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Noviny občanů města Poličky a okolí

Kulatý stůl přinesl odpovědi i otázky
do budoucna
přímo do země,“ uvedl Mikuláš Mendlík, architekt. To, že jsou stromky v nádobách, má být
výhodou. „Jsou mobilní. V případě potřeby je
možné je přemístit,“ zaznělo z úst architekta. Žula
údajně časem získá patinu a splyne s okolím. Také
se rozrostou ostatní rostliny, které pokryjí celý
povrch nádob. K ceně se vyjádřili zastupitelé města: „Nádoby jsou součástí celkové ceny a ta byla
vysoutěžená jako nejnižší.“
Několik otázek i připomínek se týkalo klidové
zóny pod radnicí a zvláště pítka. „Pokud má znázorňovat pranýř, mělo by vypadat jinak.“ „Proč
vypadá jako pomník rudoarmějců?“ „Je to jen
plýtvání vodou.“ „Mně se líbí, vnáší do náměstí
život“ Podle architektů je pítko standardním
vybavením náměstí. V Poličce jej zkombinovali
s požadavkem vytvoření herní zóny. Na pítku je
namontovaný vodoměr a až na konci podzimu
bude možné zjistit skutečnou spotřebu vody.
Obyvatelům Poličky vadí také doprava ve středu
města. Architekti při svém návrhu vycházeli
z požadavků investora, který bral v potaz potřebu
dopravní obslužnosti i zachování počtu parkovacích míst. V projektu mysleli i na chodce. „Co se
týká dopravy, udělali jsme zásadní rozhodnutí.
Rozšířili jsme chodníky. Vyhrál chodec,“ uvedl
Besedy se zúčastnili (Zleva): Za ateliér ai5
Jaroslav Martinů, starosta Poličky. V projektu se
Mikuláš Mendlík, za město Poličku Marie
počítá se zásobováním prodejen z chodníků, proto
Kučerová, Jaroslav Martinů, Jiří Mach,
se na nich chodci potkávají s vozidly. Pokud by se
Marta Mastná, za Dlažbu VM
tento systém neosvědčil, je připraveno alternativBedřich Dudycha
ní řešení.
A ten prach? Z technologických důvodů je třeba,
Asi nejžhavějším bodem diskuze se staly žulové
aby na čerstvě položenou dlažbu několikrát zaprnádoby, v nichž jsou umístěné stromy. „Nádoby
šelo a voda s prachem utěsnila dlažební kostky.
na stromečky mi přijdou hodně předimenzované, „Náměstí ještě není dokončené. Všechno se musí
hranaté, těžkopádné a drahé.“ „Květináče se mi
ještě doladit,“ dodal Bedřich Dudycha z firmy
nelíbí.“ Občany také zajímalo, proč vůbec dřeviny
Dlažba Vysoké Mýto. Potleskem za skvělou reav květináčích jsou. „Náměstí je prošpikované in- lizaci náročného díla kulatý stůl skončil. Pokud
ženýrskými sítěmi. Jsou tam také archeologická
občané projeví zájem, nemusí být poslední. Jaké
naleziště, proto jsme stromky nemohli zasadit
téma by vás zajímalo?
Nedaly se květináče (kostky na stromy) pořídit
levněji? Proč jsou stromy zasazené v nich a ne
v zemi. Proč jsou na historickém náměstí moderní
architektonické prvky? Proč se pořád tak hrozně
práší? To jsou jen některé otázky, které položili
občané (sešlo se jich více než padesát) na setkání
s představiteli města, realizační firmy a jedním
z autorů architektonické koncepce rekonstrukce
Palackého náměstí. Setkání zorganizovala městská knihovna a divadelní klub ve spolupráci s vedením města, moderoval Vladimír Vraspír.
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Jitřenka v novém
Občané Poličky a okolí,
doufáme, že jste zaznamenali změny v podobě
svých novin. Od minulého vydání pravidelný kulturně-společenský kalendář, od dubnového čísla
nová grafická úprava.
Jitřenka na internetu
Budoucnost tištěných médií je spojována s internetem a postupným přechodem na elektronickou
podobu (čtečky elektronických knih). K vytvoření
této testovací verze nás přimělo:
1. Podle statistiky je počítačem s přístupem na
internet vybavená každá druhá domácnost...
2. Snadné vyhledávání podle klíčových slov, podle rubrik i čísel
3. Neomezený prostor na fotky i příspěvky - co se
nevejde do tištěné, vejde se sem.
4. Lepší čitelnost.
5. Možnost diskuse pro registrované uživatele
(mohou vystupovat pod přezdívkou, ale registrovali by se na jméno známé redakci - ochrana
zdrojů)
Na adrese www.jitrenkapolicka.cz jsme pro vás
připravili ukázku, jak by mohla Jitřenka na webu
(zatím jako doplněk té tištěné) vypadat. Chtěli
byste takovou Jitřenku? Byli byste ochotní ji vyměnit za tištěnou (úspora nákladů!)? Jaké funkce
by měla webová Jitřenka mít?

Jsou to vaše noviny
Jitřenka potřebuje inovaci také v obsahové
náplni. Stojí-li vás noviny cca 470.000 Kč ročně,
máte právo na nezávislé, pestré a zábavné čtení.
K tomu potřebujeme vaši spolupráci. Pište, formulujte text co nejstručněji. Jeden sloupec textu
v Jitřence (bez nadpisu a obrázků) je přibližně
3 800 znaků. Počet znaků velmi snadno zjistíte
v každém textovém editoru. Čím hutnější texty
budou, tím více se jich do Jitřenky vejde. Psaní
příliš dlouhých příspěvků je mimo jiné i výrazem
neúcty k ostatním přispěvatelům, jejichž články
se potom do Jitřenky nevejdou. Minulé číslo bylo
z tohoto pohledu extrémní – nedostalo se na 14
článků. Díky pochopení ze strany města je dubnová Jiřenka výjímečně rozšířena o čtyři strany.
Přesto se opět několik textů – ani po zkrácení
– nevešlo. Nenechávejte, prosím, odeslání článků
na poslední chvíli před uzávěrkou. Uvítáme váš
boszló, kde je největší lázeňský komplex Evropy, má
zájem o práci v redakčním týmu (kontakt: jitrenobec výborné předpoklady pro rozvoj cestovního
kapolicka@seznam.cz, tel. 603 526 243).
ruchu. Již nyní pronajímá město pro turistické účely
Noviny s jedinečnou tradicí se neobejdou bez
10 domů. Nedaleko Ebese leží také město Tokaj se
vaší spoluúčasti! Kdo jiný podá pravdivější svěsvými vinicemi a typickým vínem.
dectví o životě Poličky?
V úterý probíhala v Ebesi velká národní slavnost
Pište na jitrenkapolicka@seznam.cz, případně
v parku. Děti ze šesté třídy předvedly téměř hodinopřineste svůj příspěvek do informačního centra.
vý program z historie Maďarska. V rámci oslav byla
- redakce předána vyznamenání občanům, kteří se zasloužili
o rozvoj a úspěchy obce. Pro obyvatele obce bylo
poté připraveno občerstvení a nechybělo ani víno
z Tokaje.
Nově zvolená paní starostka se o vztahy s naším
městem velmi zajímá a podporuje vzájemnou spolupráci. Nejbližší společnou akcí je návštěva dětí
z Ebese, do Poličky přijedou 26. června a budou
pro školní rok 2011/2012
hosty ZŠ Na Lukách.
proběhne v týdnu od 9. 5. do 13. 5. 2011
Ing. N. Šauerová

Návštěva partnerské obce Ebes
Nově zvolená starostka partnerské obce Ebes,
Mária Karsai Szabóne, pozvala zástupce města
Poličky na návštěvu při příležitosti maďarského
národního svátku. Návštěva se uskutečnila ve dnech
14. a 15. března. Město Poličku zastupovala místostarostka Marie Kučerová a Naděžda Šauerová,
která má na starosti zahraniční spolupráci města.
Po celou dobu pobytu se o nás vzorně starala „duše“
vzájemné spolupráce paní Julie Nagy. A co je nového
u našich maďarských přátel? Obec Ebes se mění
a vzkvétá. Naše delegace si prohlédla školu, kde probíhá velmi rozsáhlá rekonstrukce, částečně placená
z fondů EU. Během dvaceti let byly v Ebesi postaveny dva nové kostely, vydlážděny chodníky, upraven
park uprostřed obce, zřízen byl i hřbitov, který obec
neměla a postavena nová obřadní síň. Vzhledem ke
své výborné poloze, Ebes leží mezi významnými
turistickými centry, městem Debrecen a Hajdúszo-

Zápis dětí do poličských
mateřských škol
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Chcete peníze
z Evropské unie?
Vážení drobní podnikatelé a živnostníci,
MAS SpRP nabízí možnost získání dotací z Programu rozvoje venkova Osa IV. Leader i drobným
nezemědělským podnikatelům a živnostníkům
s nejvýše 10 zaměstnanci. V současné době se snažíme zjistit váš předběžný zájem o informace.
Dne 12. dubna 2011 od 14 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bystré pro vás pořádáme konzultační
schůzku, kde budete obeznámeni s bližšími informacemi o podmínkách poskytnutí dotace.
Věříme, že se nám podaří s pomocí zástupců
jednotlivých obcí oslovit co možná nejširší okruh
potenciálních zájemců. Velice by nám usnadnilo
situaci, kdybyste v případě zájmu o bližší informace sami kontaktovali kancelář MAS a zanechali
nám na sebe kontakt, který bychom poté využili
pro zasílání aktuálních informací.
Kontaktní osoba: Leona Šudomová
Adresa kanceláře:
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s.,
Sulkovská 340, 569 92 Bystré
tel. 773 983 764
sekretariat@maspolicsko. cz

Polička nominována na titul Historické
město roku 2010!
Ve čtvrtek 3. března jsme v našem městě přivítali celostátní hodnotící komisi, jejímž úkolem
bylo v průběhu měsíce března navštívit všechna
města, která zvítězila v krajských kolech soutěže
o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu
regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón. Komise přijela
ve složení RNDr. Ivo Rubík, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska,
Mgr. Květa Vitvarová, tajemnice Sdružení,
Ing. Michaela Exnarová za Ministerstvo kultury
a Ing. arch. Kamila Matoušková za Ministerstvo
pro místní rozvoj. První část programu probíhala v zasedací místnosti MěÚ a byla věnována
obhajobě našeho projektu formou doplňujících
otázek a prezentace fotografií, které dokumentovaly proměny Poličky v posledních letech.
Hosty velmi zaujal stav památek před jejich
obnovou, poličské hradby se například změnily

k nepoznání. Poté následovala procházka městem s odborným výkladem o našich památkách.
Město Polička by touto cestou chtělo poděkovat místním obchodníkům a podnikatelům za
jejich pomoc a vstřícnost při přípravě města na
návštěvu hodnotící komise.
Nejnovější zpráva přišla těsně před uzávěrkou
Jitřenky. Město Polička je nominováno na titul
Historické město roku 2010! O nominaci rozhodla komise dne 15. 3. 2011.
O titul soutěžíme společně s městy Prachatice a Znojmo. 19. dubna nás čeká na Pražském
hradě velké napětí při vyhlášení úplného vítěze, ale již tato nominace je pro nás obrovským
vítězstvím.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

Poděkování
Ing. Karlu Ettlovi
Vedení města Poličky by touto cestou chtělo
poděkovat za práci Ing. Karlu Ettlovi, tajemníkovi
Městského úřadu Polička, který ke dni 28. února
2011 ukončil výkon své funkce.
Ing. Karel Ettl byl jmenován tajemníkem
1. 2. 1995, na městský úřad nastoupil již v roce
1993, kdy zastával funkci vedoucího Živnostenského úřadu. Za dobu 18 let získal ve své práci
neocenitelné zkušenosti a velký přehled a to vše
bylo zárukou pro bezproblémový chod městského
úřadu.
Kolegové panu tajemníkovi děkují za výbornou
spolupráci, vstřícné jednání a příjemné pracovní
klima, které vytvářel.
Přejeme Ing. Ettlovi hlavně hodně zdraví, spokojenost a životní pohodu.

Anketa - Stromořadí
Pardubického kraje
Polička byla v letošním roce zařazena do ankety
„Stromořadí Pardubického kraje“. Soutěže se účastní alejemi Na Valech a Královskou alejí. Zájemci se
mohou zapojit do hlasování o vítěznou alej na
webové stránce Regionálního muzea v Chrudimi
(http://1url.cz/ltt6) a podpořit Poličku v této soutěži do 14. dubna 2011.
Jiří Coufal, OÚPR a ŽP
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Past jménem rozhodčí doložka
Občanská poradna Oblastní charity Polička
pravidelně varuje před důsledky neuvážených
půjček. V dubnovém čísle Jitřenky bychom chtěli
představit čtenářům jednu z nástrah, která může
být na nás nachystána ve smlouvách. Je to past
jménem rozhodčí doložka.
Jak funguje?
Někde v textu čeká, nejčastěji ke konci smlouvy.
Je v něm umístěna obvykle nenápadně a při podpisu smlouvy se nám o ní ten, s kým ji podepisujeme, zmíní jen lehce nebo vůbec. A doložka čeká.
Čeká na nešťastníka, který smlouvu s ní podepíše.
Pokud se někdo takový najde a dodržuje všechny
úmluvy ve smlouvě stanovené (třeba splátkový
kalendář), nemusí o ní ani vědět.
Velice brzy se však ozve v momentě, kdy se
splácení nebo jiné plnění ze smlouvy jaksi nedaří.
Pak past sklapne. Osoba, která se dostala do potíží, až tehdy zjistí, že podpisem rozhodčí doložky
se vlastně vzdala práva na soud podle práva. Na
místo soudu bude o sporu v rozhodčím řízení rozhodovat „nezávislý“ rozhodce.
Tím může být kdokoliv: právník, ale i lékař,
prodavač, zemědělec, prostě každý dospělý, pokud
není soudem omezený ve způsobilosti k právním
úkonům a předpokládá se o něm, že je to člověk
nestranný a spravedlivý. Kdo to však posoudí?
Smiřte se s tím, že rozhodce určí vždy druhá
strana, tedy ta, která má vypracovanou smlouvu
a předkládá vám ji k podepsání. „Nestrannost
a spravedlnost“ rozhodce proto bývá pouhou iluzí.
Vzhledem k tomu, že rozhodcem může být téměř
kdokoliv, není ani zaručeno, že bude rozhodnuto
podle práva. Jak by mohlo, když jím nemusí být
studovaný právník, ale jen „dobrý a spravedlivý“
člověk.
Rozhodčí řízení probíhá zásadně neveřejně
a rozhodce s ním má své náklady. V případě roz-

hodčího řízení mohou dosahovat až 50 000 Kč.
Kdo je zaplatí? Inu, ten kdo prohraje! Budete to
vy!?
K rozhodčím doložkám se vyjádřil i Ochránce
lidských práv v ČR (ombudsman). Řekl, že by
bylo dobré, aby ze spotřebitelských smluv a půjček
zmizely. Zatím to však žádný zákon neukládá ani
netrestá. Proto pozor na pastičky!
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička

Masopust s dětmi
Masopustní veselí, rej masek, písničky a koblížky, to vše si připravily děti a paní učitelky z MŠ
Palackého nám. pro svoji návštěvu městského
úřadu. Děkujeme za potěšení, radost a připomínku českých tradic.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

Ozvěny Poličky
Zřejmě většina lidí zná Mou vlast z pera Bedřicha Smetany. I já jsem slýchal tenhle poklad české
národní hudby tolikrát a její tóny mě nikdy nenechaly chladným, jenže teprve před pár dny získala
pro mě Má vlast konkrétní rozměr. Chtěl bych vám
vyprávět o tom, jak a kde k tomu došlo. Konečně
jsem totiž našel místo, kde se ta moje Vlast bude
asi už vždycky nacházet.

Pro mně, a možná i pro další členy symfonického orchestru Pražské konzervatoře, bude možná
už navždy stát Vyšehrad na Poličském náměstí, Vltava svůj tok nasměruje poličským parkem, cestou
na ranní zkoušku orchestru jsme možná potkali
překrásnou Šárku a prošli se s ní poličskými Luhy
a háji. A věřte, nebo ne, i Tábor a Blaník si své místo během našeho soustředění v Poličce našly.
Na začátku všeho byly dva žluté autobusy, které
vezly z Prahy do Poličky přes sto mladých hudebníků plných očekávání a zvědavosti. Čekalo nás
týdenní soustředění a nelehký úkol připravit Mou
vlast na zahajovací koncert Pražského jara. Mnozí
z nás se ani pořádně neznali, což se mělo velmi
brzy změnit. Po příjezdu do Poličky jsme se ubytovali v místním internátu. Ještě jsme si ani pořádně
nevybalili věci a už jsme s překvapením hleděli na
úžasnou večeři, kterou nám uvařili a také naservírovali studenti místních oborů – kuchař, číšník.
Tak mile a hezky se o nás starali po celou dobu
pobytu, za což jim patří můj obdiv a dík. Další den
se konala první zkouška.

Když jsme dorazili do Tylova domu, kde se
zkouška konala, byli jsme napnutí. Všichni jsme
věděli, že nás čeká setkání s velikou osobností.
Pažemi plnými zkušeností, hudebního umu a svou
taktovkou nás vedl pan dirigent Jiří Bělohlávek.
Týden jsme se s ním toulali Mou vlastí a objevovali
netušená zákoutí a barvy, které do svého díla pan
Smetana ukryl. Nebyla to ale jen krása hudební,
ke které nás pan dirigent vedl. Na dirigentském
můstku stál totiž především člověk se srdcem na
dlani, jenž si už po první společné zkoušce získal
naše sympatie a plnou důvěru, že v nás probudí
to nejlepší, co můžeme každý jeden v sobě najít.
Nacházeli jsme k sobě cestu nejen, jako členové
orchestru, ale i jako lidé. Heslo tří mušketýrů se
vsáklo do každého z nás. Jeden za všechny a všichni za jednoho jsme se snažili naplnit sál Tylova
domu kvalitními a vznešenými tóny. Závěrečný
koncert pro místní občany byl završením celého
pobytu. Potlesk, který nám poličské obecenstvo
věnovalo, jen demonstroval, jak skvělou a milou
atmosféru nám v Poličce připravili.
Každý den měl v sobě obrovský smysl a každé
ráno bylo příslibem toho, že už večer z nás budou
o trochu lepší a zkušenější muzikanti. S takovými
dny se člověk jen těžko loučí, stejně jako s půvabnou Poličkou, ale všechno je jen do času a i my
jsme museli nastoupit zpátky do těch dvou žlutých
autobusů. Jestli jsme na soustředění přijížděli
jako skupina sólových hráčů, zpátky do Prahy
odjížděla parta muzikantů, kteří si navzájem
důvěřují, pomáhají a jsou připravení dát ruku do
ohně jeden za druhého. Hudba, pan dirigent Bělohlávek, a všichni pedagogové, kteří nad námi na
soustředění drželi svá ochranná křídla, dokázali,
jak je důležité, když lidé stojí při sobě, a že teprve
pak můžou vznikat velké věci.
A víte co? Zbohatli jsme v tom nejušlechtilejším
slova smyslu, jenže slova nejsou tím nejlepším
prostředkem, jak všechny ty dojmy a pocity, které
jsme si z Poličky přivezli, vyjádřit. Jedno vám však
můžu slíbit, pokud přijdete na zahajovací koncert
Pražského jara a zaposloucháte se, uslyšíte ještě
mnohem víc….
Člen orchestru ve smyčcové skupině.

Hudební jaro v Poličce
Stál jsem v Louvru před mramorovou bohyní
Niké Samothráckou. Zblízka jsem viděl jak pod
tenoulinkou tkaninou prosvítá její hruď a níže
pod mnoha záhyby jejího šatu energicky nakročenou nohu. A stále nevěřím, že je možno v kamenné
hmotě vyjádřit průsvit paprsku a pod ním teplou,
pulzující živost. To je síla umění.
Seděl jsem v sále Tylova domu a slyšel Martinů,
Dvořáka, Smetanu. Slyšel jsem toky barevných,
jímavých či burcujících tónů. Všechny však měly
jednu řeč: byla o této zemi, o naší Vysočině, také
o posezení ve stínu lípy či o krajině, kterou jsme
okouzleně provázeni od svého zrodu přes peřeje
našeho života až k jeho naplnění. Stalo se mi to po

mnoha letech: v té hudbě jsem neomylně cítil duši
českého člověka. A hned si kladl otázku. Existuje
ještě?
Měl jsem štěstí, že jsem mohl bezprostředně
nahlížet do tváří mladých hráčů. Všichni bez
výjimky splynuli s hudbou a dokázali nám poslat
její sjednocující poselství. Je to ode mne asi troufalost, když napíšu, že jsem viděl, že s nimi byl
v tu chvíli jejich kamarád Jiří Bělohlávek, který
laskavě ocenil výkony všech mladých hráčů, ale
dokázal vyzdvihnout ty, kteří v dané chvíli byli
mimořádní - jednou to byli flétnisté, jindy, při několikataktovém sólu, při němž orchestr měl tacet,
to byla klarinetistka bez známek trémy, pak první
hornista, tympánista a samozřejmě první houslista a sólista večera Jakub Fisher. Cítil jsem sílu
hudebního prožitku a jistě spolu se mnou všichni,
kteří jsme vstoje poděkovali všem, všem, kteří se
o tuto mimořádnou chvíli zasloužili. Domů jsem
šel, jak se to říká? – opojen.
Zítra si půjdu koupit noviny. Vystřízlivím.
130 studentů Pražské konzervatoře se týden
připravovalo na svůj zahajovací koncert Pražského jara a odměnou za svůj pobyt v příjemném
prostředí Poličky věnovali občanům města koncert z díla B. Martinů, Ant. Dvořáka a B. Smetany.
A. Klein

Události Městské
policie Polička
Dne 18. 2. v odpoledních hodinách si strážníci „počíhali“ na stále rostoucí počet neplatičů za
povolení vjezdu do historického centra města. Výsledkem kontroly bylo uložení několika blokových
pokut za porušení zákazové značky a jeden z řidičů,
čtyřiatřicetiletý muž z obce Jedlová, skončí u správního orgánu při MěÚ Polička. Při jeho kontrole bylo
zjištěno, že není držitelem řidičského oprávnění. Ve
správním řízení mu hrozí pokuta od 25 do 50 tis.
a zákaz řízení na 12 až 24 měsíců. Nutno podotknout,
že porušení zákazové značky spadá do bodového
systému (1 bod).
Dne 22. 2. v dopoledních hodinách bylo nalezeno pánské jízdní kolo značky Favorit Tempo. Kolo
se nacházelo nezajištěné v ulici Riegrova v Poličce.
Strážníci pořídili fotodokumentaci a jízdní kolo
předali na ztráty a nálezy při MěÚ Polička. Viz přiložené foto kola. Majitel (ka) si může kolo vyzvednout
na městské policii. Strážníci rovněž uvítají veškeré
informace vedoucí k jeho zjištění.

Městský kamerový systém od doby vzniku posloužil městské policii ke zjištění desítek případů
přestupkového charakteru i trestné činnosti. Nejinak tomu bylo dne 25. 2. ve 23.30 hod., kdy bylo
z kamerového systému zjištěno vozidlo stojící v protisměru v jednosměrné ulici Masarykova. Hlídka
MP vyjela na místo, přičemž toto vozidlo zahlédla
odjíždět z uvedené ulice na Palackého náměstí a dále
pokračovalo na kruhový objezd. Po zastavení vozidla
na Palackého náměstí bylo kontrolou řidiče zjištěno,
že devatenáctiletý muž z Poličky před jízdou požil
alkoholické nápoje, což potvrdila na místě provedená dechová zkouška s pozitivním výsledkem 1,59
promile. Vzhledem k této skutečnosti byla na místo
přivolána hlídka PČR OO Polička, která si celou věc
převzala do své kompetence pro podezření ze spáchání trestného činu. Případem se bude v konečné
fázi zabývat soud.
K dalšímu případu došlo 27. 2. v 6.00 hod., kdy
obsluha kamerového systému odhalila 2 podnapilé
muže, jejichž kroky vedly od jednoho z místních
nočních podniků na Palackého náměstí přímo ke
zde zaparkovanému vozidlu. Neuvěřitelné se stalo
skutečností. Oba muži nasedli do vozidla a odjížděli s ním z náměstí přes zákazovou značku do
jednosměrné ulice Riegrova. Při kontrole řidiče
vyšlo najevo, že čtyřiadvacetiletý muž z Proseče
není držitelem řidičského oprávnění. Muž odmítl
dechovou zkoušku. Hlídka PČR OO Polička si celou
věc převzala k dalšímu řešení. Na řidiče čeká pokuta
až 50.000,-Kč a zákaz řízení až na 2 roky.
Je až s podivem, k čemu může dojít za bílého dne
v dopoledních hodinách. Dne 2. 3. v 10.55 hod.
přijali strážníci oznámení o výskytu dvou mladíků,
kteří byli vyrušeni v ulici Nová při krádeži měděných parapetů. Oznamovatelka strážníkům sdělila
přibližný popis mužů. K vypátrání podezřelých
přispěl městský kamerový systém. Oba muži, dvaadvacetiletý ze Svitav a dvacetiletý z Rouchovan,
byli převezeni na obvodní oddělení OOP ČR Polička,
která si věc převzala k dalšímu řešení.
Městská policie Polička
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Inspirujte se
Českou inspirací
Sdružení měst Česká inspirace připravilo a vydalo i pro rok 2011 tradiční KULUTURNÍ KALENDÁŘ, kde najdete nejvýznamnější kulturní akce,
které pro letošní rok nabízejí města Cheb, Hradec
Králové, Litomyšl, Kutná Hora, Jindřichův Hradec, Telč, Třeboň a samozřejmě Polička. Na svých
výletech po České republice se můžete inspirovat
kulturní nabídkou měst, která patří mezi nejkrásnější u nás. Využít můžete i mapu České republiky,
kde jsou uvedeny zajímavosti, které v jednotlivých
městech najdete. Tyto materiály jsou k dispozici
nejen v češtině, ale součástí je překlad do němčiny a angličtiny, využít je tedy můžete i pro své
zahraniční hosty či přátele. Vydané materiály
České inspirace si můžete vyzvednout v poličském
informačním centru, v Centru Bohuslava Martinů
nebo v Městské knihovně Polička.
Ing. N. Šauerová
členka výkonného výboru České inspirace

Poličce chybí
azylové ubytování
Jako kritickou hodnotí situaci nejen příslušní
úředníci, ale také strážníci městské policie. Zázemí (ubytovna soukromé firmy) pro muže je
provizorní, bez návazné sociální péče. Pro ženy
v kritické životní situaci není možnost sociálního
bydlení v místě žádná. O závažnosti problému
hovoří i poskytovatelé sociálních služeb, kteří
předpokládají, že, nejen v souvislosti s vládními
reformami, bude ohrožených lidí přibývat. Situací
se zabývala zdravotně sociální komise na březnovém jednání a označila ji jako prioritu své práce
pro nejbližší období.
Hostem květnové schůzky ZSK bude místostarostka zodpovídající za sociální oblast a strážník
městské policie. Tlak na finanční spoluúčast obcí
na státem podpořených sociálních projektech se
stupňuje. Morální povinnost komunity (obce)
chránit své nejslabší členy, by měla být samozřejmostí. Je třeba myslet na to především při sestavování kumunitního plánu a městského rozpočtu.
ZSK dále probrala provozování poličského pracoviště RZP – kompletně v pravomoci Pardubického kraje, místní možnosti umístění dětí do mateřských škol již od dvou let věku, změny, které do
sociální oblasti přinesly a přinesou vládní reformy.
V dubnu bude ZSK projednávat žádosti o finanční
příspěvky na činnost subjektů zabývajících se
některou z forem sociálních služeb. Počet žadatelů
není k datu uzávěrky znám, celková dotace města
činí pro rok 2011 145.000,- Kč.
-ZSK -

Zprávy z radnice
Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. března 2011
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci: „Realizace úspor
energie – Základní škola Na Lukách Polička“, ve
složení dle důvodové zprávy.
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci: „Hradební systém
města Poličky - obnova hradebních úseků SO 19
a SO 20“, ve složení dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí rezignaci Ing. Karla Ettla na
funkci vedoucího úřadu a rozvázání pracovního
poměru ke dni 28. 2. 2011.
RM bere na vědomí přechod kompetencí vedoucího úřadu na starostu města dle § 103 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.
RM pověřuje do nástupu nového vedoucího
úřadu řízením úseku sekretariát starosty a místostarostky, úseku hospodářské správy, úseku
krizového řízení a úseku zahraniční spolupráce
a cestovního ruchu JUDr. Dagmar Vaškovou, vedoucí OVV.
RM schvaluje text vyhlášení výběrového řízení
na vedoucího Městského úřadu Polička.
RM se připojuje k „Výzvě měst a obcí k vyrovnání příjmů obcí od 1.000 do 10.000 obyvatel v rámci rozpočtového určení daní pro obce a kraje ČR“
adresovanou Vládě ČR a Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR, dle důvodové zprávy.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátu starosta města.

Tři příležitosti
Příležitosti a s nimi nové povinnosti, starosti a radosti provázejí Oblastní charitu Polička od začátku
letošního roku.
Příležitost první – nová sociální služba
„Osobní asistence“
Tuto, občany dlouhá léta poptávanou službu, jsme
zahájili od 1. ledna 2011. Osobní asistenci poskytujeme dětem od 1 roku věku a dospělým v jejich vlastních domácnostech. Doposud jsme žadatele odkazovali na svitavskou neziskovou organizaci Salvia.
Služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu tělesného, mentálního, zrakového
a sluchového postižení, chronického onemocnění
či věku, jejichž situace vyžaduje nezbytnou pomoc
druhé osoby. Osobní asistent pomáhá člověku se
vším, co člověk pro své postižení nemůže zvládnout
sám: pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy
nebo chodu domácnosti, pomoc při zvládání péče
o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti i zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.
Osobní asistenci vykonáváme v pondělí až pátek
od 7 do 18 hodin. Služba však nemusí být omezena
pouze na uvedenou pracovní dobu. Klient si ji může
s asistentem dojednat podle potřeby i v jiný čas
a v jiné dny v týdnu. Poskytnuté služby si částečně
hradí uživatel z příspěvku na péči.
Sídlo Osobní asistence najdete v Poličce na ul.
T. Novákové čp. 734. Kontaktní osobou je vedoucí
služby Milena Nedělová, DiS.: tel: 731 598 814.
Věříme, že rozšíření spektra služeb Charity přispěje občanům Poličska k tomu, aby mohli zůstávat
ve svém domácím prostředí s handicapem, v nemoci
i ve stáří, a pro jejich pečující osoby bude úlevou při
namáhavé službě svým blízkým.
Příležitost druhá – nová sociální služba
Sanace rodiny
Službu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi“ jsme zahájili 1. února 2011 v rámci pilotního
projektu Sanace rodiny Pardubického kraje. Vzniká
v úzké spoluprácí s odborem sociálně právní ochrany dětí a jejím posláním je podpora rodin s nezao-
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RM schvaluje Dodatek č. 6 ke Komisionářské
smlouvě o zabezpečení provozu Informačního
centra v Poličce, a to od 1. 1. 2011.
RM schvaluje postup oprav místních komunikací na území města Poličky po zimním období, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje zhotovitele akce „Oprava části
chodníku na ul. Eimova a Tyršova v Poličce“, společnost T.E.S. s.r.o. Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Mandátní smlouvu na organizaci
výběrového řízení na dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro objekty ve vlastnictví
města Poličky a výběrového řízení na provozovatele veřejného osvětlení se společností ENSYTRA
s.r.o, Úsov, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele akce „Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova č. p. 969,
974 – 976“ společnost PÁSEK – stavební firma
spol. s r.o., Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Plán financování obnovy kanalizací zpracovaný pro město Polička společností
VHOS, a. s., Moravská Třebová.
RM schvaluje doplnění Článku 1 Statutu periodického tisku Jitřenka, dle důvodové zprávy,
s platností od 15. 3. 2011.
RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřizovaných Městem Polička v červenci
a srpnu 2011, dle důvodové zprávy.

patřenými dětmi, které jsou v tak obtížné situace, že
potřebují podporu při obnově základních rodinných
funkcí. Je poskytována v domácím prostředí v Poličce a spádových obcích a vychází z individuálních
potřeb rodiny.
Sanace rodiny sídlí ve Vrchlického ulici 185
a kontaktní osobou je Mgr. Markéta Šafářová, tel.:
731 598 813.
Příležitost třetí – nové pronajaté
prostory
Dvě charitní budovy na Vrchlického ulici a obchod Fimfárum v Masarykově ulici už nestačily. Od
ledna 2011 si proto Charita pronajala nové prostory
v ulici T. Novákové čp. 734. Sem umístila zázemí pro
pracovnice Osobní asistence a přesunula stávající
službu Otevřené dveře.
Otevřené dveře doposud využívaly prostory AC
dílen v odpoledních hodinách. Klientů však přibývá
v obou střediscích. Navíc, po cca 6 letech fungování
Otevřených dveří, čím dál víc vyvstávala potřeba,
aby osoby s duševním onemocněním, které se ve
středisku scházejí, dostaly své vlastní zázemí. To se
jim nyní splnilo.
Doba není ekonomicky příznivá, přesto se poličská charita rozrůstá. Některé projekty byly připravovány roky dopředu, jiné se „objevily“ ze dne na
den. Sociální problémy v naší zemi bohužel nemizejí,
naopak přibývají a vyostřují se. My se na ně snažíme
reagovat.
Není pravda, že placené registrované služby nemohou poskytovat neziskové organizace. Pravda je,
že je to z důvodu kontroly kvality a řízené dotační
podpory pro poskytovatele stále náročnější. My jsme
byli v dotačním řízení úspěšní a na osobní asistenci
jsme obdrželi 1 mil Kč, což se jinému poskytovateli
nepodařilo. Jsme v této službě podporovaní jak
krajem, tak městem Polička. Pravda také je, že o užitečnosti a smysluplnosti našich služeb pochybnosti
nemáme a proto se snažíme vytrvat a všem zákonným nárokům dostát.
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička

Pozvánka na veselou pomlázku
Na programu je velikonoční zdobení vajíček
různými technikami (děrování, malování, škrabání i háčkování a další) Připravujeme stánek
s vetešnictvím, přijede paní na výklad karet a poradnu, bude také korálkování, pletení pomlázky
a vyřezávání květinek z proutků. Nezbytná medovina a keramika. Nebudou chybět pravé koláče,
mrkvánky a boží milosti pro mlsné jazýčky. Koná
se na Bílou sobotu 24. 4 od 10 hod.
Do Velikonoc nabízím možnost si přijít vyrobit
kraslice jmenovanými technikami. Jsem tu pro
vás – těším se. V krámku se předvádí průběžně
různé druhy tkaní (na karetkách, prkénku, kolí-

kách, stavu horizontálním i vertikálním). Stále
i paličkování a předení, techniky patchworku,
pletení z pedigu, atd.
Také nabízím kurzy i pro jednotlivce na tyto
techniky a poradenskou službu.
P. S. Děkuji neznámému dárci igelitky položené
za plotem s nádherným obsahem. Ráda bych poděkovala osobně, stavte se zde. Je to asi kyjovský
kroj, rozhodně ho dokončím a vystavím.
Síň řemesel v ul. Na Bídě
č. t. 732 432 708,
galerie-art@seznam. cz
JJ

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
Starosta města Poličky
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů v platném znění

NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA: vedoucí úřadu
(tajemník – tajemnice MěÚ Polička)

Velikonoce na
hradě Svojanově
O víkendu 23. – 24. dubna bude zahájen letošní kulturní program na hradě Svojanově. První
akcí jsou tradiční Velikonoce na hradě. Letošní
program bude oproti těm předchozím obměněný.
Na nádvoří bude hrát dobová hudba, připravena
jsou scénická vystoupení a chybět nebude tradiční
velikonoční jarmark s ukázkami řemesel. Pro děti
se připravují výtvarné dílny a prohlídky hradu
ozvláštní velikonoční výzdoba.
Hrad Svojanov prochází od ledna rozsáhlou
rekonstrukcí. A právě od dubna budou postupně
zpřístupňovány obnovené interiérové prostory. Změny v hradních komnatách budou velké.
Můžete se těšit na obnovené omítky a klenby
v přízemních sálech, nové opukové dlažby, upravené sklepení a pokoje v prvním patře s novými
dekoracemi stěn. Prohlídkové okruhy hradu
budou postupně rozšiřovány a pro návštěvníky
budou zpřístupňovány prostory, které nikdy dříve
otevřeny nebyly. Po dokončení rekonstrukce bude
velkým lákadlem dům zbrojnošů s novou expozicí
života hradní posádky na konci 15. století.
V dubnu je hrad Svojanov otevřen o víkendech
od 9 do 17 hodin, ve stejnou dobu je otevřena
i hradní restaurace.
Miloš Dempír

Druh práce: komplexní zajišťování činnosti městského úřadu v rozsahu § 110 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění
Místo výkonu práce: Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, Polička
Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: květen – červen 2011
Platové zařazení dle z. č. 262/2006 Sb. a nař. vl. 564/2006 Sb v platném znění: třída 12
Uchazeč musí splňovat tyto podmínky pro jmenování do funkce:
1) státní občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR starší 18 let
2) způsobilost k právním úkonům
3) bezúhonnost
4) znalost jednacího jazyka
5) negativní lustrační osvědčení
6) nejméně tříletá praxe
a) jako vedoucí zaměstnanec nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu
státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu nebo
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.
Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování
do funkce. Splnění praxe dle bodu 6 se prokazuje čestným prohlášením.
Dále požadujeme:
- ukončené vysokoškolské vzdělání
- všeobecný přehled o činnosti státní správy a samosprávy (zákon o obcích, správní řízení)
- organizační a řídící schopnosti
- řidičské oprávnění skupiny B
- znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, internet, ASPI)
Písemné přihlášky zašlou uchazeči v termínu do 15. dubna 2011 na adresu:
Město Polička, Jaroslav Martinů, starosta, Palackého nám. 160, 572 01 Polička.
Přihlášku lze doručit i osobně na podatelnu MěÚ do 15. dubna 2011 do 14 hodin.
Obálku označte heslem VŘ – vedoucí úřadu.
V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je třeba dále připojit:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
b) výpis z trestního rejstříku ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud domovský stát takový doklad nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením) - lze doložit i dodatečně
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
d) čestné prohlášení o skutečnosti, že uchazeč má nejméně tříletou praxi jako vedoucí zaměstnanec nebo vykonával
správní činnosti v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním
nebo služebním poměru ke státu nebo byl ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě
uvolněného pro výkon této funkce – vše v souladu se zněním § 5 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků v platném znění
e) lustrační osvědčení dle z. č. 451/1991 Sb. v platném znění.

Den Země 2011
Údržba zeleně u bývalé vlečky
a velikonoční činnosti
Pro koho:
jednotlivci, rodiny s dětmi
Co nás čeká:
odhalení pamětní a informační tabule, údržba a dosázení vloni zasazených
stromků, údržba stávajících křovin, výroba píšťalek, pletení pomlázek, barvení
vajíček, kuličky
Kde:
podél tratě bývalé vlečky od nově postavené čtvrti RD směrem na Modřec
Kdy:
v sobotu 23. 4. od 9.00 do 11.30 hod.
Na místě bude hořet oheň s možností opečení
vámi donesených uzenin
Pořadatelé:
A21 Polička, Junák, ČSOP, město Polička

Výstava ČSCH
ZO ČSCH Polička zve na tradiční jarní výstavu
králíků, drůbeže a holubů rozšířenou o expozici
klubu Českých strakáčů. Výstava se koná v areálu „Pod pivovarem“ ve dnech 30. 4. – 1. 5.
Srdečně zvou pořadetelé
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Z deníku
staromilce
Aneb: zima přežita, šrámky zaceleny.
Přes všechny světové revoluce a katastrofy
žijeme tady a teď a optimismus pučí překotněji, než zlatý déšť
Schválen byl rozpočet Poličky na rok 2011
(www.policka.org.). Ustanoveny byly poradní orgány (výbory a komise) zastupitelstva a rady. Jako
druhá hlavní zpráva byl TV Nova odvysílán groteskní zásah městské policie proti opilému příslušníku
vietnamské minority. Centrum Bohuslava Martinů
připravilo výlet do pravěku, městská knihovna
program k měsíci čtenářů. K navštívenému: Vše do
sebe zapadlo, jako kniha do regálu. Výstava (P. Vácha) portrétů českých literátů, beseda s jednou
s nejsvéráznějších současných autorek (P. Hůlová),
Listování: Ekonomie dobra a zla (T. Sedláček). V reformních časech zvláště působivé. Starosta města
napsal a zveřejnil dopis prezidentovi. Moc ho (dopis) nechápu. Pokračovala internetová korespondence starosty s panem „Kučerou“. Přes pochybnosti o identitě pana K. nelze nepřipustit, že jako
první dokázal vymámit zcela konkrétní informaci
o jedné z položek, které jsou trnem v oku kritikům
dokončované rekonstrukce náměstí. Nejen o kontejnerech na zeleň, ale také o plýtvání pitnou vodou,
přetrvávající prašnosti, dopravních problémech, již
nyní omšelých lavičkách, … byla řeč při setkání architekta, zástupců města a realizační firmy s občany.
Nemá valný smysl popisovat, kdo, co, komu a jakým
tónem řekl. I poměrů neznalý pozorovatel snadno
rozklíčoval, kdo a proč kope i za věci zpochybnitelné, orosil se nad některými bonmoty moderátora
a úvahou o „malém městě s velkou duší“, zatrnulo
mu při sdělení, že si úředníci „zahrávají s myšlenkami“ a strašně se těšil, až celý tenhle večírek spláchne
dobře ošetřenou klubovou Poličkou. Znalý pozorovatel se ničemu nedivil, potleskem ocenil realizační
firmu, kladně vyhodnotil občanskou účast, spočítal
přítomné zastupitele (3), a říkal si, že by bylo milé,
kdyby představitelé města a úředníci (existují čestné výjimky) časem pochopili, že občan je partner,
nikoliv poddaný. Polička lahodná – zvláště v dobách
nejistých je třeba mít alespoň pár drobných jistot.
Představitelé města se sešli s místními podnikateli. Proběhly jarní prázdniny. Mozaika a CBM
bavily dítka ze všech sil. Část odrostlejší mládeže
se zabavila sama ranní bitkou před klubem. Polička
aspiruje na titul Historické město roku 2010. Sociální pracovníci alarmují: chybí azylové bydlení pro
občany v tísni. Budeme nuzné, chromé a nemocné
vystrkovat za opravené hradby? Občanská sdružení
vstoupila do nového roku s obdivuhodnou energií.
Polička se připojila k podpoře Tibetu. Tylův dům
hostil týdenní soustředění pražských konzervatoristů připravujících Mou vlast pro letošní Pražské
jaro. Poličkou, dirigována J. Bělohlávkem, protekla
Vltava a byl to naprosto jedinečný zážitek. V centru
bylo otevřeno několik nových českých obchodů.
Občané se těšili z přílivu teplého vzduchu. Několik dní před prvním jarním dnem sněžilo. Poličští
sáloví fotbalisté vyhráli český pohár. Dalo o sobě
vědět několik mladých talentů: Šárka Olehlová (fotografka), skupina výtvarníků, Patrik Hlavsa (básník), Martin Kovář (zpěvák). Děcka, mnohé z vás si
pamatuji od kočárku. Vytrvejte, prosím!
-kaz-
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Tábor s Američany po roce opět
v Poličce
Zdálo se to na konci loňského tábora nepravděpodobné, ale je to tak. Znovu přijedou Američané
z Oklahomy, plní nadšení a energie, kterou chtějí
věnovat dětem z Poličky a okolí. Léto je ještě daleko, ale přípravy v Evangelickém sboru v Poličce
jsou v plném proudu.
Letošní tábor bude už osmý v pořadí. Největší
událostí je návrat Kati Salmons, která se do Poličky znovu podívá po třech letech. Nemůže se
dočkat svých přátel a studentů z hodin Zábavné
angličtiny, stýská se jí i po poličském pivu. Těšit
se můžeme na staré i nové tváře. Američané společně s českými dobrovolníky připraví dopoledne
plná her, soutěží, písniček a dalších aktivit. Při
zábavě si tak vaše děti procvičí angličtinu v praxi
s rodilými mluvčími, pro ty mladší budou k dispozici překladatelé.
Příměstský tábor s angličtinou je určen pro děti
od 7 do 16 let. Termín se vrací do tradičního data
v druhé polovině července – začínáme v pondělí
18. 7. a končíme v pátek 22. 7. Dopolední program
bude začínat vždy v 9.00 hodin a končit po obědě

ve 14.00 hodin. Dětem se budou věnovat Američané a čeští dobrovolníci v prostorách evangelického
kostela a Masarykovy školy.
Cena tábora je odstupňována podle počtu
přihlášených dětí. První dítě = 800,- Kč, druhý
sourozenec = 500,- Kč a každý další sourozenec
= 300,- Kč. Přihlášky pro děti budou jako obvykle
k dispozici v Informačním centru v Poličce. Termín uzávěrky je 31. května.
Letošní tábor bude zase v něčem jiný, už jen proto, že se na jeho přípravě nepodílí Jamie a Jeremy
Ault. Noví lidé přijdou s novými nápady a všichni
se budeme snažit, aby byly s táborem děti spokojeny jako v minulých letech. Kapacita tábora je omezená, a tak přihlášení nenechávejte na poslední
chvíli. Pokud si budete chtít udělat o táboře bližší
představu, můžete navštívit naši skupinu „English Camp Polička 2010“ na facebooku. Léto plné
krásných táborových zážitků vám i vašim dětem
za organizátory tábora přeje
Jarda Najbert

Klub zdraví zve na dubnové
předvelikonoční setkání
Už se vám někdy stalo, že jste museli něco
nahradit? Nemám na mysli způsobenou škodu
či újmu na zdraví (i když by to možná stálo za
úvahu). Ale uvědomuji si, že žijeme v době, kdy
se nahrazuje pořád. Od mých krásou více obdařených kolegyň se učím, že nahradit se dají vlasy,
řasy, nehty, nedostatečné proporce v oblasti rtů,
ňader či zadečku, od starších lidí znám náhrady
zubů, kloubů, někdy musíme čekat na náhradní
srdce, plíce játra, ledviny, medicína umí nahradit chybějící tkáně jako jsou kůže, svaly, cévy.
Skoro se dá říct, že každý je nahraditelný i tímto
moderním způsobem.
Já však uvažuji nad náhražkami v kuchyni. Za
poslední světové války se nahrazovalo hodně:
máslo margarínem, med pravý jakýmsi umělým
(pořád lze koupit v Polsku), ne vždy byla mouka
bez přísad. V Číně začali pokrokově vyrábět rýži
ze škrobů a umělé hmoty, prý se nerozváří. Brrr.
Cukr dnes nahrazujeme nízkokalorickými sladidly, margarínů je celá řada a podbízejí se, aby se
dostaly na náš chleba. Ne vždy k prospěchu naší
tělesné schránce.
Některé náhražky jsou ale hodnoceny pochvalně. Zvláště, když vám nic jiného nezbývá a jste
intolerantní k některým běžným součástem
jídelníčku, jako je cukr, lepek, mléčná či jiná
bílkovina živočišného původu. Už jsme v Klubu
zdraví měli témata cukrovka nebo celiakie, hovořili jsme i o mléku. Tentokrát vám nabízíme
nový pohled na nezbytnou součást moderních
velikonočních svátků v přednášce „Velikonoce
bez vajec – to je věc!“, neboť i na vejce můžete
mít alergii a to nejen potravinovou, ale i kvůli
obavám z jejich skutečného složení (dioxiny,
salmonely apod.). Předvedeme nejen náhražky,
které jsou dostupné, ale nabídneme i možnost,
jak v tradičních pokrmech vejce zcela vynechat, aniž výsledek bude znepokojovat chuťové
pohárky konzumentů. Pokusíme se zabodovat
ochutnávkami netradiční zeleniny. V předvelikonočním zamyšlení Aleše Kociána vstoupíme
do historie Veliké noci. Možná tak nahradíme
i váš dosavadní pohled na tyto svátky. Přijďte si
nás poslechnout, ochutnat a potěšit se ze společenství, které nezarmoutí, dne 13. 4. v 17,30 do
horní místnosti SVČ Mozaika.
Věřím, že tak, jako každý čas od času zatouží
po změně, tak i vy můžete ve svém životě být

nuceni určité změny zavést. „Čas je největším
novátorem“, řekl už Francis Bacon. Nejsnáze
se provádějí ty změny, které se týkají zevnějšku.
Ale někdy je žádoucí začít dělat změny zevnitř.
Potom se projeví i viditelně, třeba jako „jediná věc, která nezůstane nikdy skryta, láska“
(arabské přísloví). A tak přeji sobě i vám, abyste
měli odvážného ducha pro nastávající období
nejrůznějších změn a v předvelikonočním úklidu
nezapomínali vymést i tmavší kouty svých srdcí.
Prospějete tím sobě i svému okolí.
Těším se na vás a zatím, jak jinak, buďte
zdrávi.
Za tým Klubu zdraví
Hanka Ščigelová

Letní tábory
Letní tábory pořádané Pionýrem Polička:
Letní stanový tábor
Damašek u Pusté Rybné, 2. 7. – 16. 7.
2 700 Kč
Pro členy i nečleny Pionýra
Mezinárodní tábor v Anglii
Walesby, 30. 7. – 9. 8.
6 000 Kč
Pouze pro členy sdružení
Vodácký putovní tábor
Řeka Vltava, 22. 7.- 31. 7.
Vedoucí se zkouškami vodáckých instruktorů – J. Vostřel a J. Krajíček
2 790 Kč
Pro členy i nečleny oddílu
9 – 18 let
Angličtina na Damašku
Damašek u Pusté Rybné, 21. 8. – 28. 8.
Celodenní konverzace, výuka, hry…
Adrianna a Dorota M. Stansbury
3 000 Kč
Pro členy i nečleny Pionýra,
max. 24 účastníků
Bližší info:
www.softer.cz/pionyr

Kalendář akcí
město Polička, říjen 2010

Tylův dům
Sobota 2. 4. od 10.00 do 17.00 hodin, malý sál TD
JAK ZÍSKAT ENERGII
A OPTIMISMUS
Jednodenní jógový seminář s IFETEM
HODŽIČEM (představitelem ánanda
jógy), zaměřen bude hlavně na techniky,
které nás naučí, jak se nabít novu energií
a optimismem a jak se zbavit stresu a negativních emocí, protahovací a dechové
cviky, relaxace, vizualizace, muzikoterapeutické cviky, kruhové tance.
Neděle 3. 4. v 10.30 hodin, velký sál TD
MICHALŮV SALÁT
Zábavné dětské představení s Michalem
Nesvadbou plné dobrodružství, legrace,
popletených i groteskních situací, Michalových nápadů, zlepšováků a vynálezů.
Vstupné:149,- Kč
Čtvrtek 7. 4. v 16.30 hodin, malý sál TD
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
Sobota 9. 4. od 13.00 do 17.00 hodin, prostory TD
VELIKONOČNÍ INSPIRACE
Velikonoční inspirace vám nabídne tipy,
jarní trendy jak kreativně vyzdobit vaše
obydlí ve velikonočním období.
Neděle 10. 4. v 19.00 hodin, velký sál TD
BEZ PŘEDSUDKŮ
Komedie s Pavlem Zedníčkem a Janou
Paulovu předně o kamarádství, o tajemstvích, o zvědavosti a hlavně – o nás, jejích divácích. Stáváme se svědky vtipného,
vybroušeného, velmi trefného a místy
i dojemného slovního souboje obou postav. A nebyli by to Jana Paulová s Pavlem
Zedníčkem, aby k němu nepřidali řadu
nezapomenutelných gagů.
Uvedeno v abonmá jaro 2011
Vstupné: 150, 170, 190,- Kč
Pondělí 11. 4. v 19.00 hodin, velký sál TD
PLAVBY SVĚTOVÝMI OCEÁNY
Čeká na vás večer plný fotografií, filmového materiálu a zajímavého povídání
osamělého mořského vlka a mořeplavce-samotáře RUDOLFA KRAUTSCHNEIDERA proloženého country hudbou
kapely PONNY EXPRES.
Vstupné: 40,- Kč

Sobota 16. 4. od 19.30 hodin,
velký sál – stolová úprava TD
FESTIVAL POLIČKA JAZZ 2011
Face of the Bass ~ Robert Balzar Trio &
Dan Bárta ~ JUICY FREAK
Vstupné: předprodej … 170,- Kč k sezení /
130,- Kč stání v den akce … 200,- Kč k sezení / 160,- Kč stání
Neděle 17. 4. v 19.00 hodin, velký sál TD
FESTIVAL POLIČKA JAZZ 2011
Emotion Collection (balet-hudba-divadlo)
Vstupné: 120,- Kč v předprodeji, 150,- Kč
v den akce
Úterý 19. 4. v 19.00 hodin,
kostel sv. Jakuba v Poličce
VARHANNÍ KONCERT
DRAHOSLAV GRIC (varhany)
Na programu koncertu jsou například
skladby J. S. Bacha, J. Brahmse, F. Liszta,… Uvedeno v koncertní sezóně KPH
2010/2011
Vstupné: 120,- Kč v předprodeji (90,- Kč
studenti, senioři); 150,- Kč v den koncertu
(120,- Kč studenti, senioři)
Středa 20. 4. v 18.00 hodin, velký sál TD
AUSTRÁLIE – KŘÍŽEM KRÁŽEM
Zimní putování po červeném kontinentu
– Austrálii – je námětem nové velkoplošné
diashow cestovatele, fotografa a dobrodruha LEOŠE ŠIMÁNKA.
Vstupné: 120,- Kč v předprodeji … 170,- Kč
v den akce
Pátek 29. 4. v 19.00 hodin, malý sál TD
KAREL GOTT REVIVAL MORAVA
Hudební vystoupení v podání Josefa Boudy a Radka Vernera.
Pořádá Klub českých turistů J. G. Jarkovského Jimramov ve spolupráci s Tylovým
domem.
Vstupné: 50,- Kč
v předprodej … 80,- Kč v den akce
Sobota 30. 4. od 14.00 do 18.00 hodin, velký sál
– stolová úprava TD
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
K tanci i poslechu zahraje malá dechovka
BRŤOVSKÁ ŠESTKA.
Vstupné: 50,- Kč

Kam
v Českomoravském
pomezí
LITOMYŠL
1. 4. od 19.00 hod. / Lidový dům
divadelní představení: Bohumil Hrabal:
Příliš hlučná samota
Divadelní soubor Klášterec nad Ohří
1. 4. od 19.00 hod. / Music Club Kotelna
UDG + Mother´s Angels
12. 4. od 19.30 hod. / Smetanův dům
Koncert:
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
19. 4. od 19.30 hod. / Smetanův dům
Vivaldianno
Hudební projekt J. Svěceného a M. Dvořáka – mix žánrů, kultur a generací.
SVITAVY
2. 4. od 16.00 do 20.00 hod. / Kinokavárna Galaxie
Festival: Expediční kamera Svitavy
Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích
i sportech.
13. 4. od 19.00 hod. / Fabrika
Externí koncert 15. Ročníku festivalu
Polička Jazz
PVC (Prague Vienna Connection)
19. 4. od 19.00 hod. / Ottendorferův dům
Brahms Trio Prague
Špičkový komorní soubor nevšedního
nástrojového obsazení.
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
2. 4. – 15. 5. / zámek
Výstava: Hlavolamy
Výstava nejen pro děti.
2. 4. od 10.00 – 14.00 hod. / zámek
Zahájení zámecké sezóny
- se středověkým jarmarkem a doprovodným programem.
14. - 19. 4. Dny slovenské kultury
VYSOKÉ MÝTO
20. 4. od 8.30 hod. / náměstí Přemysla Otakara II.
Den Země
23. 4. od 20.00 hod. / Městský klub
Koncert: Vypsána fixa
1. 4. – 15. 5. / Městská galerie, výstavní síň J. Jušky
Výstava: Filip Dvorský a jeho vysokomýtští následovníci
Představení děl známého vysokomýtského malíře a jeho žáků.
20. 3. – 17. 4. / Regionální muzeum
Lodě světových válek
Mgr. Jan Matouš,
VV Českomoravské pomezí

Čtvrtek 14. 4. v 8.00 a 10.00 hodin, velký sál TD
AUTOŠKOLKA
Dopravní pořad, který zábavnou a hravou
formou oslovuje děti od 4 do 8 let. Vznikl
ve spolupráci s BESIPem, má dlouholetou
tradici a je neustále doplňován a aktualizován. Představení pro školy a školky,
přístupno i veřejnosti
Vstupné: 35,- Kč
Pátek 15. 4. od 19.30 hodin,
velký sál – stolová úprava TD
FESTIVAL POLIČKA JAZZ 2011
Lanugo ~ Emil Viklický Trio & Julian
Nicholas ~ Mina Agossi Quartet
Vstupné: předprodej … 170,- Kč k sezení /
130,- Kč stání
v den akce … 200,- Kč k sezení / 160,- Kč
stání
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Velikonoce slavíme
již 3 400 let
První Velikonoce se neslavily v Evropě, ale v Egyptě a slavil je národ izraelský, kdy po 400 letech otroctví Bůh poslal Mojžíše a s ním vyvedl tento národ
do svobody. Neobešlo se to bez těžkostí, Egypt se
nechtěl vzdát levné pracovní síly, proto je Bůh zasáhl
deseti ranami (kobylky, vředy, mor, temnota a další),
poslední byla smrt prvorozených. Izraelci měli zabít
beránka a jeho krví potřít veřeje svých domů, aby, až
v noci vyjde anděl smrti, byli ušetřeni. Oni poslechli
Boží radu a smrt jejich domovy minula. To byla ta
veliká noc, která rozhodla o jejich svobodě, odtud je
i název „Velikonoce“.
Egypťané byli smrtí tak otřeseni, včetně faraona,
který přišel o syna, že dal rychlý souhlas, aby Izraelci mohli odejít a žít svobodně. Toto byl jen předobraz toho, co se odehrálo o 1400 let později, kdy
Ježíš Kristus, jako beránek bez vady, byl ukřižován
(obětován) za viny a hříchy světa, aby se lidé mohli
vrátit zpět do společenství s Bohem a byli uchráněni
přicházejícího soudu a trestu. Toto jsou příběhy, které jsou hlavní podstatou Velikonoc a vy, jestli máte
touhu je lépe poznat, jste zváni na velikonoční čtení
bible, které se koná 22. 4. od 15.00 hod. v Poličce na
náměstí u morového sloupu. Zapojit se může každý,
kdo má chuť a odvahu, čtení velikonočních příběhů bude proloženo písněmi z moderní křesťanské
tvorby.
Všechny srdečně zve AC Polička.

Kino Polička
Úterý 5. 4. v 19.00 hodin, velký sál TD
NICKYHO RODINA
Nový film o Nicholasi Wintonovi a jeho
pozitivním poselství, přináší dosud nezveřejněná fakta, svědectví a osudy nově
objevených „Wintonových dětí“. Příběh
669 českých a slovenských, převážně
židovských dětí, které Nicolas Winton
odvezl před nacisty z Prahy do Anglie.
Drama, ČR/Slovensko, 102 minut, přístupný
Vstupné: 60,- Kč
Úterý 12. 4. v 19.00 hodin, velký sál TD
OPRAVDOVÁ KURÁŽ
Fanoušci westernů mají poslední tři dekády těžký život, téměř každý rok se však
jejich svět rozjasní a dostanou povedený
film. Western/Drama/Dobrodružný,
USA, 110 minut, titulky, příst. od 12 let
Vstupné: 60,- Kč
Středa 13. 4. v 18.00 hodin, velký sál TD
RANGO
Než si začal říkat Rango a vybájil si
spoustu mýtů o svých hrdinských kouscíc, obýval chameleon v havajské košili
prostorné terárium. Nic mu v něm nechybělo, snad kromě trochy akce… Animovaná komedie/Dobrodružný, USA,
107 minut, český dabing, přístupný
Vstupné: 65,-Kč
Úterý 19. 4. v 8.15 a 10.00 hodin, velký sál TD
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Hořká komedie režiséra O. Trojana na
motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha. Filmové představení pro střední
školy a učiliště. Komedie/Drama, ČR,
137 minut, přístupný od 12 let
Vstupné: 40,-Kč
Čtvrtek 21. 4. v 19.00 hodin, velký sál TD
TŘI DNY KE SVOBODĚ
Život se zdá být pro Johna Brennana
(Russell Crowe) perfektní až do chvíle,
kdy je jeho žena Lara (Elizabeth Banks)
zatčena pro vraždu, kterou, jak tvrdí, nespáchala. Russell Crowe má 72 hodin na

to, aby zachránil to nejcennější ve svém
životě… Drama/Krimi/Thriller, USA,
122 minut, přístupný od 12 let
Vstupné: 65,- Kč
Pátek 22. 4. v 18.00 hodin, velký sál TD
NA VLÁSKU
Animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství o dívce, která má
kouzelné vlasy. Tato komedie je převyprávěním klasické pohádky bratří Grimmů. Animovaná komedie/Muzikál, USA,
100 minut, český dabing, přístupný
Vstupné: 70,- Kč
Úterý 26. 4. v 19.00 hodin, velký sál TD
VARIETÉ
Nový film režiséra Steve Antina, který
proslavila hlavně Cher, vedle ní uvidíte
ve filmu například i Christinu Aguileru.
Film Varieté získal Zlatý glóbus 2010 za
nejlepší píseň „You Haven‘t Seen The Last
Of Me“. Drama/Muzikál/Romantický,
USA, 116 minut, titulky, přístupný
Vstupné: 70,- Kč
Středa 27. 4. v 18.00 hodin, velký sál TD
GNOMEO A JULIE
Animovaný snímek o trpaslících dává
nejslavnějšímu příběhu lásky na světě W.
Shakespeara další rozměr. Filmu se jako
výkonný producent ujal zpěvák a skladatel Elton John, jehož písně jsou použité
jako hudební doprovod. Animovaný/
Rodinný, USA/VB, 84 minut, český dabing, přístupný
Vstupné: 75,- Kč
Čtvrtek 28. 4. v 19.00 hodin, velký sál TD
FIGHTER
Skutečný příběh boxera a jeho neuvěřitelný vzestup ke slávě. Drama o úsilí,
lásce a hrdosti protkané vytříbeným
humorem bylo oceněno dvěma Zlatými glóby a je právem považováno za
jeden z nejvydařenějších snímků roku.
Drama/Sportovní/Životopisný, USA, 115
minut, titulky, nevhodný do 12 let
Vstupné: 70,- Kč

Jaro v ZUŠ Bohuslava Martinů

Taneční 2011
Základní kurz tance a společenského chování
bude probíhat od září do prosince 2011 vždy
v pátek od 19.00 do 22.00 hodin ve velkém sále
Tylova domu v Poličce. Kurz je určen pro chlapce
a děvčata od 16 let. Vyučuje – Taneční škola ELLIS
Svitavy.
Přihlášky budou k vyzvednutí v kanceláři Tylova domu v Poličce nebo v Informačním centru
Polička a Bystré od 16. května 2011. Přihlášky za
taneční pár budou mít přednost.
Podání přihlášky a platba od 1. do 9. června
2011. Podrobnější informace naleznete v květnovém čísle Jitřenky.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička,
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
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V březnu pokračovala další kola soutěží ZUŠ.
Opět se můžeme pochlubit. V krajském kole získala
Terezie Preclíková (žákyně Gabriely Vorbové) ve hře
na klavír první místo s postupem do ústředního
kola. Z okresního kola ve hře na smyčcové nástroje
postupují do kraje ve hře na housle Natálie Šafářová,
Veronika Demelová a Ondřej Dostál (žáci Ladislavy
Blajdové) a ve hře na violoncello Barbora Preisslerová a Jonatán Beneš (žáci Renaty Pechancové). Všem
blahopřejeme a přejeme úspěšné zvládnutí dalších
soutěžních klání.
Duben je měsícem, ve kterém se Polička již
potřetí stane městem mládí a hudby Bohuslava
Martinů. Přivítáme účastníky třetího ročníku
přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů. Přehlídka je
určena všem, kteří hudbu Martinů hrají nebo těm,
které inspiruje k uměleckému vyjádření. V roce 2011
uvidíme a uslyšíme celkem přibližně 80 zpěváků, 50
klavíristů, 30 hráčů na smyčcové a dechové nástroje,
80 tanečníků a prohlédneme si práce 20 výtvarníků.
Kromě již tradičních hudebních nástrojů se opět můžeme těšit i na překvapení, jako například skladbu
Martinů v podání saxofonistky a klarinetistky. Zajímavým bude jistě představení tanečníků. Přihlášené
jsou dvě choreografie Otvírání studánek a dále Nová
loutka, Kolombína tančí, Kvočna a Kuře, Petrklíč
a O nespokojeném ševci. Novinkou v taneční části
přehlídky bude rozšíření hodnocení o cenu diváků.
To znamená, že kromě hodnocení odborné poroty
budou diváci volit svou nej… choreografii.

Příprava přehlídky je velmi náročná a vše by se nezdařilo bez přispění a spolupráce zřizovatele, kterým
je město Polička, Tylova domu, kde se přehlídka bude
konat, Centra B. Martinů, kde budeme vyhlašovat
výsledky, hotelu Opus, ve kterém budou účastníci
ubytovaní a jídelny Rumunská, kde se budou stravovat. Hlavním organizátorem je „zuška“ a všichni její
zaměstnanci. Všem patří velké poděkování.
Kdy se přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů uskuteční? V pondělí 18. dubna se bude konat pěvecká
část přehlídky, v úterý 19. dubna přijdou na řadu instrumentální kategorie, tj. klavíristé i hráči na smyčcové a dechové nástroje a 20. dubna ve středu se
představí tanečníci. Výtvarné práce si bude možno
prohlédnout v prostorách Tylova domu, kde se celá
soutěžní část přehlídky bude konat, v průběhu všech
tří dnů. Polička se tak může těšit na 260 mladých
umělců s jejich doprovodem z řad učitelů a rodičů.
Účastníci přehlídky se na oplátku mohou těšit na
příjemnou atmosféru a krásy jarní Poličky. Mohou
se též lépe seznámit s rodným městem skladatele,
jehož hudbu již částečně poznali.
Pro zájemce o návštěvu přehlídky připomínám, že
vstup je volný a přesný rozpis jednotlivých kategorií
bude uveden na plakátech a ve vstupních prostorách
Tylova domu. Při velkém počtu přihlášených účastníků se bude muzicírovat a tančit pokaždé celý den.
Srdečně vás zveme.
Renata Pechancová, ředitelka školy

Městská knihovna Polička v dubnu
Pátek 1. 4.
Noc s Andersenem
Opět po roce ožije knihovna
i v noci. Knihovnice přenocují
společně s dětmi v prostorách
knihovny. Malé čtenáře čeká
noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení.
Výstava: 4. 4. 2011 – 30. 4.
Karolína Štursová – ŽENY – Mladá
poličská fotografie
Pátek 15. 4.
Marel Šolmes Srazil
Pohádky do postýlky aneb Tupo a Duto…
Představení pro žáky prvních tříd v rámci projektu Už jsem čtenářem - Knížka pro prvňáčka.
Neděle 17. 4. - CBM od 16.00 hodin
Divadlo pro děti
JAK SE ČERTI ŽENILI – Loutkové divadlo Maminy
Klasická loutková komedie, ve které se Kašpárek
s Honzou vydají do samotného pekla vysvobodit
princeznu Josefku z čertího zajetí. Na motivy
tvorby Jiřího Žáčka. Vstupné 30,- Kč

Polička – New York

Možná tam neměla být pomlčka, ale dvojtečka
Polička: New York, jako při sportovním utkání.
Tady o něj vskutku nešlo. I když… Ale popořádku.
22. února zavítali žáci konzervatoře Jana Deyla
a střední školy pro zrakově postižené a soubor
Rozmarýn do Poličky, aby před sluchy a zraky především Klubu přátel hudby předvedli své umění. Ze
slov světově známé sopranistky a patronky tohoto
představení Zdeny Kloubové jsme se dozvěděli,
že je to poprvé, co v tak velkém sále budou mladí
studenti vystupovat. Přijeli už dopoledne, aby si
Každý čtvrtek od 9.30 v čítárně knihovny
vyzkoušeli akustiku sálu a správné rozmístění na
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
jevišti. Ten prostor museli vycítit, když jej nemohli
Čtení pro nejmenší děti s maminkami probíhá
vidět.
každý čtvrtek dopoledne v čítárně knihovny.
Když si klavíristka Ráchel Skleničková, studentka
Čteme vždy zajímavé a veselé pohádkové příběhy, čtvrtého ročníku, zkoušela náš koncertní nástroj,
učíme se zábavné říkanky a zkoušíme různé vý- neomylně určila Petrof. Mohla říct Bösendorfer,
tvarné techniky.
Bechstein nebo Steinway, ale ona řekla Petrof.
A taky byla nadšena barvou jeho tónů a lehkostí
Těšte se na květen:
mechaniky. Víme o B. Martinů, že jeho skladby jsou
pestré, nevyčerpatelné v nápadech a v rozličnostech
4. 5. - Miloš Kratochvíl
variací, ale já jsem si ten večer rozšířil vnímání jeho
- odpolední čtení pro děti i jejich rodiče
hudby o další poznání: B. Martinů – skladatel jasně
11. 5. - Táňa Kubátová
srozumitelné hudební a životní pravdy. A v tu chvíli
- autorské čtení
Ráchel jako její šiřitel. Tuto dívku, mimochodem
13. 5. - Milan Kohout
mluvící francouzsky, anglicky a německy, čekal
– autorské čtení. Proveď vola světem, volem
za několik dnů soutěžní koncert v New Yorku, jak
zůstane
mi svěřila vynikající sopranistka Zdena Kloubová,
která vystoupila v druhé části koncertu se skladbou
Zdeňka Lukáše. Touž, kterou zpívala na slavnostním koncertu v Praze ke vstupu do třetího tisíciletí.
Nechtělo se ani věřit, že sedmero tanečníků
souboru Rozmarýn – vlastně ještě dětí – tak dokonale zvládlo velký prostor poličského jeviště. Z něj
hádkových hrdinů Tupa a Duta. Hned na začátku
zněla otázka: „Písničko, kde jsi? Zpívejte o životě
května poličskou knihovnu navštíví spisovatel
a lásce…“
Miloš Kratochvíl, autor knihy Pachatelé dobrých
V onen večer nám účinkující předali víc než jen
skutků: Puntíkáři. V odpoledních hodinách ve
zážitek z hudby. Byla to hloubka citu, kterou jsme
středu 4. května přivítá v knihovně všechny zví- spolu s nimi všichni vnímali. Zůstává poselství
davé čtenáře i s jejich rodiči, kteří s dětmi a dětem
B. Martinů vyjádřené hudbou a zpěvem mladých
rádi čtou.
tanečníků, i jako odpověď na předchozí otázku:
Odměnou za vynaloženou námahu, v případě „Kdyby nebylo lásky, nebylo by písničky.“
kladného hodnocení našich aktivit členy komise,
A na závěr ještě jedno sdělení, které se krčilo na
bude dětem z prvních tříd Knížka pro prvňáčka, kulturní stránce našeho významného deníku. USA:
původní česká novinka, která byla vytvořena
Nevidomá Češka vyhrála klavírní koncert. Česká
výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit
klavíristka Ráchel Skleničková se stala vítězkou
v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří
soutěže pro handicapované umělce VSA Internatilet. Ve školním roce 2010/2011 to bude knížka
onal Young Soloist Award. Do soutěže se přihlásilo
spisovatelky Daniely Krolupperové Zmizelá škola, přes 160 uchazečů.
kterou bude ilustrovat známá ilustrátorka Eva
Ztracená zprávička ve velkých novinách jako my
Sýkorová-Pekárková.
ztraceni v našem divadle ve velkém sále.
Lenka Navrátilová
Text A. Klein, foto Kl. Korbářová
Pátek 22. 4. – čítárna knihovny od 18.00 hodin
Cestovatelská beseda
ŠPANĚLSKO – Pavla Vraspírová
Pavla Vraspírová strávila jeden semestr studia
v rámci studijního pobytu Erasmus ve Španělsku. Kromě studia i pilně cestovala a poznávala
kulturu i přírodní krásy této oblíbené turistické
destinace. Přijďte a inspirujte se…čas dovolených
se pomalu blíží! Vstupné 20,- Kč

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Městská knihovna Polička se letos společně
s poličskými základními školami zapojila do
celostátního projektu pro podporu čtenářské
gramotnosti u nejmenších čtenářů.
Národní pedagogická knihovna Komenského
přizvala školy a knihovny ke spolupráci na 3. ročníku projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který podporuje MŠMT v rámci rezortního
projektu Podpora čtenářské gramotnosti. Cílem
projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců
školní docházky dětí, vytvoření základů návyku
pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí veřejné nebo školní knihovny
i ostatní kulturní instituce v místě bydliště.
Do projektu přihlásila městská knihovna žáky
prvních tříd ze základních škol Masarykova a Na
Lukách, celkem téměř sto dětí. Se žáky prvních
ročníků se vynasnažíme v knihovně pracovat
nad rámec školních osnov. Během následujících
měsíců připravujeme pro žáky návštěvy knihovny
s pestrým programem, které, jak doufáme, povedou k rozvoji zájmu o četbu. Začínáme návštěvou
knihovny, kde žáci objevují možnosti a služby
knihovny jako všestranné kulturní instituce.
Druhá návštěva představí knihovnu jako místo
pro zábavu, hru a potěšení. Marek Šolmes Srazil, hudebník a autor knížek pro děti, přijede
v dubnu do poličské knihovny s programem pro
první třídy. Děti zažijí své první autorské čtení,
vyzkouší si práci ilustrátora a naučí se písně po-
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Pro příštích sedm
generací
V dubnu pro vás Ekocentrum
Skřítek připravilo dvě akce.
Ve středu 13. dubna v 19.00
hodin v Divadelním klubu bude
přednáška o Škodlivých látkách v domácnosti aneb čeho
se vyvarovat při výběru hraček,
nábytku, nátěrových barev, nádobí nebo ložního
prádla… Besedu povede Mgr. Jitka Straková, která
pracuje pro program Toxické látky a odpady ekologického sdružení Arnika a vede jeho pobočku
v Českých Budějovicích.
Děti často dávají hračky i další předměty do úst.
Touto cestou se mohou do jejich těla dostat škodlivé látky. V přednášce vám přednášející zodpoví,
jakým materiálům byste se měli při výběru hraček
a výrobků pro děti vyhýbat, jak lze problematické
materiály rozeznat, jaké jsou k nim alternativy.
V další části besedy se budeme zajímat o jednotlivé místnosti našich domovů a ukážeme zdraví
škodlivé látky, které zde můžeme potkat, a poradíme, jak se těmto látkám vyhnout.
Ve čtvrtek 21. 4. ve 20 hodin opět v Divadelním
klubu bude promítání filmu Pro příštích 7 generací – 13 domorodých babiček pracuje pro lepší
svět s krátkou přednáškou.
Třináct domorodých babiček, šamanek a léčitelek z různých koutů světa bylo svoláno, aby sdílelo
své posvátné moudrosti a obřady, v době, kdy je
Matka Země ve smrtelném nebezpečí. Ta doba
nastala, a proto se spojilo třináct domorodých
babiček, které měly vize nebo slýchaly starodávná
proroctví o tom, že budou svolány v kritické době,
kdy jejich stará moudrost bude třeba pro přežití
příštích generací. Jsou tu, aby pomohly naši
planetu léčit. Mohou nám osvítit cestu k pokojné
a trvale udržitelné planetě? S moudrostí, která
jim byla předána, i s vědomím naléhavé potřeby
jednat laskavě, trpělivě, s humorem a i houževnatostí, které nabývají s věkem, vtáhne vás těchto
třináct silných a pozoruhodných žen do své práce
pro obnovu Země. Teď nám, našim dětem, i následujícím generacím, nabízejí sdílení svých cest,
protože tak mohou změnit naše životy. I Václav
Havel poslal vzkaz Babičkám a vyjádřil v něm své
sympatie a podporu „bohulibým” aktivitám jejich
Mezinárodní rady. Film i knihu si můžete na místě zakoupit a tím podpořit i jejich činnost.
Za Ekocentrum Skřítek srdečně zve
Ing. Eva Janečková

Divadelní klub
Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
ČTVRTEK 2. 4. – od 17.00
POLIČSKÝ SKŘIVAN II. KOLO
1) 17.20 – 17.50 2) 18.00 - 18.30 - Bu - Fu
3) 18.40 – 19.10 - Stopangin
4) 19.20 – 19.50 - Raid
5) 20.00 – 20.30 - Screaming
6) 20.40 – 21.10 - Meloun parkings
7) 21.20 – 21.50 - Guapa fea
8) 22.00 – 22.30 - No joy
9) 22.40 – 23.10 – Pomalu plující
Vstupné: 50,- Kč

Obsah: Jestliže lze život chápat jako souhrn jeho jednotlivých částí, pak příběh
Ray Charlese je možno považovat za souhrn osobních vzestupů a pádů v průběhu
dlouhé a slávou ověnčené kariéry ve světě
hudby. Ray zažil bolest i osobní tragédie.
Množství jeho hudebních stylů (jazz, rhytm
& blues, rock-and-roll, gospel, country
& western) je sledem a souhrnem celistvé inspirativní cesty génia s jedinečnou
vizí, génia, který světu daroval možnost
zcela nového způsobu vnímání hudby.

JEDEN SVĚT 2011 V POLIČCE
4. – 8. dubna 2011
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech
Více na www.pontopolis.cz
a www.jedensvet.cz

ČTVRTEK 21. 4. – od 20.00
KLUBOVÉ KINO – OZVĚNY EKOFILMU
Pro příštích 7 generací – 13 domorodých
babiček pracuje pro lepší svět.
Promítání filmu s krátkou přednáškou.
Příspěvek 40,- Kč

STŘEDA 6. 4. – od 18.00 JEDEN SVĚT
Věku navzdory
Vstupné: 50,- / 70,- Kč
ČTVRTEK 7. 4. – od 18.00 JEDEN SVĚT
TVÁŘE KORUPCE aneb obrázky z Ruska.
Vstupné: 50,- / 70,- Kč
PÁTEK 8. 4. – od 18.00 JEDEN SVĚT
PANORAMA aneb večírek pro každého až
do rána
Vstupné: 50,- / 70,- Kč

PÁTEK 22. 4. – od 20.00
VELIKONOČNÍ POBAVENÍ
hraje skupina TORZO
Vstupné: 60,-Kč

STŘEDA 13. 4. – od 19.00
Cyklus besed NA ZELENOU
Škodlivé látky v domácnosti aneb čeho
se vyvarovat při výběru hraček, nábytku,
nátěrových barev, nádobí nebo ložního prádla…
Přednáší Mgr. Jitka Straková z Arniky
v Českých Budějovicích
ČTVRTEK 14. 4. – od 20.00
Festival Polička Jazz 2011
Jazzové kino - hudebně fi lmový večer
Ray
Hudební / Drama / Životopisný, USA,
2004, 152 min (Director‘s cut: 178 min)
Režie:Taylor Hackford
Hrají: Jamie Foxx, Kerry Washington, Regina King, Patrick Bauchau a další

SOBOTA 23. 4. – od 21.00
„BEK - BEK - TEK - Jungle Night
Z_by_nekk, Lalowski, Jimmi, Krtekk, Diskopanker
(Re.sound) -dubstep, jungle, raggajungle,
tekk - Bart
(D158) - drum and bass
Vstupné: 60,-Kč
ČTVRTEK 28. 4. – od 20.00
KLUBOVÉ KINO
Postel
Experimentální / Drama / Komedie / Mysteriózní, Česko / Německo, 1997, 90 min
Režie: Oskar Reif
Hrají: Michal Przebinda, Stanislava Jachnická, Sylva Langová - Williams, Věra Kalendová, Jana Drbohlavová a další.
Obsah: Říká se velmi nepřesně: Žijeme
na tomto světě a jsme jenom lidé... To ale
není pravda. Žijeme totiž minimálně ve
dvou světech: ve světě mužů a ve světě žen:
a nejsme jenom lidé, ale jsme jenom muži
a jsme jenom ženy. I když... Existují dnes
ještě vůbec muži?
PÁTEK 29. 4. – ZAVŘENO
SOUKROMÁ AKCE

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

9. - 10. 4.

MUDr. Kočí Jiřina,
Dolní Újezd 838, 461 631 126
16. - 17. 4.
MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
n. Na Podkově 25, 606 182 715
23. - 24. 4. MUDr. Kossler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
25. 4.
MUDr. Kosslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
30. 4. - 1. 5. MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
7. - 8. 5.
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Kulturní
kalendář
KAM DNES ?
V POLIČCE...

2. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.

7. 4.

Čas
17.00
9.30
13.30
9.00
14.00
17.00
18.00
14.00
15.00
18.00

8. 4.
9. 4.

18.00
13.00

11. 4.

9.30
14.30
17.00
9.00
16.00
14.00
17.00
17.30
19.00
15.00
20.00
19.00
14.00

12. 4.
13. 4.

14. 4.
15. 4.
16. 4.

17. 4.
18. 4.
19. 4.

20. 4.

19.30
16.00
19.00
9.30
16.00
8.15
9.00
10.00
19.00
16.00
14.00
17.00
18.00

#

18.00
21. 4. 9.00
15.00
18.00
19.00
20.00

Název akce - popis
Poličský skřivan II.kolo
Fitmatami (cvičení pro maminky s dětmi)
Šikovné ručičky
Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
Na stupních vítězů - dokumentární �lm
Fitness cvičení pro ženy
Filmy - Jeden svět – VĚKU NAVZDORY - Na stupních vítězů, Plavou v tom
Stolní hry
Drobci (tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi)
Jeden svět – KORUPCE - Zločinci podle zákona,
Stalin, proč ne?, Spravedlnost pro Sergeje
Jeden svět - MARATÓN �lmů až do rána - Pozemšťané koho budete volit , Haiti aj.....
- 16.00 Velikonoční inspirace - tvořivé odpoledne k výstavě
Od masopustního veselí k velikonočnímu pondělí
Fitmatami (cvičení pro maminky s dětmi)
PERGAMONO DĚTI - vytlačování a vypichování motivů do podkladu
PERGAMONO DOSPĚLÍ - vytlačování a vypichování motivů do podkladu
Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
Tvořivá dílna pohádkového malování: Výtvarná dílna pro děti
Video - ze života v Penzionu 2.část
Fitness cvičení pro ženy
HEDVÁBNÝ NÁHRDELNÍK - dílna pro studenty a dospělé a učitele
Škodlivé látky v domácnosti aneb čeho se vyvarovat při výběru hraček, nádobí…
Drobci (tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi)
Festival Polička Jazz - Jazzové kino - promítání �lmu RAY
Tvořivý večer pro ženy
- 21.00 Radnice známá, ale nepoznaná - neobyčejné zahájení letní sezóny
v galerijních expozicích barokní radnice
Festival Polička Jazz 2011
Jak se čerti ženili - divadlo pro děti
Festival Polička Jazz 2011
Fitmatami (cvičení pro maminky s dětmi)
VELIKONOČNÍ DÍLNY PRO DĚTI - dílna pro děti a rodiče s dětmi
Občanský průkaz - �lm pro střední školy a učiliště
Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
Občanský průkaz - �lm pro střední školy a učiliště
Varhanní koncert - Drahoslav Gric
Tvořivá dílna pohádkového malování: Výtvarná dílna smaltovaná
Velikonoční besídka
Fitness cvičení pro ženy
Pojďme na Martinů - orchestrální díla - přednáška, která vás přivede
k poslechu hudby Bohuslava Martinů
Austrálie - křížem krážem - Leoš Šimánek a jeho live-diashow
VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK - dílna pro děti od 1. třídy
Drobci(tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi)
Zátiší dávná, nedávná i dnešní - přednáška o vývoji malířského a fotogra�ckého zátiší
Tři dny ke svobodě - krimi thriller s Russlem Crowem
Pro příštích 7 generací – 13 domorodých babiček pracuje pro lepší svět - �lm

duben 2011

Místo konání
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion, pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion, spol. místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
DPS Penzion, pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
DST
MaTami o.s.
DPS Penzion Polička
MaTami o.s.
DPS Penzion Polička
MaTami o.s.
Pontopolis
DPS Penzion Polička
MaTami o.s.

Divadelní klub
Divadelní klub

Pontopolis
Pontopolis

Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ MOZAIKA
SVČ MOZAIKA
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion, spol. místnost
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ MOZAIKA

Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ MOZAIKA POLIČKA
www.mozaika-policka.cz
SVČ MOZAIKA POLIČKA
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ MOZAIKA POLIČKA
www.mozaika-policka.cz

Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů

MaTami o.s.
DST
MaTami o.s.

Městská galerie v barokní radnici
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ MOZAIKA
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
kostel sv. Jakuba
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion, jídelna
Centrum Bohuslava Martinů

Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
TD a Div.spol. Tyl
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
TD a Div.spol. Tyl
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ MOZAIKA POLIČKA
www.mozaika-policka.cz
KINO Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
KINO Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz

Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
SVČ MOZAIKA
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub

Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ MOZAIKA POLIČKA
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
KINO Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Ekocentrum Skřítek Polička
www.ekocentrumskritek.cz

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.

Kontakt, informace, rezervace
www.divadelniklub.cz
www.matami.webnode.cz
www.policka.cz/dps.penzion
www.matami.webnode.cz
www.policka.cz/dps.penzion
www.matami.webnode.cz
www.pontopolis.cz
www.policka.cz/dps.penzion
www.matami.webnode.cz
www.pontopolis.cz
www.pontopolis.cz

www.matami.webnode.cz
www.divadelniklub.cz
www.matami.webnode.cz

Kulturní
kalendář
KAM DNES ?
22. 4.

30. 4.

9.00
18.00
18.00
20.00
21.00
9.30
9.00
19.00
16.00
13.00
17.00
18.00
14.00
15.00
19.00
20.00
9.30
19.00
14.00

3. 5.
5. 5.
6. 5.

14.00
16.00
19.00
19.00
19.00

23. 4.
25. 4.
26. 4.

27. 4.

28. 4.

29. 4.

22. 1. - 24. 4.
14. 2. - 27. 4.
19. 3. - 1. 5.
1. 4. - 30. 4.
1. 4. - 24. 4.
1. 4. - 30. 4.
1. 4. - 30. 4.
4. 4. - 30. 4.
9. 4. - 10. 4.
15. 4. - 30. 4.
30. 4. - 4. 9.

duben 2011

INDIÁNSKOU STOPOU - zábavné hry v přírodě pro děti
Španělsko - cestovatelská beseda Pavly Vraspírové
Na vlásku - animovaná hudební komedie pro děti
Hudební večer - velikonoční pobavení s kapelou TORZO
Jungle night
Fitmatami (cvičení pro maminky s dětmi)
Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
Varieté - �lm režiséra Steva Antina, kterého proslavila hlavně zpěvačka Cher
Předčasné narození- mýty a skutečnost
Keramická dílna
Fitness cvičení pro ženy
Gnomeo a Julie - animovaný snímek o trpaslících pro děti
Narozeninové zpívání
Drobci (tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi)
Fighter - autobiogra�cký příběh boxéra
Klubové kino - Postel
Zdravé vaření pro celou rodinu
Karel Gott revival Morava - revivalový koncert
Vernisáž výstavy Kolekce obrazů z pokladnice České spořitelny
- obrazy krajinářů Vysočiny z pobočky České spořitelny v Poličce
Odpoledne s dechovkou - s Brťovskou šestkou
ČARODĚJNICKÝ REJ - zábavná akce pro širokou veřejnost
Fígl - divadelní hra s V. Postráneckým, A. Vránovou a M. Vančurovou
Fimfárum - do třetice všeho dobrého - poslední část �mfárovské trilogie
R. Křesťan & Druhá tráva-koncert skupiny, která oslaví 20 let svého účinkování

SVČ MOZAIKA
čítárna Městské knihovny Polička
Tylův dům
Divadelní klub
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion, pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
DPS Penzion, jídelna
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům

SVČ MOZAIKA POLIČKA
Městská knihovna Polička
KINO Tylův dům
DST
DST
MaTami o.s.
MaTami o.s.
KINO Tylův dům
MaTami o.s.
DPS Penzion Polička
MaTami o.s.
KINO Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami o.s.
KINO Tylův dům
DST
MaTami o.s.
TD a KČT Jimramov

www.mozaika-policka.cz
www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
www.matami.webnode.cz
www.matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.policka.cz/dps.penzion
www.matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
www.policka.cz/dps.penzion
www.matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz
www.matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz

Městská galerie v barokní radnici
Tylův dům
FOTBALOVÝ STADION
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům

Městské muzeum a galerie Polička
Tylův dům
SVČ MOZAIKA POLIČKA
Tylův dům
KINO Tylův dům
Tylův dům

Název akce - popis
Šaty dělaj pračlověka - dotyková výstava o pravěkém textilu a odívání
Od masopustního veselí k velikonočnímu pondělí aneb Jak dříve lidé prožívali
období masopustu, půstů a Velikonoc
Zátiší odevšad - výstava komponovaných zátiší svitavského fotografa Miroslava Sychry
Stěna pro jedno dílo - fotogra�e Kamila Plicného
Mamut a jeho lovci - výstava dětských prací z výtvarné soutěže k výstavě
Šaty dělaj´ pračlověka
Glopolis - fotogra�e a texty. Vliv klimatických změn na rozvojové
země - v rámci Jednoho světa
1000 families – fotogra�e- rodiny rozvojových zemích – v rámci Jednoho světa
Karolína Štursová - Ženy - výstava fotogra�í
ZÁKONITOSTI PĚTI PRVKŮ - seminář.
Patrick Marek: Tváře jazzu
Kolekce obrazů z pokladnice České spořitelny - obrazy krajinářů Vysočiny
z pobočky České spořitelny v Poličce

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

Městské muzeum a galerie Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Městské muzeum a galerie Polička

www.cbmpolicka.cz
www.cbmpolicka.cz
www.cbmpolicka.cz

Centrum Bohuslava Martinů

Městské muzeum a galerie Polička

www.cbmpolicka.cz

Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
vestibul Městské knihovny Polička
SVČ MOZAIKA POLIČKA
Tylův dům

Pontopolis
Pontopolis
Městská knihovna Polička
Ida Weinlichová
TD a Div. spolek Tyl

Městská galerie v barokní radnici

Městské muzeum a galerie Polička

www.cbmpolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

www.pontopolis.cz
www.pontopolis.cz
www.knihovna.policka.org
info@carpediemonline.cz
www.tyluvdum.cz
www.cbmpolicka.cz

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.

#

V POLIČCE...

15. ročník festivalu Polička Jazz (13. 4. – 17. 4.)
Středa 13. 4., Fabrika Svitavy od 19.00 h
PVC (Prague Vienna Connection)
(CZ/A)
František Uhlíř - kontrabas, Jaromír
Helešic - bicí, Julia Seidel - piano, Nika
Zach - zpěv
Přední jazzový kontrabasista František Uhlíř založil v loňském roce česko
- rakouské kvarteto, ve kterém účinkují
vedle jeho dlouholetého spoluhráče
také dvě vynikající jazzové muzikantky
z Vídně, Nika Zach a Julia Siedl. Hudební projekt dvou nestorů české jazzové
scény a oceňovaných hudebnic slibuje
nevšední zážitek.
Koncert zajišťuje Středisko kulturních
služeb Svitavy
Vstupné: 150 Kč (členové KPH 75 Kč),
předprodej Fabrika tel. 461 535 220,
731 677 692
Čtvrtek 14. 4., Divadelní klub od 20.00 h
Jazzové kino – Ray (USA, 2004)
režie Taylor Hackford, v hlavní roli Jamie Foxx
Životní příběh hudebního génia Ray
Charlese.
Vstupné: 40 Kč
Pátek 15. 4., Tylův dům od 19.30 h
Lanugo (CZ)
http://www.lanugo.cz/
Markéta Foukalová - zpěv, Viliam Béreš
- klavír, Rastislav Uhrík - kontrabas,
Martin Kopřiva - bicí, Miroslav Hloucal
- trubka, Mirek Šmilauer - kytara
Lanugo je kapela spojující hned dva
silné trumfy. Prvním je příjemně osobitý hlas vynikající zpěvačky Markéty
Foukalové, druhým kapela výborných
instrumentalistů, mladých a zároveň
zkušených jazzmanů. Jejich skladby
nesou příchuť jazzu, soulu, rocku i taneční hudby, jsou posluchačsky snadno
stravitelné, zároveň však oslovují i nejnáročnější posluchače a hudební kritiky.
Lanugo se do Poličky vrací po úspěšném
loňském vystoupení v Divadelním klubu a rozhodně se máme na co těšit!
Emil Viklický Trio & Julian
Nicholas (CZ/GB)
http://www.viklicky.com/
Emil Viklický - piano,
František Uhlíř - kontrabas,
Laco Tropp – bicí, Julian
Nicholas - saxofony
Emil Viklický je bezpochyby jednou z nejvýraznějších postav naší hudební
scény. Tento přední jazzový pianista a hudební
skladatel, leader mnoha souborů,
absolvent prestižní Berklee College
v USA a organizátor jazzového dění
přesáhl svým syntetickým přístupem
již dávno hranice jazzu. Vedle nahrávek
s předními světovými jazzmany a snah
o fúzi folklóru s jazzem se věnuje také
soudobé hudbě, uplatnil se i na poli
vážné a filmové hudby. V současnosti
vystupuje především se svým Triem,
se kterým přijíždí i na náš festival.
V Poličce vystoupí společně s uznávaným britským saxofonistou Julianem
Nicholasem, se kterým se Emil Viklický seznámil před časem v Anglii. Od
té doby realizovali řadu společných
hudebních projektů a nahrávek. Jejich
vystoupení bude opravdovou lahůdkou
pro milovníky dobré hudby.

Mina Agossi Quartet (FR)
http://www.minaagossi.com/
Mina Agossi - zpěv, Eric Jaquot - kontrabas, Ichiro Onoe - bicí, Phil Reptil
- kytara, klávesy
Mina Agossi je černošská
zpěvačka s velmi originálním hlasovým projevem.
V malém nástrojovém obsazení využívá svého hlasu
pozoruhodným způsobem
i jako dalšího nástroje.
Spolu s imitacemi freejazzových saxofonových sól
a scratchingem do mikrofonu míchá
spoustu hudebních stylů, od hiphopu přes worldmusic a jazz až k blues
a rocku. Na jejich albech najdeme jak
autorské skladby, tak úpravy slavných
skladeb (Jimi Hnedrix, Pink Floyd,..).
Mina Aggosi vystupovala na mnoha
světových festivalech (Vienna Jazz Festival, New York Blue note,..) s předními
osobnostmi mezinárodní jazzové scény
(Oscar Peterson,..). Vystoupení francouzské zpěvačky s trojicí špičkových
jazzových hráčů bude bezpochyby patřit
k tomu nejlepšímu, co letošní dramaturgie festivalu nabízí.

lární hudby a mnoha dalších prestižních
ocenění, je přirozeným idolem mnoha
posluchačů a zároveň zpěvákem vysoce
respektovaným hudebními kritiky. Dan
Bárta i Trio Roberta Balzara se do Poličky
opakovaně vracejí a jejich vystoupení
patří vždy k tomu nejlepšímu, co mohou
příznivci kvalitní hudby u nás slyšet.
JUICY FREAK (CZ)
http://bandzone.cz/juicyfreak
Annamária D‘Almeida - zpěv, Vít Votruba - tenorsax, zpěv, Tomáš Feuerstein
- kytara, zpěv, Petr Brzák - baskytara,
Martin Meheš - bicí, Filip Zangi - perkuse, Daniel Randáček - trubka, Tomáš
Novotný – alt saxofon, Milan Bouda
- trombón
Groove-funková formace z Prahy vznikla v roce 2005, kdy se utvořilo jádro kapely, v němž se spojily funk, soul, acid
jazz a blues. Repertoár JUICY FREAK
je sestaven z vlastních skladeb, stylově
čerpajících zejména z funku 70. let, které dokáží naživo předvést s energií sobě
vlastní. Za dobu své existence mají za
sebou řadu velmi úspěšných vystoupení
v klubech i na velkých festivalech, jejich koncerty jsou nabity entuziasmem
a schopností oslovit publikum.

Vstupné:
sezení 200 Kč (předprodej 170 Kč),
stání 160 Kč (předprodej 130 Kč)
Předprodej: Informační centrum Polička tel. 461 723 800 (21. 3. – 15. 4.)
on-line rezervace www.tyluvdum.cz

Vstupné:
sezení 200 Kč (předprodej 170 Kč),
stání 160 Kč (předprodej 130 Kč)
Předprodej: Informační centrum Polička tel. 461 723 800 (21. 3. – 15. 4.)
on-line rezervace www.tyluvdum.cz

Sobota 16. 4., Tylův dům od 19.30 h
Face of the Bass (CZ)
http://www.jaromirhonzak.com
Jaromír Honzák - kontrabas, Michal
Nejtek - klávesy, sampler, Marcel Bárta
- soprán saxofon, basklarinet, Roman
Vícha - bicí
Jaromír Honzák je jeden z nejlepších
českých kontrabasistů, absolvent prestižní Berklee College of Music, nositel
třech cen Akademie populární hudby
v kategorii Jazz & Blues, skladatel
a vyhledávaný jazzový hráč. V Poličce
představí úspěšný hudební projekt Face
of the Bass, ve kterém vystupuje společně s trojicí předních muzikantů české
jazzové scény.
Robert Balzar Trio & Dan Bárta
(CZ)
http://www.robertbalzar.cz
http://www.danbarta.cz
Dan Bárta - zpěv, Robert Balzar - kontrabas, Stanislav Mácha - piano, Jiří
Slavíček - bicí
Robert Balzar Trio - kapela,
která vznikla v roce 1996
a v roce 2000 vystoupila na
1. Jazzovém setkání v Poličce,
patří nepochybně k tomu nejlepšímu v našem jazzu. Vedle
vlastní tvorby spolupracuje
s řadou velkých hudebních
osobností, slaví úspěchy na
našich i zahraničních podiích, každé její nové album je
událostí na jazzové scéně, je
nositelem řady významných
hudebních cen. Od roku
2000 pravidelně vystupuje
se zpěvákem Danem Bártou.
Tato výjimečná osobnost české populární hudby, držitel
řady cen Akademie popu-

Neděle 17. 4., Tylův dům od 19.00 h
Emotion Collection (CZ)
http://www.emotioncollection.cz
Tereza Helšusová - režie, Jan Budař
- hudba, Petra Zámečníková - dramaturgie, Zuzana Šimáková - choreografie,
Elena Sonenshine - zpěv
Emotion Collection – to je proud tance, zpěvu a divadla, ojedinělé spojení
tanečníků Baletu Národního divadla,
jazzové zpěvačky a písniček Honzy Budaře.
Chce se vám nad vaším životem plakat? Rozpíjí vaše slzy stránky knihy
plné tipů na šťastný život? Končíte při
svém bloudění minulostí a budoucností
u ledničky? Přijďte se tomu zasmát do
divadla! Hudebně pohybové představení Terezy Helšusové nastavuje zrcadlo
krizi mezilidských vztahů. Hudbu
Jana Budaře v podání jazzové zpěvačky
Eleny Sonenshine doplní choreografie
Zuzany Šimákové a energií sršící herci
a tanečníci.
Vstupné: 150 Kč (předprodej 120 Kč)
Předprodej: Informační centrum Polička tel. 461 723 800 (21. 3. – 15. 4.)
on-line rezervace www.tyluvdum.cz
Výstava fotografií
Patrick Marek: Tváře jazzu
Přední fotograf současné jazzové scény
představuje jedinečnou kolekci portrétů hudebních osobností.
Divadelní klub
Tylův dům
Fabrika Svitavy

5. 3. – 14. 4.
15. 4. – 30. 4.
2. 5. – 29. 5.

Více o festivalu:
www.jazz.policka.org
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Program Centra Bohuslava Martinů v Poličce na duben
Program Centra Bohuslava
Martinů pro vás na měsíc DUBEN
připravilo Městské muzeum a galerie Polička, Městská knihovna
Polička, Pontopolis o. s. a MaTami o. s.
ZÁTIŠÍ ODEVŠAD
- výstava komponovaných zátiší svitavského fotografa Miroslava Sychry
19. 3. - 1. 5. 2011 - malé výstavní sály Centra
Bohuslava Martinů
Fotograf Miroslav Sychra se umělecké fotografii
věnuje již více než 40 let. První zkušenosti získal již
v dětství, kdy docházel na kreslení do Lidové školy
umění. Své první výtvarné vzdělání však získal na
střední umělecko-průmyslové škole v Brně, kde
jeho hluboký zájem o fotografii podnítil profesor
Karel Otto Hrubý. Pod jeho vlivem fotografoval lidi
a krajinu na Valašsku a na Slovensku, zabýval se fotografováním krajiny v oblasti Pálavy, Vysočiny, Ostravy a svou pozornost zaměřil také k dokumentární
fotografii.
To se však mění s příchodem na FAMU, kde studoval obor umělecká fotografie u profesora Jána
Šmoka. V této době začal s fotografováním neživých
scén. Vznikají tak první komponované fotografie,
které jsou zpočátku černobílé, později je oživuje
kolorováním. Studium na FAMU ukončil úspěšným
absolutoriem v roce 1978 a poté začal pracovat jako
fotograf na volné noze.
V průběhu své profesní kariéry se věnoval propagační barevné fotografii, tvořil firemní katalogy
v oblasti průmyslu, architektury a gastronomie,
dělal velkoplošné interiérové fotografie. Po revoluci v roce 1989 rozvíjel mnoho samostatných
projektů a začal se věnovat i vydavatelské činnosti,
příkladem mohou být např. pohlednice nebo stolní
kalendáře z oblasti Svitavska a Poličska. Profesní
zakázková práce ho tak od volné tvorby odvedla
téměř na deset let.

hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava
Martinů.

né vyzvednout nejpozději do 10. dubna 2011,
cena: 40,- Kč/osoba.

Šaty dělaj´ pračlověka
- dotyková výstava o pravěkém textilu a odívání
22. ledna - 24. dubna 2011 - velký výstavní sál
Centra Bohuslava Martinů

Po celou dobu máte také jedinečnou příležitost:
• nahlédnout do jindy nepřístupné komory
nad gotickou kaplí v radniční věži. Vstup
pouze pro fyzicky zdatné, neboť vyžaduje sestup
a výstup po strmém žebříku;
• zájemci mohou nahlédnout do galerijních sbírek
a se znalcem si prohlédnout sbírku grafických listů;
• pro malé i hravé návštěvníky bude v expozicích
moderního umění připraven výtvarný program,
který je prostřednictvím drobných tvořivých úkolů
seznámí s vystavujícími autory a samotnými díly,
ale využije také krásného výhledu a zaměří se na
poličskou architekturu za okny radnice;
• pro dospělé, kteří se chtějí seznámit s vystavenými díly v expozicích moderního umění, bude
určen tištěný průvodce s medailonky o životě
a tvorbě vybraných umělců, jejichž díla jsou
vystavena v expozici.

Doprovodný program k výstavě Šaty dělaj´
pračlověka
MAMUT A JEHO LOVCI
- výstava dětských prací na téma Mamut
a jeho lovci
1. - 24. dubna 2011 - chodba Centra Bohuslava Martinů
Drobná výstava představuje výtvarné práce
dětí a žáků, kteří zavítali na výstavu Šaty dělaj´
pračlověka a své zážitky a představy o životě lovců
mamutů společně se svými učiteli nebo rodiči
a sourozenci nakreslili, doručili do Centra Bohuslava Martinů a zapojili se tak do soutěže, která bude
koncem dubna 2011 vyhodnocena a nejpovedenější
práce 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
Doprovodný program k výstavě Od masopustního veselí k velikonočnímu pondělí
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
a vyrobit si barevný závěs do okna jako výzdobu velikonoční domácnosti. Pro malé je připravena ukázka
pletení pomlázek z vrbových proutků.
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.
Stěna pro jedno dílo v dubnu představí fotografie Kamila Plicného. Výběr z tvorby je k vidění
od 1. do 30. dubna 2011. Vstup volný.
Otevírací doba: duben: úterý - neděle 9.00 - 12.00,
12.30 - 16.00 hod.

Začátkem nového století se Miroslav Sychra vrátil
ke svým osobitým tvůrčím uměleckým aktivitám
a k fotografování věcí a komponovaných zátiší. V loňském roce uspořádalo Městské muzeum a galerie ve
Svitavách u příležitosti fotografova významného životního jubilea rozsáhlou výstavu, která představila
výběr fotografií z let 1967 - 2010. Poličská výstava
Zátiší odevšad je mnohem skromnější. Koncepce
výstavy vychází z dispozičního řešení těchto malých
výstavních sálů, které samy vybízejí rozdělit výstavu
do tří tématických celků, a to na zátiší fabrická, kuchyňská a zátiší přírodní.
Další informace najdete v katalogu výstavy.
Doprovodný program k výstavě Zátiší
odevšad
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
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Radnice známá, ale nepoznaná
- neobyčejné zahájení letní sezóny v galerijních expozicích barokní radnice se v letošním roce uskuteční v sobotu 16. dubna 2011.
Připravený je bohatý program pro všechny, kteří
chtějí prozkoumat zákoutí poličské radnice a prohlédnout si skvosty galerijních sbírek.
V expozicích starého umění budou pro vás ve
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 a 20.30 hod. připraveny prohlídky výstavních sálů starého umění, kterými vás provedou postavy z obrazů i samotní
umělci v dobových kostýmech. Seznámíte se s jejich
příběhy a navrátíte se tak do časů dávno minulých.
Opět se setkáte se šlechtici z rodu Hohenemsů, ocitnete se v dílně sochaře V. E. Šaffa a ve svém ateliéru
vás přivítá portrétista Antonín Machek. Honosnou
radniční kapli sv. Františka Xaverského vám představí sám děkan Karel Nepauer.
Z důvodu omezeného počtu návštěvníků doporučujeme časové vstupenky rezervovat předem v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, Šaffova
ulice, na e-mailu muzeum@muzeum.policka.org
nebo na tel.: 461 723 855, 733 712 503, rezervace
je možná od 1. dubna 2011. Vstupenky je nut-

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
bude v sobotu 16. dubna otevřeno z provozních důvodů pouze od 9.00 do 12.00 hod.
Pojďme na Martinů - První přednášku věnovanou orchestrálním dílům odstartuje kontroverzní
skladba Poločas (Half-Time), u níž byl autor již
předem připraven na „nějaký ten kravál“ a nutno
dodat, že se jej také v náležité míře dočkal. Včetně
nařčení, že opisuje od Stravinského, což ostatně
budete moci posoudit sami. Další dílo podobného
ražení, jehož název Vřava (La bagarre) „kravál“ přímo evokuje, se ovšem s podobnou reakcí nesetkalo,
naopak zaznamenalo velký úspěch při premiéře ve
Spojených státech a otevřelo tak skladateli cestu do
světa. Kromě toho uslyšíte ukázky z dalších osmi
kompozic, z nichž především Dvojkoncert pro dva
smyčcové orchestry, klavír a tympány se trvale těší
velké hráčské i posluchačské oblibě. Všechny skladby vás překvapí svojí originalitou, různorodostí
i zajímavými okolnostmi jejich vzniku. Opomenuty
nezůstanou ani známé osobnosti spojené s životem
a dílem Bohuslava Martinů, jako je Sergej Kusevickij,
Václav Talich, Paul Sacher, Vítězslava Kaprálová, ale
také např. Jaroslav Ježek, Ondřej Sekora a další.
V pořadí již desátá přednáška hudebního
cyklu Pojďme na Martinů, která vás přivede
k poslechu hudby Bohuslava Martinů, se koná ve
středu 20. dubna v 18.00 hod. v přednáškovém
sále Centra Bohuslava Martinů. Pořádá o. s. Náš
Martinů. Vstupné 30,- Kč
Kolekce obrazů z pokladnice české spořitelny - obrazy krajinářů Vysočiny z pobočky
České spořitelny v Poličce
30. dubna - 4. září 2011 ve výstavních sálech
Městské galerie
Spořitelna osady města Poličky uvnitř hradeb vystavěla v roce 1937 novou budovu dle projektu Jindřicha Freiwalda a až do svého znárodnění ji vybavovala obrazy krajinářů působících v tomto regionu.
Vznikla tak zajímavá, časově a názorově omezená
kolekce, která byla v několika etapách zmenšována
ukládáním do skladu, až v roce 2010, v souvislosti
s rekonstrukcí a novými požadavky, zcela opustila stěny spořitelny. S ohledem na zájem občanů
a s podporou starosty města vyjednalo Městské
muzeum a galerie s nynějším majitelem – Českou
spořitelnou, a.s. – dlouhodobou zápůjčku. V sálech
galerie v barokní radnici budou představeny obrazy
Oty Bubeníčka, Františka Bukáčka, Gustva Porše,
Rudolfa Hanycha, Jaroslava Heima, Josefa Jambora,
Františka Kavána, Karla Kupky, Karla Liebschera,
Josefa Václava Síly a dalších. V řadě případů jde
o díla, která nebyla veřejnosti dlouhodobě dostupná a početná kolekce 28 obrazů a kreseb tak může
překvapit…

Program CBM
Vernisáž se koná v sobotu 30. dubna 2011
ve 14.00 hod. ve výstavních sálech galerie v barokní radnici. Úvodní slovo pronese
PhDr. David Junek. Těšit se můžete na hudební
vystoupení žáků Základní umělecké školy Bohuslava Martinů v Poličce.
Připravujeme na KVĚTEN:
Kolovrátek života
- drobná tématická výstava o zvyklostech a pověrách spojených s životem člověka
9. května - 25. září 2011 - třída Bohuslava
Martinů
Divadlo žije - výstavní a kulturně-divadelní projekt nejen pro poličskou veřejnost
14. května - 25. září 2011 - výstavní sály
Centra Bohuslava Martinů a muzejní dvůr
V období květen až září 2011 plánujeme v Centru
Bohuslava Martinů v Poličce ve spolupráci s Městskou knihovnou v Poličce zrealizovat rozsáhlý výstavní a divadelně-kulturní projekt Divadlo žije,
který se uskuteční ve výstavních sálech organizace, na muzejním dvoře a v prostorách původního
divadelního sálu, který bude využit ke stejnému
účelu, pro který byl před více jak sto lety zřízen.
Projekt je rozdělen na tři základní části, které
se obsahově i tematicky propojují:
1. Martinů a divadlo - výstava, která vás
zavede do kouzelného světa divadla Bohuslava.
Rozmanitou operní a baletní tvorbu představí vystavené kostýmové návrhy, nákresy a prostorové
modely scén, fotografie z představení, ale i skutečné kostýmy. Část výstavy je také věnovaná
dlouholeté tradici ochotnického divadla v Poličce,
a to v prostoru, kde se divadlo skutečně hrálo
a kam se svým otcem chodil na divadelní zkoušky
i malý Martinů. Vernisáž se uskuteční v rámci
14. ročníku Martinů Festu v sobotu 14. 5. 2011
v 16.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů v Poličce.
2. Cesta k divadlu - divadelní herna pro
děti i dospělé, kde se prostřednictvím hravých
a tvořivých aktivit seznámí se zákulisím divadla,
přípravou divadelního představení od námětů až
po konečnou realizaci. Instalace bude zcela variabilní, proto aby bylo možné využít sál pro uskutečnění doprovodných divadelních představení, kdy
bude nutné zachovat původní členění prostoru
na jeviště a hlediště. Hravá část výstavy bude
veřejnosti představena v neděli 15. 5. 2011
ve 14.00 hod. formou odpoledního programu s tvořivými dílnami a divadelním představením pro děti. Druhá část mimo jiné zahrnuje divadelní, tematické tvůrčí a výtvarné
kurzy pro širokou veřejnost, studenty i děti
zaměřené na divadelní tvorbu a rozvoj tvůrčích
dovedností v oblasti herectví a scénografie.
3. Poličské kulturní léto - cyklus doprovodných kulturních a divadelních akcí, které se
uskuteční na muzejním dvoře. V průběhu letních
měsíců by se na zahradě Centra Bohuslava Martinů měly střídat divadelní představení pro
děti a dospělé, koncerty místních i „přespolních“ hudebních těles a promítání letního kina.
Hlavními garanty projektu jsou Městské
muzeum a galerie Polička - Centrum Bohuslava Martinů v Poličce a Městská knihovna Polička. Na realizaci projektu spolupracují
město Polička, Divadelní a ochotnický spolek Tyl,
o. s. Pontopolis, Hudební, taneční a divadelní fakulta AMU v Praze, kteří se podílejí na organizaci
kulturního doprovodného programu. Tylův dům
Polička, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, České muzeum hudby a další sbírkotvorné
instituce se na projektu podílejí formou zápůjček
exponátů a historických materiálů - fotografie,
scénografické návrhy apod.

Jeden svět 2011 v Poličce
Mezinárodní festival dokuHLAVNÍ FILM VEČERA!
mentárních filmů o lidských
POZEMŠŤANÉ, KOHO BUDETE VOLIT?, reprávech Jeden svět, konaný
žie: Linda Jablonská, Česká republika, 40 min.
pod záštitou Václava Havla „Paroubku, koho budeš volit?“ volá na dnes již
a pořádaný společností Člověk
bývalého předsedu ČSSD na mítinku strany v Liv tísni, je v současnosti největ- toměřicích Aleš Koudela. Nad celým dokumentem
ším lidskoprávním filmovým
se pak klene zásadní a neopomenutelná otázka:
festivalem na světě. Každoročně ho navštíví „Kdo bude chránit naši planetu?“ následuje debata
více než sto tisíc diváků. Polovinu z nich tvoří
s hostem, kterým je: Lenka Vochocová – spolurepublikum regionálních festivalů, které se letos
žisérka filmu
rozjedou ve třiatřiceti českých a moravských
NAŠE ŠKOLA, režie: Mona Nicoara, USA/
městech. Jedním z těchto měst je také Polička, Švýcarsko, 90 min. Dokument sleduje očima tří
kde festivalový program zajišťuje občanské
romských dětí jejich snahu vymanit se z okovů
sdružení Pontopolis.
společenské segregace.
Filmy Jednoho světa přinášejí komplexní
THEMBI, režie: Jo Menell, Jižní Afrika, 48 min.
informace týkající se celého spektra lidskopráv- V Jihoafrické republice žije v současné době přes
ních, zahraničněpolitických a společenských
pět milionů lidí nemocných AIDS. …
témat. Důležitou součástí Jednoho světa jsou deZ KOLA VEN – CO ZA TÍM JE?, režie: Jaroslav
baty po projekcích s filmovými hosty, debatní ve- Vojtek, Slovensko, 30 min. Jožko žije se svou ročery s odborníky, projekce pro základní a střední
dinou a se psem Nemem v polorozpadlém domku
školy a další celoroční aktivity pro veřejnost.
o jedné místnosti poblíž frekventované silnice
kdesi na Slovensku. Jako bývalý feťák …
PROJEKCE PRO VEŘEJNOST
VE JMÉNU RODINY, režie: Shelley Saywell,
Kanada, 90 min. Podle zpráv OSN dojde na světě
Středa 6. dubna 2011
asi k pěti tisícům vraždám ze cti ročně. Převážná
VĚKU NAVZDORY aneb sport jinak
část těchto zločinů se odehraje na Blízkém východě
18.00 – Divadelní klub
a v jihovýchodní Asii, nevyhýbají se však ani západNA STUPNÍCH VÍTĚZŮ, režie: Jan
nímu světu.
Tenhaven, Německo, 90 min. Citlivé,
NEBE, PEKLO; režie: David Čálek, Česká reformálně vytříbené a místy úsměvné
publika, 82 min… mozaiku čtveřice lidí rozdílného
portréty představují pět atletů, kteří se
věku, zaměření i povolání, kteří objevili rozkoš
ve skromných podmínkách připravují
v bolesti a svou neobvyklou vášeň nepotlačují ani
na 18. mezinárodní seniorské mistrov- neskrývají.
ství světa ve finském Lahti
FREEDOM RIDERS, režie: Stanley Nelson, USA,
PLAVOU V TOM, režie: Dylan Williams, 113 min… si říkali Freedom Riders chtěli upozornit
Švédsko / Velká Británie, 70 min. „Bylo
na rasistické zákonodárství některých amerických
mi čtyřicet, můj život postrádal jakýko- států podporujících segregaci. „černí“ například
li nádech rokenrolu… Šeď všedního dne
směli sedět v hromadné dopravě pouze na vyhrazenabourávají pouze pravidelné čtvrteční
ných místech vzadu, odděleni od „bílých“.
večery, kdy navštěvuje stockholmský
MANŽELKA ZA PADESÁT OVCÍ, režie: Nima
klub mužského synchronizovaného
Sarvestani, Švédsko, 52 min. Mnozí afghánští muži
plavání. Pro partu sympatických čtyři- vyznávají radikální islám a ctí tradici obchodu
cátníků nesportovních postav je jejich
s manželkami mladšími o generace, se kterými
koníček především únikovou cestou
někdy nejednají lépe než se psy.
z rutiny a pracovních starostí
VSTUPNÉ 70,- kč/ 50,-kč/ jeden večer
Čtvrtek 7. dubna 2011
TVÁŘE KORUPCE aneb obrázky z Ruska
18.00 – Divadelní klub
ZLOČINCI PODLE ZÁKONA, režie:
Alexander Gentelev, Izrael, 91 min.
O životě se neučili ve školách, ale
v kriminále. Tam si také vybírali své
budoucí spolupracovníky. Tetování jim
neslouží jako ozdoba, ale jako projev
pohrdání autoritami…
STALIN. PROČ NE?, režie: Kiril
Sakharnov, Rusko, 14 min. „Kdys volnost jak slunce nám zářila v dáli, k ní
veliký Lenin nás bouřemi ved; a věrnosti lidu vždy nás učil Stalin, nás učil
jít v práci i hrdinství vpřed.“
SPRAVEDLNOST
PRO
SERGEJE,
režie: Hans Hermans / Martin Maat,
Rusko / Velká Británie, 64 min. Současné Rusko čelí mnoha problémům.
Jedním z nich je korupce, která si jako
mor prožírá cestu napříč státní správou a úřady.
Pátek 8. dubna 2011
Jednosvětový MARATÓN aneb večírek pro každého až do rána
18.00 – Divadelní klub
HAITI- zemětřesení zblízka, režie:
Nadine Pequeneza, Kanada, 87 min.
Během ničivého zemětřesení v lednu
2010 zemřelo na Haiti přes 250 000
lidí, dalších 300 000 bylo zraněno
a jeden a půl milionu jich zůstalo bez
domova. …

Každý 10. návštěvník festivalu dostane malý
dárek, který byl vyroben v Chrudimi v terapeutické
dílně Momo, obecné prospěšné společnosti. Jejím
posláním je nabízet lidem s mentálním postižením
z Chrudimi a okolí, kteří nemohou najít uplatnění
ani na chráněném trhu práce, zapojení do smysluplného pracovního života při ručním zpracování
ovčí vlny.
Namibijský obchůdek
Chráněná dílna, kterou provozuje Člověk v tísni
v Namibii od roku 2004, je určená především pro
lidi z rodin postižených HIV/AIDS a TBC. Výrobky
z dílny zahrnují hračky, vyšívané dekorační předměty a módní doplňky a rovněž ozdoby z pštrosích
skořápek a korálků. Veškerý příjem generovaný
z prodeje výrobků je použit na platy našich více
než 50 místních pracovníků v Namibii a na nákup
materiálu.
Více o festivalu neleznete zde:
http: //www. jedensvet. cz/2011/
http: //www. jedensvet. cz/2011/policka
www. pontopolis. cz
Podporují nás: Centrum Bohuslava Martinů,
Město Polička, MŠMT, Mediclar, Pardubický kraj,
Integrační centrum pro cizince Pardubice
Součástí festivalu budou výstavy v Centru Bohuslava Martinůod 1. -30. 4.
Glopolis klima
Fotografie s texty o tom, jaké mají vliv klimatické
změny na rozvojové zem
1000 families – Fotografie rodin z různých koutů
světa
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Kardiaci zvou
V dubnu připravujeme pro přátele nenáročné
kondiční vycházky.
DO OKOLÍ JARNÍ POLIČKY.
Sraz účastníků v sobotu 9. dubna v 9.00 hod.
před vlakovým nádražím v Poličce. Odjezd účastníků ze Svitav v 8.11 hod. z vlakového nádraží.
Délka vycházky cca 6 km.
V dubnu se uskuteční vystoupení tanečního souboru KARDIO COUNTRY KLUBU ve Svitavské
FABRICE při příležitosti členské schůze základní
organizace.
Další akcí kardio klubu bude v sobotu 30. dubna
již pravidelný
VELKÝ SLET ČARODĚJNIC.
Soutěž masek, občerstvení, hudba a tanec v přírodním areálu v Lačnově. Průvodkyněmi nám
budou členky kardio klubu z Poličky paní Eva
Navrátilová a Anna Mlynářová. Koordinátorem
bude paní Zdena Chvojsíkovová. Délka pěší vycházky cca 6 – 9 km. Odjezd ze Svitav do Poličky
v 8.11 hod. Sraz účastníků v 9.00 hod. na vlakovém nádraží v Poličce.
Jan Pokorný

Řádková inzerce
Hledám ke koupi nebo dlouhodobému
pronájmu zemědělské pozemky v okolí Poličky. V případě nájmu nabízím vyšší nájemné.
Tel. 604 648 309
•
Sháním podnájem garáže nebo skladu
v Poličce. Nabídněte. Tel 731 506 249
•
Provádíme zednické práce, omítky, fasády,
štuky, dlažby, obklady, opravy a rekonstrukce
komínů, hliněne omítky, bytova jadra výroba
kuchyňských linek a vestavěných skříni na míru,
obložkové zárubně. RS interier, Zákrejsova 318,
Polička. Tel: 773 691 068
•
Metoda MUDr. Jonáše, Masarykova ul. 188.
Chronické a opakov. zdravot. problémy, volné
termíny 27.-29. 4. K 1 měření (350 Kč) nyní 1-2
děti zdarma! Info + objednávky 603 205 380
•
Hledám asistenta pro vyjížďky na inv.
vozíku. Tel. 775 932 980
•
Kosmetické STUDIO V, obchodní dům
Ponas, otvírá další provozovnu v přízemí
– PEDIKÚRA – masáž nohou, gelové nehty, lakování, zdobení, parafínové zabaly – výhodné balíčky. MEDOVÁ A ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ za super
ceny. 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.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů,
svodů poškozených zimou, sundávání ledu,
sněhu ze střech, drobné zednické práce. Dále
kácení stromů. Tel. 731 506 249, 464 620 162
po 19. hod.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň, 604 958 194.
•
Chladniček a mrazniček - Milan Fajmon,
603 782 573.
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Program RC MaTami
Pravidelný program
Fitmatami
Pro maminky s dětmi
každé pondělí 9.30 – 11.30
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.
DROBEČCI (od 0 do 1 roku, děti nechodící)
Pro maminky s miminky
každé úterý 9.00 – 12.00
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
Fitness cvičení pro ženy
každou středu 17.00-18.00
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.
DROBCI (od 1 do 3 let, děti chodící)
Pro rodiče (prarodiče, tety, strýce…) s dětmi
každý čtvrtek 15.00 – 18.00
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
Nová pravidelná aktivita:
Fit po porodu
Pro maminky s miminky po porodu po ukončeném šestinedělí, ale i pro ženy, které miminko
plánují.
každý čtvrtek 9.30-11.30
Pravidelné kondiční cvičení za účelem protažení
celého těla, posílení oslabených svalů, podpoření
laktace a zlepšení celkového držení těla.
Cvičitelka: Soňa Kováčová, DiS.
Ostatní přednášky, semináře a dílny
Tvořivá dílna pohádkového malování
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 2-7 let
12. 4. 2011 (úterý) od 16.00
Dílna je zaměřená na specifické výtvarné techniky. Tentokrát se budeme věnovat velikonočnímu
tvoření.
Povede: Majka Mitášová
Tvořivý večer pro ženy
Arteterapeutický večer pro ženy nejen na MD
15. 4. 2011 (pátek) v 19.00
Přijďte uvolnit své pocity potlačované každodenními povinnostmi a stereotypem, můžeme

Lípa u DPS Penzion
Město Polička obdrželo žádost DPS Penzion
o pokácení lípy na ulici Družstevní z důvodu zasahování kořenů do základů stavby. V návaznosti na
to vypracoval statik Ing. Karel Škeřík posouzení
vlivu stromu na statiku přilehlé části domu a doporučil bezodkladné pokácení stromu. Statik při
svém doporučení vycházel ze zjištění trhlin zdiva
způsobených poklesem základové konstrukce
v místě, kde stavba sousedící s lípou.
Na základě těchto podkladů byla podána žádost
o povolení ke kácení podle zákona č. 114//1992 Sb.,
ochraně přírody a krajiny. Po vydání povolení ke
kácení bude provedeno kácení lípy a náhradou
bude vysazen jiný strom na vhodnějším místě.
Jiří Coufal, OÚPR a ŽP

společně hledat cestu seberealizace. Využijeme
různé výtvarné techniky a společně zažijeme
zajímavý večer.
Přihlašujte se přes sms na tel: 777 619 234. Počet
míst omezen. (Přednostní právo členů pro přihlášení končí týden před konáním akce, poté dle
pořadníku.)
Povede: Majka Mitášová (arteterapeut)
Tvořivá dílna pohádkového malování
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi od 4 let.
19. 4. 2011 (úterý) od 16.00
Výtvarná dílna - smaltování. Přijďte si vyrobit
smaltovanou velikonoční ozdobu do květináče,
smaltované kraslice nebo cokoli, co potěší vás
i vaše děti.
Povede: Mgr. Olga Hudská
Předčasné narození - mýty a skutečnost
26. 4. 2011 (úterý) od 16.00
Víte, že úroveň naší lékařské péče o předčasně
narozené novorozence je nejlepší na světě? Jak
postupují zdravotníci v případě předčasného
porodu? Jak se chovat k mamince, která porodila
nedonošené miminko? Může maminka svému
předčasnému miminku pomoci? Může někdo
pomoci mamince? Jakou péči potřebuje nedonošeňátko po příchodu domů?
Pokud vás zajímají odpovědi na tyto a další
otázky, přijďte si poslechnout povídání dětské lékařky a maminky předškoláka, který se narodil
o 3 měsíce dříve. Povídání je součástí projektu na
podporu Babyklokánků.
Zdravé vaření pro celou rodinu
Ukázkový jídelníček pro období jara: nejvhodnější suroviny a příprava velikonočního pokrmu
29. 4. 2011 (pátek) od 9.30
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
Cena:
Pravidelné aktivity: 40,- (cena pro členy 30,-)
Tvořivý večer pro ženy: 50,- (cena pro členy 40,-)
Fitness cvičení pro ženy 30,Více informací o nás, našich aktivitách a členství
najdete na stránkách www.matami.webnode.cz
Podporují nás:
MPSV, Město Polička, Pardubický kraj, CBM

4. 4. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost
6. 4. Věku navzdory – Jeden svět, mezinárodní
festival dokumentárních filmů o lidských právech
zamířil také na Penzion. Budete mít možnost vidět
dokumentární film – Na stupních vítězů. Tvůrci
snímku nám výmluvně ukazují, kolik zdravého
ducha, svěží mysli a obdivuhodné kondice je možné
uchovat ve starém těle; ať jde o stoletého Vídeňana
Alfreda Proksche, který ve volném čase maluje
ženské akty, 94letou italskou diskařku Gabre Gabric-Calvesi, 93letého sveřepého sprintera ze Stockholmu Herberta Liedtkeho či 82letého skokana do
výšky Jirku Soukupa z Hradce Králové. Začínáme ve
14.00 hod. ve společenské místnosti.
7. 4. Stolní hry – 14.00 hod. pracovní místnost
13. 4. Video ze života v penzionu 2. část – 14.00
hod. společenská místnost
20. 4. Velikonoční besídka – 14.00 hod. jídelna.
Vystoupí děti z MŠ Rozmarýnek a folklorní soubor
Lubeňáček.
27. 4. Keramická dílna – 13.30 hod. pracovní
místnost. Budeme vytvářet provázkové kachle.
28. 4. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna

Babyklokánci v Poličce

Vzpomínáme

V hlavě jedné z našich členek se zrodil nápad
Po dobu konání akce jsou v prostorách o.s. MaTami
na spolupráci s Babyklokánky a pomoc předčasně
v CBM vystaveny fotografie předčasně narozených
narozeným dětem. Nelenila a začala rozjíždět akci. dětí, které si můžete také prohlédnout na http:
Vzhledem ke spádovosti našeho městečka a okol- //babyklokanci.blogspot.com/. Zde se dozvíte více
ních porodnic byla pro tyto účely vybrána fakultní
i o Babyklokáncích a občanském sdružení Zrnka.
nemocnice v Hradci Králové a její novorozenecká
Doprovodnou akcí je výroba přáníček pro maminoddělení.
ky předčasně narozených dětí, která malují žáci
Na začátku byla sbírka klubíček a látek. Vel- 1. a 2. třídy na Masarykově ZŠ v Poličce. Ty pak
ký dík, kromě jednotlivců, patří paní Martině
budou společně s ušitými prostěradly, polohovátky,
Nečasové a jejím kolegyňkám z Mary Kay, které
přehozy přes inkubátory, zavinovačkami a pletedarovaly 2 krabice klubíček vlny. Z té nyní obyva- nými čepičkami a ponožkami předány v nemocnici
telky DPS Penzion v rámci volnočasových aktivit
v Hradci Králové.
pod vedení p. Pevné pletou čepičky a ponožtičky.
Krásnou tečkou na závěr této akce bude setkání
V pondělí 14. 3. proběhla v prostorách MaTami v po- se zakladatelkou Babyklokánků Ivanou Antalovou,
ličském CBM šicí dílna, během které jsme rozstříhali
která se s námi podělí o příběh její dcerky Evičky,
vybrané látky na prostěradla, zavinovačky, poloho- která se narodila ve 24 týdnu těhotenství. Současvátka a přehozy přes inkubátory. Něco málo z toho se
ně nám představí nově vyšlou knížku „Bonding
už na dílničce ušilo a zbytek jsme si rozebrali domů. - porodní radost“, na které se podílí jako spoluauPomáhala nám „teta“ Lenka z místního dětského
torka. Setkání proběhne 4. 6. 2011 v prostorách
domova, která má za sebou už jednu podobnou díl- MaTami, o.s. v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.
ničku přímo v dětském domově a zde také ve volných
Pokud vás zaujala pomoc pro předčasně narozené
chvílích s dětmi háčkuje čepičky.
děti nebo se chcete zúčastnit některých aktivit o.s.
26. 4. se bude konat přednáška na téma před- MaTami, sledujte web www.matami.webdone.cz
časně narozené děti. Přednášejícími budou ma- (kde najdete odkaz i na naši facebookovou stránku)
minka předčasně narozeného synka a dětská
či nás kontaktujte na emailu matami@email.cz.
lékařka. Mamince Aleně patří z naší strany mj.
Lenka Klouzalová,
také velký dík za zorganizování aukce při virtuKoordinátorka projektu pro předčasně
álním křtu její knížky „Pohádková kuchařka“.
narozené děti - Babyklokánci

Domeček Polička v dubnu
Najdete nás: Základní škola Na Lukách, Švermova 401, 572 01 Polička. Hlavní vchod – 2. učebna
v přízemí

a zpívání prokládáme veselými básničkami. Vede
Mgr. Jitka Marešová.
Vstupné. 30 Kč, permanentka 10 vstupů / 250 Kč.

Obsluha: prostřednictvím zaměstnanců firmy
Kontrasty M s. r. o. – Poradenské centrum, 1. učebna
v přízemí, zde obdržíte zároveň informace o programu v rodinném centru Domeček Polička a o poskytovaných sociálních službách – osobní asistenci pro
děti i dospělé s handicapem a pomoci SAS pro rodiny s dětmi – provozní doba od 8.00 do 12.00 hod.

Cvičení s hudbou
Cvičení vede paní Hana Štěpánková. Jedná se
o cvičení, jehož cílem je získání tělesné i psychické
pohody. Je určeno pro ženy. Cvičení trvá 45 minut,
poté následuje posezení u čaje. Hlídání dětí zajištěno
není, pokud se maminka dostaví s dítětem (bez omezení věku), zodpovídá za jeho bezpečnost.
Zbývají poslední volná místa. Přihlásit se můžete
v Domečku nebo v kanceláři firmy Kontrasty M.
Vstupné: 50 Kč, necvičící dítě 10 Kč.

Aktuální informace v době od 8.00 do 12.00
obdržíte i na tel. 605 177 027 nebo na www.dicpolicka.com a www.kontrastym.cz, můžete se seznámit
i s www.rukamanohama.cz
PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Po 8.00-12.00 Herna pro rodiče s dětmi
8.30- 9.15 Ranní rozcvička ve stylu jógy
15.00-17.30 Vyhrazeno pro KLUB MAMINEK
ÚT 8.00- 9.15, 11.00-12.00 Herna pro rodiče
s dětmi
9.15-11.00 Tvořivé malování pro rodiče
s dětmi
15.00-17.30 Vyhrazeno pro KLUB MAMINEK
ST 8.00- 9.15, 11.00-12.00 Herna pro rodiče
s dětmi
9.15-11.00 ZPÍVÁNÍ A TANCOVÁNÍ
pro rodiče s dětmi
ČT 8.30- 9.15 Ranní rozcvička ve stylu jógy
9.15- 12.00 Herna pro rodiče s dětmi
15.30- 17.00 Cvičení s hudbou
PÁ 8.00-12.00 Herna pro rodiče s dětmi
13.00-15.00 Vyhrazeno pro setkávání rodin
SO 13.00-17.00 Vyhrazeno pro setkávání rodin
Hlídání dětí v Domečku denně od 8.00 do 12.00
hod. zajištují asistentky firmy Kontrasty M, cena
40 Kč/hod., permanentka 10 hodin / 320 Kč.
Možnost zřízení dalších klubů a kroužků po domluvě.
Dílničky paní Marešové
Dílničky – TVOŘIVÉ MALOVÁNÍ, TANCOVÁNÍ
A ZPÍVÁNÍ – jsou vhodné pro děti od 1,5roku. Vše,
co děti vyrobí, si také odnesou domů. Tancování

KOSMETIKA
Každý 1. čtvrtek v měsíci poskytují v Domečku
studentky Střední školy obchodní a služeb v Poličce
kosmetické služby. Kosmetické služby jsou poskytovány v 1. učebně (Kontrasty M), hlídání dětí je
zajištěno v herně Domečku. Srdečně zveme všechny
dámy, které se chtějí nechat upravit za velmi přijatelné ceny, aby využily této možnosti a navštívily
nás první čtvrtek v měsíci – nejbližší datum – 7. 4.,
8.30-11.30.
BURZA
V dubnu můžete využít burzy jarního a letního
oblečení, obuvi, hraček A SPORTOVNÍCH POTŘEB.
Burza proběhne v prostorách Kontrastů M, aby
nebyl narušen program rodinného centra Domeček
Polička.
Po ukončení burzy můžete umístit informace
o prodeji do bazárku na stránkách www.rukamanohama.cz nebo darovat potřebným rodinám.
Po 11. 4. 8.00-16.00
Út 12. 4. 8.00-16.00
prodeje
St 13. 4. 8.00-16.00
prodeje
Čt 14. 4. 8.00-13.00
Pá 15. 4. 8.00-13.00
Po 18. 4. 8.00-16.00
vyúčtování
Út 19. 4. 8.00-13.00
vyúčtování

Příjem věcí
Prodej, popř. příjem během

Odešli jste neznámo kam,
vzpomínka na Vás zůstane nám.
Vzpomínka krásná, rodiče milí,
že Vy jste jen pro nás žili.
Dne 16. února 2011 uplynulo již dlouhých 30
let, kdy zemřel náš milý tatínek, pan Jan Vítek.
4. dubna 2011 uplyne také 30 let, co zemřela
i naše milá maminka, paní Marie Vítková. Oba
z Borové u Poličky.
Nikdy nezapomeneme.
Za všechny sourozence Jana Němcová
1. dubna uplynul rok od
úmrtí paní Milady Janhubové.
Kdo jste ji znali a měli, rádi
vzpomeňte s námi.
Manžel a děti s rodinami.

Dne 10. dubna 2011 by se
dožil 70 let náš drahý manžel,
tatínek a dědeček pan Ivan
Fáber. Na podzim tohoto roku
uplyne 5 let, co nás navždy
opustil. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti
s rodinami.
Dne 11. 4. 2011 tomu bude již
20 let, kdy navždy dotlouklo
srdíčko našeho tatínka a dědečka, stavitele, pana Jaroslava Tobiáše.
Kdo jste jej znali, věnujte mu
s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají
synové Pavel a Jiří a dcera
Hana s rodinami.
Dne 12. 4. uplyne 5 let, co
nás navždy opustil pan Stanislav Chalupa.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcera Hana s rodinou

Blahopřejeme
Dne 12. dubna oslaví naše
maminka, babička a prababička paní Vlasta Kovářová
krásné 85. narozeniny.
Touto cestou jí blahopřejeme a přejeme hodně zdraví,
dobré pohody do dalších let.
Za celou rodinu syn Mirek

Klub deskových her

Prodej, popř. příjem během
Prodej
Prodej
Výdej neprodaných

věcí,

Výdej

věcí,

neprodaných

Klub deskových her pod DUHOU VYSOČINA děkuje paní Rokosové a prodejně Fimfárum za štědrý
sponzorský dar do Turnaje deskových her. Dále pak
paní Ivaně Vrabcové z prodejny Hračky a sport a paní Kukusíkové z prodejny Hračky na náměstí.
Turnaj se konal v sobotu 12. 3. 2011 v Městské
knihovně Polička.
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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

ZÁKONITOSTI PĚTI PRVKŮ
seminář - naučíte se vztahům mezi
pěti funkčními energiemi. Seznámíte se s pěti základními emocemi
a základními mentálními jevy
Termín: 9. a 10. 4.
Čas:
9.00 – 12.00 a 13.00- 16.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
1290,- Kč, 990,- Kč senioři, studenti
a matky na MD
Přihlášky: info@carpediemonline.cz
Lektoři: Mgr. L. Bělousová a Ing. P. Bělous
- nositelé certifikátů Mezinárodní
asociace akupunktury SU JOK
Info:
Ida Weinlichová- 721 458 188
PERGAMANO DĚTI
a PERGAMANO DOSPĚLÍ
atraktivní jednoduchá technika vytlačování a vypichování motivů do
podkladu pomocí šablon
Termín: pondělí 11. 4.
Čas:
14.30 – 16.30 děti
17.00 – 19.00 SŠ, dospělí a učitelé
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
100,- Kč, s členskou kartou 90,- Kč
S sebou: pracovní tričko
Přihlášky: do pátku 8. 4. s platbou předem
Lektorka: Hana Plíhalová Šafaříková
Info:
Hana Maděrová, SVČ Mozaika Polička, tel: 461 725 352, 736 761 281
Ukázka a možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
HEDVÁBNÝ NÁHRDELNÍK
dílna pro studenty, dospělé a učitele
Termín: středa 13. 4.
Čas:
17.30 – 19.30
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150,- Kč, s členskou kartou 130,- Kč
Přihlášky: do pondělí 11. 4. s platbou předem
Lektorka: MUDr. Hana Vltavská
Info:
Hana Maděrová, SVČ Mozaika Polička, tel: 461 725 352, 736 761 281
Ukázka a možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
VELIKONOČNÍ DÍLNY PRO DĚTI
dílna pro děti a rodiče s dětmi
Termín: pondělí 18. 4.
Čas:
16.00 - 17.30
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
30,- Kč, s členskou kartou 20,- Kč
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S sebou:
Přihlášky:
Lektorka:
Info:

rodič s dítětem platí jako jeden
děti pracovní tričko
do pátku 15. 4.
Hana Maděrová
Hana Maděrová, SVČ Mozaika Polička,
tel: 461 725 352, 736 761 281
Ukázka a možnost přihlášení na akci na
www. mozaika-policka.cz

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
dílna pro děti od 1. třídy
Budeme se učit šít na šicím stroji, malovat gutou a výrobek nakonec dozdobíme.
Termín: čtvrtek 21. 4.
Čas:
9.00 - 12.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
30,- Kč, 25,- Kč s členskou kartou
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihlášky: do 18. 4.
Info:
Zdeňka Švecová, tel: 461 725 352,
736 752 624
Ukázka a možnost přihlášení na akci na
www. mozaika-policka.cz
INDIÁNSKOU STOPOU
hry v přírodě pro děti od 1. - 5. třídy
- budeme běhat po lese, plnit úkoly, soutěžit a užívat si legrace
- na konci čeká účastníky malá sladká
odměna
Termín: pátek 22. 4.
Čas:
9.00 – 12.00
Místo:
Liboháj, v případě nepříznivého počasí
náhradní program v SVČ Mozaice (hry,
soutěže, výtvarné tvoření)
Cena:
30,- Kč, s členskou kartou 20,- Kč
S sebou : oblečení do přírody, malá svačinka, láhev
s pitím
Přihlášky: do úterý 19. 4.
Vedoucí: Hana Maděrová
Info:
Hana Maděrová, SVČ Mozaika Polička,
tel: 461 725 352, 736 761 281
možnost přihlášení na akci na www. mozaika-policka.cz
ČARODĚJNICKÝ REJ
zábavná akce pro širokou veřejnost
- hry pro děti – čarodějnická škola, kosmetický čarodějnický salon, výroba velké
čarodějnice
- večerní pálení ohně a opékání špekáčků
(možnost jejich zakoupení na místě)

- vítány jsou děti v převlecích čarodějnic a čarodějů! ?
- možnost občerstvení v místním
kiosku
Termín: sobota 30. 4.
Čas:
od 16,00 - hry pro děti
od 18,00 - zapálení ohně, pálení čarodějnic
Místo:
Fotbalový stadion
Cena:
vstupné dobrovolné
S sebou : oblečení na hry nebo převleky, láhev s pitím, popř. malou svačinku
Přihlášky: bez přihlášek
Info:
Hana Maděrová, SVČ Mozaika Polička, tel: 461 725 352, 736 761 281
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.
Na květen připravujeme:
Skřítkovo putování
– procházka jarní přírodou po stopách zvídavého skřítka
Dětský den s Mozaikou
– veselá akce pro rodiče s dětmi
Čas pro neobyčejné zážitky
Letní tábory SVČ Mozaika
najdete na:
www.mozaika-policka.cz

Hamlet? Hamlet
Vy, kdož jste opustili představení Hamleta Di- jeho oblíbené poličské publikum ho nechalo ve štyvadla na provázku ještě před koncem představení, chu. I on ale věděl, o co jde.
jistě čekáte za druhým Hamletem vykřičník. Není
Vrátím se k poslednímu Hamletovi: Mnoho
tam. Pro každého návštěvníka jakéhokoliv předsta- režisérů považuje za nutné světu ukázat, jak oni
vení je okamžik otevření opony okamžikem očeká- rozumějí svému Shakespearovi. Viděl jsem (pování. U divadelního představení obzvlášť. Můžeme
chopitelně ve filmu) Hamleta Lawrence Oliviera,
vidět Lucernu třeba desetkrát, můžeme ji i znát
na Národním divadle v osmdesátých letech v režii
nazpaměť, ale někdo ví, že Kláska nezahraje nikdo
Miroslava Macháčka ho hrál František Němec,
lépe než pan Menšík, či kněžnu paní Fabiánová. v nedávné současnosti Vladimír Javorský v režii
Ale není jisté, že v tom bude shoda. V roli vodníka
Ivo Krobota. Nejen režisér, ale i herec vkládají
jsem viděl v ND pana Lukavského, ale pro mne
postavě do úst stejná slova; někdy je Hamlet mubyl nejlepším vodníkem můj přítel Slávek Tamele. žem, který se nedokázal rozhodnout, jindy marně
Vyznal se ve svém monologu ze smutku života tak, protestujícím jedincem. Provázkový Hamlet byl
že stále cítím rozechvění té chvíle. Ale někdo to ani
současným v tom, že lehce přijímá před potresnepostřehl…
táním protekci útěku do Anglie, lehce bere na
Tak už to chodí. Když už jsem u té Jiráskovy
vědomí orlojová kolečka politických machinací,
Lucerny a Shakespearova Hamleta: Klasické hry
které ho však nakonec semelou. Divák se dočká
českých autorů nemládnou, autorů cizích však ano. některých známých replik, některé významné jako
Jestliže před 150 lety položil ve Sládkově překladu
o Yorickovi či ambivalentní otázku být či nebýt, ale
Polonius Hamletovi otázku – princi zdaliž mě znáš
představitel Hamleta divadelně řečeno, zahodí.
a on odvětil – prodavač ryb, vědělo obecenstvo, že
Tady jsem se cítil ošizen, ne však podveden. Je to
tím Hamlet Poloniovi dává najevo, že jde o nechval- právo pojetí. Nejsem sám, komu se líbilo. Předenou činnost. Jestliže tutéž otázku položil Polonius
vším, že režisér nebyl nad autora. To, že se místo
v Saudkově překladu Hamletovi, on už odpověděl:
kordů používala zahradní zemina, mi připadalo
„Jako své boty. Jste koňský handlíř.“
samoúčelné. Ale: Viděl jsem tady v Krobotově režii
Martin Hilský k tomu říká: „Doslova bychom
a v podání pardubických herců Romea a Julii, kde
tuto větu přeložili: »Jste prodavačem ryb«. Ve své
se místo mečů a kordů bilo řetězy. A mládež Monteprvní verzi překladu jsem ponechal tento brutálně
ků a Kapuletů poskakovala po scéně v kombinézách
doslovný význam. Druhoplánový, slangový význam
motoristických Pekelných andělů či ďáblů. Nedosti
slova Fish znamená dívka nebo děvka. Sousloví
na tom. Předloni jsem viděl inscenaci v ND v režii
»Fishmange« pak znamená někoho kdo je svůdce
Vl. Morávka a překladu Jos. Topola. Celou tragedii
žen, nebo kuplíř, dohazovač nebo pasák. Na všech
provází odtažitost postav, které vévodí Pavel Liška
variantách mě vadilo, že se jedná o překlad druhé- jako Romeo. Projde jeviště bázlivým obloukem až
ho významu, který stírá dvojsmyslnost textu. Proto
na předscénu a teprve po rozpačité pauze spustí
jsem trval na doslovném překladu -- »prodavač
svůj první velký monolog slavných oxymóronů:
ryb«. Zároveň jsem se těšil, co to udělá na divadle.
»Vražedná lásko, láskyplná zášti, co všecko nejsi,
Po čase mě napadlo dvojznačné řešení. Hamlet
vzniklá z ničeho! Vtělená marnost, neskutečný
řekne: »Znám. Prodáváte maso.« Jako prodavač
rozmar, nestvůrný chaos nejkrásnějších snů, mrabílého masa. K tomu »maso« je takové ošklivé
zivý oheň, pírko z olova, kvetoucí nemoc, křišťálový
české slovo. Cítíte to plesknutí… Říkal jsem si, takto
dým, vždy bdělý spánek, v němž se všecko zdá. Tak,
to lze přeložit. »Prodávání« souvisí s hokynařením
plný lásky, lásku proklínám. «… Liška se svěřil, že
a prodejností, a zároveň se maso vztahuje k děv- tu roli nechtěl, že ví, že jeho výslovnost neobstojí
kám a prostitutkám, aniž by byly slovně označeny. v dramatickém klasickém textu, ale režisér si věděl
Myslet na daný význam, ale nevyslovit ho, to zvy- své. Odromantizované postavy Vl. Javorského, Fr.
šuje ve hře napětí.
Němce, Lad. Mrkvičky Jana Kačera či Mir. DonutiNa divadle vstoupili do hry herci. Když jsem vše
la, které režisér ukotvil málem do role komparsistů,
objasnil, pan Donutil po chvíli pravil: »Hamlet
zachránila vynikající Iva Janžurová v roli chůvy.
řekne: Znám. Jste pasák husiček.«. Polonius před
Asi přes záměry režiséra. Hra už byla stažena z retím Ofélii označil za husu, protože miluje Hamleta.“ pertoáru. I to se stalo.
A možná v nejnovějším uvedení by mohl Hamlet
V Itálii nebo Rusku by obecenstvo dalo hlasitě
Poloniovi odpovědět, že je dealerem drog.
najevo svou nespokojenost. Pokud však je spokoJe to v pořádku daleko víc, než kdyby se najednou
jeno, dá to taky náležitě najevo. Při představení
na scéně objevil jako Hamlet sám veliký Eduard
La Traviaty po árii brazilského barytonisty MiVojan. Co bychom asi dělali, vidíce jeho kostým
guelangela Cavalcantiho v lóži vedle nás volali
a slyšeli jeho deklamační dikci, tak „přirozenou“ italští návštěvníci bravo tak vehementně, že přiv tehdejší době? U našich klasiků Stroupežnického
měli Cavalcantiho a orchestr k opakování árie. Na
či Klicpery však musíme i nyní slyšet: „Ode mne už
takovou situaci zvyklí nejsme. V opačném případě
nedostaneš ni haléř. Ničehož neděláš, v hospodě
však dávají najevo svou nevoli stejně hlasitě a bez
sedáš a jen zbůhdarma peníze utrácíš!“ A v histo- servítků. V Pjatigorsku na Kavkaze akrobatická
rických kusech zeman Straka stále třímá na svém
umělkyně, která nezvládla akrobatický trik, jej
teřichu řemdih.
musela opakovat několikrát, až se jí, ztrápené
Pokud má se mnou režisér a herec upřímné úmys- a stresované, povedl.
ly, snažím se porozumět. Pokud neporozumím, hleK Hamletovi: Je trvalou součástí repertoáru
dám příčinu v sobě. Natolik už mám za ta léta cit
světových divadel. Martin Hilský, největší náš
pro to, abych poznal neupřímná gesta a falešnou
znalec Shakespearova díla, uznávaný i v cizině
intonaci či lenost některých aktérů pohybovat se po
říká: „Čím vlastně Hamlet po čtyři sta let fascinuje
scéně a srozumitelně a nahlas mluvit.
diváky a čtenáře? V čem vlastně spočívá ono úžasPatřím k divákům vděčným. Usedám s očeká- né charisma Hamleta? Proč Hamlet pořád funguje
váním nového zážitku a dám se herci vést a věřím
jako zrcadlo, které nastavuje každé době – i té naší
jim, totiž věřím, že mi odevzdávají to, co si jako – její pravou tvář? Co se vlastně v Hamletovi stalo?
vděčný divák zasloužím: poctivý výkon. Dokážu
Na začátku hry minulost otráví jedem přítomnost
poznat a uznat, že ne vždy se herci daří. Jsou herci, i budoucnost… Na začátku Hamleta stvořil Shakekteří potřebují ke stoprocentnímu výkonu diváckou
speare otázku a do ticha za koncem jeho tragédie
odezvu, která je dovede k překonání sama sebe, se vtírá ještě víc otázek, než jich bylo na začátku.
jsou i tací, kteří o přízeň dokáží bojovat i v podmín- Jedinou odpovědí na hamletovské otázky jsou, zdá
kách, kdy obecenstvo naladěno zrovna není. O to je
se, otázky samy. Otázky zrcadlí otázky a tak pořád
pak ocenitelnější jejich výkon. Pamatuju se, jak za
dál. Hra napsaná v tázacím způsobu nemůže nikdy
starého režimu hrálo pardubické Vč. divadlo veleú- skončit, protože se znovu a znovu ptá. Jak odpospěšnou hru V+W právě v den, kdy se razantně zvý- rovat zlu? Jaké břímě odpovědnosti unese člověk?
šila cena benzinu a před čerpadly stály kilometrové
Být, nebo nebýt? Co dělat? Jak jednat? Má smysl
fronty. Milan Sandhaus se mohl přetrhnout a jindy
jednat? Jak vypovědět po pravdě svůj příběh? Jak

o něm přesvědčit ostatní? Jaký je vlastně příběh
Hamleta? O čem vypovídá? Jaký je jeho smysl
a význam? Jen odpovědi něco ukončují. Otázky pořád začínají. Hamlet nikdy nekončí, protože pořád
znovu a znovu začíná.“
Potřebnost divadla a jeho návštěvnost je problémem letitým. Toto píše o návštěvnosti a o abonmá
v Praze Jan Neruda: (Úryvek z článku Obecenstvo
divadelní. [1863]) Máme rok staré české divadlo
prozatímní a celé století staré německé divadlo…
Pro nás jest ale slabá či silná návštěva otázkou bytí
či nebytí českého divadla… My pevně doufáme, že
zámožné měšťanstvo naše vyšine se z posavadní
své lethargie a že za laciný věru peníz opatří rodinám svým nejkrásnější příležitost ku pobavení
a vzdělávání se. Oběť v tom není žádná. Nynější
výše uměleckého ústavu našeho upoutá je pro později na jisto, a učiní jim divadlo potřebou, jakou je
u všech národů vzdělaných.
Můj dovětek o 150 let později: Není jednoduchá
doba. Ovlivňuje každý náš krok; jsme citliví na
veškeré podněty z vnějšku, které zasahují do námi
zažitých zvyklostí. Prožil jsem a někdy i přežil
v Tylově domě doby dobré, lepší, výborné i zlé.
Pamatuju i dobu, kdy jsme při divadelních představeních seděli v zimnících a od pusy nám šla pára.
Abonentky si kupují lidé z různých důvodů, někdo
prostě jen proto, že má divadlo rád, někdo proto, že
je to trendy (pardon) a někdo si je nekoupí proto,
že je fajnšmekr a vybírá si. Dostat lidi kamkoliv,
najmě na kulturu, kromě těch, pro něž je nedílnou
součástí života, je záležitost složitá, ale chtít je mít
v divadle jen proto, aby bylo plno, je jí medvědí
službou.
Zůstaňme – smím-li prosit – věrni našemu divadlu, ve kterém se přese vše, co už bylo napsáno,
stejně rádi potkáváme.
Text A. Klein, foto P. Klein

Jak dál
s canisterapií
Najde se následovník nejoblíbenějšího poličského psa – canisterapeuta?
Zájem o canisterapii od různých zařízení je stále
značný, ale snižují se stavy aktivních canisterapeutický týmů. Tři psi odešli do psího nebe, kam patří
za svoji práci pro různě postižené klienty. Aktivní
činnost ukončili tři členové CANTES o. s. a s těmi,
co již nemají psy, končí aktivní činnost celkem
šest canisterapeutických týmů. Ve skutečnosti to
postihne několik desítek klientů týdně. Bohužel se
nedají snižující stavy nahradit. Není zájem pomáhat těm, kdo potřebují lásku zvířete.
Je pravdou, že mnohé odrazuje zodpovědná činnost bez nároku na mzdu a ve svém osobním volnu.
Zájemci se mohou seznámit s organizací, která
canisterapii vykonává nejen v celém Pardubickém
kraji, ale nyní i v dalších čtyřech, na naších stránkách www.cantes.cz. O další informace si zavolejte
na 777 609 063 nebo e-mail: tauer@cantes
Zdeněk Tauer
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Martinů je přístupný pro každého, kdo je ochotný
mu naslouchat
zpravidla doplněny o text, pokud by zpěvu nebylo
Kdo všechno se na přípravě a realizaci pořadu
Na konci února to byl rok od doby, co bylo v Po- dobře rozumět, nebo je v cizím jazyce. Přednáška
podílí?
ličce založeno nové občanské sdružení Náš Martinů. je také doplněna o informace a fotografie ze života
Kromě mé osoby se na pořadu podílí především
V březnu byl pak zahájen dlouhodobý cyklus posle- skladatele, zvláště pokud lze tušit nějaký vztah mezi
CBM, myslím si, že bez jeho spolupráce by předchových pořadů nazvaný Pojďme na Martinů. Nejen
skladbou a osudem jejího tvůrce. Během přednášky
nášky zůstaly pouze na úrovni undergroundu,
o hudbě a Martinů se rozpovídal autor pořadu
je zařazena asi půlhodinová přestávka s občerstve- odkud také vzešly. Především bych jmenoval Pavlu
a předseda občanského sdružení Jaroslav Novotný.
ním, během které se mohou návštěvníci neformálně
Pavlíčkovou, Radku Markovou a tebe, protože jde
Jak se to stane, že právník začne připravovat
seznámit, popovídat si, podělit se o svoje zkušenosti
o ochotu přímo vzorovou. Další pomoc poskytují
hudební pořad pro veřejnost?
atp. Po skončení základní části následuje tzv. hitpa- ostatní členové spolku, zejména co se týká zajištění
Spojení práva a hudby vidím jako docela přiroze- ráda, v níž se hlasuje o ukázkách, které se nejvíce lí- občerstvení, nejrůznějších nápadů, připomínek
né, protože obojí by mělo přinášet určitou harmonii, bily, a na závěr je připojena dobrovolná soutěž o vel- apod. Dárky do soutěží věnuje CBM, Městská
ať už jde o vztahy mezi lidmi nebo o vztah člověka
mi pěkné ceny. Každý nový návštěvník navíc obdrží
knihovna a město Polička. Pravidelným sponzorem
k sobě samému. Skutečnost, že tomu tak mnohdy
desky s logem spolku Náš Martinů, do nichž si může
pořadu je Vinotéka Pod věží.
není, souvisí především s jakousi urputnou snahou
zakládat programy z jednotlivých pořadů a získat
Proč vzniklo občanské sdružení Náš Martinů?
o sebeprosazení lidí, kteří bohužel nemají dostatek
tak soubor skladeb, s nimiž se dosud seznámil. Ke
Občanské sdružení Náš Martinů jsme založili
vzdělání, talentu a především soudnosti, a proto
změně došlo pouze u termínu konání akce, který
jako odrazový můstek pro řadu aktivit, jež se
jsou právníci čím dál tím více zahlcováni nekva- se snažíme dle možností ustálit na středu a začátek
bohužel neodvíjejí pouze od vůle a možností jejich
litními předpisy a milovníkům umění jsou zase
od 18 hodin. Délka trvání nijak ohraničená není, členů, ale také od finančních prostředků. Ty tvoří
předkládány výstřelky rádoby umělců nejrůzněj- zpravidla se jedná o dobu mezi dvěma až třemi ho- pouze členské příspěvky a symbolické vstupné,
šího druhu. Obojí pak nestojí na vlastních nohou, dinami, protože jak již bylo řečeno, hlavní je dobrá
proto byl první rok spíše takovým zahřívacím koale na složitých výkladech, které teprve povyšují
pohoda, spěchu si lze jinak užít až až.
lem. Uvidíme, nakolik nám bude příznivý letošní
nesmyslná ustanovení na právní normy a nevkus či
To zní lákavě, přesto však mohou čtenáři vá- rok, zda se nám podaří navázat nějaké zajímavé
banalitu na umění. Rozdíl je jen v tom, že v právních
hat, zda se přijít podívat. Jak bys rozptýlil jejich
kontakty, získat finanční pomoc apod., které by
předpisech si člověk vybrat nemůže, zatímco u hud- obavy?
napomohly větší rozmanitosti našich aktivit.
by je možnost výběru naštěstí neomezená. Proto je
Je zajímavé, že čím víc se B. Martinů věnuji, tím
Kolik akcí se už uskutečnilo?
logické, že nehledám odpočinek od špatné muziky
víc se mi přibližuje jako člověk, prostě je to takový
Zatím se uskutečnilo jedenáct akcí, tedy od zalou dobrého zákona, ale od špatného zákona u dobré
můj kamarád Bohoušek. Nejde mi o to, abych ze
žení spolku každý měsíc jedna, s výjimkou prosince,
muziky.
slavné osobnosti učinil nedotknutelnou modlu, kdy jsme dali přednost jiné tradici.
Dobře, ale jak ses dostal až k Martinů?
ostatně neznám žádného skladatele, který by po
Co plánuje Náš Martinů na letošní rok?
Příklon k určité muzice souvisí zřejmě s věkem, celý svůj život skládal pouze geniální díla a jeho
Plány by byly velké, peníze jsou malé či spíše
protože já jsem až někdy do třiceti let poslouchal
život byl příkladem veškeré ctnosti. Martinů měl
menší než malé. Pořad Pojďme na Martinů by měl
spíše obyčejné písničky. Můj zájem o klasickou hud- smysl pro humor a sám zbožné uctívání géniů od- v každém případě pokračovat, uvidíme, zda to bude
bu se vyvíjel postupně, od ryze populárních sklada- mítal, proto ho tak trošku beru za slovo a snažím
možné zvládat s měsíční či dvouměsíční frekvencí
telů jako je Mozart, Beethoven, Bach, Verdi apod. až
se o určitý nadhled, který je příznačný i pro jeho
či v nějaké kombinaci. V únoru byl ukončen operní
po hudbu 20. století, kde jsem se zastavil, a před- vlastní kresby nebo korespondenci. V žádném pří- maraton, v dubnu nás čeká první díl z orchestrální
pokládám, že ještě dlouho setrvám, u Bohuslava
padě tedy nehrozí, že by šlo o nějaký nábor nových
tvorby. Předpokládám, že orchestrálním skladbám
Martinů. Jeho hudba je pro mě svým způsobem
ctitelů spojený se skládáním přísah a lámáním
budou věnovány dva až tři večery, poté by měly přijít
dobrodružná, protože většinou nevydá veškerá svá
v kole. Jestliže někdo váhá, může se podívat na we- na řadu balety a písňová tvorba. Určitě bychom rádi
tajemství na první poslech a je tedy možné se k ní
bové stránky CBM – záložka Náš Martinů, nejlepší
připojili i nějakou tu třešinku na dort, pokud tedy
vracet a stále objevovat něco nového. Skutečnost, že
je ovšem přijít, neboť není nad vlastní zkušenost. objevíme nějakou dobrou cukrárnu a budeme mít
jsem začal připravovat ve spolupráci s CBM pořady
Délka základní části pořadu je přibližně dvě ho- na zaplacení útraty.
o Martinů, má dva základní důvody. Ten první spo- diny, odejít může kdokoliv jak je mu libo, dělat neDěkuji za rozhovor. Přeji pořadu, aby dlouhodobě
čívá ve vlastní potřebě podělit se s někým o radost
musí nic a myslet si může, co chce, a také to může
vzkvétal, tobě hodně sil k jeho přípravě a hudbě
z hudby, druhý se váže k našemu městu, protože
komukoliv říct. Vstupné činí 30 Kč a jde do kasičky
Martinů hodně spokojených posluchačů.
mám dojem, nicméně doložený řadou zkušeností, spolku Náš Martinů.
Lucie Jirglová
že hudba našeho rodáka se tu netěší nijak zvláštní
oblibě. Když jsem měl v srpnu minulého roku přednášku pro návštěvníky města z různých koutů celé
republiky, byl jsem překvapen, nakolik je možné
přesvědčit i zapřisáhlé odpůrce o tom, že Martinů je
skladatelem přístupným pro každého, kdo je ochotZima bývá někdy dlouhá, aby lépe utekla, při- vo-žloutkovou omáčkou a malinovým sorbetem.
ný mu naslouchat.
Snad se takových dobrot dočkáme i ve školní
Tím jsi mi už tak trochu odpověděl na další otáz- pravili jsme našim studentům řadu všelijakých
předjarních zpestření v podobě gastronomických
jídelně.
ku – komu je pořad určený?
V polovině března Tomáš Felkl a Jan Trávníček
Pořad je určený každému, snad s výjimkou dětí, a barmanských soutěží. Už 25. února zavítali Tou nichž by bylo nutné volit poněkud přístupnější for- máš Felkl a Petra Marková do novojičínského ho- zabojovali na další mezinárodní barmanské soutěži, tentokrát to byl Bacardi – Martini Poděbrady
mu. Předpokladem je samozřejmě také chuť a zájem, telu Praha, aby se zúčastnili Juniorské barmanské
soutěže. Petra se podobné akce zúčastnila poprvé, Cup 2011. Z celkových 46 soutěžících obsadili naši
protože židle v sálku CBM rozhodně nelze označit za
přesto se jí v soutěži dařilo. Obsadila spolu s Tomá- barmani páté, respektive osmé místo. V příštích
lenošky, na kterých by si návštěvník mohl pohodlně
šem 13. -14. místo. O týden později, 2. - 4. března, dnech se zúčastníme ještě několika dalších zajízdřímnout. I když jsou přednášky připravovány
vypuklo v Brně Mezinárodní mistrovství České re- mavých gastronomických událostí. Jednou z nich
tak, aby postupně představily veškerou dostupnou
publiky Gastro Junior Brno 2011. Do soutěží jsme
bude týden Vaření bez hranic v Jirkově u Chomutvorbu Bohuslava Martinů, neznamená to, že nelze
tzv. naskočit do rozjetého vlaku, ostatně při proje- nominovali zástupce všech tří soutěžních oborů. tova, kam zavítají nejen žáci kuchařských oborů
Mezi cukráři zazářila Lenka Burešová, obsadivší
z českých středních škol, ale také škol z Německa,
veném zájmu není nijak vyloučena ani možnost se
3. místo ve zlatém pásmu, mezi kuchaři Pavla
Polska a Slovenska, a další bude soutěž Mladý
k některým pořadům vrátit, popř. připravit pořad
Bubnová, která se umístila také ve zlatém pásmu, sommelier, na níž se, kromě soutěžemi protřeléjiný. Velmi si vážím toho, že na přednášky dojíždějí
tentokrát na místě osmém, a mezi číšníky obsadil
ho Erika Mitlehnera, představí úplní nováčkové
i lidé mimo Poličku, zejména ze Svitav, jako velkou
Erik Mitlehner 9. místo v pásmu stříbrném. Všich- – Marcel Horák (2. ročník) a Radka Jarešová
poctu pak vnímám trvalý zájem jednoho nadšence
(1. ročník). Držíme jim palce pro štěstí a věříme, že
z Frýdku-Místku. Naopak jsem zklamán tím, že po- ni tři tak přispěli k tomu, že v celkovém hodnocení
se naše škola umístila na skvělém 3. místě v silné
budou stejně úspěšní jako jejich starší spolužáci.
řad zůstal stranou zájmu těch, kteří se sami podílejí
mezinárodní konkurenci.
Na závěr jedna perlička. 12. února obdržela naše
na kulturním rozvoji města.
A s čím naši soutěžící bodovali? Pavla vařila pe- škola u příležitosti konání celostátní Valné hroPřibliž nám, jak pořad vypadá, případně jakým
čené kuřecí prso s rozmarýnem v anglické slanině, mady Asociace kuchařů a cukrářů ČR bronzovou
prošel vývojem.
kuřecí stehno na paprice a pohankovo-žemlovou
medaili M. D. Rettigové a náš dlouholetý externí
Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale pořad
terinku s paprikovo-cibulovou marmeládou. Erik
spolupracovník, pan Václav Šmerda, nejvyšší kusi zachovává již od prvního dílu stejnou podobu se
připravoval pečeného candáta na smetanovo- chařské ocenění Kříž svatého Vavřince. Jsme na
stejným cílem, kterým je vytvoření dobré nálady
tato ocenění, získaná za propagaci gastronomie
a pohody, tedy pocitu příjemně stráveného večera. -křenové omáčce, rybí kroketku, karotkové pyré
s bylinkami a bramborový komínek. Lenka své
a soutěžní úspěchy, patřičně hrdí a velmi si jich
V jeho průběhu se návštěvník seznámí s obsahem
a okolnostmi vzniku příslušných skladeb a přede- cukrářské umění představila kakaovo-karamelo- vážíme.
vým komínkem, jogurtovým mousse se smetanoM. Šplíchalová
vším si poslechne pečlivě vybrané ukázky, jež jsou

Gastro 2011 a další zajímavosti
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INZERUJTE V JITŘENCE
do všech schránek v Poličce
a okolí.
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Z činnosti DPS
Penzion
V domě s pečovatelskou službou se stále něco děje.
Veškeré činnosti, které jsou nabízeny pro seniory
z Poličky a okolí, jsou připravovány tak, aby jejich
rozmanitost, pokud možno, oslovila každého, kdo
má zájem něco nového se naučit, vytvořit, procvičit
si tělo, zazpívat si.
I tentokrát bylo z čeho vybírat. Velmi oblíbené
je video – Ze života v penzionu, kde si senioři připomněli akce konané v minulém roce. Odpoledne
plné soutěžní nálady zažili účastníci při hře Člověče nezlob se. Pěvecký soubor Poupata s panem
Hladíkem zazpíval oslavencům. K jejich zpěvu se
přidali i ostatní účastníci narozeninového zpívání.
Veselá nálada se nesla celým penzionem. Krásný
dárek dostaly seniorky k MDŽ od kosmetické firmy
Mary Kay. Byly jim ošetřeny ruce i pleť a došlo i na
líčení. Šikovné ručičky se naučily novou výtvarnou
techniku – kašírování. A šlo jim to opravdu skvěle.
Vytvořily vajíčka, koule, hvězdy a strom. Nová technika zaujala a určitě v ní budeme pokračovat.
Senioři nejen z DPS Penzion se také připojili
k akci Pomoc pro předčasně narozené a nemocné děti. Někteří darovali vlnu, jiní pletou malé
čepičky a ponožky. Velkou událostí byl maškarní
bál. Senioři se na něj dlouho připravovali. Sháněli
masky, látky, doplňky a tak se sešlo opravdu hodně masek a byly nádherné. Musíme ocenit nápady,
barevnost, ale i šikovnost. Někteří si dokonce
masky ušili. Přivítali jsme mezi sebou také hosty
z Lubné. Celé odpoledne se zpívalo a tancovalo při
hudbě pana Hladíka a Otepky a zpěvu paní Andrlíkové. Došlo i na soutěže, kde senioři předváděli
obdivuhodné výkony. Příjemné dopoledne strávili
senioři s dětmi z MŠ z Palackého náměstí. Děti
všem zazpívaly a potom se už společně malovalo
jaro.
Stalo se již tradicí, že se jaro v DPS Penzion
vítá tancem. Nebylo tomu jinak ani tentokrát.
Tanečníci se nejdříve rozloučili se zimou a potom
postupně tancem probouzeli tělo, barvy, zem.
Probuzení bylo tak dokonalé, že vznikla kvetoucí
louka a rosa. Závěr patřil zpěvu ptáků a zvukům
všech zvířat, které můžete slyšet, když se nacházíte na louce. Nechyběla ani jarní vůně.
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Martin Kovář a jeho Den D
Že Polička plodí nemálo mladých talentů, nás
naše město přesvědčilo už nesčetněkrát. Posledním, velmi překvapivým objevem je, alespoň pro
mě, sedmnáctiletý student SOU Polička Martin
Kovář. Martin zpívá už do malička, v roce 2009 se
po prvé přihlásil na Czechtalent Zlín, kde obsadil
5. místo. První zkušenost se Superstar nevyšla,
ale v současné řadě se dostal až mezi 40 nejlepších,

Zleva: DJ Fash, Carlloss, Martin K.
a snad jenom tréma, která je pro něj stále dost
typická, mu zabránila dojít dál. Když jsem slyšel
jeho písničky, nejprve na jeho webu a na Facebooku a pak i z CD (která v naprosto udivující kvalitě
nahrává s kamarády doma ve sklepě), byl jsem
překvapený z toho, jak výborně mu to zpívá. Je
hodně znát, že se Martin zpěvu věnuje dlouhodobě – intonační přesnost, smysl pro rytmus a patrná vyzpívanost výrazně podtrhují jeho „sameťák“.
Hudbu (jejíž kvalita je další velké překvapení) mu
skládá hlavně Jan Flégr alias DJ Fash, osvěžující
žánrové přesahy zajišťuje spolupráce s poličskou
rapovou formací P. K. S. Je s podivem, že pár poličských kluků, kterým většinou ještě nebylo 18,
dokáže ve sklepě vyprodukovat tak profesionálně
znějící nahrávky.
Poslední takto vzniklé CD s názvem Den
D. Martin a jeho kamarádi křtili v pátek 11. března
v salónku na Motorestu. Moc příjemná akce, na
které se mísili Martinovi kamarádi spolu s jeho
rodinou a staršími (omlouvám se) fanoušky. Večer
měl dobrý zvuk, své moderátory, hosty, soutěž…
I když celá akce vznikala na koleně, nedá se mluvit
o „jen tak obyčejné besídce“. Martin zpíval věci

původní i převzaté a mimo svůj hlas mě udivoval
i svojí výtečnou angličtinou. Mezi nejlepší patřily
písničky, ve kterých jako host vystupoval Petr
Carlloss Muller. Jestli v Martinovi roste zpěvák
zaměřený na pop, pak v oblasti rapu za ním Petr
příliš nezaostává.
Po úspěšném pošplíchání nové desky šampaňským jsem Martinovi položil několik otázek.
Právě proběhl křest. Jak jsi s tím dneškem
spokojený?
Moc se mi to líbilo, sešli se tady skvělý lidi, ze
kterých šla velká energie, což je pro zpěváka asi to
nejdůležitější. Hodně mě to dneska bavilo.
Co bys nám řekl o své muzice? Jaký styl ti je
nejbližší?
Určitě pop, nejraději zpívám pomalejší balady.
Stylově je mi blízký třeba Petr Kolář, ale i když
zpívám nějaké převzaté písničky, tak nejdůležitější jsou pro mě původní songy. Jsem rád, že mám
kolem sebe schopný lidi, který pro mě skládají.
Říkal jsi, že se muzice věnuješ od malička, kdy
tě napadlo, že by ses jí chtěl věnovat naplno?
Od sedmi let jsem vystupoval po různých besídkách, ale nejvíc mě chytly televizní soutěže, to
mi bylo tak patnáct. Zkusil jsem Czech talent Zlín,
kde jsem skončil pátý, no a teď Superstar.
Jaký to je, když se kluk jako ty ocitne před kamerou, před porotou složenou ze známých hudebníků? Jaký jsi měl pocit, když ses viděl v televizi?
Strašněj, pořád jsem se tam chytal za hlavu,
vůbec nevím, proč jsem to dělal. No jo, asi tréma,
byl jsem hodně nervózní, sami porotci mi to říkali,
že se mnou počítali do semifinále, ale že tam nemůžou pustit někoho, kdo se tak klepe (smích).
Ale zase je to bezvadnej pocit, že kluk z Poličky,
z takovýho malýho města, se dostane takhle daleko. Divadlo, kam jsem se dostal, to už je pro mě
velká výhra.
Kdybys měl svoji účast v Superstar zhodnotit
jedním slovem, jaké by to bylo?
Drsný (smích)
Kde bys chtěl být za deset let, jak bys chtěl, aby
tvůj život vypadal až ti bude 27?
Koncerty s kapelou, natáčet desky, to je můj velkej sen. Aby lidi chodili na moje koncerty. Nemusím být nějak strašně slavnej, chci jenom zpívat, to
bych byl šťastnej.
Díky za rozhovor, ať se ti to podaří.
jj

Národní pohár seniorů v karate
V sobotu 19. února 2011 se v Odrách konal další
nominační turnaj na mistrovství ČR v karate.
Soutěž byla rozdělena na dvě části. Nejdříve
začala liga kumite družstev Českého svazu karate
a odpoledne po ukončení pokračovala druhou částí
– Národním pohárem seniorů. Jednalo se o druhé
a konečné kolo obou soutěží. Liga kumite družstev
je prestižní záležitost všech významných klubů na
území České republiky a tak je zárukou, že oddíly
vyšlou své nejlepší závodníky. Poličský oddíl se
bohužel nemohl účastnit prvního kola. Proto se do
Oder vydal jen jeden závodník „na zkušenou“ a to
Šárka Kučerová se svým koučem a trenérem Radovanem Andrlem. Pro Šárku to byl vůbec první start
v seniorské kategorii, protože na sklonku roku ještě
absolvovala juniorské mistrovství ČR. Pro přestup
do seniorů se dokonce musela formálně ostaršit,
jelikož v době konání letošního mistrovství ČR
seniorů ještě nebude ani splňovat minimální věkovou hranici. Na turnaji se utkala pouze s jednou
soupeřkou a to zkušenou Evou Lálovou. I když
její soupeřka byla tabulkově o mnoho zkušenější
i kvalitnější, zápas se jí nadmíru podařil. Důsledně poslouchala svého kouče, řídila se jeho radami
a to se jí také vyplatilo. Svůj duel dokázala hlavně
ustát psychicky. Zbytečně nenechávala soupeřku

připravit si útok a stále ji tlačila, ale zbytečně neútočila. Podařilo se jí první polovinu boje ustát bez
bodového hodnocení a zbytečně neinkasovat, což je
u kvalitnějšího soupeře taktický cíl. Vedla hlavně
důslednou obranu a úspěšně využila každou chybu
soupeřky. Konečné skóre 4:0 ve prospěch Šárky
ji zajistilo první místo v kategorii seniorek -55kg.
Vzhledem také k vyššímu bodovému koeficientu
pro tento turnaj si i přes svou premiéru zajistila
nominaci na letošní mistrovství České republiky
v karate seniorů.

Betlém je
letošním králem
městské ligy
Jak se již mnohokrát napsalo, poličský hokej
a městská hokejová liga patří již několik let k nejlepším v našem regionu. Je to jak vzrůstající kvalitou
přihlášených mužstev a jejich hráčů, tak výbornou
organizací z řad pořadatelů soutěže.
Poděkování patří Miloši Grubhofferovi, Josefu
Andrlemu (časomíra), ale i rozhodčím pánům Poulovi, Sedliskému, Dostálovi.
V této sezóně se stává vítězem mužstvo Betlémští Doltoni pod vedením Tomáše Kubáta a Kamila
Koníčka. Přestože patří svým věkovým průměrem
k nejstarším v této soutěži, dokázalo již třetím rokem po sobě stanout ve finále městské ligy.

Vítězní Betlémští Doltoni: Horní řada
zleva: M. Grubhoffer, T. Kubát, Z. Dostál,
L. Vaňák, M. Koníček, R. Borovec, M. Vaňák,
L. Koníček, J. Drobný, J. Boháč. Dolní řada
zleva: P. Stoklásek, J. Andrle, L. Nekola,
M. Poul, R. Pruška. P. Mička, Z. Dvořák,
F. Klouzal, K. Koníček
Překvapivě jsme vyhráli základní část, začali jsme
s přípravou na play off a čekali na soupeře. Stal se
jím tým Stašova, který jsme přehráli ve dvou zápasech 4:1 a 6:2.
O postup do finále na nás vyšlo výborné mužstvo
Jimramova, které se zápas od zápasu zlepšovalo.
Kvalita Jimramova se ukázala v prvním zápase, který v základním čase skončil 4:4 a Betlém zvítězil až
na samostatné nájezdy. Druhé utkání Betlém vyhrál
4:1 a stal se prvním finalistou. Druhým finalistou po
třech zápasech s Pomezím se stal celek Sádku.
K sobotnímu finále 12. 3. nastoupil Sádek v plné
síle a za zády s početným davem fanoušků. V tomto
zápase Betlému pomohla vyzrálost a zkušenost hráčů, kteří bez jedné pardubické posily a dvou mladíků
dokázali vyhrát. Průběh zápasu byl o to dramatičtější, že již v 10. minutě první třetiny se zranil gólman
F. Klouzal. Doltoni z Betléma však vytáhli nečekaný
trumf - veterána této soutěže - Zdenka Dvořáka,
který výborně navázal na výkon svého předchůdce
a po základní hrací době s výsledkem 2:2 a po skvěle vychytaných samostatných nájezdech přivedl tým
k vítězství. Za tým Betléma proměnil Pavel Mička
a za zmínku stojí i nájezd pana Stokláska, který si
zajel až pod kotel sádeckých fanoušků a doprovázen
jejich silnou nevolí jednoznačně zavěsil puk do sítě.
Následně sádecký hráč neproměnil a na střídačce
Betléma mohli propuknout mohutné oslavy.
Chtěl bych říct, že hráči Betléma si zaslouží obrovské uznání. Zadarmo totiž nedostali nic, a aby
se mohli vrhnout do víru oslav s fanoušky, museli si
v play off sáhnout až na dno svých sil. Rád bych touto cestou za Betlém poděkovat i našim fanouškům,
kteří byli po celou sezonu opravdu skvělí. Jejich
velikou podporu jsme cítili i přes mohutné fandění
těch sádeckých a díky nim jsme dosáhli na celkové
vítězství.
Na závěr dovolte poděkování sponzorům: firma
NACKO prům. podlahy, firma ENTER, Auto MACH
p. Mikulčáková, p. Štefan Vlček, p. Jan Péťa Pásek,
p. Stoklásek Zdenek plynofikace. Jejich přízeň
umožnila hráčům plné soustředění na hokej.
Bopik.
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Nejen porťácké
vystoupení
Jsme oddíl Pátek Pionýr Polička. Máme pěvecko-porťáckou skupinu Raverky. Tento název je
spojení dvou původních jmen Raubíři a Veverky.
Jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili soutěže
Dětská Porta. Trénovali jsme od září. Den „D“ nastal 4. prosince, kdy v Divadelním klubu proběhlo
oblastní kolo s účastníky z Poličky, Litomyšle
a Pardubic. Z něho jsme postoupili do celorepublikového finále v Praze. Zkoušky nás pak alespoň
třikrát týdně neminuly. To byla fuška.
Asi týden před pražskou Portou nás čekalo krásné překvapení. Volali z Českého rozhlasu 2, jestli
bychom neměli chuť, zazpívat si živě v rádiu. Od
první chvíle jsme se těšili. Přivezli jsme velkou
trému (vlastně hlavně já), ale díky příjemnému
prostředí a skvělému moderátorovi to z nás nakonec spadlo a zazpívali jsme čtyři písničky. Na
vlastní kůži jsme poznali, jak to chodí při živém
vysílání. Bylo to super.
Za týden nás čekala Porta. Vyrazili jsme v pátek
dopoledne a stihli zajít do 3D kina na Guliverovy
cesty, asi třikrát prošmejdit New Yorker a protější prodejnu knih. Ale hlavně jsme vystupovali
– v sobotu. Letos jsme se bohužel neumístili ani
na jednom z prvních míst, ale nám to nevadí.
Poslední večer nás čekal koncert s řadou kapel.
Nejlepší byl určitě Tomáš Klus. V neděli ráno pak
hurá domů. Díky Vendo, Dano, Petře, Jendo a Nelo
Skoropávkovi.
A protože všichni onemocněli,
od Porty jsme se neviděli.
Tak až budeme fit,
na další soutěž se můžeme připravit.
Bude to soutěž mladých zdravotníků,
snad alespoň tam budeme mít kliku.
A tímto končí vyprávění
i kostrbaté veršování.
Ahoj Míša Pospíšilová

Recituji, vyprávím, soutěžíme
Začátek roku je vždy pro naši školu symbolikou – herec VČD Pardubice a Milan Holenda – herec,
k přípravám na školní kolo v recitaci jednotlivých
Husa na provázku Brno.
ročníků. Děti, rodiče a paní učitelky přečtou
Děvčata byla přítomností mladíků v porotě
v tomto období velké množství knížek, a to pře- trošku nervózní a paní učitelky fotily a fotily.
devším pro inspiraci a výběr textů. Není vůbec
Páni herci budou určitě ozdobou mnoha kabinetů
jednoduché najít zajímavý text, který by přesně
a sboroven. Do krajského kola byli vybráni ti nejseděl danému recitátorovi. Ne vždy si děti doká- lepší z velmi dobrých. Během dne sledovala celé
žou vybrat samy.
klání i paní Cihlová, koordinátorka krajského kola
Na naší škole je tato soutěž tradicí, tudíž není
v Pardubicích. Děti obdržely puzzlata a sladkou
divu, že se letošního školního kola zúčastnilo 108
odměnu, postupující diplomy, knihy a věcné ceny.
dětí, nejpočetnější zastoupení měla kategorie druByl to opět příjemně strávený půlden. Největší
hých a třetích tříd. Hned 14 dětí I. stupně, 6 žáků
odměnou nám organizátorům byla slova chvály.
stupně II. si vybojovalo právo účasti v oblastním
Musíme poděkovat Městskému muzeu Polička,
kole. Vítězové jednotlivých kategorií změřili síly
centru Bohuslava Martinů, které poskytlo na obs okolními školami.
lastní a okresní kolo sál a pak samozřejmě partě
pracovitých rukou z Masaryčky, bez kterých by to
Oblastní kolo netradičně…
nešlo a ani nebylo ono.
Protože Mozaika, která v Poličce vždy organiNaše děti se opět neztratily, budeme držet palce
zovala oblastní kolo Dětské scény v recitaci, od
v krajském kole Vojtovi Skoumalovi 9. A a jeho
letošního roku nepořádá žádné soutěže, měli jsme
Lakomci, Petru Haraštovi 9. A a jeho Jedlíkovi,
letos dilema, jakou formu zvolit a poslat ty nejlep- Nele Fuksové 8. B, aby přežila nedobrovolně vyší do okresního a dalších nadstavbových kol. Ani
trhané obočí, Valerii Cechové 5. A, ať její Honza
DDM Svitavy, neboť se stěhuje do nových prostor, už není hloupý, Nikole Plškové 5. A, aby potrestala
okresní kolo neuspořádal.
namyšlené nafukovací ramínko, Julii Hloušové
Pomoc se našla, Ministerstvo kultury pověřilo
krásný výkres s jablkem a možná i Sabině Čonuspořádáním těchto soutěží Masarykovu ZŠ
kové a Patricii Srnské, které si z okresního kola
v Poličce a následně Městské muzeum v Poličce, odnesly čestná uznání.
Centrum Bohuslava Martinů.
Masarykova ZŠ Polička, Mgr. Ludmila
Oblastní kolo se konalo 4. března, zúčastnilo se
Haraštová
ho 62 soutěžících. V porotě zasedly odbornice na
umělecký přednes a vybraly děti postupující do
okresního kola. Vítězové jednotlivých kategorií:
Roman Flídr – Masarykova ZŠ Polička, Iva Hanusová – ZŠ Bystré, Valerie Cechová – Masarykova ZŠ Polička, Veronika Bémová – ZŠ Bystré a Petr
Harašta – Masarykova ZŠ Polička.

Okresní v novém kabátě…
Novátorsky jsme připravili okresní kolo. Největší změnou byla přítomnost nezávislé poroty,
nerozhodovaly samy učitelky, ale čtyřčlenná
P. S. Členové kapely: Denisa Leinweberová, porota: Veronika Hrčková – konzervatoř, vyučuje
dramatickou výchovu na ZUŠ, Lenka Navrátilová
Veronika Navrátilová, Renata Šimáková, Oliver
Erbes, Rozálie Stodolová, Jana Chmelová, Iveta – knihovnice, mediální výchova, Tomáš Novotný
Makovská a Michaela Pospíšilová.

Autolékárničky
pro Keňu
Rádi bychom vás informovali o úspěšném ukončení sbírky, kterou zorganizovala reklamní a eventová
agentura Speed media spolu s humanitární organizací ADRA a nadací Lejly Abbasové Asante Kenya.
Realizace celé sbírky zahrnovala: zorganizovat
sběrná místa (jedním z nich byla i Polička), rozvézt
plakáty, zorganizovat svoz a následné roztřídění.
Agentura Speed media objela 59 českých měst, naplnila 24 dodávek, povolala 4 řidiče na dva týdny
celodenního ježdění, vytvořila muzejní kolekci autolékárniček: od roku 1978 – 2011.
„Co bylo legrační, kolik se tam našlo různých nůžek. Napočítal jsem jich 246, asi 27 druhů. Některé
by zaškubnutý bezpečnostní pás nepřestřihly ani
náhodou. Některé by nepřestřihly totiž ani nit nebo
papír! Jsou to jen výlisky z neostřeného plechu.
Vytřídil jsem asi 20 kusů nůžek, které jsou ostřené
a opravdu z nerezové oceli.“ (J. Kocian ke sbírce
z Poličky)
To všechno díky těm, kteří neúnavně informovali,
sbírali, třídili, balili do beden a dohromady nasbírali
(velmi hrubým odhadem) 40 000 autolékárniček!
V Poličce jich bylo takřka 300. Takové množství považujeme za obrovský úspěch. Všem zúčastněným
srdečně děkujeme za spolupráci, ochotu pomáhat
a za váš přístup k pomoci druhým i za vstřícnost
v jednání s námi.
Občanská sdružení MaTami a Pontopolis
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Sportovní historie
Dne 17. dubna 2011 uplyne 20 let od kulturistické exhibice v Tylově divadle. Na této zdařilé akci,
která svým rozsahem výrazně předčila běžné
exhibiční programy, vystoupili kromě kulturistů
a siláků také kondiční kulturistky (na fotografii),
dále historičtí šermíři, žákyně – skokanky na
trampolíně a malé tanečnice.
Exhibice měla tři vystoupení, pro děti základních škol, středních škol a večerní pro veřejnost.
Účinkovalo v ní téměř 60 sportovců, někteří z nich
jsou stále ve svých odvětvích aktivní a dosáhli
mnoha významných sportovních úspěchů.
Největším přínosem představení z roku 1991 je
pozitivní vliv na řadu tehdejších mladých diváků,
z nichž se později stali pravidelní cvičenci, vyznavači životního stylu fitness.

Stolní tenis
V hale základní školy Na Lukách v Poličce se
dne 19. 3. uskutečnil turnaj pro neregistrované
hráče. Na šesti stolech se bojovalo o vítězství ve
čtyřech kategoriích.
Výsledky
Kategorie 0-10 let : 1. Čáslavský Radek, 2. Čáslavský David, 3. Nechyba Lukáš
Kategorie 11-15 let : 1. Hrstka Milan, 2. Kopecký
Antonín, 3. Večeře Jiří
Kategorie 16-50 let : 1. Hrstka Milan st., 2. Tutko Marek, 3. Džerenga Luboš
Kategorie ženy: 1. Nechybová Hana, 2. Pavlíková Hana, 3.Večeřová Věra
Vítězové obdrželi věcné ceny.
Eduard Střílek

Zprávy oddílu ledního hokeje
20. 2. tři dny před prvním semifinálovým střetnutím sehrál Spartak odvetu opět na domácím hřišti se
ZH Pardubice. Toto přátelské utkání náš tým vyhrál
8:4 (první skončilo 7:5 také naší výhrou).
Dlouho očekávaný podvečer, který do Poličky
svedl dva semifinalisty, nastal 23. 2. Do závěrečných
bojů nečekaně postoupilo mužstvo Sokola Semechnice. Soupeř, který nás v základní části dvakrát potrápil a jednou dokonce vyhrál na nájezdy, tentokrát
vyhasl již v 1. třetině.
POLIČKA – SEMECHNICE 10:2 (4:1, 3:1, 3:0)
Branky: V. Vápeník 2, D. Vápeník, Kubát, Krajíček,
Jindra, Nykl, Vašátko, Švejda, Havlíček
Nelze jinak než pochválit celý tým za předvedený
výkon.
Sponzorem utkání byla firma OROL spol.
s. r. o. Robin Schauer. Cenu nejlepším hráčům předal p. Schauer senior. Naším nejlepším hráčem byl
vyhodnocen V. Vápeník. V divácké soutěži postoupil
do závěrečných bojů p. Kucko z Poličky.
Semifinálová odveta byla naplánovaná na neděli
27.2. Do Opočna k tomuto střetnutí odjížděli nejen
naši hráči, ale i fanoušci Spartaku, kteří opět svým
počtem a hlasivkami ovládli místní stadion. Po 60
minutách společného snažení Polička třetí rok otevřela bránu finále.
SEMECHNICE – POLIČKA 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)
Branky: Kubát 2, Vápeník V. 2, Vápeník D., Nykl,
Švejda
Začátek zápasu byl velice vyrovnaný, nikdo nechtěl udělat chybu a výkon obou gólmanů jen podtrhoval důležitost tohoto utkání.
Nastal den „D“ tj. neděle 6. 3. a s ním první
finálový zápas II. krajské ligy. Tak jako minulou
sezónu svedl dohromady stejné soupeře Poličku
s Lanškrounem. Toto střetnutí přilákalo do hokejové poličské arény neuvěřitelných 805 diváků, kteří
museli odcházet nadmíru spokojeni.
POLIČKA – LANŠKROUN 11:4 (4:0, 6:3, 1:1)
Branky: D. Vápeník 4, Boháček 2, Kubát 2, Švejda,
Jindra, V. Vápeník
Spartak začal velice nervózně se strachem neudělat chybu. S přibývajícím časem ze sebe naši
kluci setřepali nervozitu a začínali přebírat otěže
zápasu. Nejprve byl v 6 min. ve velké šanci Nykl,
ale nedal. Až konečně v čase 12.30 min. Kubát
vystřelil od modré, jeho střelu tečoval D. Vápeník
a bylo to 1:0. O 2 min. později uklidnil naše řady
Švejda střelou skoro zpoza branky a zvýšil na 2:0.
Když se do konce třetiny trefil ještě znovu D. Vápeník a Kubát přidal 4. branku, začínali jsme věřit
ve vítězství.

Úvod druhé třetiny toho byl důkazem. V přesilové
hře D. Vápeník v čase 3.50 min. zvýšil na 5:0 a bylo
vidět, že naši kluci jsou při střelecké chuti, protože
o chvilku později to bylo již 6:0. V 6. min. přece jen
soupeř střílí branku ve své přesilovce 5 na 3. Vzápětí, ale během minuty nejdříve v našem oslabení
D. Vápeník zvyšuje na 7:1 a hned po něm Boháček
upravuje na 8:1. Po 8. brance dochází již ke druhému střídání gólmana Lanškrouna. Toho hned ve
12. min. zaměstnal Krajíček, který byl exekutorem
trestného střílení. Do závěru třetiny se trefil ještě
Boháček a Kubát a 2x též soupeř. Celkové skóre po
40. min. bylo 10:3 a i největší optimista z řad Lanškrouna musel vědět, že toto utkání už Lanškroun
nevyhraje.
Závěrečných 20 min. začalo pro Spartak nešťastně. V začínající 4. min. byl hrubým faulem zraněn
Ondra Havlíček (náraz hlavou do mantinelu). Po
okamžitém ošetření odjel do nemocnice v Litomyšli,
kde se potvrdil „jen“ otřes mozku. Ondra má smůlu,
protože loňskou sezónu skončil právě v Litomyšli
také s otřesem mozku. V další části hry padl gól na
každé straně, když náš úspěch zaznamenal V. Vápeník. Konečný účet 11:4 byl nečekaným debaklem
Lanškrouna. Sponzorem utkání byl starosta města
p. Jaroslav Martinů, který ocenil nejlepšího hráče
Lanškrouna a u našeho mužstva předal společnou
cenu všem hráčům Spartaku. Vyzdvihl a ocenil též
práci trenéra pana M. Grubhoffera. Do finále došla
i divácká soutěž. 1. cenu barevný televizor od firmy
KELVIN ELEKTRO vyhrál p. Hejtmánek. 2. cenu
věnoval oddíl LH, mikrovlnku si odnesl p. Kucko.
3. cenu rychlovarnou konvici a hodiny od firmy
ZAPA ELEKTRO získal p. Boháč, 4. cenu věnovala
též firma ZAPA a 5. – 6. cenu stavební firma Borovský, Vápeník.
Odveta v Lanškrouně na sebe nenechala dlouho
čekat. Ve čtvrtek 10. 3. po nervydrásajícím závěru
mohl Spartak Polička zdvihnout nad hlavu pohár
pro vítěze soutěže II. krajské ligy.
LANŠKROUN – POLIČKA 6:7 (0:3, 2:2, 4:2)
Branky: Kubát 3, Vápeník V., Dvořák, Švejda,
Krajíček
Oproti utkání v Poličce začal Spartak aktivněji
a již ve 4. min. se ujal vedení po samostatné akci Kubáta 0:1. Nejdůležitější byla v této třetině 20. min.,
kdy nejdříve D. Vápeník vybídl svoji přihrávkou
ke skórování opět Kubáta a v čase 18.51 min přidal
3 branku V. Vápeník za as. Švejdy.
Začátek poslední části pro naše kluky začal opět
velmi dobře. 3 min. a střela Dvořáka od modré čáry

znamenala již 4. branku Poličky. Zhruba od poloviny
zápasu, kdy Spartak jasně dominoval, se hra vyrovnala. V 17. min. zaznamenali úspěch domácí, když po
naší chybě ve středním pásmu a následném úniku
2 na 1 skóroval Pilavka. Stav 1:4 vydržel jen minutu.
Ota Veselý našel nikým nekrytého Kubáta, který
5. brankou dovršil svůj hattrick. Jenže soupeř se
nevzdával a 12 vteřin před koncem snížil na 2:5.
Po přestávce přišlo závěrečných 20 minut, které
stály za to. Hned v 1. min. Švejda zvýšil na 2:6
a zdálo se, že je rozhodnuto. Jenže ve 3. min. soupeř
snížil na 3:6 a začal nás přehrávat. I nejlepší hráč
Lanškrouna Pilavka dovršil svůj hattrick a snad
8 min. neslezl z ledu. V 16. min. již za stavu 5:6 při
našem dvojitém oslabení přichází vyrovnání. Jenže!
Hokejový bůh snad opravdu existuje, musel vidět
celou úspěšnou sezónu Spartaku a nedopustil naši
prohru, protože jsme si už konečně po 3 letech, kdy
se Polička probojovala vždy do finále, zasloužili vyhrát. A tak v čase 18.14 min. seslal pomocnou ruku
na hokejku „Krajdy“ (Krajíčka), který se ve skrumáži
před brankou nejlépe zorientoval a zavěsil. Se závěrečnou sirénou propukla obrovská radost jak mezi
hráči, tak mezi fanoušky. I jim patří velký dík za
podporu. Celou sezónu našim klukům vytvářeli na
hřištích soupeřů domácí atmosféru, proto jim chceme jménem celého výboru a mužstva poděkovat, že
prožili s námi tuto „zlatou“ sezónu.
V příštím čísle přineseme zhodnocení celé sezóny
oddílu a uveřejníme výsledné tabulky.
Výbor oddílu LH.

Hokejbal
Domácí zápasy SK Kometa Polička v dubnu
starší dorost - Národní hokejbalová liga, skupina Východ
Ne 3. 4., 10.00
TJ Lokomotiva Č. Třebová B
Ne 3. 4., 12.00
TJ Lokomotiva Č. Třebová B
starší žáci – MČR, skupina Východ
So 9. 4., 10.00
SK OEZ Testa Letohrad
So 9. 4., 12.45
SK OEZ Testa Letohrad
So 30. 4., 10.00
HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice
So 30. 4., 12.45
HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice
mladší žáci – MČR, skupina Východ
So 9. 4., 11.30
SK OEZ Testa Letohrad
So 9. 4., 14.15
SK OEZ Testa Letohrad
So 30. 4., 11.30
HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice
So 30. 4., 14.15
HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice

Junioři Sk8 se
chystají do světa
Juniorští závodníci Sk8 slalomu Polička, odcestují v letošním roce na několik mezinárodních závodů. Na základě pozvání německé a anglické Sk8
slalomové asociace, by se měli slalomáři z Poličky
účastnit závodů v Berlíně a Londýně. Oba závody
se uskuteční o letošních prázdninách. Sk8 slalom
Polička bude na přelomu května a června, ve
spolupráci se Střediskem volného času Mozaika,
pořádat náborové závody. Závod bude zařazen do
připravovaného projektu „Krocení prkýnka“. Pamětníci si možná vzpomenou na několik ročníků
tohoto závodu, který se pořádal cca před dvaceti
lety v Poličce na náměstí ve spolupráci se sportovním časopisem Stadion. Tenkrát z něho vzešly takové hvězdy jako např. Renata Škrabalová, Zdeněk
Mach, Petr Klein nebo Martin Tuma. Znovuobnovení tohoto závodu má jasný cíl, nalézt nové hvězdičky tohoto sportu. Vítěz, který vzejde ze závodu
„Krocení“, bude mít velkou šanci zúčastnit se spolu
s ostatními juniory mezinárodních Sk8slalomových závodů jak v Berlíně, tak i v Londýně.
-RH-
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Turisté v dubnu
KČT– odbor Polička
Sobota 9. dubna – Vandr skrz
Maló Hanó – 44. ročník. Individuální účast na oblíbeném turistickém pochodu v Mor. Třebové.
Trasy 12,5 – 42 km. Doprava dle
dohody vlastními os. auty.
Sobota 16. dubna – Boskovicko. Pěší vycházka
od oblasti Boskovic. Vlakem do Skalice nad Svitavou, odtud do Boskovia a zpět do Skalice. Sraz
účastníků v 7.15 hod na nádraží ČD v Poličce, odjezd vlakem v 7.37 hod. Trasa asi 15 km. Vedoucí
akce: Mil. Štefka
Pátek 22. dubna – Den Země. Úklid kolem
„Naučné stezky“, sraz účastníků na parkovišti
pod Tylovým domem v 15.30 hod. Vedoucí akce:
Vlad. Uhlíř
Pondělí 25. dubna – Velikonoční vycházka.
Tradiční vycházka na Velikonoční pondělí, tentokrát na hrad Štarkov. Sraz účastníků v 8.00 hod
na parkovišti pod Tylovým domem. Půjdeme přes
Jelínek, Borovnici a Javorek na Štarkov. Odtud do
Jimramova. Návrat linkovým autobusem. Trasa
21. km Vedoucí akce: Zdena Mihulková
Neděle 1. května – Údolím Krounky. Tradiční
prvomájová vycházka do údolí říčky Krounky.
Sraz na nádraží ČD v Poličce v 9 h. Odjezd na zastávku Krouna v 9:04. Trasa přes Otradov, Kutřín
a Šilinkův důl do Předhradí. Celkem cca. 12 km.
Návrat z Předhradí vlakem v 14.53, 15.58 nebo
16.51. Vedoucí akce: Josef Brokl
Sobota 7. května – Lednicko-Valtický areál.
Autobusový zájezd na jižní Moravu do oblasti
Valtic a Lednice. Trasy 4 – 17 km s možností návštěvy Valtic (zámku a okolí) a Lednického areálu
s prohlídkou zámku, skleníku a zámeckého parku
s vycházkou k minaretu. Přihlášky nutné předem.
Vedoucí akce: Jiří Andrle
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www. policka. cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
KČT Jiřího Gutha Jarkovského Jimramov se sídlem v Poličce
9. dubna – První jarní výšlap Jihomoravské
oblasti KČT Tišnov, 55. ročník, PT 5 až 20 km, oficiální zahájení tur. sezóny ve 14 hod., doprovodný
program od 9 hod., doprava auty, sraz v 7.55 hod.
na parkovišti před poštou, odjezd v 8.00 hod.,
info a objednávky míst v autech, příp. nabídka
dopravy autem na tel. 731 714 752
16. dubna „Svrateckou hornatinou k rozhledně
Horní les“ 5. ročník hvězdicového výstupu k rozhledně na Horním lese (766 m) u Rovečného.
Každý, kdo tento den vystoupá v době od 9.30 do
17 hodin k rozhledně, obdrží pamětní list a příležitostné razítko nově zde bude naším odborem
KČT instalována vrcholová kniha. Zájemcům
budou k dispozici také rozličné propagační materiály
17. dubna Bledule aneb poslové jara, jen v případě zájmu, lokality Králova zahrada u Opatova
nebo údolí Chlébského potoka u Nedvědice
24. dubna Pochod „Kolem Hnátnice“ Hnátnice,
39. ročník, PT 7 a 15 km. Doprava auty, sraz v 8.25
hod. na parkovišti před poštou, odjezd v 8.30
hod., info a objednávky míst v autech, příp. nabídka dopravy autem na tel. 731 714 752
29. dubna Karel Gott Revival Morava. Hudební
vystoupení v podání Josefa Boudy a Radka Vernera, pořádané KČT Jiřího Gutha Jarkovského Jimramov se sídlem v Poličce ve spolupráci s Tylovým
domem. Začátek představení v 19 hod. v malém
sále Tylova domu, předprodej vstupenek v IC
Polička a IC Bystré, cena vstupenek v předprodeji
50,- Kč, na místě 80,- Kč
Bližší informace o akcích najdete na www. kct-jgj. banda. cz a ve vývěsce na rohu Tylovy ulice
a Palackého náměstí (naproti městské knihovně)
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Fotbal - rozlosování jaro 2011
MUŽI „A“ Krajský přebor
Den
SO
SO
NE
SO
SO
SO
ST
NE
NE
SO
NE
NE
SO
SO
SO
ST
SO

Datum
19. 3.
26. 3.
3. 4.
9. 4.
16. 4.
23. 4.
27. 4.
1. 5.
8. 5.
14. 5.
22. 5.
29. 5.
4. 6.
11. 6.
18. 6.
22. 6.
25. 6.

Kolo
17
18
19
20
21
22
16
23
24
25
26
27
28
29
30
Baráž
Baráž

Čas
15.00
15.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
13:45
17.00
17.00

Den
NE
SO
NE
NE
NE
SO
SO
NE
SO
SO
NE
NE
NE

Datum
27. 3.
2. 4.
10. 4.
17. 4.
24. 4.
30. 4.
7. 5.
15. 5.
21. 5.
28. 5.
5. 6.
12. 6.
19. 6.

Kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Čas
15.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Den
SO
SO
SO
SO
NE
NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE

Datum
26. 3.
2. 4.
9. 4.
16. 4.
24. 4.
1. 5.
7. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.
5. 6.
11. 6.
19. 6.

Kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Čas
10.00, 12.15
12.00, 14.15
10.00, 12.15
10.00, 12.15
12.30, 14.45
12.30, 11.45
12.30, 14.45
10.15, 12.30
12.30, 14.45
10.15, 12.30
12.30, 14.45
12.30, 14.45
12.30, 14.45

Domácí
SK Vysoké Mýto
Polička
Polička
Svitavy
Polička
Sokol Dobříkov
Polička
Polička
SK Stolany
Polička
FC Hlinsko
Polička
ŽSK Třemošnice
Polička
SK Chrudim

Hosté
Polička
Sokol Živanice
TJ Lanškroun
Polička
1. FC Žamberk
Polička
FK Agria Choceň
FC Titanic Srch
Polička
FK Česká Třebová s.r.o.
Polička
FK Pardubice B
Polička
SK Holice
Polička

Odjezd
13.15

pořadatel
Zahradníček
Zahradníček

15.00
Zahradníček
15.00
Zahradníček
Zahradníček
14:45
Zahradníček
15.15
Zahradníček
14.30
Zahradníček
11:45

MUŽI „B“ Krajská I. B třída sk. B
Domácí
Sloupnice
Polička B
Vysoké Mýto B
Svitavy B
Polička B
Březová nad Svitavou
Polička B
Lanškroun B
Polička B
Verměřovice
Polička B
Ústí n/O B
Polička B

Hosté
Polička
Č.Třebová B
Polička B
Polička B
Králíky-Č.Voda
Polička B
Rychnov n/Mor.
Polička B
Semanín
Polička B
Pomezí
Polička B
Sebranice

Odjezd
13.30

pořadatel
Obolecký st.

15.00
15:45

hř. SY-Lány
Dvořák

15.30
Klein
15.15
Obolecký st.
15.00
15.15

Dvořák
hř. UMT UO
Klein

DOROST Krajský přebor
Domácí
SK Chrudim
Polička
Vysoké Mýto
FK Pce B
Polička
Přelouč
Polička
Lanškroun
Polička
Hlinsko
Polička
Ústí n/O
Polička

Hosté
Polička
Horní Jelení
Polička
Polička
Králíky - Č.Voda
Polička
Moravská Třebová
Polička
Litomyšl
Polička
Svitavy
Polička
AFK Chrudim B

Odjezd
08.00

pořadatel
Obolecký st.

08.30
07:45
Dvořák
10.00
Klein
08.30
Obolecký st.
08.45
10.45

Dvořák
hř. UMT UO
Klein

ŽÁCI Krajský přebor
Den
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO

Datum
26. 3.
2. 4.
9. 4.
16. 4.
23. 4.
30. 4.
7. 5.
14. 5.
22. 5.
28. 5.
4. 6.
11. 6.

Kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Čas
9.30, 11.15
9.30, 11.15
9.30, 11.15
9.30, 11.15
10.00, 11.45
9.30, 11.15
13.00, 14.45
9.30, 11.15
13.30,15.15
9.30, 11.15
9.30, 11.15
9.30, 11.15

Domácí
Polička
Choceň
Polička
Polička
FK Pce C
Polička
AFK Cr B
Polička
Česká Třebová
Polička
FC Junior
Polička

Hosté
SK Chrudim
Polička
Litomyšl
Vysoké Mýto
Polička
Ústí n/O
Polička
Moravská Třebová
Polička
Hlinsko
Polička
Letohrad

Odjezd

ST

18. 6.
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16.30, 18.15

Přelouč

Polička

14.15

pořadatel
Marek

08.00

08.00
11.15
11.45
Marek
08.00
Marek

Marek
Marek
hř. K Dolíčku
Marek
hř. Slatiňany
Marek

hř. Skuteč

Malí fotbalisté bojovali
BÁČA CUP Starší přípravka - sobota,
12. 3. 2011
V domácím prostředí nás tentokrát čekali velice
silné týmy. Na úvod jsme sehráli těžké utkání s favoritem turnaje, Hlinskem. Střelecká produktivita
K. Mužíkové (nejlepší střelec turnaje) nás posunula
k remíze 2:2. Další dva zápasy jsme smolně prohráli
tím nejtěsnějším rozdílem 0:1. (Sebranice, V. Mýto).
Derby se svitaváky a spravedlivá remíza 0:0. v Posledních dvou zápasech opět zazářila K. Mužíková.
Výhry 2:0 s Bystřicí a Vrchovinou nás posunuly
na konečné 4. místo. Naši borci rozhodně nezklamali. Naopak. Zaslouží pochvalu za bojovný výkon.
Scházelo trochu a hráči mohli mít na hrudi medaile.
Velké poděkování také patří všem, kteří se postarali
o zdárný průběh turnaje. Všem sponzorům, kteří
věnovali pěkné ceny do turnaje (p. BÁČA-STŘECHY,
atd.) Na turnaji se představili tito hráči: Hejl, Sauer,
Čori, Bártová, Kocanda, Flídr, Sotona, Vojta, Hynek,
Mužíková, Valouch.

Cesta za snem

Výsledky Poličky:
Polička-Bystřice n. Pernštejnem
Branky: Vu Thanh Dat, Dospíšil
Polička-M. Třebová
Polička-Vrchovina
Branky: Vu Thanh Dat
Polička-Bystré
Polička-Lanškroun
Branka: Vu Thanh Dat

2:0
0:0
1:0
0:1
1:0

Sestava Poličky:
Lajžner, Tůma, Valouch, Dospíšil, Slezák, Vu
Thanh Dat, Mach, Mitáš. Trenéři: Lajžner Roman,
Karlík Jan
Sponzoři turnaje:
Báča Oldřich, město Polička, Enter, Tabák U Kubátů, Orfast, Elektro Zapa, Tabák U Grubhoferů, Autoškola Pegas, Ravensburger, Vaňkovo semenářství,
Bohumír Bárta, T-Mobile, Coma, Miltra, Pekárna
Borová, Gymnázium Polička.

Konec halové sezóny konečně zlatá medaile ml. přípravky
V neděli 13. 3. 2011 se v hale gymnázia konal
tradiční jarní turnaj mladších přípravek, který byl
výborně obsazen a určitě se bylo na co koukat. Za
výborné divácké podpory naši borci začali skvěle
první zápas. Po menším zaváhání a nečekané prohře
se mělo rozhodnout o prvenství v turnaji mezi námi
a tradičním, hodně těžkým soupeřem, z Lanškrouna. Kluci všem přítomným ukázali, jak se má bojovat
o zlaté medaile a zvládli to. Poděkování patří všem
divákům, rodičům, malým roztleskávačkám z SVČ
Mozaika, které zpestřily program a hlavně malým
sportovcům, kteří nám udělali obrovskou radost
a vítězství si zasloužili.

Tenis
26. - 27. 2. turnaj dorostu v Poličce. Za účasti 35
hráčů a hráček zasáhli do bojů také naši Radek Vytlačil, Daniel Vyskočil, Pavel Bidmon a Štěpán Švanda. Bohužel přes snahu se jim vyhrát nepodařilo.
5. 3. První březnová sobota patřila v poličské
hale turnaji smíšených párů. Za účasti devíti párů
proběhlo rozlosování do dvou skupin a začaly boje
o postup do čtvrtfinále. Bohužel jedné dvojici postup
uniknul a tou se stal pár Iva Dytrtová a Láďa Haman.
Nutno podotknout, že Iva po nepříjemném zranění
kolena hned v prvním zápasu zabojovala a turnaj
dohrála. Lahvinka vína byla odměnou. První dva
páry ze skupin se dostaly do semifinále a vítězové
skupin potom do finále. Do toho se dostaly páry Solil,
Chvojková a překvapivě Jílkovi. A překvapení se konalo až do konce a Jílkovi ve finále vyhráli 6: 3.
Konečné pořadí:
1. Jílkovi Zdeněk a Andrea
2. Solil Hynek – Chvojková Jitka
3. Kubát Martin – Pazlarová Alena st.
5.-8. Kadidlo Lukáš – Pazlarová Alena ml.
9. Haman Ladislav – Dytrtová Iva
Všem díky za účast a zase ahoj v Poličce.
12. - 13. 3. turnaj mladšího žactva v Poličce.
Hrálo 21 kluků a 12 děvčat. Z domácích se podařilo
Zdendovi Jílkovi obsadit 3. místo ve dvouhře. Luboši Bártovi, Radimu Hnátovi a Báře Quittové se
vyhrát nepovedlo.
19. 3. V předposlední zimní den v Poličce, byl na
pořadu turnaj Medium. Za účasti osmi dvojic se bojovalo ve dvou skupinách o umístění a nasazení do
pavouka, kde se utkali první se čtvrtým a druhý se
třetím. Čtvrt, semi i finále nabídla velice vyrovnaná
utkání, kdy 5x byl stav 7:5, 1x 7:6 a pouze jedno utkání bylo jednoznačnější v poměru 7:1.
Turnaj vyhrála domácí dvojice Vápeník-Jílek, která nepoznala hořkost porážky.
Konečné pořadí domácích:
1. Vápeník Dušan – Jílek Zdeněk

3. Scheib Láďa – Hrubý Zdeněk
5.-8. Bulva Leoš – Haman Láďa
Všem aktérům děkujeme za účast a předvedenou
hru a těšíme se na vás při dalších turnajích v Poličce.
19. - 20. 3. turnaj mladšího žactva v Žamberku. Z našich se zúčastnili Bára Quittová, obsadila
3. místo ve čtyřhře, Zdenda Jílek obsadil 3. místo
ve dvouhře a Adam Jelínek. Tomu se vyhrát nepodařilo, i když ve čtyřhře se Zdendou jim chyběl malý
kousek.
19. - 20. 3. turnaj staršího žactva v České Třebové. Z našich se účastní tradičně v této kategorii
na turnajích mimo Poličku pouze Lucka Jílková.
V této sezoně se jí daří více ve čtyřhře než ve dvouhře
a to potvrdila i tentokrát, když s Adélou Machovou
z Hlinska obsadila 2. místo.

AVL Polička
Informace o výsledcích a kompletní rozpisy zápasů naleznete
na www.policka.cz/avl.
V uplynulém měsíci byly odehrány zápasy s výsledky:
3. 3.
10. 3.

K6 - Jaruni 2:0, ASPV - Jaruni 2:0
Bystré - Česká soda 2:0
THT - Česká soda 2:0
Pajdáci - Česká soda 2:0
17. 3.
ASPV - Česká soda 2:0, 2:0
Rozpis zápasů na další měsíc:
7. 4.
Bystré - Česká soda, Bystré - Jaruni
Pajdáci - Jaruni
Za OV AVL Polička J. K. Dvořák

Prvním impulsem naší cesty byl pátek
16. 12. 2010, kdy našemu nejslavnějšímu fotbalovému klubu – Spartě, vylosovali dalšího soupeře
v Evropské lize. V osudí bylo dalších 31 družstev,
ale Sparta dostala to nejatraktivnější možné
jméno. Jedno z nejznámějších mužstev světa
a 18 násobného mistra Anglie – Liverpool FC.
Sparťanský národ tak dostal ten nejkrásnější
vánoční dárek a spousta fanoušků Sparty měla
jasno - na stadionu v Liverpoolu, legendárním
Anfield Road nemůžu chybět. Stejné nadšení zavládlo i u poličských Sparťanů, ale bohužel s blížícím se začátkem zápasem, nadšení poněkud
opadlo a tak se nakonec na ostrovy vydala z Poličky 4 členná skupina (Renata a Petr Otcovští,
Standa Bartoš a David Němec). V nabídce byla
spousta zájezdů a my jsme zvolili svým způsobem unikátní letecký zájezd, unikátní v tom, že
se neletělo s žádnou cestovní kanceláří, ale letadlo si objednali sami fanoušci Sparty sdružující
se u našeho nejlepšího fanouškovského webu
www.spartaforever.cz a občanského sdružení
12. hráčem Sparty jsme my!
Den „D“ nastal ve čtvrtek 24. 2. 2011, a po
dvouhodinovém letu jsme krátce po 13 hod.
stanuli ve městě Beatles. Následoval přesun do
centra města a nákup suvenýrů ve fan-shopu
Liverpoolu a konkurenčního Evertonu, jehož
fanoušci nám přáli hodně štěstí ve večerním
zápase a doufali, že postoupí Sparta. Rivalita je
rivalita a národní koeficient jim evidentně nic
neříkal? Potom se mužská část výpravy přesunula do restaurace zjistit, jak jsou na tom Angličané
s výrobou piva a Renča neodolala a šla se podívat do muzea Beatles.
Čas rychle utíkal a byl nejvyšší čas přesunout
se na stadion. Pár fotek, párek v rohlíku a šlo
se na hlavní menu dne. Na zápas Evropské ligy
Liverpool FC – AC Sparta Praha. Předehru k zápasu obstarala hymna domácích Reds, která je
považována za nejznámější sportovní hymnu na
světě. Při tónech skladby „You will never walk
alone“ naskakuje husí kůže a nezbývá než obdivně sledovat, jak to mají domácí fanoušci dokonale zvládnuté a jak se šálou nad hlavou zpívá
celý stadion. V našem sektoru pro hosty bylo asi
3000 příznivců Sparty, kteří celý zápas hnali
Spartu za postupem a statečně soupeřili s přesilou domácích fans. Bohužel krátce před koncem
rozhodl jedinou brankou celého dvojzápasu
o postupu Liverpoolu nizozemský útočník Dirk
Kuyt a postaral se tak o jedinou kaňku na jinak
podařeném zájezdu, při kterém jsme navštívili
místo, kde je fotbal náboženstvím a především
zábavou.
Chtěl bych se dočkat takového stavu i u nás
a alespoň se částečně přiblížit tomu, co jsme zažili na ostrovech. Vychutnat si fotbal bez asistence těžkooděnců a vrtulníků. V Anglii měli před
pár lety velké problémy s fanoušky, ale jak je
vidět dá se to řešit, aby to fungovalo. Na stadionu
mohou být v roli pořadatelů i starší ženy místo
kulturistických nabušenců, kteří mnohokrát jen
přilévají olej do ohně.
Naše cesta za snem skončila v pátek
ve 3.30hod. kdy jsme bezpečně přistáli na letišti
v pražské Ruzyni. Unavení, ale šťastní, že se nám
splnil sen a my navštívili zápas v místech, kde
se zrodila ta krásná hra zvaná fotbal, že se tak
stalo v kombinaci s naší Spartou bylo příjemným
bonusem. Ještě bych chtěl poznamenat, že už 4
roky v Poličce funguje oficiální Fan club mužstva
AC Sparta Praha. Do některého z příštích vydání
Jitřenky chystáme podrobnější informace o chodu naší pobočky.
Zatím se můžete podívat
na naše internetové stránky
www.fanclubsparta-policka.webgarden.cz
Stanislav Bartoš
místopředseda FCS Polička
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Plavecký bazén
1. pátek

6.00-7.30 h.,
12-16 h.,
17.30-18.30 h.,
18.30-20 h. kond. plav. TŘI dráhy
2. sobota
14.00-20.00 h.
3. neděle
14.00-18.00 h.
4. pondělí
6.00-7.30 h.,
11-12 h.,
14.30-16 h.,
18-20 h.
5. úterý
6.00-7.30 h.,
16.30-18.00 h. JEDNA dráha,
18-19 h.,
19-20 h. Aquaerobic
6. 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. kond. plav.
7. čtvrtek
6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.
8. pátek
6.00-7.30 h.,
12-16 h.,
17.30-18.30 h.,
18.30-20 h. kond. plav. TŘI dráhy
9. sobota
14.00-20.00 h.
10. neděle
14.00-18.00 h.
11. pondělí 6.00-7.30 h.,
11-12 h.,
14.30-16 h.,
18-20 h.
12. úterý
6.00-7.30 h.,
16.30-18.00 h. JEDNA dráha,
18-19 h., 19-20 h. Aquaerobic
13. středa
6.00-7.30 h.,
14.45-15.45 aquagravidibic,
17.30-19.00 h. DVĚ dráhy,
19.00-20.00 h. kond. plav.
14. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.
15. pátek
6.00-7.30 h.,
12-16 h.,
17.30-18.30 h.,
18.30-20 h. kond. plav. TŘI dráhy
16. sobota
14.00-20.00 h.
17. neděle
14.00-18.00 h.
18. pondělí 6.00-7.30 h.,
11-12 h.,
14.30-16 h.,
18-20 h.
19. úterý
6.00-7.30 h.,
16.30-18.00 h. JEDNA dráha,
18-19 h., 19-20 h. Aquaerobic
20. středa 6.00-7.30 h.,
11-12 h.,
14.45-15.45 aquagravidibic,
17.30-19.00 h. DVĚ dráhy,
19.00-20.00 h. kond. plav.
21. čtvrtek 6.00-20.00 h.
22. pátek
6.00-16 h.,
17.30-18.30 h.,
18.30- 20 h. kond. plav. TŘI dráhy
23. sobota 14.00-20.00 h.
24. neděle 14.00-15.00 h. dvě dráhy kond. plav.,
15.00-18.00 h.
25. pondělí ZAVŘENO
26. úterý
6.00-7.30 h.,
16.30-18.00 h. JEDNA dráha,
18-19 h., 19-20 h. Aquaerobic
27. středa
6.00-7.30 h.,
11-12 h.,
14.45-15.45 aquagravidibic,
17.30-19.00 h. DVĚ dráhy,
19.00-20.00 h. kond. plav.
28. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.
29. pátek
6.00-7.30 h.,
12-16 h.,
17.30-18.30 h.,
18.30-20 h. kond. plav. TŘI dráhy
30. sobota 6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h. - Dle hygienického předpisu vyhlášky ministerstva zdravotnicktví č. 135/2004 není povolen
vstup do velkého bazénu pro děti do 1 roku věku!
Od 1 do 3 let věku dítěte je vstup povolen s přiléhavými koupacími plavečkami nebo jednorázovými
plenkami do vody! Děti do 10 let věku mají vstup
povolen pouze s plnoletou osobou!
Plavání kojenců a batolat doma ve vaně od třetího měsíce věku dítěte
Kurzy pokračují: zdokonalovací k., delfínek,
plavání hrou, plavání rodičů s dětmi v malém bazénku a velkém bazénu., plavání kojenců a batolat
od půl roku věku dítěte

Volejbal
Kurz pro těhotné.
Kurzy vedou proškolené instruktorky a instruktor s dlouholetou praxí.
PRÁVĚ TEĎ JE VHODNÁ DOBA, PŘIHLÁSIT
VAŠE DÍTĚ DO PLAVECKÉHO KURZU. VAŠE
DÍTĚ ZÍSKÁ DOVEDNOSTI A OSVOJÍ SI ZÁKLADY PLAVÁNÍ A HURÁÁÁ NA PRÁZDNINY
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!
Aktuální informace jsou uvedeny na internetových stránkách: www.policka.org, www.tespolicka.cz. Změny o provozu plaveckého bazénu jsou
zveřejněny na vývěsní tabuli před plaveckém
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 - DUBEN
Středa, pátek: muži 16.30-19.30 h.,
Čtvrtek: maminky s dětmi od půl roku věku dítěte od 16.00-16.30 h., ženy 16.30-19.30 h.
Sobota: ženy 15.00-17.00 h., společná 17.3020.00 h.
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 uvedeného ve vývěsní tabuli před
plaveckým bazénem
VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE HRADÍ
U INSTRUKTORA
PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU UKONČEN

Čeká nás doba dovolených a prázdnin,
přijďte se zdokonalit v plavání
do plaveckch kurzů!!!
Kontakt plaveckaskola@tespolicka.cz,
tel. 731 020 030

Probíhají boje v jednotlivých kategoriích.
Minipřehazovaná
V této kategorii zaznamenala naše děvčata velmi
cenná umístění na turnajích, celkově nám zatím
patří 2., 4., 6. a 8. místo v rámci okresního přeboru. Za A tým nastoupily Kateřina Světláková, Míša
Nováková a Kristýna Sauerová.
Přehazovaná
Z hlediska umístění naše jasná jednička, děvčata nepoznala hořkost porážky od jiných družstev.
A i B tým si navzájem kradou body na jednotlivých
turnajích krajského přeboru.
Výraznými osobnostmi jsou Marie Dvořáková,
Kačky Mičková a Lidmilová, Linda Phamová, Žaneta Martinů, Karolína Dvořáková a Nikita Barbaťuková. Za své výkony byla děvčata nominována na
republikový turnaj do Karlových Varů, kde budou
reprezentovat Pardubický kraj.
Před posledním turnajem jsme na 1. a 2. místě.
Zatím Áčko nadělilo Béčku pětibodovou ztrátu.
Poslední turnaj se hraje 10. dubna v Lanškrouně,
bohužel téměř celé B družstvo jede na školní výlet. Bude velice těžké udržet 2. místo, neboť třetí
Svitavy ztrácejí jen 9 bodů. Bodový rozptyl turnaje
je však 17 bodů. Přesto se popereme o co nejlepší
výsledek. V turnajích nás zastupuje i C a D tým,
to jsou děvčata věkově mnohem mladší, Céčko
je 11. a D uzavírá soutěž na 20. místě. Děvčata již
uhrála svá první vítězství.
Přípravka
Připravujeme se intenzivně na šestkový volejbal.
Tato děvčata již táhnou čtvrtou volejbalovou sezónu, i když věkově mladší potřebují již hrát mladší
žákovskou kategorii. Mezi jednotlivými družstvy
je i dvouletý rozdíl, a tak je úspěchem, že naše
Áčko drží 7. místo a dokonce se na turnajích podívalo i do finálové pětky. Ostatní družstva hrají třetí
či čtvrtou výkonnostní skupinu. Tato soutěž ještě
nepokročila do své druhé poloviny, chtěly bychom
vybojovat s A týmem v konečné tabulce 6. místo.
Mladší žákyně
Děvčata v této kategorii neměla moc příležitostí
ukázat svůj um, hrála pouze jeden turnaj krajského přeboru a 2x vyhrála, 1x prohrála se svitavskými hráčkami. Zatím drží 5. místo. Čeká je ještě
několik krajských turnajů.
Starší žákyně
se, stejně jako loni, probojovaly do elitní čtyřky.
Teď záleží jen na nich, zda se z bramborové loňské
medaile vyklube alespoň bronzová. Nad námi
jsou silná družstva z Lanškrouna a M. Třebové.
Lanškroun velmi dobře zamakal v Českém poháru
starších žákyň. Letos postoupí do Přeboru ČR tři
družstva z krajského přeboru Pardubicka, zatím je
Polička na třetím postupovém místě.
Juniorky
Jako jediné mají již svoji soutěž dohranou. Juniorkám sláva. Končí se stříbrnými medailemi.
Soutěž nebyla zdaleka jednoduchá. Hráčky se potýkaly se zraněními. Soutěž odehrálo 9 hráček, a to
musíme poděkovat starším žákyním, především
Šárce Navrátilové, která zaskočila v druhé polovině soutěže. Na hřišti ji bylo vidět, byla jednou
z nejlepších a v rozhodujícím zápase s Pardubicemi podržela celý tým.
Zaslouženě Denda, Klára, Sabča, Sabina, Míša,
Konča, Kikina, Bára a Šárka vyšplhají na stupně
vítězů. Pravdou je, že toto umístění je maximem,
přeborníkem se stal neporažený tým Dolního
Újezdu.
Muži
V letošní sezóně zkusili nejvyšší krajskou soutěž.
Bojují, ale… štěstíčko chybí. Před posledním kolem
je jisté, že tuto soutěž opouštějí. Určitě se budou
chtít vytáhnout v posledním dvojzápase proti matně hrající Č. Třebové B.
har
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