy a těm, kteří složili zkoušku,
byly uděleny vyšší technické stupně. Za oddíl MSK
Polička se na tento seminář vydali 4 závodníci v čele
s mistrem Radovanem Andrlem, II. DAN.
Výsledky Zimního semináře:
Jaroslav Roušar 2. místo boje muži absolutní
Šárka Kučerová 3. místo forma Quarta
Šárka Kučerová 3. místo boje ženy absolutní
Šárka Kučerová zde také složila zkoušku na
3. kyu, tj. druhý modrý pás.

HUNTOVNA CUP 2011
Dne 5. 2. 2011 proběhl v restauraci NA PŘEDMĚSTÍ již 10 ročník turnaje ve stolním tenise „HUNTOVNA CUP 2011“.
Mezi muži, kterých bylo již tradičně 24, se na
nejvyšších příčkách umístili:
1. místo Milan Veselý
2. místo Dalibor Nitsch
3. místo Michal Kozel
V turnaji žen dosáhla na vítězství Iveta Martinů,
jako druhá skončila Eva Zdražilová a pomyslnou
bronzovou medaili získala Věra Ptáčková.
Velký obdiv za organizaci všech deseti ročníků
si zaslouží ředitel turnaje Dalibor Nitsch a parta
jeho pomocníků.
Velké poděkování patří též všem sponzorům,
které ani nelze všechny vyjmenovat. Zvláště velké
poděkování zasluhuje pan Pavel Jílek za krásný ohňostroj na závěr celého turnaje, SOŠ a SOU Polička
za přípravu občerstvení pro všechny hráče a samozřejmě majitel naší „HUNTOVNY“ za to, že nám již
10 let umožňuje tento turnaj pořádat.
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TENIS
22. 1. - turnaj mladších žáků v Poličce. Hrálo
se za velké účasti 26 kluků a 19 dívek a našim se
opět podařilo urvat bodíky do žebříčku. Adam
Jelínek a Zdenda Jílek vyhráli jedno kolo ve
dvouhře i ve čtyřhře. Své první vítězství slavil
také Radim Hnát, když ve dvouhře porazil soupeře dvakrát 6:0.
29. 1. Po dvouměsíční přestávce se konal
v Poličce médiový turnaj za hezké účasti dvanácti dvojic. Po rozlosování do tří skupin se bojovalo
o první místo ve skupinách, které zajišťovalo
přímý postup do čtvrtfinále. Přímo postoupila
také jedna dvojice z druhého místa. Ostatní hráli
předkolo o postup k nim. V průběhu turnaje
jsme viděli řadu vyrovnaných a krásných zápasů
a sem tam se povedl také zápas jednoznačný. Bez
zaváhání prošla turnajem dvojice Vápeník – Kubát a zaslouženě vyhrála.
Konečné pořadí vydařeného turnaje.
1. Vápeník Dušan – Kubát Martin
2. Bulva Leoš – Hrubý Zdeněk
3. Vičar Luděk – Matějek Jan a Martínek Pavel
– Blažek Pavel
5. - 8. Teplý Ivo – Sedláček Milan, Svoboda
Pavel – Vrtěna Marcel, Marek Jirka – Koten
Petr, Jílek Zdeněk – Bednář Karel
9. - 12. Bonaventura Štěpán – Odvárka Petr,
Michalec Tomáš – Wenzel Pavel, Ježek Jan
– Filip Mirek, Hegr Petr – Dipold Vašek.

5. - 8. Vápeník Dušan – Jílek Zdeněk, Šedivý
Jirka – Rybišár Míra, Černý Miloš – Argiriu
Jirka, Kubát Martin – Souček Pavel
9. - 12. Janecký Tomáš – Němec Miroslav, Malý
Dan – Skokan Karel, Beran Karel – Schwarzbach Petr, Kouřil Martin – Maňák Tomáš.

Ve finále dámské čtyřhry se utkaly bojovnice
Alena Pazlarová, Lída Teplá proti Aleně Blažkové
a Renatě Šedivé. Po dramatickém průběhu hlavně
ve druhém setu se z titulu radovaly domácí hráčky P+T v poměru 6:3, 7:5.
Všem aktérům děkujeme za nasazení a bojovnost a těšíme se na další turnaje
12. 2. - turnaj mladších žáků v České Třebové. Adam Jelínek vyhrál jeden zápas ve dvouhře
a spolu se Zdendou Jílkem obsadili 3. místo ve
čtyřhře. Hrál také Radim Hnát, tentokrát však
neúspěšně bojoval v prvním kole s pozdějším
vítězem turnaje.
19. 2. – turnaj staršího žactva v Poličce ovlivnila vysoká nemocnost dětí, které se ve velkém
počtu před zahájením turnaje odhlašovaly. Také
mezi domácími bylo hodně marodů. Z osmi hráčů přihlášených nakonec hráli pouze dva, Štěpán
Švanda a Radim Hnát. Ani jednomu se však
nepodařilo vyhrát, i když Štěpán byl ve čtyřhře
velice blízko.
Výroční členská schůze se koná v pátek
18. 3. v 18.30 hod. v budově TO.

Všem díky za účast a zase přijeďte do Poličky
na další akce.
29. 1. - turnaj starších žákyň ve Vysokém
Mýtě. Lucka Jílková po nezdaru ve dvouhře slavila 1. místo ve čtyřhře.
5. 2. - turnaj v babytenisu a minitenisu v Poličce. Mezi babytenisty hrál Jiřík Toman a obsadil
sedmé místo a mezi děvčaty Adélka Bartoňová
skončila pátá.
Minitenisového turnaje se zúčastnilo 11 dětí
a mezi nimi pět domácích, Simča Válková, Šárka
Uhlířová, Esterka Navrátilová, Eliška Nunvářová
a Štěpán Jelínek, kteří hráli svůj první turnaj
a hlavně tak sbírali zkušenosti do dalších zápasů.
V sobotu 12. 2. se v poličské nafukovací hale
konalo Halové mistrovství Pardubického kraje
neregistrovaných tenistů. Finalisté si vybojovali
právo účasti na Halovém mistrovství republiky,
které se bude konat 1. - 3. 4. v Teplicích. Mistrovství se zúčastnilo dvanáct dvojic, které po
rozlosování do tří skupin urputně bojovaly o co
nejlepší výsledek.
Turnaj byl velice vyrovnaný a kvalitně obsazený, minimálně sedm dvojic mohlo pomýšlet
na celkové vítězství. O vyrovnanosti nejlepších
svědčily tiebreaky, ve kterých se muselo rozhodovat. Také finále, do kterého se probojovaly
dvojice Bryška, Vaculík – Šíma, Šlór, skončilo
v poměru 7:6.
Konečné pořadí mistrovství:
1. Bryška Marcel – Vaculík Aleš
2. Šíma Jirka – Šlór Mirek
3. Kašper Láďa – Střílek Jirka a Mrňka Jan
– Jůn Ladislav

AVL POLIČKA
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
27. 1. ASPV - Pajdáci
2:0
Bystré - Pajdáci
2:0
3. 2. Pajdáci - Česká soda 2:0
THT - Česká soda
2:0
THT - Jaruni
1:1
10. 2. ASPV - THT
0:2
24. 2. ASPV - Česká soda 2:0
Rozpis zápasů na další měsíc
10. 3. Bystré - Česká soda,
THT - Česká soda,
Pajdáci - Česká soda
17. 3. Česká soda - Jaruni,
ASPV - Česká soda,
Bystré - THT
24. 3. Pajdáci - THT,
K6 - Pajdáci,
K6 - THT
7. 4. Bystré - Česká soda,
Bystré - Jaruni,
Pajdáci - Jaruni
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
J. K. Dvořák, TJ Spartak - ASPV
www.policka.cz/avl

ROZPIS PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

TURISTÉ
TURISTÉ
ZVOU
ZVOU
Neděle 6. března – Za posledním sněhem. Autobusový zájezd na běžky i sjezdové lyžování do Jeseníků
– Červenohorské sedlo. Vedoucí akce: Jiří Vrbický
Sobota 19. března – Jarní přírodou. Účast na
tradičním jarním pochodu v Jaroměřicích. Doprava
vlastními auty dle domluvy. Informace: ing Karel
Müller
Sobota 26. března – Zahájení jarní sezony. Tradiční krajské zahájení jarní sezony, které se letos koná
ve Svitavách. Slavnostní zahájení bude v 10.00 hod ve
Fabrice. Na programu je prohlídka města s průvodcem a pěší túra k pramenům řeky Svitavy, kde bude
ve 14.00 hod odebrána voda z pramene pro akci
Eurorando. Doprava vlakem s odjezdem v 7.37 hod.
Vedoucí akce: Jiří Andrle
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www. policka. cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
KČT Jimramov
19. března - Zahájení jarní turistické sezóny v kraji Vysočina – Měřín
26. března - Pochod Českým rájem - Putování za
Rumcajsem (45. ročník, KČT Jičín)
V dubnu (24. 4.) se koná Božický košt - ochutnávka vín vinařů z Božic u Znojma. Možnost využití
relaxačního centra se slanou vodou a whirlpoolem.
Zájemci o účast na této akci volejte na tel. 731 714 752.
Předběžná cena: 250 Kč
Kontakt: tel. 731 714 752,
e-mail: kct-jimramov@seznam.cz,
www.kct-jgj.banda.cz

POZVÁNKA NA OTEVŘENÝ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE

1. úterý
2. středa

3. čtvrtek
4. pátek
5. sobota
6. neděle
7. pondělí
8. úterý
9. středa

10. čtvrtek
11. pátek
12. sobota
13. neděle
14. pondělí
15. úterý
16. středa

17. čtvrtek
18. pátek

Oddíl stolního tenisu zve zájemce na 2. ročník
otevřeného turnaje ve stolním tenise pro neregistrované hráče všech věkových kategorií. Turnaje
se může zúčastnit kdokoliv z Poličky a okolí, muži
i ženy. V kategoriích do 15 let se mohou přihlásit
i registrovaní hráči.
Turnaj se bude konat v hale Základní školy Na
Lukách Polička v sobotu dne 19. 3.
Začátek turnaje v 9.00 hod., prezence do 8.45 hod.
Startovné 20 Kč za osobu. Bude se hrát ve čtyřech kategoriích: 0 - 10 let, 11 - 15 let, 16 - 50 let, 51 – a výše.
Systém turnaje: První část - čtyř až pětičlenné
skupiny, druhá část vyřazovací.
Míčky dodá pořadatel. Vítězové obdrží věcné
ceny.
Přihlášky ve formě: Přihláška na otevřený turnaj:
jméno a rok narození, lze podat do 18. 3. na adresu:
Eduard Střílek, Eimova 48, Polička, nebo emailem:
edstrilek@gmail.com
Za pořadatele se těší na viděnou E. Střílek
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19. sobota
20. neděle
21. pondělí
22. úterý
23. středa

24. čtvrtek
25. pátek
26. sobota
27. neděle
ní

6.00 - 7.30 h.,
12 - 13.30 h.,
16.30 - 18.00 h. jedna dr. kond. plav.,
18 - 19h,
19 - 20 h. Aquaerobic
6.00 - 7.30 h.,
14.45 - 15.45 aquagravidibic,
17.30 - 19.00 h. DVĚ dráhy,
19.00 - 20.00 h. kondiční plavání
6.00 - 7.30 h.,
10.00 - 12.00 h.
14.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
12 - 16 h.,
17.30 - 18.30 h.,
18.30 - 20 h. kondiční plavání TŘI dráhy
14.00 - 20.00 h.
14.00 - 18.00 h.
6.00 - 20.00 h.
6.00 - 16.30 h.,
16.30 - 18.00 h. jedna dr. kond. plav.,
18 - 19 h.,
19 - 20 h. Aquaerobic
6.00 - 15.30 h.,
15.30 - 16.30 h., aquagravidibic.,
16.30 - 17.30 h.,
17.30 - 19 h. DVĚ dráhy,
19.00 - 20.00 h. kondiční plavání
6.00 - 20.00 h.
6.00 - 16.00 h.,
17.30 - 18.30 h.,
18.30 - 20 h. kondiční plavání TŘI dráhy
14.00 - 20.00 h.
14.00 - 18.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
10 - 12 h.,
12 - 13.30 h. DVĚ dráhy,
14.30 - 16 h.,
18 - 20 h.
6.00 - 7.30 h.,
12 - 13.30 h.,
16.30 - 18.00 h. jedna dr. kond. plav.,
18 - 19h,
19 - 20 h. Aquaerobic
6.00 - 7.30 h.,
14.45 - 15.45 aquagravidibic,
17.30 - 19.00 h. DVĚ dráhy,
19.00 - 20.00 h. kondiční plavání
6.00 - 7.30 h.,
10.00 - 12.00 h.,
14.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
12 - 16 h.,
17.30 - 18.30 h.,
18.30 - 20 h. kondiční plavání TŘI dráhy
14.00 - 20.00 h.
14.00 - 18.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
10 - 12 h.,
12 - 13.30 h. DVĚ dráhy,
14.30 - 16 h.,
18 - 20 h.
6.00 - 7.30 h.,
12 - 13.00 h.,
16.30 - 18.00 h. jedna dr. kond. plav.,
18 - 19h,
19 - 20 h. Aquaerobic
6.00 - 7.30 h.,
10 - 12 h.,
14.45 - 15.45 aquagravidibic,
17.30 - 19.00 h. DVĚ dráhy,
19.00 - 20.00 h. kondiční plavání
6.00 - 7.30 h.,
10.00 - 12.00 h.,
14.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
12 - 16 h.,
17.30 - 18.30 h.,
18.30 - 20 h. kondiční plavání TŘI dráhy
14.00 - 20.00 h.
14.00 - 15.00 h. dvě dráhy kondiční plavá-

Aktuální informace a změny o provozu plaveckého bazénu jsou zveřejněny na internetových
stránkách: Město Polička, T.E.S. Polička a na vývěsní tabuli před plaveckým bazénem.
Teplota vody v poličském bazénu je po celý
provozní den 27o C.
UPOZORNĚNÍ:
Při překročení zaplaceného času v bazénu a bazénku se doplácí dle platného ceníku.
PROVOZ SAUNY
St, Pá: muži 16.30 - 20.00 h.,
Čt: maminky s dětmi od půl roku věku dítěte od
16.00 - 16.30 h., ženy 16.30 - 19.30 h.
So: ženy 15.00 - 17.00 h., společná 17.30 - 20.00 h.
Plavání kojenců a batolat doma ve vaně od třetího měsíce věku dítěte: provádí zkušená instruktorka s dlouholetou praxí.
Kurzy pod vedením zkušených instruktorek a instruktora pokračují: zdokonalovací, 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.
Kurzy 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.t. 461 725 631 nebo
737 867 342, 731 020 030, email: bazen@tespolicka,
plaveckáskola@tespolicka.cz).
Těšíme se na vás!
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA
NA PLAVECKÉM BAZÉNU:
po, st, pá:
10 - 12 h. a 14 - 20 h.
čt, pá:
14 - 20 h.
so:
14 - 17 h.
dle rozpisu uvedeném ve vývěsní tabuli před
plaveckým bazénem. VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE HRADÍ U INSTRUKTORA.
ZIMNÍ STADION:
Veřejné bruslení: do neděle 13. března včetně
O jarních prázdninách veřejnost:
po 7. 3. - pá 11. 3. od 10 - 11.30 h. a 13 - 14.30 h.
v sobotu a neděli: 14.00 - 15.30 h.,
Vstupné: děti 15 Kč, dospělí 30 Kč.
Pronájem ledové plochy:
p. Grubhoffer 605 246 743.

15.00 - 18.00 h.
28. pondělí 6.00 - 7.30 h.
11 - 12 h.,
12 - 13.30 h. DVĚ dráhy,
14.30 - 16 h.,
18 - 20 h.
29. úterý
6.00 - 7.30 h.,
16.30 - 18.00 h. jedna dr. kond. plav.,
18 - 19h,
19 - 20 h. Aquaerobic
30. středa 6.00 - 7.30 h.,
10 - 12 h.,
14.45 - 15.45 aquagravidibic,
17.30 - 19.00 h. DVĚ dráhy,
19.00 - 20.00 h. kondiční plavání
31. čtvrtek 6.00 - 7.30 h.,
10.00 - 12.00 h.,
14.00 - 20.00 h.
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