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Město Polička slavnostně oceněno
na Pražském hradě
Španělský sál Pražského hradu patřil v úterý
19. dubna městům České republiky a vyhlášení soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón za rok 2010. Starosta
města Poličky přijal z rukou ministra kultury Jiřího
Bessera cenu hned dvakrát. Poprvé to bylo za vítězství v krajském kole. Na pódiu se sešlo 14 starostů
vítězných měst z celé republiky, s Poličkou například
starostové měst Kutná Hora, Cheb, Klatovy, Jičín,
Praha 1 a další. Krajští vítězové byli odměněni pamětním grafickým listem od Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska a finanční částkou
100 000,- Kč od ministerstva kultury.
Následovalo velké finále a na pódium byli pozváni
starostové tří měst nominovaných na titul Historické město roku 2010 – Polička, Prachatice a Znojmo.

Napětí bylo opravdu velké a vítězem se stalo město
Znojmo. První místo jsme sice nezískali, ale přesto
jsme vítězi. V historii této soutěže se nestává, že
by úplně první projekt s přihláškou hned zvítězil
v krajském kole a bylo nominován na titul nejvyšší.
Některá města čekala na nominaci i 6 let! Ministr
kultury Jiří Besser předal starostovi města Poličky
pamětní grafický list a zástupce ministerstva pro
místní rozvoj - náměstek ministra pro regionální
rozvoj a cestovní ruch Michal Janeba - příspěvek
100 000,- Kč.
Obě ocenění jsou pro Poličku obrovským úspěchem, ceny si velmi vážíme. Účast v soutěži a nominace na titul Historické město roku má pro nás
i velký význam v oblasti propagace, je o nás ještě
více slyšet a to si naše krásná Polička zaslouží!
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Polička přivítá starosty
Pardubického kraje
V pondělí 9. května přijedou do Poličky starostové měst a obcí Pardubického kraje, které mají na
svém území památkově chráněné rezervace a zóny.
Setkání se uskuteční v Centru Bohuslava Martinů.
A proč Pardubický kraj organizuje toto významné
setkání právě v Poličce? Polička je krajským vítězem soutěže o cenu Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2010, součástí tohoto setkání
je i oficiální udělení ceny našemu městu. Město
Polička se bude na konferenci prezentovat informacemi o památkové zóně Polička a proběhne
i prezentace kostela sv. Jakuba a rodné světničky
Bohuslava Martinů. Hosté se mohou po skončení
konference zúčastnit prohlídky našeho města.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

Májové oslavy

Svojanov - kostýmované prohlídky a jarmark
Hrad Svojanov po celkové rekonstrukci otevřel
první obnovené prostory. V současné době si mohou
návštěvníci prohlédnout sklepení a salony prvního
patra hradního paláce. Ve sklepení byly obnoveny
klenby a položeny cihlové dlažby. Novinkou je
hradní lapidárium, ve kterém jsou instalovány
kamenné fragmenty výzdoby bývalé kaple a domu
zbrojnošů, nalezené při opravách v různých částech
hradu. Lapidárium se nachází ve sklepení, které se
návštěvníkům otevřelo zcela nově. V sálech prvního
patra byly mimo jiné restaurovány parketové podla-

hy. Na stěnách byly provedeny náznakové iluzivní
malby, které připomínají původní malířskou výzdobu, korespondující s dochovanou výzdobou stropů.
Další obnovené prostory budou zpřístupněny
v měsíci květnu. Bez omezení je přístupný venkovní
areál s možností výstupu na věž a s hradní zahradou
a v provozu je i hradní restaurace.
Novinkou letošní sezóny jsou také kostýmované
prohlídky. Každá prohlídka interiérů hradu je
vedena průvodci, oděnými v dobových kostýmech.
Vzhledem k rozdělení prohlídkových okruhů na
hradní a zámecký jsou rozdílné i kostýmy. Zámeckým okruhem provádí průvodci v kostýmech
empírových, hradním v kostýmech gotických. Návštěvníky oblíbený hrad Svojanov tak do své nabídky přidal další atrakci, kterou nabízí jen velmi málo
památkových objektů u nás.
V měsíci květnu je hrad otevřen denně kromě
pondělí od 9 do 17 hodin. O víkendu 21. – 22. května
se bude konat Hradní jarmark s ukázkami dobových
řemesel. Doprovodný program návštěvníky přenese
do 19. století. Připraveny jsou například tradiční
jarmareční písně, interaktivní verbování za Marie
Terezie nebo ukázky výcviku vojenského koně z téže
doby.
Miloš Dempír
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Tak už je tady zase máj – lásky čas a krásných
vzpomínek na minulost. Tak jako každým rokem
v tomto čase i letos si společně připomeneme ukončení 2. světové války a osvobození našeho města od
nacistického Německa v roce 1945.
Město Polička, Český svaz bojovníků za svobodu,
politické a společenské organizace města vás, vážení
spoluobčané, zvou na tradiční květnovou oslavu
a vzpomínku, která se uskuteční v neděli 8. května 2011 ve 13.30 hodin na Centrálním hřbitově,
kde společně položíme kytice k památníku našich
osvoboditelů, k náhrobku židů umučených v koncentračních táborech a k hrobu padlého sovětského
vojáka. Poté odjedou zástupci jednotlivých organizací položit květiny k památníčkům i do Modřece,
Lezníka a Stříteže.
Těšíme se na vaši účast.
Za organizátory, RSDr. Ivan Chudý

Rekonstrukce
Komenského ulice
Rekonstrukce povrchů v ulici Komenského byla
schválena Zastupitelstvem města v návaznosti na
regeneraci Palackého náměstí. K rozhodnutí přispěla i skutečnost, že se pod stávajícím asfaltem nachází
původní žulová dlažba, což bylo ověřeno sondami.
Žulová dlažba bude použita na komunikaci, chodníky budou provedeny z betonové dlažby shodně jako
na náměstí. Ulice bude řešena jako bezbariérová.
V rámci akce dojde k výměně vodovodu a kabelových rozvodů společnosti Telefónica O2.
Stavební práce budou zahájeny v květnu a předpokládaný termín dokončení je do tří měsíců od
zahájení.
Za omezení z hlediska zásobování provozoven
a parkování automobilů vyplývající z této akce se
občanům omlouváme.
Jiří Mach, Odbor územního plánování, rozvoje
a životního prostředí
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Perníková popelnice

Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení

Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízePardubický kraj a společnost EKO-KOM,
ní podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzováa. s. udělily našemu městu 3. místo v soutěži obcí
v třídění odpadů „O Perníkovou popelnici 2010“ ní vlivů na životní prostředí a o změně některých
v kategorii měst nad 5000 obyvatel. Soutěž pro- souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů
běhla v rámci projektu „Intenzifikace odděleného
sběru a zajištění využití komunálních odpadů „Program rozvoje Pardubického kraje“
Město Polička, jako dotčený územní samovčetně jejich obalové složky v Pardubickém kraji“.
Cenu převzala místostarostka města Marie Kuče- správný celek a dotčená obec s rozšířenou působností, obdrželo od Ministerstva životního
rová a referent OÚPR a ŽP Martin Roušar.
prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 110, závěr
Ing. N. Šauerová
zjišťovacího řízení záměru Pardubického kraje,
tisková mluvčí města
odboru ŽP a zemědělství, Komenského nám.
125, 532 11 Pardubice s názvem:
„Program rozvoje Pardubického kraje“
Zpracovatel oznámení: Mgr. Jana Švábová
Nezvalová, AMEC s.r.o., Křenová 58, 602 00
Brno.
Na podkladě oznámení koncepce a na základě
k němu obdržených vyjádření provedlo Ministerstvo životního prostředí zjišťovací řízení ve
smyslu § 10d podle kritérií uvedených v příloze
č. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů s následujícím závěrem:
„Program rozvoje Pardubického kraje je koncepcí, která naplňuje dikci ustanovení § 10 odst.
1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., proto bude
zpracováno vyhodnocení vlivů této koncepce na
životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10e zákona.“

Úplné znění výše uvedeného závěru zjišťovacího řízení je k nahlédnutí na Městském úřadu
Polička, odboru územního plánování, rozvoje
a životního prostředí, Palackého nám. 160,
572 01 Polička – č. dv. 41.
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

Ročenky vydány
Na konci března byly vydány tradiční ročenky
města Poličky. Malá ročenka s důležitými telefonními čísly a adresami, velká ročenka, která
seznamuje s událostmi, které se v roce 2010 v Poličce staly.
Velký dík patří všem, kteří se svými příspěvky
na její přípravě podíleli, zaslali příspěvky včas.
Díky tomu mohla vyjít ročenka v plánovaném
termínu. Poděkování patří také všem sponzorům
za jejich inzerci. Na prvním místě firmě ZŘUD,
dále firmám Small spol s.r.o., Coma, Tomanová
lékárny s.r.o., Ravensburger Karton s.r.o., První
litomyšlská stavební a.s., Poličské strojírny a.s.,
Zlatovánek, Medesa, Kotour a Geodézie Polička.
Obě ročenky jsou k dispozici v Informačním
centru Polička.
Ing. N. Šauerová

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

Oblastní odbočka SONS ČR a SIA,
Mlýnská 900, Česká Třebová
ve spolupráci s Poliklinikou Polička
připravuje pro zrakově postižené a širokou
veřejnost na středu 11. května 2011 od 8.00 – 10.00

- bytu č. 7, vel. 1+1, v domě č.p. 808 na ulici M. Bureše v Poličce
- bytu č. 14, vel. 3+1, v domě č.p. 933 na Sídl. Hegerova v Poličce

ZÁKLADNÍ A ODBORNÉ
PORADENSTVÍ

Den a místo konání dražby:
středa 25. května 2011 v 15.00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Poličce, Palackého nám. 160 (I. poschodí).

Akce se uskuteční v budově Polikliniky,
ul. Smetanova čp. 55, Polička.

Vyvolávací cena bytu č. 7 v domě č.p. 808:
Dražební jistota:
Vyvolávací cena bytu č. 14 v domě č.p. 933:
Dražební jistota:

Na vaši návštěvu se těší pořadatelé

Blahopřání pro RSDr.
Jiřího Hejtmánka

710.400,- Kč
10.000,- Kč
1.367.500,- Kč
10.000,- Kč

Prohlídky bytů se uskuteční: ve středu 11. května 2011 a ve středu 18. května 2011
od 14.00 -14.30 hodin - byt č. 7 v domě č.p. 808 na ul. M. Bureše
od 15.00 – 15.30 hodin - byt č. 14 v domě č.p. 933 na Sídlišti Hegerova

Starosta města Jaroslav Martinů společně
s místostarostkou Marií Kučerovou poblahopřáli
k 70. narozeninám členovi Zastupitelstva města
Poličky, RSDr. Jiřímu Hejtmánkovi. Pan Jiří Hejtmánek pracuje jako zastupitel již od roku 1990.
Vedení města velmi oceňuje celoživotní práci pana
Hejtmánka pro Poličku a vyjadřuje touto cestou
velký dík.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

Prohlídku je možno domluvit také individuálně na majetkoprávním odboru
Městského úřadu v Poličce, dveře č. 19, tel. 461723812.
Stručná charakteristika bytu č. 7, vel. 1+1, v domě č.p. 808 na ul. M. Bureše v Poličce:
Byt se nachází ve 3. NP revitalizovaného panelového domu. Jeho celková podlahová plocha činí 35,49 m 2 a sestává z kuchyně
- 13,95 m2, 1 pokoje - 16,05 m2, předsíně - 2,60 m2, koupeny a WC - 2,89 m2. K bytu přísluší sklepní prostor - 2,39 m2.
Vlastnické právo k bytu přejde na budoucího kupujícího po uplynutí doby určité, která odpovídá splácení hypotečního úvěru
přijatého Městem Polička za účelem financování revitalizace bytových domů, a to nejpozději v r. 2017 (převod práv k bytu je
možný).
Stručná charakteristika bytu č. 14, vel. 3+1, v domě č.p. 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce:
Byt se nachází v 8. NP revitalizovaného panelového domu. Jeho celková podlahová plocha činí 77,34 m 2 a sestává z chodby
- 12,12 m2, koupelny - 2,85 m2, WC - 1,03 m2, kuchyně - 11,65 m2, pokoje 1 - 16,40 m2, pokoje 2 - 12,17 m2, pokoje 3 - 18,17
m2, lodžie - 2,95 m2.
K bytu přísluší sklepní prostor - 2,88 m2.
Zájemci o koupi bytu se mohou přihlásit v den konání dražby nejpozději do 14.00 hod. na Městském úřadě v Poličce (majetkoprávní odbor, dveře č. 19), kde současně předloží doklad o zaplacení dražební jistoty na účet
Města Poličky, č. 19-1283399369/0800, VS 2123.
Dražební jistotu je možno uhradit v příjmové pokladně v přízemí budovy MěÚ.
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Setkání přispěvatelů Jitřenky, změny
v uzávěrkách
Změny a problémy s nedostatkem místa vedly
redakční radu Jitřenky ke svolání setkání s přispěvateli a zástupci města, které se uskutečnilo
13. dubna.
Šéfredaktor Ivo Janeček poděkoval všem přispěvatelům za jejich práci, seznámil přítomné s postupem výroby Jitřenky a požádal přispěvatele o vlastní krácení příspěvků minimálně o jednu třetinu
proti obvyklé délce. To umožní, aby byla Jitřenka
pestřejší díky většímu množství uveřejněných
článků. Většina přítomných vyjádřila svoje názory
na změny v Jitřence (převážně pochvalně) a padlo
i několik návrhů na další změny, které budou podle
možností postupně uváděny v život. Internetová
verze Jitřenky na www.jitrenkapolicka.cz zatím
mnoho ohlasů nemá a tak je její další osud nejistý.

Klouzavé uzávěrky
Dosud byly uzávěrky Jitřenky stanoveny (s výjimkou prosince) na 20. v měsíci. Od května dochází ke
změně, která souvisí s nově uzavřenou smlouvou
s tiskárnou, a která umožní, abyste Jitřenku našli
ve svých schránkách skutečně první pracovní den
v měsíci. Uzávěrky budou stanoveny vždy na celý rok
dopředu, ale jejich termín je pohyblivý. Na rok 2011
to bude takto:
21. 5., 20. 6., 19. 7., 21. 8.,
20. 9., 20. 10., 20. 11., 15. 12.

Na ztráty a nálezy při MěÚ Polička bylo předáno
nalezené jízdní kolo staršího vzhledu (viz. foto).
Majitel kola se může přihlásit na MP Polička. Rovněž strážníci přijmou informace vedoucí ke zjištění
jeho majitele.

V každém čísle Jitřenky najdete informaci o termínu následující uzávěrky. Redakce děkuje za jejich
dodržování.
ij

PhDr. O. A. Kukla „osmdesátiletý“
vě jihočeské galerii na Hluboké a poté od roku 1965
Dne 2. května 2011 by se dožil osmdesáti let
až do svého odchodu do penze v roce 1991, vedoucím
PhDr. Otakar Aleš Kukla (narozen 2. května 1931
odborného oddělení Galerie hlavního města Prahy)
v Poličce) – historik umění, religionista a od srpna
1958 do června 1960 a od srpna 1961 do srpna 1964 – jednak pravidelnými prázdninovými návraty, jednak přispíváním do Poličského zpravodaje a od roku
ředitel Městského muzea a galerie v Poličce. I za toto
1991 do obnovené Jitřenky.
poměrně krátké období zde zrealizoval celou řadu
Já osobně jeho články, z nichž některé – zejména
výstav a uspořádal několik cyklů přednášek – k nejúspěšnějším patrně patřil cyklus o východočeských, ty uměnovědné svou erudicí a hloubkou – rozhodně
překračovaly běžný „regionální“ charakter Jitřenky,
zejména pak poličských, betlémech.
postrádám; a nejenom jeho články.
Poličce zůstal věrný i po svém „odejití“ z funkce
Vzpomeňte na něj, kdož jste jej znali.
(krátce byl ředitelem Východočeské galerie v ParduS. K.
bicích, pak správcem sbírky jihočeské gotiky v Alšo-

Pro důchodce v Poličce a okolí
Motto: Úroveň společnosti se, mimo jiné, pozná
také podle toho, jak se dokáže postarat o skupinu
nejslabších spoluobčanů, především nemocných,
hendikepovaných, důchodců a nezaměstnaných
občanů. Toto tvrzení platilo, platí a věřme, že bude
platit, v každém společenském režimu a tato pravda
nebude nikdy zpochybněna, zneužita a zničena.
Vážení spoluobčané, důchodkyně a důchodci z Poličky a jejího okolí.
Ústřední rada Svazu důchodců České republiky
(dále jen SDČR) sdružuje české důchodce do nepolitické, společenské organizace s cílem vysvětlovat
svým členům sociální politiku státu, organizovat
různé semináře, společenská setkání, společenskou
a zájmovou činnost pro své členy a pomáhat jim organizačně a legislativně při řešení jejich požadavků
a problémů. Za pomocí pardubické Krajské rady
SDČR vzniká v těchto dnech v Poličce a její okolí
nová základní organizace SDČR, která doposud
v Poličce nebyla a není. Byl jsem pověřen, abych tuto
organizaci v Poličce založil, zahájil registraci zájemců o práci a členství v SDČR a organizoval její první
kroky do ustavující řádné členské schůze a krajské
konference.

Události Městské
policie Polička

Vážení spoluobčané. Proto vás o této skutečnosti
informuji a žádám vás: Zvažte vaše zájmy, potřeby
a možnosti. Přihlaste se do Svazu důchodců v Poličce. Hlaste se kdykoliv telefonicky 604 817 745 nebo
mailem chudyivan@seznam.cz. Náš pracovník za
vámi přijde. Podá další informace a sepíše s vámi
jednoduchou přihlášku. Těšíme se na vás.
RSDr. Ivan Chudý

Blahopřání bytovému
družstvu
50. výročí svého založení v tomto roce slaví Bytové družstvo Polička. V současné době družstvo
spravuje okolo 700 bytů. Vedení města poděkovalo zástupcům Bytového družstva Polička za jejich
nepostradatelnou a nenahraditelnou činnost, kterou od roku 1961 při řešení problémů s bydlením
v Poličce zajišťují.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Dne 3. 3. se v ranních hodinách pohyboval Masarykovou ulicí šestapadesátiletý muž z Bystrého. Ten
byl v takovém alkoholovém opojení, že mu nestačila
šířka ulice. Vrávoravá chůze byla příčinou jeho
upadnutí do výlohy jedné z prodejen. Muž dopadl
tak nešťastně, že hlavou prorazil skleněnou výplň
a způsobil si tržnou ránu na hlavě. Strážníci přivolali k muži rychlou záchrannou službu, která jej po
příjezdu převzala a následně převezla do nemocnice
na vyšetření.
Dopravní kužel a reklamní poutač. Tyto věci nebyly na svých místech po noci ze 17. na 18. 3. Kužel
postrádali strážníci MP a poutač majitel podniku
na Palackého náměstí. Po zhlédnutí záznamu z kamerového systému bylo jasné, že za zmizení obou
věcí může trojice mladíků, kteří dne 18. 3. v 01.30
hod. odcházeli právě z podniku, odkud následně
došlo k odcizení reklamního poutače. Druhý den se
strážníkům podařilo zjistit podezřelé osoby a celou
věc s nimi dořešit. Kužel byl vrácen zpět. Hůře
dopadl reklamní poutač, který skončil v hlubinách
Synského rybníka.
Láhev whisky stojící v regálu Jednoty na ul. Starohradská upoutala pozornost jednačtyřicetiletého
muže z Poličky. Místo do nákupního koše ji schoval
pod bundu. Zaměstnankyně prodejny svým činem
neošálil. U pokladny došlo ke konfrontaci, při
které lapka svoji kořist z pod bundy vytáhl, vrátil
zpět a rychle odešel z prodejny. Přivolaní strážníci
MP muže dostihli na ul. Dukelská. Po provedených
lustracích a nezbytných úkonech byla věc s mužem
vyřešena v blokovém řízení, neboť byl v daném případě spáchán majetkový přestupek.
Díky všímavosti občanů města se MP podařilo vyřešit odcizení kusu kolejnice volně ležící v prostorách
ČD. Dne 30. 3. v odpoledních hodinách přijala hlídka oznámení o této krádeži s tím, že podezřelí odcházejí směrem ke sběrným surovinám na ul. Střítežská
v Poličce. Strážníci ihned vyjeli na místo a kolejnici
i s tím, kdo ji zde zanechal, nalezli v areálu sběrných
surovin. Třiadvacetiletý muž, podezřelý ze spáchání
přestupku proti majetku, doznal vše. Na místě mu
hlídka MP uložila blokovou pokutu a odcizenou kolejnici následně vrátil zpět, odkud ji vzal.
1. 4. v 7.00 hod. jeden ze strážníků přicházel do
zaměstnání. V ulici Tyršova jej míjel známý, v minulosti soudně trestaný, pětatřicetiletý muž z Poličky,
který jej náhle udeřil pěstí do obličeje. Strážník se
však nezalekl, naopak se muži postavil a na místě jej
zpacifikoval. Další strážníci přišli svému kolegovi na
pomoc a násilníka společně zadrželi pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Důvod napadení
byl pro muže jasný. Msta za soudem vyměřený trest
obecně prospěšných prací, dosud neodpracovaný.
Na místo byla přivolána hlídka PČR Polička, která si
celou věc převzala do své kompetence. Případem se
bude zabývat soud.
Městská policie Polička
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Zprávy z radnice

Nabídka stravování
- obědy
Kuchyně v DPS „Penzion“ Polička (Dům s pečovatelskou službou, Družstevní 970, Polička), nabízí
pro všechny zájemce (nejedná se pouze o seniory)
možnost stravování formou obědů ve všední dny.
Přípravu jídel provádí odborně vyškolený personál v moderně vybavené kuchyni, do které můžete
při odběru jídla nahlédnout přes výdejní pult. Samozřejmostí na prvním místě je čistota a příprava
pokrmů vždy z čerstvých a kvalitních surovin.
Pro zájemce z řad seniorů můžeme zajistit dovážku obědů za příplatek 20 Kč prostřednictvím
pečovatelské služby až do bytu. Cena za oběd je
v tomto případě 48 Kč. Pro tento účel máme vlastní
specielní jídlonosiče, ve kterém vydrží jídlo dlouho
teplé. Po dohodě lze dodávat jídlo i pro organizace
a firmy.
Denně je vždy výběr ze dvou jídel (polévka je
stejná pro obě jídla), konečná cena je 52 Kč. Plátci
DPH si z této částky odečtou 10 %, případně 20 %
daň.
Jídelní lístek je vyvěšen u hlavních dveří do DPS
nebo ho lze najít na našich webových stránkách:
www.policka.cz/dps.penzion, v odkazu stravování
– jídelní lístek.
V případě zájmu se obracejte na ředitele DPS
p. Brandejse – tel. 461 753 111, 121, nebo ved. kuchyně pí. Cupalovou tel. 461 753 151, 152.

Oddlužování –
„dobrý kšeft“
Jak roste počet dlužníků, přibývá oddlužovacích společností.
Jejich inzerátů je plný internet,
noviny, a pokud jste předluženi,
pošlou svou nabídku třeba až
k vám domů. Kde se o vaší svízelné finanční situaci dozvěděly, vědí jen ony, ale svými
dluhy jste se pro ně stali zajímavým zákazníkem. Je
to nevídané, ale i „na předlužených lidech“ se u nás
dá slušně vydělávat.
Poradkyně občanské poradny Oblastní charity
Polička rozdělila dle praxe oddlužovací společnosti
do tří typů.
1. Oddlužovací společnost, která poskytuje tzv.
„správcovství dluhů“. Za poplatek (i několik tisíc
korun) sepíše oddlužovací společnost s dlužníkem
smlouvu. V té se dlužník zaváže posílat společnosti
peníze na splátky věřitelům. Společnost si z jednotlivých splátek nechá poměrnou část (obvykle 10
– 19 %) a zbytek pošle věřitelům jako úhradu dluhu.
V konečném důsledku zaplatí dlužník víc, než dlužil.
K úplnému splacení dluhu dojde tehdy, až dlužník
uhradí celý dluh včetně všech poplatků přiživující se
oddlužovací společnosti. Přitom dohody o splátkách
i hrazení splátek si zvládne dlužník s věřitelem dohodnout sám. (A věřitel má přímé jednání radši.)
2. Společnost, která se na základě smlouvy zaváže
s dlužníkem sepsat insolvenční návrh (insolvence =
platební neschopnost). Za to si účtuje tisíce až desetitisíce korun. Problémem je, že zpravidla nezkoumá,
zda je oddlužení vůbec reálné. Výsledkem je buď
zdárné oddlužení, ale často pouze další „vyhozené“
peníze za zpracovaný oddlužovací návrh, který soud
nepovolí.
3. Solidní oddlužovací společnost. S takovou se
v Občanské poradně zatím nesetkali. Proto doporučují dlužníkům, kteří jsou ve špatné sociální a finanční situaci, aby se chránili před prohlubováním
svých dluhů a raději se se svými problémy obrátili
na neziskové organizace nebo na právníka. Schopny
jsou jim zdarma poradit například Občanské poradny, Poradny při finanční tísni, Člověk v tísni atp.
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička
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Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady
města Poličky konané dne 28. března
2011
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 1/2011.
RM bere na vědomí řešení rekonstrukce ul. Komenského v Poličce dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dohody o postoupení
práv a povinností z investorství s ČEZ Distribuce,
a.s. se sídlem Děčín, zastoupenou společností VČE-montáže, a.s., Pardubice. Jedná se o přípojku NN
k čerpací stanici na p.p.č. 392/1 v k.ú. Polička v ulici Družstevní v rámci akce „Rozvoj a rekonstrukce
kanalizační sítě – Polička“.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na grafické zpracování, tisk a distribuci měsíčníku „Jitřenka“ s firmou Rostislav Koumar, Polička.
Rm schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo
č. 20/2010 „Obnova vnějšího pláště č.p. 46 Svojanov“
s firmou První litomyšlská stavební a. s., Litomyšl.
RM projednala a ponechává ZM konečné
rozhodnutí o prodeji části pozemku p.č. 5944/2
o výměře cca 133 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena
činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti včetně
zhotovení oddělovacího geometrického plánu (a za
podmínky vybudování chodníku pro pěší podél
komunikace navazující na ulici Pod kopečkem
z důvodu zvýšené dopravní zátěže na této komunikaci).
RM schvaluje účast města v projektu „Cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji“ a použití znaku
města Poličky v propagačních materiálech tohoto
projektu.
RM schvaluje závaznou podobu smlouvy o nájmu bytu v domě s byty zvláštního určení dle
důvodové zprávy.

dí na realizaci stavby Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička, dle předloženého návrhu
smlouvy.
ZM schvaluje uzavření zástavní smlouvy
č. 08018721 – Z se Státním fondem životního
prostředí ČR, jejímž předmětem je zástava lesních
pozemků
• v katastrálním území Kněževes v obci Kněževes v okrese Blansko: parc. č. 628, 629, 631,
633, 768/1, 773, 774
• v katastrálním území Předměstí v obci Svojanov v okrese Svitavy: parc. č. 846, 911, 912
• v katastrálním území Hamry nad Křetínkou
v obci Bystré v okrese Svitavy: parc. č. 1767,
1779, v celkové hodnotě 9 840 788 Kč, za
účelem zajištění pohledávek Státního fondu
životního prostředí ČR, vzniklých poskytnutím půjčky na realizaci stavby Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička v rámci
Operačního programu Životní prostředí, dle
předloženého návrhu smlouvy.
ZM schvaluje Plán odpadového hospodářství
města Poličky na r. 2011-2015, zpracovaný firmou
ISES, s.r.o., Praha.
ZM schvaluje účast města v projektu „Cyklobusem Českomoravským pomezím v roce 2011“
a Smlouvu o spolupráci vč. finanční spoluúčasti,
dle důvodové zprávy.
ZM navrhuje pana Jaroslava Martinů, jako
zástupce města Poličky do představenstva společnosti LIKO SVITAVY a. s.
ZM navrhuje paní Marii Kučerovou, Luční 368,
Polička, nar. 15. 7. 1952, jako zástupce města Poličky do dozorčí rady společnosti LIKO SVITAVY
a. s.
ZM deleguje paní Marii Kučerovou, jako zástupce města Poličky, na valnou hromadu společnosti
LIKO SVITAVY a. s.

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva
města Poličky konaného dne 7. dubna
Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města
2011
Poličky konané dne 18. dubna 2011
ZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 5 k návrhu
RM schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytÚzemního plánu Polička – námitce se nevyhovuje
nutí dotace na projekt „Technologické centrum
v bodě 1., námitce se vyhovuje v bodě 2. s tím, že
a elektronická spisová služba v území pro město
navrhovaná zastavitelná plocha Z75 bude z návrhu
Polička“ v rámci Integrovaného operačního proÚzemního plánu Polička vypuštěna a funkční vy- gramu, oblast podpory: Zavádění ICT v územní
užití pozemku parc. č. 60 v k. ú. Střítež u Poličky
veřejné správě, dle důvodové zprávy.
bude stanoveno v souladu s vyhláškou č. 501/2006
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodaSb., o obecných požadavcích na využívání území.
vatele akce „Hradební systém města Poličky – obRozhodnutí o námitce včetně jeho odůvodnění
nova hradebních úseků SO 19 a SO 20“ firmě GEO–
je součástí přílohy usnesení ze zasedání Zastupi- ING spol. s r.o., Jihlava, dle důvodové zprávy.
telstva města Poličky dne 7. 4. 2011.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společZM, příslušné podle § 6, odst. 5, písm. f) zákona
ností PÁSEK - Stavební firma spol. s. r.o., Polička
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb- na akci „Revitalizace bytového domu Polička, Sídním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
liště Hegerova čp. 969, 974 – 976“, dle důvodové
předpisů, za použití ustanovení § 172, odst. 5 záko- zprávy.
na č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějRM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě
ších předpisů, schvaluje Rozhodnutí o námitkách
o dílo se společností OLSPOL s.r.o., T. G. Masauplatněných k návrhu Územního plánu Polička.
ryka 30, Svitavy, na akci „Revitalizace bytového
ZM, příslušné podle § 6, odst. 5, písm. b) zákona
domu Polička, Sídliště Hegerova čp. 1010 – 1013“,
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
dle důvodové zprávy.
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpiRM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k mandátní
sů, schvaluje v souladu s ustanovením § 53, odst. 3
smlouvě se společností ENSYTRA s.r.o., Úsov, na
a § 49, odst. 3 stavebního zákona Pokyny pro zpra- realizaci výběrových řízení na dodavatele elektriccování 2. návrhu Územního plánu Polička.
ké energie a zemního plynu a na provozovatele VO,
ZM schvaluje použití státní finanční podpory
dle důvodové zprávy.
z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2011
RM schvaluje užití městského znaku v atlasu
na akci „Hradební systém města Poličky – obnova „Česko v mapách“ vydaného agenturou Confero,
hradebních úseků SO 19 a SO 20“, dle zpracované
spol. s r.o., Praha 3.
a schválené projektové dokumentace – I. etapa,
RM schvaluje užití městského znaku na reklama přiznává povinný finanční podíl města na obnově
ních a propagačních předmětech zájmového sdrukulturní památky.
žení FanClub SPARTA Polička.
ZM odkládá projednání žádosti o prodej části
RM neschvaluje bezplatnou inzerci v Jitřence
pozemku p. č. 5944/2 o výměře cca 133 m2 v k. ú. firmy Kontrasty M, s.r.o. Polička.
Polička do doby předložení studie a posouzení
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společinvestičního záměru Městem Polička.
ností Skanska a.s., se sídlem Praha 4,
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2011
Chodov na akci „Oprava místní komunikace
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 08018721 se
v části obce Modřec“, dle důvodové zprávy.
Státním fondem životního prostředí ČR, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostře- na sekretariátu starosty města.
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Byl jsem svědkem zázraku aneb Ad
Kulatý stůl o tom poličském náměstí
Říká se, že neexistují dvě osoby s identickýPark kultury a oddechu zřízený na bývalém
mi názory. Já jsem se tedy 9. března letošního
parkovišti v blízkosti projíždějících aut před
roku stal svědkem zázraku, neboť jich proti
užaslým pohledem sochy sv. Jana Nepomuckémně sedělo celkem šest. To mne, přiznávám, ho z roku 1727 – to je kapitola, kterou snad ani
trochu vykolejilo, takže moje následné, navíc
komentovat nelze. Možná jenom – ten pylon
nepřipravené vystoupení bylo trochu emotivní. (připomínající spíše pomník rudoarmějců) byl
Ale uznejte: slyšet ze šesterých úst, že ty hrů- v diskusi označován jako „pítko“. Prosimich, nezy, které se rodí na poličském náměstí, jsou to
pleťme si pojmy a dojmy – pítko je zařízení, z něnejlepší, co bychom si mohli představit, to by
hož vám tryská voda nahoru, kde ji zachytíte do
rozhodilo i vyrovnanější povahu. Rád bych pro- úst, aniž byste se dotkli ústí, přičemž přebytečto – pokud bude mít redakce Jitřenky tu odvahu
ná voda stéká do nádobky, a ne že vám z výšky
můj příspěvek otisknout – svůj názor veřejně
137, potažmo 115 cm stříká voda obloukem dolů
prezentoval ještě jednou.
na nohy, takže máte pouze dvě možnosti: pokuNevadí mi „modernost“ nového projektu. Chá- sit se proud zachytit do úst nebo do dlaní, v obou
pu, že v dnešní době nebude nikdo navrhovat
případech stačí ovšem malá neopatrnost a bude„barokní“ lavičky a „barokní“ odpadkové koše. te zacákaní od hlavy až k patě. Osm kývajících se
Co mi však vadí, je současný, doufám, že ne vý- nerezových desek vsazených mezi dřevěné rošty
sledný vzhled náměstí, vyjádřitelný hovorovým
pokrývající povrch (to bude paráda, až ty rošty
výrazem „každý pes, jiná ves“, přičemž některé
začnou tlít, případně se při okrajích zvedat – na
artefakty budí dojem, že je někdo posbíral ně- brknutí a pád není nic lepšího), vše podsypané,
kde, s prominutím, na „střepáku“.
s prominutím, svinčíkem – tady již vážně není
Vezměme to po pořádku. Pomineme-li cel- co dodat. Navíc, rovněž zde se na něco takového
kovou „humpoláckost“ laviček a odpadkových
z původního projektu nepamatuji.
košů, očekával bych, že nyní tedy na náměstí
Třešničkou na dortu celkové promyšlené konbude baroko a moderna, a ne že tam zůstanou
cepce vzhledu náměstí je umístění kruhových
černé stojany od původních odpadkových košů
betonových květináčů (průměr 148 cm), podz doby před patnácti lety, byť sloužící jako úchy- ložených rovněž betonovými překlady, v těsné
ty informativních tabulek (pozor, abyste si nena- blízkosti čtvercových barokních kašen.
razili holeň o ponechané spodní držáky), vedle
Člověka sice potěší, že jsme regeneraci pořídili
nichž jsou světle hnědé keramické odpadkové
levně, ale z druhé strany zase přichází rouhavá
válce z jakéhosi prapodivného slepence z doby
myšlenka, aniž bych chtěl jedovatou slinou
před deseti lety (průměr 48 cm, výška 99 cm), máčet jinak kvalitně provedené dílo, jestli jsme
k nimž nyní přibyly světle šedé žulové odpad- – s ohledem na skutečnost, že se jedná o investici
kové koše (šířka 68 cm, výška 99 cm) a stejně
na několik dalších desetiletí – celou akci trochu
zbarvené lavičky (šířka 213 cm, výška 61 cm), neuspěchali.
což vše, proložené nízkými hnědými keramicS úctou Stanislav Konečný.
kými květináči, v družném objetí těsně (těsněji
to snad ani již nejde) obklopuje morový sloup.
Vážený pane Konečný, vážení čtenáři,
Navíc mi není jasný smysl dvou vyvrtaných děr
dovolte mi krátce reagovat na tento příspěvek.
v každém „opěradle“ lavičky – evokuje to myš- Nechci marnit tento omezený prostor zdůvodňolenku, že boky byly původně určeny k jinému
váním stavu, kdy dvě dlaždice z několika tisíc
účelu. Stejné dvojice děr jsou totiž v bočnicích
jsou prasklé a zda praskly vlivem pracovního
stání na kola, která svými rozměry a masivností
vibrátoru nebo následkem dopadu dopravy a odvyvolávají spíše představu stání pro bejky.
povídáním na další kritiku mnoha detailů, která
Až do vystoupení spoluautora projektu mi
zaznívá v tomto příspěvku pana Konečného.
paradoxně nejméně vadily „mobilní nádoby se
Rád bych znovu zdůraznil celkové pozadí celé
stromky“, ale věta pana MgA Mikuláše Medlíka, této akce. Myslím, že v této historické době,
že tyto obří květináče umožní odvoz stromků
kdy proudí peníze z Evropské unie do České
a uvolnění prostoru, mne trochu „nadzvedla“, republiky a toto období je časově omezeno, je
neboť jej žel usvědčila z neznalosti vlastního
a bylo nezbytné z pozice našeho města vyvinout
projektu. Odvoz květináčů totiž žádný prostor
maximální snahu získat i něco pro Poličku. To,
neuvolní, neboť z dlažby zůstanou trčet zhruba
že se nám téměř všechny záměry např. Centrum
15centimetrové „patníky“ vyrovnávající sklon
Bohuslava Martinů, průmyslovou zónu, Hrad
terénu – markantně se to projevilo minulý týden, Svojanov včetně náměstí podařilo realizovat,
kdy dlaždiči na jihovýchodním rohu sice květináč
považuji za malý zázrak, na kterém mají velkou
bezproblémově odvezli, ale museli na jeho místo
zásluhu desítky lidí. To, že se jedná o velké provysypat hromadu šotoliny, aby přes toto místo
jekty, mající dosah několika generací, nemusím
mohli přejíždět. Naprosto zde odhlížím od ná- zdůrazňovat a věřím, že ani složitost a náročnost
padu, proč, pro pána krále, bychom měli někam
všech těchto velkých akcí nemohla být důvodem,
odvážet stromky, které na náměstí rostly, co já
že naše město nebude o tuto neopakovatelnou
pamatuji, a už vůbec neřeším to, že na prvotním
možnost získat dotace usilovat. To, že každá
projektu regenerace náměstí žádná „mobilní ze- z těchto staveb, včetně náměstí je velmi složitý
leň“ není zakreslena – kdo si neschováváte staré
proces, který začíná po rozhodnutí v zastupiJitřenky jako já, můžete se podívat na informační
telstvu a pokračuje projektanty a architekty, za
bilboard při severozápadním rohu radnice.
probíhající široké diskuse, je celkem standardní
Geniální nápad širokých „zásobovacích“ a nezbytný proces. Myslím, že kdo v životě něco
chodníků vytvořil na poličském náměstí unikát
prakticky realizoval, např. stavěl domek, ví, jak
– dvouproudovou silnici s vozovkami oddělenými
mnohdy i malé věci vyvolávají velké a vášnivé
od sebe parkujícími automobily. Nic proti tomu, diskuse.
ale pokud někdo počítal s průjezdností chodníProto vás v tuto chvíli, vážený pane Konečný,
ků, měl se možná zamyslet i nad materiálem po- chci znovu požádat o trochu tolerantnější hodužitým na jejich vydláždění – co bude, až začnou
nocení, ale hlavně o trochu času na doladění
dlaždice pod tíhou nákladních aut praskat? A již
a harmonizaci celého náměstí.
– a to náměstí ještě není dokončeno – praskají:
Já osobně jsem přesvědčen, že rozhodnutí
první rupla před Obchodním centrem a další
opravit náměstí bylo moudré a že po celkovém
před cukrárnou ji bude co nevidět následovat. dokončení se bude jednat o velkou dominantu
Vzpomínáte si na ty původní dlaždice, na které
našeho města.
když jste po dešti šlápli, cákla vám špinavá voda
Jaroslav Martinů,
nohavicí až ke koleni a následně stekla do boty?
starosta města Poličky

Cyklopůjčovny na
vlakových nádražích
České dráhy v Pardubickém kraji zahájily 1. dubna 2011 již druhou sezónu fungování cyklopůjčoven. Služba je i nadále provozována ve spolupráci
s vybranými městy a za podpory Pardubického
kraje. Letošní novinkou je zapojení dalších měst,
takže občan i návštěvník regionu má k dispozici
celkem 16 míst, kam si je možné objednat připravení jízdního kola na daný termín. Objednávka výpůjčky kola musí proběhnout alespoň den předem,
a to na telefonu 972 322 066 anebo e-mailem na
adrese PCEpujkol@kcod.cd.cz. Bez předchozího
objednání lze navštívit cyklopůjčovny na nádražích v Chrudimi, Pardubicích, Letohradu a České
Třebové, ale po zkušenostech z loňské sezóny,
kdy bylo zaznamenáno na 250 výpůjček, i sem
doporučujeme rezervaci. Povinná rezervace platí
pro cyklopůjčovny Přelouč, Slatiňany, Žďárec
u Skutče, Hlinsko v Čechách, Polička, Svitavy,
Lanškroun, Králíky, Jablonné nad Orlicí, Žamberk, Ústí nad Orlicí a Choceň. Příprava kola do
těchto stanic na smluvený termín je bezplatná.
Pro zákazníky je také příznivou zprávou, že ceny
půjčovného zůstávají nezměněny: 99 Kč/kolo
a den anebo 199 Kč/den u rodinné zápůjčky (max.
4 kola, z čehož nejméně 1 je dětské). Při výpůjčce
se hradí i kauce, která činí 1 000 Kč pro jednotlivé
kolo a 2 500 Kč u rodinné zápůjčky. Tato kauce
bude při nepoškození kola při návratu navrácena.
Služby cyklopůjčoven je možno využívat až do
31. října.

Peníze pro Cecila
Všichni jsme již alespoň jednou slyšeli o „adopci
na dálku“. Pro většinu z nás je to však pouze pojem
bez konkrétní náplně. My, sekundáni z gymnázia,
se na to ale díváme jinak a proto jsme se rozhodli
stát se skutečnými adoptivními rodiči. Náš „malý
syn“, sedmiletý indický chlapec Imanuel Cyril
A. Gouda, námi přezdívaný Cecil, bydlí sice trochu
z ruky, takže ho zřejmě nikdo z nás nikdy neuvidí,
ale to nevadí.
Proto jsme neváhali a uspořádali dobročinný
bazar, abychom získali peníze, které pomohou
Cecilovi. Bazar jsme zorganizovali u nás ve škole 28. 3. Předmětem prodeje byly laskominy od
našich maminek a babiček, naše vlastní výtvory
a hlavně vtipné, jistě praktické a každopádně
krásné předměty pro radost, které až do této doby
zbytečně zabíraly místo v našich skříních. Studenti z jiných tříd nezklamali, byli štědří a vykoupili vše, co jsme nabízeli. Díky nim činil výtěžek
z této akce téměř 4 500 Kč.
Všichni jsme byli spokojeni a zářili dobrým pocitem. Jedinou osobou ve škole, která naše nadšení nesdílela, byla naše paní bufetářka, která si ten
den asi moc nevydělala, protože takové dobroty,
jaké jsme nabízeli my, určitě neměla - děkujeme
vám za toleranci a pochopení.
Za sekundu - Iva Machová

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Třídění krabic
od nápojů
Ve svozové oblasti firmy LIKO SVITAVY, a.s.,
kam patří i Polička, platí dlouhodobě, že se tetrapakové krabice od nápojů (mléko, ovocné nápoje,
atd.) třídí prostřednictvím žlutých kontejnerů na
plasty. Informace o tom, co všechno do kontejnerů
na plasty patří, lze nalézt na internetové adrese
http://1url.cz/ntQC a dále na samolepkách přímo
na kontejnerech.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP
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Českomoravské pomezí

Pozvánka do
Domova pro seniory

Města Polička, Litomyšl, Vysoké Mýto, Svitavy
a Moravská Třebová se v roce 2007 dohodla na
společné propagaci území okresu Svitavy a Vysokomýtska pod názvem Českomoravské pomezí.
Za účelem společné cílené propagace v cestovním ruchu založila města svazek obcí, který se
později stal také zakládajícím členem destinační
společnosti Východní Čechy propagující území
Pardubického kraje. Cílem svazku je lákat turisty
a návštěvníky do oblasti Českomoravského pomezí na delší i krátkodobé rekreační pobyty.
První projekty na propagaci oblasti v letech
2005 - 2006 byly zaměřené na realizaci společných propagačních materiálů ještě pod názvem
Svitavsko. Poté v letech 2007 – 2008 následoval
větší projekt „Propagace turistické oblasti Českomoravské pomezí“ a v roce 2009 - 2010 projekt
„Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“,
coby propagační a koordinační kampaň turistické oblasti. Všechny čtyři projekty byly finančně
podpořeny z Pardubického kraje nebo evropských
fondů.
V uplynulém roce 2010 byla oblast propagována
pod názvem „Českomoravské pomezí hraje všemi
barvami.
V tištěné propagaci se jednalo o sadu nových
propagačních materiálů rozdělenou do několika
titulů. První dva, které prezentovaly nejvýznamnější atraktivity regionu a tradiční akce, byly
představeny již na veletrzích cestovního ruchu
v zimním období. Před hlavní prázdninovou turistickou sezónou byly dokončeny další propagační
skládačky zaměřené na tipy na pěší výlety, výlety
pro cyklisty a výlety pro motoristy. Letáčky vyšly
v desetitisícových nákladech a dosud jsou, i přes
Loni uspořádal AMK za velkého zájmu diváků
velký zájem turistů v letním období, stále k disatraktivní jízdu motorek do vrchu. Mohla se
uskutečnit jedině proto, že areál sjezdovky po- pozici v poličském informačním centru pro další
návštěvníky našeho města a oblasti. Na přípravě
skytl nezištně lyžařský oddíl. Díky tomu i letos
letáčků se kromě manažera Českomoravského
v neděli 22. května mohou diváci vidět už
pomezí a členů výkonného výboru podíleli také
2. ročník motokrosového sprintu do vrchu. Bude
pracovníci informačních center z jednotlivých
velmi zajímavý, protože v něm budou startovat
v kategorii nejmladších děti deseti až jedenác- měst. Zástupci měst také propagovali naši oblast
na 6 domácích veletrzích cestovního ruchu, výtileté. Dospělí jsou zařazeni do skupiny MX2
znamnou úpravou prošly webové stránky a pro– 125 – 250 ccm, MX1 do 450 ccm. Pojedou také
běhla prezentace oblasti v odborných i veřejných
čtyřkolky.
periodikách.
Už ráno budou závodníci trénovat, vlastní
závod začne ve 13 hodin. Pro diváky bude připraveno rozličné občerstvení a pojede se za každého
počasí. Poznámka na okraj: při terénních akcích
je vlastně mokrá dráha daleko atraktivnější.
AK

Na počátku roku byl dokončen 5 minutový film
a na jaře následně dva třicetivteřinové spoty lákající na dovolenou do oblasti Českomoravského
pomezí. V červnu byly filmové spoty po dobu dvou
týdnů promítány před všemi filmy v multikinech
Cinestar v Praze, Ostravě, Olomouci, Liberci, Jihlavě a ve Zlíně a po dobu jednoho týdne v Brně ve
dvou multikinech Palace Cinema. Filmové spoty
vidělo více než 100 tisíc diváků.
Za koordinaci a zajištění aktivit je zodpovědný manažer Českomoravského pomezí Ing. Jiří
Zámečník. Svazek obcí sídlí v Litomyšli, kde má
také svoji kancelář v Ropkově ulici č. 51, místnost
č. 12.
Během roku 2010 výkonný výbor Českomoravského pomezí (za Poličku: Mgr. Jan Matouš,
provozovatel informačního centra) tématicky
připravil pokračování propagace turistických
možností v naší oblasti pod názvem „Českomoravské pomezí - 5 barevných světů“. Projekt byl
opět doporučen k financování z evropských fondů
a tak propagace oblasti bude pokračovat. Projekt
bude zahrnovat zhotovení informačních cedulí
umístěných na místech s vysokou koncentrací
turistů, výrobu animovaných filmových spotů,
přípravu vícedenních poznávacích programů
a slevový systém. V plánu je rozvoj webového
portálu a dojde také k vytvoření profilu na komunitní síti Facebook a jeho propojení s webovými
stránkami. Projekt bude pamatovat na prezentaci
oblasti na veletrzích cestovního ruchu a dalších
akcích. Součástí projektu bude také vydání tiskovin propagujících nové produkty, inzerce v tisku
a na internetu.
V létě od července do září byla v oblasti opět
v provozu pravidelná linka pátečních, sobotních
a nedělních cyklobusů. Linka byla oproti předchozím rokům opět rozšířena tentokrát o Českou
Třebovou. Města sdružila prostředky mimo
rámec svazku obcí na vydání společného letáčku
s jízdním řádem cyklobusů. Letáček byl distribuován do domácností měst Polička, Litomyšl, Svitavy, Česká Třebová a Moravská Třebová.
Během celého roku města pravidelně zveřejňovala přehled 3 akcí z ostatních měst ve svém
radničním zpravodaji.

Nedávno se mi nad ránem mihla hlavou myšlenka o tom, jaký smysl pro humor má Pán Bůh. Na
počátku stvořil člověka z prachu země (a na konci
života se zase vrací hlína k hlíně, prach k prachu),
ale přitom je člověk vzhledem k množství vody
v těle spíše kapalného než pevného skupenství.
Prachu z člověka moc nezůstane, viděla jsem to
při obřadu rozptylu popela mé maminky (bolestná
vzpomínka). Už na základě poměru sušiny a vlhkosti v lidském těle je jasné, že nepotřebujeme
tolik jíst, jako spíše pít. Ani naše kosti nejsou zcela
bez vody, voda je v každé buňce, pojem hydratace
či dehydratace se týká i vlasů.
Protože se blíží období teplého počasí a aktivit,
kdy je potřeba pravidelného doplňování tekutin
zvýšená, připravil pro vás Klub zdraví příležitost
přijít se napít dosyta (ale ne do zásoby, pravděpodobně domů všechno nedonesete) a zároveň si
uvědomit, jak důmyslné filtrační zařízení v sobě
všichni nosíme, a také co dělat, aby fungovalo
k plné spokojenosti majitele. Naučíme vás udělat
si jednoduchý test, zda přijímáte dostatek tekutin,
jak odnaučit své tělo zvykat si na dehydrataci, jak
se pravidelným pitím vody může zlepšit zdravotní
stav, atd. Informace proložíme diskuzí, humorem
i ochutnávkami (nejen) nápojů. Zaujala vás tato
nabídka? Pak jste srdečně zváni dne 11. května
2011 od 17.30 hodin do horní místnosti SVČ Mo-

zaika na přednášku Aleše Kociána „Královské nápoje z domácího zdroje“ a zamyšlení o „Živé vodě.“.
Obzvláště jsou vítáni ti, kteří mají s dodržováním
pravidelného pitného režimu problémy, nebo
naopak pozitivní zkušenosti. Získané rady budou
užitečné pro všechny věkové kategorie.
Jednou ze zajímavých tekutin jsou slzy. O nich
napsal John Morley, že „nejmocnější voda ve vesmíru jsou ženské slzy.“ Voda, která tvoří nejen
podstatnou část nás samých, ale i všech potravin
a nápojů, se vyskytuje, jak známo, ve třech různých skupenstvích. Jedním z nich je led - k němu
Honoré de Balzac přirovnává jednu hodně negativní vlastnost: „Lhostejnost je jako led na pólu;
zabíjí všecko.“ Protože květen je považován za
měsíc lásky, vezměme si nejen pro květen k srdci
slova Alberta Schweitzera: „Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po
nás zůstanou.“
Přeji vám květen plný lásky, která bude proudit od vás ven a zase se k vám bude vracet. Jestli
vám přitom vyjde čas, přijďte se za námi podívat
do Klubu zdraví, už teď se na vás všichni těšíme.
A do té doby, nic lepšího vám přát nemohu, buďte
zdrávi.
Hanka Ščigelová
za tým Klubu zdraví Polička

Přijměte naše srdečné pozvání na dny otevřených dveří Domova pro seniory v Bystrém. Dům
bude pro veřejnost otevřen v pátek 20. 5. 2011
od 9.00 – 13.00 hod. a v sobotu 21. 5. 2011
od 9.00 – 12.00 hod.
V rámci dne otevřených dveří vám rádi ukážeme
prostory Domova pro seniory a zároveň během
návštěvy vám také poskytneme veškeré informace
týkající se podmínek, umístění a provozu.
Těšíme se na vaši návštěvu.
MUDr. Jiří Toman, ředitel SO AZASS
Jiřina Leinweberová, vedoucí DpS Bystré

Automotoklub v Poličce
chystá novou tradici?

Klub zdraví vás zve na květnovou přednášku

Pozvánka na
benefiční koncert
Srdečně vás zveme na třetí rockovou benefici ve
prospěch žáků Základní školy speciální v Bystrém,
která se koná dne 13. 5. v Divadelním klubu
v Poličce. Pro všechny je připravena bohatá tombola.
Výtěžek koncertu, kterého se pravidelně aktivně
účastní vedle profesionálních hudebníků i děti ze
ZŠS Bystré, umožňuje již několik let těmto dětem
odjet na školu v přírodě a zajistit kompenzační pomůcky. Letos nás svým vystoupením potěší a pomohou skupiny Walda Gang s Vláďou Šafránkem,
Vítkovo kvarteto a Motorest Band.
Koncert zahájíme v 19.20 hod. vystoupením
žáků ZŠS Bystré. Vstupenky se budou prodávat
v předprodeji v Trafice U Kubátů a IC Bystré za
120 Kč a na místě v Divadelním klubu v Poličce
za 170 Kč.
Všechny tímto upřímně zveme a budeme se těšit,
že nás přijdete podpořit, zatleskat nám a dobře se
pobavit.
Žáci a zaměstnanci školy
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Kalendář akcí
město Polička, květen 2011

Tylův dům
Pondělí 2. 5. v 19.00 hodin, velký sál TD
LUCIE BÍLÁ
Lucie Bílá je již řadu let naší absolutně
nejpopulárnější zpěvačkou se širokým
spektrem zaměření. V Poličce se představí v komorním koncertu za doprovodu
klavíristy Petra Maláska.
Vstupné: od 590 do 770 Kč
Úterý 3. 5. v 19.00 hodin, velký sál TD
Henry Meyerson
FÍGL
Příběh baviče, který se náhle ocitne
ve složité soukromé i profesní situaci.
V americké tragikomedii hrají Alena
Vránová, Václav Postránecký a Marta
Vančurová.
Divadlo Ungelt Praha
Uvedeno v abonmá jaro 2011
Vstupné: 150, 170, 190 Kč
Pátek 6. 5. v 19.00 hodin, velký sál TD
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ
TRÁVA
Letos slaví Druhá tráva 20 let od svého
založení, stala se jednou z nejznámějších
českých bluegrassových kapel, na čemž
má určitě veliký podíl její frontman Robert Křesťan.
Vstupné: 140 Kč v předprodeji,
180 Kč v den akce
Pátek 13. 5. v 16.45 hodin, hrob B. Martinů
MARTINŮ FEST 2011
Pietní akt u hrobu Bohuslava Martinů
Pátek 13. 5. v 17.20 hodin, Tylův dům
MARTINŮ FEST 2011
Vernisáž výstavy Petra Hejného

Pátek 13. 5. v 18.00 hodin, velký sál TD
MARTINŮ FEST 2011
Zahajovací koncert - Kvarteto Apollon
a Wenzel Grund (Švýcarsko)
Vstupné: 110 Kč
Úterý 17. 5. v 19.00 hodin, velký sál TD
MARTINŮ FEST 2011
Trio Frederic (Itálie)
Vstupné: 90 Kč
(60 Kč … důchodci, studenti, členi KPH)
Čtvrtek 19. 5. v 10.00 hodin, velký sál TD
MARTINŮ FEST 2011
Gentlemen Singers – výchovný koncert
pro školy
Vstupné: 40 Kč
Čtvrtek 19. 5. v 19.00 hodin, velký sál TD
MARTINŮ FEST 2011
Gentlemen Singers
Vstupné: 90 Kč
(60 Kč … důchodci, studenti, členi KPH)
Neděle 22. 5. v 19.00 hodin, kostel sv. Jakuba
MARTINŮ FEST 2011
Závěrečný koncert s Českými komorními
sólisty.
Dirigent Vahan Mardirossian (Francie),
sólista Vilém Veverka – hoboj
Vstupné: 110 Kč
Středa 25. 5. v 17.00 hodin, velký sál TD
OZVĚNY PŘEHLÍDKY „MLÁDÍ
A B. MARTINŮ“
To nejzajímavější z přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů a také to, co na přehlídce
nezaznělo. Doprovodná akce Martinů
festu 2011 pořádaná ZUŠ B. Martinů ve
spolupráci s Tylovým domem.

14. ROČNÍK FESTIVALU POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ
PÁTEK 27. 5. od 12.30 hod.
Uvádí: Radomil Uhlíř
12.30
Tomáš Klus (koncert nejen pro
školy, pro neúčastníky festivalu
vstupné 50 Kč)
15.00-15.40 HIV-Positiv
16.00-16.40 Dukla vozovna
17.00-18.00
Sto zvířat
18.20 - 19.00 Pomalu plující
19.20 - 20.00 Záviš
20.20 - 21.20 UDG
21.40 - 22.40 Tony Ducháček a Garage
23.00 - 00.00 Sepultura revival
00.20 - 01.20 Morčata na útěku
01.40 - 02.40 Konflikt
(SK)
JUNGLE STAGE
20.00-21.30 SOUTEZ 3. místo
21.30-23.00 SOUTEZ 2. místo
23.00-00.30 Neuron/DnB
00.30-02.00 Out-On/DnB
02.00-03.30 TeaPack/DnB
03.30-05.00 MP/Tekk
05.00-06.30 SAID/Tekk
06.30
Kdo vydrží hraje...
SOBOTA 28. 5. od 10.30 hod.
11.00
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
SPOLKU TRIARIUS: UCHO
12.00-12.40 Pětka z bubnu
13.00-13.40 Circus ponorka
14.00-14.40 Meloun parkings
15.00-15.40 SkA`N`DaaL

16.00-16.40
17.00.-18.00
18.20-19.00
19.20-20.20
20.40-21.40
22.00-23.00
23.20-00.20

Echo echo
Znouzectnost
NIL
BU-FU
Blue effect
N.V.U.
MAX WILD BAND
(JAR, Zimbabwe, USA)
00.40-01.40 The switch
02.00.- 03.00 W.A.I.T.
JUNGLE STAGE
15.00-20.00 BooShiTO Colectiv/
Elektronika, Rave
20.00-22.00 TeaPack vs. Brain Swab/Dub step
22.00-23.00 Dr.Kari/Raggae koncert
23.00-00.30 W23/DnB
00.30-02.00 Johness/DnB
02.00 – 03.30 Biffidus Aktif/DnB
03.30-05.00 1. místo v soutězi
05.00-06.00 ?????
06.00
Kdo vydrží hraje...

Kam
v Českomoravském
pomezí
LITOMYŠL
Od 1. 5. – 31. 10.
Komu straší ve věži
Dobrodružná prohlídková trasa pro rodiče s dětmi do zámecké věže.
18. 5. od 19.00 hod. - II. zámecké nádvoří
Koncert Edith Piaf v podání Radky Fišarové
Doprovod: akordeonistka J. Bezpoalcová
a jazztrio V. Strnada
Součástí koncertu je raut, vč. nápojů.
27. 5. od 18.00 – 23.00 hod. - litomyšlské kostely
Noc otevřených kostelů
Společný začátek v Novém kostele Církve
bratrské v 18.00 hod.
SVITAVY
6. 5. od 19.00 hod. - Fabrika
Eve Ensler: Monology vagíny
Exkurze do poslední neprobádané oblasti.
Hrají: D. Bláhová, M. Sajlerová, J. Asterová, A. Polívková
21. 5. od 13.30 hod. - Fabrika
8. setkání harmonikářů ve Svitavách
Přijďte si poslechnout zvuk heligonek
i harmonik a zazpívat si.
28. 5. od 14.00 hod. - park J. Palacha
Den rododendronů
Prodej balkonových květin a okrasných
dřevin, výuka nordic walking, koncerty
Ve 20.00 hod. koncert Laura a její tygři
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
8. 5. od 19.00 hod. - dvorana muzea
Recitál Lubomíra Brabce s vyprávěním
a projekcí o Antarktidě
Jako první hudebník na světě uskutečnil
v r. 1997 koncert v Antarktidě.
21. 5. od 19.00 hod. - dvorana muzea
Bohumil Klepl a Michal Herzán
Jevištní talk show nabízí možnost poznat
herce B. Klepla.
VYSOKÉ MÝTO
13. 5. od 20.00 hod. - Městský klub
Koncert: Mandrage + W. A. F.
Do 31. 5. - Městská knihovna – vestibul
Výstava: Chraňme aleje
Do 29. 5. - Regionální muzeum
Výstava: Historické trojkolky
Do 15. 5. - Městská galerie, výstavní síň J. Jušky
Výstava: Filip Dvorský a jeho vysokomýtští následovníci
Představení děl známého vysokomýtského malíře a jeho žáků.
Mgr. Jan Matouš,
VV Českomoravské pomezí

BĚHEM FESIVALU VYSTOUPÍ TAKÉ NA FORBÍNA STAGE: JAN TĚSNOHLÍDEK, DAVID ZÁBRANSKÝ, N DALTON PÁVEK, MARTIN KOVÁŘ
NIKOLA BRASKO, SMALL BAND, RADOMIL
UHLÍŘ, FELIPO I JEREMIO, MAŽORETKY, DECHOVÝ KVINTET.
VSTUPNÉ: permanentka na celý festival v předprodeji 280 Kč, permanentka na celý festival na
místě 350 Kč, pouze na sobotu 180 Kč. Děti do 12 let
v doprovodu rodičů zdarma.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Polička – Pražské Jaro
v přímém přenosu
Letošní provedení Mé vlasti bylo – jako součást oslav dvousetletého výročí zahájení činnosti
Pražské konzervatoře – svěřeno Symfonickému
orchestru této hudební instituce. Zahajovací
koncert 12. května 2011 bude jako každoročně
vysílat přímým přenosem Česká televize, která
do přestávky koncertu zařadí bezmála půlhodinový dokument – první díl cyklu Echo Pražského
jara – o přípravě Mé vlasti v Poličce, kde koncem
března proběhlo intenzivní soustředění orchestru
s dir. Jiřím Bělohlávkem. Dokument je doplněn
o záběry z pracovní atmosféry zkoušek z Tylova
domu v Poličce, rozhovory s ředitelem festivalu
Pražské jaro Romanem Bělorem, dirigentem Jiřím
Bělohlávkem a se studenty Pražské konzervatoře.

Úterý 3. 5. v 8.15 a 10.00 hodin
FIMFÁRUM - Do třetice všeho
dobrého
Poslední část fimfárovské trilogie s pohádkami Jana Wericha.
Filmové představení pro školy
Animovaný, ČR, 75 minut, přístupný
Vstupné: 40 Kč
Středa 4. 5. v 8.00 a 10.00 hodin
NA VLÁSKU
Na vlásku je animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství o dívce,
která má kouzelné vlasy.
Filmové představení pro školy
Animovaný, USA, 92 minut, přístupný
Vstupné: 40 Kč
Čtvrtek 5. 5. v 19.00 hodin
FIMFÁRUM - Do třetice všeho
dobrého
Ve třetí části pohádky poprvé spojuje i doba, ve které se odehrávají. Jde o polovinu
20. století, doba vlastně nedávno minulá,
která má ještě řadu pamětníků, ale zároveň již svůj sentiment a nostalgii.
Animovaný, ČR, 75 minut, přístupný
Vstupné: 70 Kč
Středa 11. 5. v 19.00 hodin
OBŘAD
Film je inspirovaný skutečnými událostmi, sleduje poněkud skeptického amerického studenta kněžského semináře.
Thriller, USA, 114 minut, do 15 let nepřístupný
Vstupné: 70 Kč

Čtvrtek 12. 5. v 19.00 hodin
ČERNÁ LABUŤ
Film je zasazen do prostředí newyorské
baletní scény. Vizionářský režisér zavádí
diváky na fascinující a mrazivou cestu do
nitra mladé baleríny, která se kvůli své
vytoužené roli stane až děsivě dokonalou.
Psychologické drama, USA, 108 minut,
titulky, přístupný od 15 let
Vstupné: 60 Kč
Středa 18. 5. v 8.15 a 10.00 hodin
ODCHÁZENÍ
Film vychází ze stejnojmenné divadelní
hry Václava Havla, má však svou vlastní
osobitou atmosféru.
Filmové představení pro školy
Komedie, ČR, 94 minut, přístupný
Vstupné: 40 Kč
Středa 18. 5. v 19.00 hodin
ODCHÁZENÍ
Film je příběhem zlomového bodu v lidském životě. Natočen podle divadelní hry
Václava Havla.
Komedie, ČR, 94 minut, přístupný
Vstupné: 65 Kč
Úterý 24. 5. v 19.00 hodin
KRÁLOVA ŘEČ
Příběh o koktajícím britském panovníkovi se stal filmem roku. Získal 4 Oscary
z celkem 12 nominací.
Drama, USA, 118 minut, titulky, přístupný od 12 let
Vstupné: 60 Kč

Městská knihovna Polička
Výstava: 2. 5. 2011 – 3. 6. 2011
Magdaléna Dolejšová – …a teď něco jiného:
OBRÁZKY.
Neděle 1. 5. – park, u sochy Bohuslava Martinů
od 19.00 hodin
Máj – čtení v parku
„Je pozdní večer, první máj…“ a pro literární
milce i náhodné kolemjdoucí čtou Máchův
Máj vaši známí i neznámí.

Taneční 2011
Základní kurz tance a společenského chování
bude probíhat od 16. září do 16. 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 (tzn. že v roce 2011
musí mít 16 let).
Kurz obsahuje 13 lekcí po 3 hodinách, z toho 1x
prodloužená s rautem, 1x prodloužená pro veřejnost a věneček. Cena kurzu včetně prodloužených,
věnečku a rautu činí 1500 Kč za jednotlivce.
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. Na první lekci,
kde se kurzisté prokáží dokladem o zaplacení
kurzovného, dostanou průkazku a letáček s daty
jednotlivých lekcí. Průkazka na jméno bude
opravňovat ke vstupu do tanečních.
Podání přihlášky a platba:
od 1. do 9. června 2011 v kanceláři Tylova
domu, Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01
Polička, tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa – 8.00 až 17.00 hod.,
úterý a čtvrtek – 8.00 až 15.30 hod.,
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.
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Středa 4. 5. – čítárna od 18.00 hodin
Miloš Kratochvíl – čtení pro děti i rodiče
– Puntíkáři
Odpoledne pro všechny malé i velké čtenáře.
Autor bude číst příběhy Pachatelů dobrých
skutků Puntíkářů, popovídat si s dětmi o povolání spisovatele a potěší všechny svými laskavými a humornými příhodami. Představí
svoji novou knihu Kočkopes Kvído.
Vstupné 20 Kč

Neděle 15. 5. – CBM od 15.00 hodin
Ošklivé káčátko – divadlo pro děti a loutková
dílna
Pohádka plná písniček a vtipných zvratů
o tom, že někdy není zrovna lehké někam
patřit. Po představení bude následovat dílna
výroby loutek pro děti.
Vstupné 30 Kč
Středa 18. 5. – čítárna od 18.00 hodin
Krásy východních Čech – kam na výlet?
– cestovatelská beseda
Martin Leschinger, autor knihy Východní
Čechy – nejkrásnější výlety, představí známý
a přesto často nepoznaný region. Dá tipy na
výlety s dětmi, pěší túry i cyklovýlety – cestování pro každého doslova přes kopec.
Vstupné 20 Kč

Středa 11. 5. – čítárna od 18.00 hodin
Táňa Kubátová – autorské čtení
Autorské čtení a beseda s oblíbenou autorkou
románů pro ženy.
Vstupné 30 Kč
Pátek 13. 5. – salónek restaurace Pivovar na náměstí od 20.00 hodin
Večer časopisu Psí víno – Milan Kohout on tour
Milan Kohout, básník, performer a pedagog,
žijící od roku 1986 v Bostonu, představí
v rámci své návštěvy ČR svojí knihu „Proveď
vola světem, volem zůstane“ také v Poličce.
Jako host vystoupí Ondřej Buderus, večerem
provází Jan Těsnohlídek ml.
Vstupné 50/25 Kč

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Noc s Andersenem strávilo v knihovně
patnáct odvážných mladých čtenářů
v kouzelné společnosti svých
oblíbených knih

První zkušenosti s fiktivní firmou
Mnozí z nás si ještě do nedávna nedokázali představit, co je to fiktivní firma, a že existuje organizace, ve které si ji můžeme založit. Jsme studenti
4. ročníku SOŠ a SOU Polička, obor obchodně
podnikatelská činnost. První podnět pro založení
fiktivní firmy jsme dostali od Ing. B. Pražanové,
která k nám na školu nastoupila jako nová vyučující předmětu Práce ve fiktivním podniku. Nabídla
nám, že bychom si mohli vyzkoušet vést svoji vlastní firmu a my jsme její nápad s chutí přijali.
Naše škola má ve 4. ročníku dvě třídy, tudíž jsme
založili 4 fiktivní firmy. Každá se specializuje na
jiný druh zboží, který jsme si sami po dohodě zvolili. Začátky nebyly jednoduché, ale nyní jsme i my
součástí organizace CEFIF, centra fiktivních firem,
který spadá pod Národní ústav odborného vzdělávání. První veletrh se uskutečnil přímo v naší škole.
Tento den byl zároveň Dnem otevřených dveří, tudíž mezi našimi zákazníky nebyli jen studenti školy,
ale i potenciální studenti a jejich rodiče. Veletrh se
vydařil, přestože nám odhalil první chyby, kterých
jsme se při zakládání firmy dopustili.
Poté jsme navštívili další dva regionální veletrhy,
kterých se, bohužel, mohli zúčastnit jen někteří
z nás. První se konal v Hradci Králové, kde naši
studenti měli veliký úspěch a umístili se na předních místech. Druhý veletrh se konal v Brně, kde

Vzpomínáme

jsme představili naší firmu a sklidili jsme pěkné
ohodnocení za prezentaci, která se zde promítala.
Měli jsme také štěstí, že nás navštívila pracovnice organizace CEFIF, p. Dana Batelková, která
nás ohromila zkušenostmi s fiktivními firmami.
Návštěva proběhla ve formě besedy, při které
ohodnotila naši dosavadní práci a s respektem
jsme přijali její námitky a připomínky, které byly
na místě. Tyto rady jsou určitě důležité pro to, abychom firmu s čistým svědomím předali nižším ročníkům, které ji po nás převezmou. Týká se to oborů
obchodně podnikatelská činnost a nástavbového
podnikání. Ve firmách budou také pokračovat nové
obory na naší škole – gastronomie a hotelnictví
a cestovní ruch.
Určitě každý z nás může říct, že jsme získali mnoho zkušeností. Naučili jsme se vyplňovat smlouvy,
každý z nás měl přidělenou práci a tu se snažil co
nejlépe vykonat. Nejdůležitější zkušeností však
byla komunikace na veletrzích. Myslím, že vrcholem našeho poznávání byl veletrh v Praze, kterého
se zúčastnily nejen české firmy, ale i zahraniční,
protože v dnešní době je komunikace se světem už
běžná. Nejen pro mě to byl určitě velký zážitek.

Dne 7. 5. 2011 by se dožil
100 let náš tatínek, dědeček
a pradědeček pan Zdeněk
Jílek.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Synové Zdeněk a Mirek,
dcera Dana, vnoučata
a pravnoučata.
Dne 12. 5. uplyne již 20 let,
kdy nás navždy opustila ve
věku 43 let paní Jaroslava
Hlubinková.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme.
Zarmoucená rodina
Dne 28. 5. uplynou 2 roky,
co nás opustila naše milá
manželka, maminka, babička a prababička paní Marta
Moudrá. Kdo jste ji znali,
mějte s námi vzpomínku
na ni.
Stále na ni vzpomíná
manžel, synové, vnoučata
a pravnoučata.

Michaela Lázničková,
studentka 4. ročníku

Rozhlas a Porta
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

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

7. - 8. 5.
14. - 15. 5.
21. - 22. 5.
28. - 29. 5.
4. - 5. 6.

Pozvánka DPS
Penzion – květen

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.

4. 5. Člověče nezlob se – 14.00 hod. společenská místnost
10. 5. Keramická dílna – 13.30 hod. pracovní
místnost
11. 5. Křeslo pro hosta na téma – Cesty k vítězství – naším hostem bude pan PhDr. Jaroslav Petr.
Začínáme ve 14.00 hod. ve společenské místnosti.
25. 5. Odemykání atria – letošní odemykání
bude spojeno se slavnostním otevřením nového
altánu. Nebude chybět zpěv a grilovaná uzenina.
Zájemci se nahlásí do 24. 5. na recepci penzionu.
Začínáme ve 14.00 hod.
26. 5. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna penzionu.
1. 6. Společné muzicírování – 14.00 hod. společenská místnost. Přijďte mezi nás. Budeme
zpívat, hrát na různé rytmické nástroje a také se
zaposloucháme do relaxační hudby.

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

MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 61 4
MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501

Členové kapely zleva: Denisa
Leinweberová, Veronika Navrátilová,
Renata Šimáková, Oliver Erbes, Rozálie
Stodolová, Jana Chmelová, Iveta Makovská
a Michaela Pospíšilová
prodejnu knih, jít do McDonaldu či KFC, projít se
po Václaváku, Staromáku… 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

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Divadelní klub

Zajímavé
EKO-filmy

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Ekocentrum Skřítek zapůjčilo
z MŽP ČR v rámci Ozvěn Ekofilmu 2010 filmy o aktuálních tématech. Promítat se bude ve čtvrtek
19. 5. od 20.00hod. v Divadelním
klubu.
MISSION POSSIBLE
Režie, scénář: Beatrice Sonhuter, Marika Liebsch
Země původu: Německo, 44 minut
Americký architekt William McDonough a německý chemik Michael Braungart jsou dva akademici, kteří chtějí zachránit svět. Spíše než zavádění
taktiky „šetření, omezování se a nepoužívání“
navrhují inteligentní výrobu. Podle jejich tvrzení
bychom se měli chovat jako mravenci, kteří – ačkoliv tvoří čtyřikrát více biomasy než všichni lidé
na Zemi – naši planetu neohrožují. Veškeré spotřebované potraviny vracejí zpátky do biologického
koloběhu.
PLETAČI
Režie, scénář: Federica Romeo
Země původu: Španělsko, 26 minut
V argentinské provincii Córdoba přišli dva tkalci
na velmi zajímavý způsob recyklace plastových
lahví. Novou technologii vyučují ve workshopech,
které pořádají pro skupiny žen z nejchudších čtvrtí
města. Tento dokumentární film reflektuje výsledek
jejich iniciativy, díky které byl nalezen způsob, jak
zachránit tradiční řemeslo a zároveň zvýšit příjem
tam, kde nejvíce chybí.
ŠITKREDIT
Režie, kamera: Martin Řezníček
Scénář: Tomáš Hirt, Martin Řezníček, Daniel
Hůle, Magdalena Leichtová, Ladislav Toušek
Vyrobeno pro nadaci Člověk v tísni.
Země původu: Česká republika, 32 minut
Vzali jste si půjčku a zaplatíte mnohonásobek
vypůjčené částky nebo přijdete pro pár vypůjčených tisícovek o dům nebo máte najednou dluhy
do konce života. Raper Chang rapuje o Šitkreditu.
Příběhy lidí, kteří se topí v dluzích, příběhy těch,
kteří se do této situace dostali v důsledku špatného
odhadu vlastní situace, ale i těch, kteří se v dluzích
topí jako oběť žraloků na špatně regulovaném trhu
s půjčkami.
Ing. Eva Janečková
Ekocentrum Skřítek

ČTVRTEK 5. 5. – od 20.00
KLUBOVÉ KINO
Útěk ze Sibiře
Drama, USA, 2010, 133 min
Režie:Peter Weir
Hrají: Colin Farrell, Mark Strong, Jim
Sturgess, Ed Harris, Saoirse Ronan, Dragos
Bucur, Alexandru Potocean, Zahary Baharov
Drama, založené na skutečné události z roku 1940, popisuje útěk mezinárodní skupinky vězňů z ruského gulagu. Uprchlíci se
vymaní ze sevření nelítostné sibiřské zimy,
projdou oblastí jezera Bajkal a překročí
Transsibiřskou magistrálu. Před sebou
však mají ještě mnohem krutější zkoušky
lidské odolnosti a vůle, poušť Gobi, Himálaje a Tibet. Zachrání se až po 4.000 mílích
v Indii.
Vstupné: 40 Kč

SOBOTA 14. 5. – od 21.00
VÝROČNÍ AKCE Jungle Night numero 55.
Tentokrát s kapelou LIVeLECTRONICS ve
složení: bicí, perkuse, basa, 2 kytary, flétna
a zpěv + dj projekt RANNÍ CHRCHEL, dále
s dvojicí djs z uskupení SUBMISSIONSQUARE + guest´s
Vstupné: do 21.00 za 55 Kč poté 80 Kč
ČTVRTEK 19. 5. – od 20.00
KLUBOVÉ KINO- ozvěny Ekofi lmu
MISSION POSSIBLE, PLETAČI, ŠITKREDIT
Příspěvek: 40 Kč
PÁTEK 20. 5. – od 20.00
HUDEBNÍ VEČÍREK
D.O.P. - metalcore/Ždár n. Sázavou
Jet Stream - crossover-hardcore/Jihlava
Aluminium - crossover-nu-metal/
Humpolec/Pelhřimov
Sensitive Hate - metal/radioactive-metal/
D. Rožínka
Extinction - death metal/Polička
Vstupné: 80 Kč

PÁTEK 6. 5. – od 20.00
JAZZOVÉ SETKÁNÍ
Vojtěch Eckert trio & Dana Vrchovská
Dana Vrchovská - zpěv, Vojtěch Eckert
- piano, Petr Dvorský - kontrabas, Tomáš
Hobzek - bicí
Vstupné: 120,-/80 KčS

SOBOTA 21. 5. – od 21.00
Hip-hop city Polička vol. 1
P.K.S., Patrik Čawo, Teik, Carlloss, Martin
K., M.D.B. +Skopi /Polička/ El-komandos,
Fifa + Dod /Litomyšl/, DJ Fash, DJ Simi.
Rap/hip hop/ beatbox show/ beatmaking/
freestyle battle
Vstupné 50 Kč

PÁTEK 13. 5. – od 19.00
BENEFICE PRO ZSŠ BYSTRÉ
Vystoupí - děti ZŠS Bystré, Walda gang,
Motorest band, Vítkovo kvarteto
Vstupné: 120,-Kč předprodej Kubát, IC Bystré, na místě 170,-Kč

Bluegrass v klubu
Po skončení úspěšného bluegrassového večera
sedíme v Divadelním klubu s Blankou Preisslerovou, zpěvačkou a basistkou skupiny Dostavník
a ptám se jí:

Kolik let už zde bluegrassové večery existují?
Myslím, že 6 let.

Odkud se vzali Preisslerovi v Poličce?
Z Brna, ale my už v Poličce nejsme, teď bydlíme
na Svaté Kateřině. Jinak jsme tu od roku 1993, kdy
jsme přijeli za prací a také jsme chtěli vypadnout
z Brna.

Osobně se domnívám, že přibývá návštěvníků
i kvality. Co mi povíš k dnešním skupinám?
Snažili jsme se vybrat kapely, které hrají různou,
ale akustickou muziku, nejen bluegrass. Takže
padla volba na bluegrassový Flastr, folkové 4Zdi,
pak jsme hráli my a nakonec smršť The Lazy Pigs
„poličského“ Daltona.

Boris je známá poličská osoba (ředitel „ZOUváku“), ty jsi kde?
Já jsem v Litomyšli v nemocnici.

Dostavník je kapela…
…která existuje od roku 1998 a v současné podobě hrajeme pátý rok.

Blugrassové večery v Poličce začal pořádat
Libor Hromádka, nebo vy?
My jsme původně hráli spolu v kapele „Počkejte“
a pořádali jsme je jako kapela zaštítěná Liborem.
Pak se ale naše cesty rozešly a Libor teď pořádá
podzimní večery „Modrá je dobrá“ a my ty jarní.

Jak jste se dali dohromady?
Na inzerát na takovém specializovaném webu,
který je zaměřený na bluegrassovou muziku.
To je zajímavé. Co vaše nové CD?
Jde spíše o demo určené k prezentaci kapely.
Nahrávali jsme ho na Seči ve studiu BENAS. Další
informace o nás mohou případní fandové najít na
www.dostavnik.euweb.cz.
Tvoje dojmy z dneška?
Měla jsem obrovskou radost z narvaného sálu
a ohlasu na všechny kapely. Na závěr bych ráda
všechny příznivce akustické muziky pozvala na
3. ročním festivalu na hradě Svojanov, který proběhne v sobotu 23. července 2011.
Díky za noční rozhovor a organizační úsilí vám
i Liborovi.

Blanka Preisslerová
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Dotazovatel P. Erbes

Kulturní
kalendář
KAM DNES ?
V POLIČCE...

1. 5.
2. 5.
3. 5.

4. 5.

5. 5.

6. 5.
9. 5.
10. 5.
11. 5.

12. 5.

13. 5.

14. 5.

15. 5.

16. 5.
17. 5.
18. 5.

#

19. 5.

Čas
19.00
9.30
19.00
8.15
9.00
10.00
19.00
8.00
10.00
17.00
18.00
15.00
19.00
20.00
19.00
20.00
9.30
16.00
9.00
15.00
17.00
18.00
18.00
19.00
15.00
15.00
19.00
16.45
17.20
18.00
20.00
20.00
10.00
16.00
21.00
14.00
15.00
16.00
9.30
9.00
19.00
8.00
10.00
17.00
18.00
19.00
10.00
15.00
19.00
20.00

Název akce - popis
Čtení Máje v parku
Fitmatami (cvičení pro maminky s dětmi)
Lucie Bílá s klavírním doprovodem Petra Maláska
Fimfárum - Do třetice všeho dobrého - �lm. představení pro školy
Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
Fimfárum - Do třetice všeho dobrého - �lm. představení pro školy
Fígl - divadelní představení Divadla Ungelt v Praze
Na vlásku - animovaná hudební komedie pro školy
Na vlásku - animovaná hudební komedie pro školy
Fitness cvičení pro ženy
Miloš Kratochvíl - čtení pro děti i rodiče
Drobci (tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi)
Fimfárum - poslední část �mfárovské trilogie s pohádkami Jana Wericha
Klubové kino - Útěk ze Sibiře
Robert Křesťan a Druhá tráva - koncert známé české bluegrassové kapely
Jazzové setkání - Vojtěch Eckert trio a Dana Vrchovská
Fitmatami (cvičení pro maminky s dětmi)
Můj skřítek
Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
Tvořivá dílna pohádkového malování (pro rodiče s dětmi 2- 4 let)
Fitness cvičení pro ženy
Táňa Kubátová - autorské čtení
Pojďme na Martinů fest
Obřad - �lm inspirovaný skutečnými událostmi s A. Hopkinsem
Drobci (tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi)
Pohlazení pro maminky
Černá labuť - �lm je zasazen do prostředí newyorské baletní scény
Martinů fest 2011 - pietní akt u hrobu B. Martinů
Martinů fest 2011 - vernisáž výstavy Petra Hejného
Martinů fest 2011 - Zahajovací koncert (Kvarteto Apollon a Wenzel Grund)
Milan Kohut - Večer časopisu Psí víno
Bene�ce pro ZSŠ Bystré - Walda gang, Vítkovo kvarteto, Motorest band
Putování za skřítkem Vítkem
Vernisáž výstavy Divadlo žije!
Jungle night
Vernisáž výstavy Divadlo žije! pro děti - výtvarná dílna, divadlo
Ošklivé kačátko - divadlo pro děti
Koncert duchovní hudby k poctě Antonína Dvořáka
Fitmatami (cvičení pro maminky s dětmi)
Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
Martinů fest 2011 - Trio Frederic
Odcházení - �lm Václava Havla pro střední školy
Odcházení - �lm Václava Havla pro střední školy
Fitness cvičení pro ženy
Krásy východních Čech - cestovatelská beseda
Odcházení - příběh o zlomovém bodu v lidském životě
Martinů fest 2011 - Gentlemen Singers - výchovný koncert pro školy
Drobci (tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi)
Martinů fest 2011 - Gentlemen Singers
Klubové kino - MISSION POSSIBLE, PLETAČI, ŠITKREDIT

Místo konání
park, u sochy B. Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Tylův dům
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
čítárna Městské knihovny
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ MOZAIKA
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
čítárna Městské knihovny
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
hrob B. Martinů
Tylův dům
Tylův dům
salonek restaurace Pivovar na nám.
Divadelní klub
SVČ MOZAIKA
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
CBM
Kostel sv. Jakuba v Poličce
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
čítárna Městské knihovny
KINO Tylův dům
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub

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

květen 2011

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DST
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DST
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ MOZAIKA POLIČKA
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Náš Martinů o. s.
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Masarykova ZŠ
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
TD a Město Polička
www.tyluvdum.cz
TD a Město Polička
www.tyluvdum.cz
TD a Město Polička
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
DST
www.divadelniklub.cz
SVČ MOZAIKA POLIČKA
www.mozaika-policka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
DST
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městská knihovna + CBM
www.knihovna.policka.org
Chrámový sbor
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
TD a Město Polička
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
TD a Město Polička
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
TD a Město Polička
www.tyluvdum.cz
Ekocentrum Skřítek Polička
www.ekocentrumskritek.cz

Kulturní
kalendář
KAM DNES ?
V POLIČCE...
Centrum Bohuslava Martinů

19.00 Martinů a pantomima - představení Radima Vizváry a jeho studentů
20.00 Hudební večírek
21. 5. 20.00 Hip-hop city Polička vol. 1
22. 5. 19.00 Martinů fest 2011 - Závěrečný koncert (Čeští komorní sólisté)
23. 5. 9.30 Fitmatami (cvičení pro maminky s dětmi)
24. 5. 9.00 Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
16.00 Šikana-strašák, kterého bychom se neměli bát! (přednáška)
19.00 Králova řeč - příběh o koktajícím britském panovníkovi se stal �lmem roku
25. 5. 17.00 Fitness cvičení pro ženy
26. 5. 15.00 Drobci (tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi)
27. 5. 9.30 Zdravé vaření pro celou rodinu (praktický seminář)
12.00 Poličské rockoupání 2011
18.00 Mašek/Martinů - koncert a slavnostní prezentace nového CD klavíristy M. Maška
19.00 Tvořivý večer pro ženy
28. 5. 10.00 Poličské rockoupání 2011
29. 5. 14.00 Dětský den s večerníčkem
30. 5. 9.30 Fitmatami (cvičení pro maminky s dětmi)
31. 5. 9.00 Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
16.00 Tvořivá dílna pohádkového malování (pro rodiče s dětmi 3-7 let)
2. 6. 18.00 Máma mezi Marťany - vynes odpadky, sněz brokolici - kdo potřebuje maminky?
4. 6. 14.00 Slavnostní zakončení akce na podporu předčasně narozených miminek
19.00 -24.00 Čas pro neobyčejné zážitky
6. 6. 19.00 Večer s Jiřinou Bohdalovou a Petrem Jandou
7. 6. 19.00 Autopohádky - animovaný povídkový �lm natočený na motivy knížky J. Marka
8. 6. 19.00 Mr. Nice - autobiogra�cký příběh o dovozci marihuany v 60. letech

30. 4. - 4. 9.
1. 5. - 31. 5.
2. 5. - 3. 6.
9. 5. - 25. 9.
13. 5. - 31. 5.
14. 5. - 24. 9.

Název akce - popis
Kolekce obrazů z pokladnice České spořitelny - obrazy krajinářů Vysočiny
z pobočky České spořitelny v Poličce
Stěna pro jedno dílo - fotogra�e Josefa Sotony
Magdaléna Dolejšová... a teď něco jihého: OBRÁZKY.
Kolovrátek života - drobná tematická výstava o zvyklostech a pověrách
spojených s životem člověka
Výstava Petra Hejného - doprovodná akce Martinů festu 2011
Divadlo žije! - výstava, která vás zavede do kouzelného světa divadla

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLIČKA
vás zve na

Pohlazení pro maminky
básničky a písničky ke Dni matek
Datum: čtvrtek 12. 5. 2011
Místo: Centrum Bohuslava Martinů
Čas: 15.00 hod.

Divadelní klub
Divadelní klub
kostel sv. Jakuba
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
areál koupaliště Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
areál koupaliště Polička
areál ZŠ Masarykovy v Poličce
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
město Polička
Tylův dům
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům

Městské muzeum
a galerie Polička a Pontopolis o.s.
Městské muzeum
a galerie Polička a Pontopolis o.s.
DST
DST
TD a Město Polička
MaTami o.s.
MaTami o.s.
MaTami o.s.
Tylův dům
MaTami o.s.
MaTami o.s.
MaTami o.s.
DST
Městské muzeum a galerie Polička
MaTami o.s.
DST
SVČ MOZAIKA POLIČKA
MaTami o.s.
MaTami o.s.
MaTami o.s.
Tylův dům
MaTami o.s.
Městské muzeum a galerie Polička
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům

Místo konání

Pořadatel akce

Městská galerie v barokní radnici
Centrum Bohuslava Martinů
vestibul Městské knihovny

Městské muzeum a galerie Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Městská knihovna

www.cbmpolicka.cz
www.cbmpolicka.cz
www.knihovna.policka.org

Centrum Bohuslava Martinů
přísálí Tylova domu
Centrum Bohuslava Martinů

Městské muzeum a galerie Polička
TD a Město Polička
Městské muzeum a galerie Polička

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

Centrum Bohuslava Martinů

www.cbmpolicka.cz
www.cbmpolicka.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.matami.webnode.cz
www.matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.matami.webnode.cz
www.matami.webnode.cz
www.rockoupani.cz
www.cbmpolicka.cz
www.matami.webnode.cz
www.rockoupani.cz
www.mozaika-policka.cz
www.matami.webnode.cz
www.matami.webnode.cz
www.matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.cbmpolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

Kontakt, informace, rezervace

Pozvání modelářskou soutěž
Letecko-modelářský klub Litomyšl pořádá již třetí ročník soutěže pro volně létající
modely letadel s názvem Memoriál bratří Klejchů. Akce, která navazuje na dobrou tradici
z 80. let minulého století, se uskuteční 7. května na letišti Aeroklubu Polička. Začíná se
v 8.00 a skončí zřejmě v 15.00.
Vjezd na soutěžní plochu bude označen směrovkami na komunikaci od Poličky i od Litomyšle. Vedení letiště si nepřeje, aby vozidla vjížděla do areálu plochy letiště u budov.
Přejeme návštěvníkům a soutěžícím pěkné počasí. Na májovou akci srdečně zvou
členové Letecko-modelářského klubu Litomyšl.
Jindřich Krčmář

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

#

20. 5. 14.00 -18.00 Pantomima v ulicích

květen 2011

Vladimír Šindler (1891 – 1961)
V polovině dubna jsme si připomněli 50. výročí úmrtí malíře a grafika Vladimíra Šindlera.
Narodil se 1. července 1891 v moravských
Morkovicích. Jeho otec byl nájemcem jednoho
z pěti morkovických hostinců – U Zlatého kola.
Roku 1895 se rodina Šindlerových přestěhovala
do Švábenic u Vyškova. V r. 1903 začal Vladimír
studovat na reálce v Kroměříži – chtěl být architektem – ovšem od r. 1907 přešel po rozhodnutí
svého otce na studia na učitelský ústav. Dospívajícího studenta velmi ovlivňovalo kroměřížské
kulturní prostředí a výrazněji se začal zajímat
o výtvarné umění, zvláště pak o kresbu. Zde se
seznámil s Petrem Pištělkou, tehdy studujícím
Akademii výtvarných umění. Po studiích začal
učit v Pačlavicích a později v Dědkovicích, kde
působil až do roku 1921. Šindler velmi obdivoval
dílo malíře Antonína Slavíčka a zatoužil poznat
kraj jeho působení – Vysočinu a Kameničky.
Slavíčkova tragická smrt v r. 1910 Šindlera bolestně zasáhla a od té doby stále více toužil po
poznání Vysočiny.
V r. 1916 se seznámil s nakladatelem Josefem
Floriánem (1873 – 1941) ze Staré Říše. Ten brzy
poznal Šindlerovo zaujetí pro výtvarnou literaturu i jeho tvůrčí schopnosti a darem mu věnoval kolekci dlátek a nožů. S nimi v r. 1916 Šindler
vytvořil své první linoryty, otištěné r. 1917 ve
Florianových sbornících Nova et vetera.
Od léta 1920 vytvářel kresby na Drahanské
vrchovině a Boskovicku, v srpnu téhož roku
se přestěhoval na Vysočinu. Střídavě pobýval
v Pusté Rybné, na Damašku a v Borové. V tomto
období vytvořil několik olejomaleb. Návrat na
Hanou netrval dlouho. Zdejší krajina nedávala
Šindlerovi dostatek nápadů pro jeho tvorbu,
a proto se na konci r. 1920 vrátil na Vysočinu
– do Poličky.
V následujícím roce se oženil s Růženou Trnkovou a společně se odstěhovali do Korouhve,
kde Šindler od podzimu 1921 získal učitelské

místo. Velmi ho zaujala místní krajina, což
dokazuje řada jeho dřevorytů. Jeho dílem jsou
také ucelené grafické cykly s náměty z Vysočiny.
Řadu vysočinských motivů vyryl také pro časopis Od Trstenické stezky, se kterým ve 20. letech
spolupracoval. Výhradně kresbě tužkou se Vladimír Šindler věnoval od r. 1930.
V roce 1937 se manželé Šindlerovi odstěhovali
do Poličky, o rok později pak do Borové, kde
Vladimír působil od listopadu 1938. Zde jeho
tvorba vyvrcholila v letech 1939 až 1947. Vrátil
se do Korouhve, kde od r. 1949 žil na trvalém
odpočinku.
Roku 1951 navštívil v doprovodu lékaře
MUDr. V. Zapletala rodné Morkovice, kde za den
pobytu nakreslil zámek a lipovou alej u rybníka
Ovčáčku. Jeho hostitelkou byla Ludmila Halamová, jíž tyto kresby daroval.
V té době již Vladimír Šindler trpěl arterosklerózou, takže postupně již nedokázal v ruce udržet ani tužku. V r. 1959, kdy jej postihla mozková
příhoda, přestal tvořit úplně. Zemřel 15. dubna
1961 ve věku 70 let.
Největší díl tvorby Vladimíra Šindlera zabírají kresby měkkou tužkou s přírodními motivy.
Sám při jedné příležitosti řekl: „Každé místo
v určitou hodinu má svou krásu. Opozdíš-li se,
uteče.“ Tvořil dřevoryty, dřevořezy, grafické
listy, kamenotisky a akvarely. Pro své blízké
přátele a známé vytvořil několik velmi zdařilých
Ex libris. První výstavu svých děl pořádal již v r.
1918 v Ivanovicích na Hané. Později se účastnil
řady výstav moravských malířů a v Poličce
vystavoval každoročně od roku 1941. Městská
galerie v Poličce instalovala v r. 1971 jeho díla,
dodaná malířovým synem, grafikem Jiřím
Šindlerem (*1922 v Poličce) a vnučkou Kateřinou Červenkovou, rozenou Vondrovicovou
(*26. 5. 1952 v Poličce).
Kropáček Ivan

E-mailové poradenství na Lince důvěry
V minulém roce oslavila Linka důvěry Ústí nad
Orlicí své 15. narozeniny. V roce 2011 i nadále nabízíme a poskytujeme telefonickou krizovou pomoc
všem lidem, kteří se potýkají s nějakým trápením,
v nepřetržitém provozu.

Od 1. března 2011 jsme naši činnost rozšířili
o novou sociální službu. Jedná se o poradenství po
e-mailu. Na pracovníky linky důvěry se můžete nově
obracet s jakýmkoliv problémem či trápením na
e-mailovou adresu: napis@linkaduveryuo.cz Pracovníci, kteří na vaše e-maily odpovídají, jsou absolventy specializovaného kurzu Internetové poradenství. Odpověď na e-mail je zpracována v nejbližším
možném termínu podle kapacity zařízení (odpověď
zasíláme nejpozději do 4 pracovních dnů).
Novou službu poskytujeme bezplatně. Posláním
e-mailového poradenství je umožnit lidem v nepříznivé životní situaci dosáhnout na bezplatné poradenství po e-mailu, které jim pomůže prostřednictvím
poskytnutých informací řešit jejich obtížnou situaci.
E-mailové poradenství může sloužit jako první kontakt klienta s pomáhajícími službami. Požádáte-li
o pomoc, kterou vám v rámci možností e-mailového
poradenství nebudeme moci poskytnout, odkážeme
a podáme vám kontakt na další odborníky, kteří vám
problém pomohou vyřešit. Více o činnosti e-mailové
poradny naleznete na našich webových stránkách:
www.linkaduveryuo.cz.
Výhodami e-mailové poradny je její snadná
dostupnost, anonymita klienta, nulové náklady za
využití služby.
Rychlý kontakt:
Telefonickou krizovou pomoc poskytujeme na
čísle 465 52 42 52.
E-mailové poradenství poskytujeme na: napis@linkaduveryuo.cz.
Luďka Řeháková,
vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Řádková inzerce
RD Polička, ulice Hegerova. Nabízím prodej RD 6+2, nemovitost je v dobrém technickém
stavu.
Celková plocha pozemku činí 497 m 2, z toho
zastavěná plocha a nádvoří 117 m 2. IS: obecní
vodovod, elektřina 220+380V, plyn, kanalizace, vytápění domu je ústřední plynem nebo na
tuhá paliva, ohřev vody elektrickým bojlerem.
K domu náleží i garáž s malou dílnou, nově byly
nainstalovány předokenní rolety.
Zahrada kolem nemovitosti je osázená
okrasnými dřevinami a pečlivě udržovaná.
V zadní části zahrady je udírna s posezením.
Tel.: 737 675 509
•
Prodám byt 1+1 v OV v Poličce. Výměra
bytu 46 m 2. Byt je v přízemí. Okamžitě k nastěhování, cena dohodou. Tel.: 737 001 341.
•
Prodám menší zemědělskou usedlost
(statek) v obci Oldříš nedaleko Poličky. Ihned
k bydlení, velký pozemek. Cena 995 000 Kč.
Tel.: 604 12 68 16
•
Prodám stavební parcelu v obci Oldříš.
Dobré místo, kousek od silnice. Cena 200,-Kč za
metr čtvereční. Tel.: 604 126 816
•
PRONAJMU BYT 3+1. Sídliště Hegerova.
Tel.: 732 410 379
•
Pronajmu byt 1+1 i s nábytkem v Bořinách
u Poličky, č. 859/c. Je to velký byt s balkónem. Nájem 5 400 Kč. Mob.: 731 466 485, tel.:
461 722 304.
•
Sháním podnájem garáže nebo skladu
v Poličce. Nabídněte. Tel.: 731 506 249
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých komínů, čištění komínů, opravy
žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel.:
731 506 249, 464 620 162 po 19. hodině
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou.
Zvýšení životnosti střech! Tel.: 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině
•
Nabízím klempířské, pokrývačské a zámečnické práce. Klempířství Jiří Zahálka,
Zákrejsova 540, Polička, tel.: 720 269 148, strechyzahalka@seznam.cz.
•
Provádím zednické práce, opravy komínů, nátěry střech, zateplování domů,
rekonstrukce bytových jader, obklady,
dlažby za rozumnou cenu. RS interier, Zákrejsova 318, Polička. Tel.: 773 691 068
•
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, tel.: 773 602 224.
•
Prodám masérské lehátko, kovové nohy=velká nosnost, koženkové čalounění, výškově nastavitelné. Tel. 603 263 332.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň, tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan Fajmon, tel.: 603 782 573.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Program Centra Bohuslava Martinů na květen
Připravilo
Městské
muzeum a galerie Polička, Městská
knihovna Polička, Pontopolis
o. s., Náš Martinů o. s., MaTami
o. s. a poličští ochotníci…
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 jsou představeny
obrazy Oty Bubeníčka, Františka Bukáčka, Gustava
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…
KOLOVRÁTEK ŽIVOTA
- drobná tématická výstava o zvyklostech
a pověrách spojených s životem člověka
9. května - 25. září 2011 - ve třídě Bohuslava
Martinů
Výstava představí malým i velkým návštěvníkům
průběh života člověka od jeho narození až do smrti.
Ve školních lavicích třídy Bohuslava Martinů se vrátí
o století zpátky a dozvědí se, jaké tradice byly spojené s příchodem dítěte na svět, co obnášely křtiny, zásnuby nebo svatba, ale také jak lidé prožívali odchod
svých nejbližších ze světa. Výstava odhalí, k čemu
sloužil povian, májka, čepení nebo karkulka a představí zajímavé předměty ze sbírek muzea, které byly
ještě v nedávné minulosti úzce provázány s životem
člověka v jeho všedních i svátečních dnech.
POJĎME NA MARTINŮ fest - další pořad
v rámci přednáškového cyklu Pojďme na Martinů,
tentokrát v podobě pozvánky na Martinů fest 2011.
Středa 11. května 2011 od 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce.
Pořádá o. s. Náš Martinů. Vstup zdarma.
DIVADLO ŽIJE!
- výstavní a kulturně-divadelní projekt
začíná již 14. května 2011 zahájením stejnojmenné výstavy v Centru Bohuslava Martinů
v Poličce
Výstava vás zavede do kouzelného světa divadla
Bohuslava Martinů. Rozmanitou operní a baletní
tvorbu představí vystavené kostýmové návrhy, nákresy a prostorové modely scén, fotografie z představení, ale i skutečné kostýmy. Část výstavy je věnovaná dlouholeté tradici ochotnického divadla v Poličce,
neboť v sále, kde je výstava instalována, se divadlo
skutečně hrálo a malý Martinů sem chodil se svým
otcem na divadelní zkoušky a představení.
Vernisáž se koná v sobotu 14. května 2011
v 16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.
Velké zmatení nastane hned při zahájení výstavy,
neboť kdo je kdo, kdo je čím a co se vlastně před
115 lety událo, nevědí ani sami aktéři, kterými jsou
ochotničtí muzejníci a muzejničtí ochotníci…
Součástí výstavy bude divadelní herna pro děti
i dospělé, kde se prostřednictvím tvořivých aktivit
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seznámí se zákulisím divadla i vším, co je spojené
s činohrou, loutkoherectvím a scénografií. Vyzkouší
si rozmanité kostýmy a ocitnou se v roli kulisáka,
osvětlovače, scénografa nebo herce na jevišti a nahlédnou tak pod pokličku divadelního umění.
Hravá část výstavy bude zahájena v neděli
15. května 2011 ve 14.00 hod. formou odpoledního programu s tvořivými dílnami a divadelním představením Ošklivé kačátko v podání Štěpánky Glogarové a Jany Kollertové. Pohádka
plná písniček vypráví o tom, jak se jednoho krásného
dne narodí „ošklivé kačátko“. Má sourozenců, že by
je ani nespočítalo a maminku, která má pod křídlem
plno rad do života. Brzy však pochopí, že nepatří
mezi oblíbence dvora. Proto „Běží a běží, přes pole
uniká, neví kdo a čí je a kam vlastně utíká…“ Najde
na konci své cesty, svůj skutečný domov?

a polky, Motýli a rajky a čtyř vtipných přídavků včetně světové premiéry Vítězného pochodu sportovního klubu R.U.R v Poličce. Koncert a slavnostní
prezentace nového CD klavíristy Michala
Maška se uskuteční v pátek 27. května 2011
od 18.00 hod. v hudebním sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Součástí prezentace
bude beseda a promítání doprovodného materiálu
o vzniku projektu. Koncert se koná pod záštitou
předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
Miroslavy Němcové.
Drobná výstava Mamut a jeho lovci, která
byla k vidění na chodbě Centra Bohuslava Martinů od 1. do 24. dubna, představila výtvarné práce
dětí a žáků, kteří zavítali na výstavu Šaty dělaj´
pračlověka a své zážitky a představy o životě lovců
mamutů výtvarně ztvárnili. Celkem bylo do soutěže
přijato 293 kreseb, maleb a prostorových objektů,
ze kterých byly v závěru měsíce vybrány a oceněny
ty nejzdařilejší. Do soutěže se zapojily nejen děti
místních mateřských a základních škol, ale také žáci
ze vzdálenějších měst a obcí. Výsledky soutěže:
Kategorie A:
1. místo - kolektivní práce dětí z MŠ Luční - třída C, Polička
2. místo - kolektivní práce dětí z MŠ Borová
3. místo - Eliška Hásková, Červený Kostelec
Kategorie B:
1. místo - kolektivní práce žáků 5. ročníku ZŠ Na
Lukách, Polička
2. místo - Milan Hamerský, ZŠ Rovečné
3. místo - Matěj Brokl, ZŠ Na Lukách, Polička
Kategorie C:
1. místo - František Sedláček, ZŠ Jimramov
2. místo - Aneta Ressová, ZŠ Jihlava
3. místo - Alena Zemanová, ZŠ Jihlava

PANTOMIMA NEJEN V ULICÍCH…
V rámci projektu Divadlo žije! se v pátek
20. května 2011 uskuteční akce Pantomima
nejen v ulicích. Po celý den budete mít příležitost
setkat se v poličských ulicích tváří v tvář s mimy,
studenty Hudební a taneční fakulty AMU. Pod
vedením jejich učitele a mima - Radima Vizváry,
vás také provedou komponovaným večerem
MARTINŮ a PANTOMIMA, kde pětice mimů
předvede umění čisté pantomimy na motivy skladeb
Bohuslava Martinů. Současně uslyšíte přednášku
PhDr. Ladislavy Petiškové na téma Pantomimické
umění jako inspirační zdroj tvorby Bohuslava Martinů. Večerní akce se uskuteční v pátek 20. května 2011 od 19.00 hod. ve velkém
výstavním sále Centra Bohuslava Martinů
v Poličce. Pořádá o. s. Pontopolis ve spolupráci
s Hudební a taneční fakultou AMU.
MAŠEK - MARTINŮ
Jeden z nejlepších českých klavíristů současnosti
Michal Mašek realizoval v únoru unikátní projekt
pro EMI classics – nahrávku recitálu z děl Bohuslava
Martinů spolu s luxusní ilustrovanou publikací skladatelových kreseb pod názvem MAŠEK/MARTINŮ.
Jedinečnost projektu spočívá jak ve formátu publikace vázané v látce, jednotlivě číslované, tak ve
výběru doposud nepublikovaných skladatelových
kreseb. Knížka tak tvoří ucelený výběr a skvěle doplňuje nahrávku recitálu - Sonáty pro klavír, Etudy

Stěna pro jedno dílo v květnu představí fotografie Josefa Sotony. Výběr z tvorby je k vidění od
1. do 31. května 2011. Vstup volný.
Připravujeme na červen:
12. ročník noční prohlídky města Poličky
s názvem Čas pro neobyčejné zážitky se uskuteční první červnovou sobotu 4. června 2011.
Těšit se můžete na bohatý program nejen v Centru
Bohuslava Martinů.

Recyklohraní šetří životní prostředí
Žáci naší školy se díky projektu Recyklohraní dovídají zajímavosti o recyklaci odpadů a mají možnost
přímo třídit drobné vysloužilé spotřebiče. Škola loni
předala k recyklaci také staré televize a monitory
z počítačové učebny. Nyní můžeme přesně vyčíslit,
kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin
a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí,
stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti
ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci
žáky vytříděných elektrozařízení v rámci projektu
Recyklohraní.
Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří
tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního
automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla
analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž zpracování iniciovala
společnost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro
životní prostředí přínosný.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální

recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému
zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly
prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy
v loňském roce vytřídili 14 televizí a 8 monitorů.
Tím jsme uspořili 3 kWh elektřiny, 65 litrů ropy,
16 485 litrů vody a 148 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1 t CO2
ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 3 t“.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně
ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou
to impozantní čísla.
Přestože studie byla zaměřena pouze na televize
a monitory, přínos pro životní prostředí představuje
recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů.
Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektrospotřebiče
nevyhazují do směsného odpadu nebo dokonce do
přírody, ale nosí je do sběrného dvora.
Mirka Zrůstová,
Speciální základní škola Polička

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

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.
Cvičitelka: Mgr. Dana Matejsková.

hledat cestu seberealizace. Využijeme různé výtvarné techniky a společně zažijeme zajímavý večer.
Přihlašujte se přes SMS na tel: 777 619 234. Počet
míst omezen.
Povede: Majka Mitášová (arteterapeut)
Tvořivá dílna pohádkového malování
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 3 - 7 let
31. 5. 2011 (úterý) od 16.00
Děti berou výtvarnou činnost jako způsob objevování okolního světa a zároveň jako zajímavou
a podnětnou hru.
Povede: Majka Mitášová

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.
Vede: Mgr. Hana Dalíková
Fitness cvičení pro ženy
každou středu 17.00 - 18.00
Pravidelné fitness lekce, které jsou koordinačně
nenáročné.
Cvičitelka: Mgr. Dana Matejsková.
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.
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.
Vede: Mgr. Hana Dalíková
Ostatní přednášky, semináře a dílny
Tvořivá dílna pohádkového malování
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 2 - 4 let
10. 5. 2011 (úterý) od 15.00
Na téma Kouzelné bubliny. Budeme si hrát s bublinkami, bublifuky, kuličkami a barvami. Budeme
foukat, tiskat a společně se bavit.
Povede: Lenka Kunčíková
Šikana - strašák, kterého bychom
se neměli bát!
Povídání určené rodičům, ale i těm, které dané
téma zajímá
24. 5. 2011 (úterý) v 16.00
V současné době je to stále se více rozrůstající
problém, před kterým bychom neměli zavírat oči,
ale naučit se mu postavit zpříma.
Povede: Lenka Kunčíková (preventista sociálně-patologických jevů)
Zdravé vaření pro celou rodinu
Potraviny čistící organizmus, vliv zdravých potravin na správný vývoj člověka.
Pro rodiče s dětmi
27. 5. 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

Slavnostní zakončení akce na podporu předčasně narozených miminek v Perinatologickém
centru v Hradci Králové a NEJEN TO!
Láska je maličký kamínek v dlani (z knihy Lubomíra Müllera Láska je všechno, láska je nic)
4. 6. 2011 (sobota) od 14.00
Pro nastávající rodiče, rodiče s dětmi a milovníky
dětských knížek a ilustrací
Program:
• Ivana Antalová, zakladatelka sdružení BabyKlokánci bude vyprávět o svém mateřství,
pomoci rodičům nedonošeňátek, představí
novou knihu Bonding - radostná cesta k porodu, jejíž je spoluautorkou.
• Spisovatel Lubomír Müller, autor předmluvy
ke knize Bonding, přečte ukázku ze svého
nového románu PŘÍBĚH SÁRY WITTENSBERGOVÉ.
• Alena Vorlíčková představí projekt Pohádky
pro společné čtení na podporu čtenářství
u dětí, které čtení bolí.
• Vyhodnocení ilustrátorské soutěže a poděkování dětem z Dětského domova v Poličce
za pomoc BabyKlokánkům. Děti odmění
Martina Tichá, šéfredaktorka webu Maminky
maminkám.
• Neformální posezení, beseda, autogramiáda.
• Výstava soutěžních obrázků dětí z dětského
domova a ilustrací známé pražské výtvarnice
Magdy Štajnerové k pohádce pro společné čtení Červená krabička.
• Výstava knížek, DVD a CD spisovatele, hudebního skladatele, režiséra, cestovatele Lubomíra Müllera, pohádek pro společné čtení
Aleny Vorlíčkové, obrázků, hraček a šperků
Magdy Štajnerové.
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 webových stránkách
www. matami.webnode.cz
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Tvořivý večer pro ženy
Arteterapeutický večer pro ženy nejen na MD
27. 5. 2011 (pátek) v 19.00
Přijďte uvolnit své pocity potlačované každodenními povinnostmi a stereotypem, můžeme společně

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Radnice známá, ale
nepoznaná podruhé
V sobotu 16. dubna proběhlo v poličské barokní
radnici slavnostní zahájení nové sezóny v galerijních expozicích s názvem Radnice známá, ale
nepoznaná.
Na návštěvníky čekal bohatý program, v jehož
rámci měli možnost prozkoumat známá i méně
známá zákoutí poličské radnice a prohlédnout
si skvosty galerijních sbírek. Akce navázala na
úspěšný loňský rok a letos se tak uskutečnil již její
druhý ročník.

I tentokrát byly pro zájemce připraveny po celé
sobotní odpoledne a část večera speciálně oživené
prohlídky po expozicích starého umění, jimiž je
mistrně provedli postavy z obrazů i samotní umělci v dobových kostýmech. Návštěvníci měli jedinečnou příležitost seznámit se s jejich poutavými
příběhy a navrátit se tak do časů dávno minulých.
I v letošním roce je hned v prvním a druhém
sále přivítali renesančně odění šlechtici z rodu Hohenemsů. Svůj životní příběh jim přiblížil samotný
Jakub Hannibal I. se svou chotí Hortensií a rovněž
jejich syn Kašpar, jenž si trpce postěžoval na trampoty se svým nezdárným synem.
V dalším sále se již návštěvníci přenesli do
doby novější, do 19. století, kde se ohnivě rozpovídal o svém uměleckém talentu a osudech sochař
a slavný poličský rodák Vojtěch Eduard Šaff. Nově
oproti loňskému roku vystoupil malíř Antonín Machek, jenž přiblížil svůj nelehký úděl portrétisty
měšťanů. Posledním místem, kam návštěvníci
zavítali v rámci oživených vstupů, byla kaple sv.
Františka Xaverského. Zde na ně již čekal děkan
Karel Nepauer, jenž je seznámil nejen s historií
samotné kaple, kterou sám vysvětil, ale rozpovídal
se i o „zlatém věku města“, tedy o období 18. století,
kdy Polička zažívala svůj největší hospodářský
a umělecký rozmach.
V expozici moderního umění ve druhém patře
radnice čekal i letos na zájemce speciální výtvarný program, v jehož rámci měli především malí
návštěvníci možnost seznámit se prostřednictvím
plnění drobných tvořivých úkolů s vystavujícími
autory a samotnými díly. Čekalo na ně celkem
11 úkolů, po jejichž absolvování získali drobnou
odměnu z truhly od Julietty, ústřední postavy stejnojmenné opery Bohuslava Martinů. Pro dospělé
byly připraveny speciální tištěné průvodce s medailonky o životě a tvorbě vybraných umělců, jež je
provedly po expozici moderního umění.
Ani letos nechyběla možnost prohlédnout si
s povolaným odborníkem kolekci grafických listů
významných grafiků Jiřího a Vladimíra Šindlera, Bořivoje Borovského či Ludmily Jandové, za
normálních okolností nepřístupnou v galerijním
depozitáři.
Vedle oživených prohlídek vzbudily i tentokrát
největší ohlas ty části poličské radnice, kam se
návštěvníci běžně nedostanou. Možnosti vystoupat až do nejvyšše položených míst radnice – do
radniční věže – opět využilo hned několik desítek
návštěvníků. Zde si mohli prohlédnout nádherný
hodinový stroj. Ti odvážnější rovněž sestoupili po
žebříku do jinak nepřístupné komory nad gotickou
kaplí.
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Letem Jedním světem
V rámci mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět proběhlo v Poličce týdenní
promítání dokumentů pro školy i veřejnost. Pro
letošní rok jsme připravili dvě zásadní novinky:
promítání pro seniory v DPS Penzion a akční
žurnalistickou skupinu studentů gymnázia, jež
měla průběh festivalu sledovat a vytvořit speciální přílohu Jitřenky. Stalo se. Sami se na následujících stránkách můžete přesvědčit.
První dubnový týden ožilo CBM, Divadelní
klub i společenská místnost DPS projekcemi
Jednoho světa. Poličku navštívily takové osobnosti jako Petra Procházková, Jiří Soukup nebo
Lenka Lovicarová. Celý tým poličského Jednoho
světa nasadil veškeré možné síly, aby bylo úsilí
všech zúčastněných zúročeno co nejlépe. Ráda
opakuji: stalo se.
Upřímně proto děkuji všem, kteří se na
společné práci podíleli. Studentům, že psali
a fotili, pomáhali, kde se dalo. Vedení Jitřenky
za prostor, který jsme získali. DPS a všem jeho
obyvatelům za neobyčejně příjemné odpoledne.
Sponzorům, hostům a partnerům. Vám, kteří
jste na promítání přišli, ale hlavně všem členům
Pontopolis o. s., kteří dokáží do Poličky přivézt
nejen Jeden svět, ale i atmosféru reálného světa
s jeho smutky i radostmi.
Lenka Navrátilová

vedeme o tom i hodinové spory. Letos na regionálním sněmu jsme to ovšem pojali trochu jako
hru – ze tří finálních plakátů jsme hlasováním
vybrali tento jako nejlepší. Bereme v potaz názory pro i proti, zohledníme je při výběru plakátu

pro příští rok. Není jednoduché vymyslet téma
plakátu, který by obsáhl celý festival a zároveň
nebyl klišé.
Rozhovor vedl R. Kašpar

VEDEME I HODINOVÉ SPORY
Lenka Lovicarová v rámci festivalu Jeden
svět zastupuje funkci ředitelky pro regiony.
Každoročně navštěvuje města v jednotlivých
regionech, kde Jeden svět probíhá.
Co pro vás festival Jeden svět znamená?
Jak ho vnímáte?
Festival pro mě znamená kus života, angažuji
se v něm již od roku 2002. Mám svou práci ráda
a neustále se setkávám s lidmi, kteří Jeden svět
vnímají pokaždé jinak a jiným způsobem, takže
je to pro mě i zdrojem neustálé inspirace.

Středa 6. 4. – DPS Penzion, Divadelní klub
Filmy: Na stupních vítězů, Plavou v tom
Host: Jiří Soukup

Co vidíte jako největší úskalí při organizaci festivalu?
Na Jednom světě pracujeme už mnoho let,
máme tedy už nějakou praxi a dokážeme se
většiny problémů vyvarovat. Ovšem komplikace mohou nastat vždy, např. když po filmu
z různých důvodů nepřijíždí host nebo když
nemůžeme sehnat sponzory a jsme nuceni minimalizovat náklady. Většina nedostatků se ale
dá vyřešit. Myslím, že náš festival má vcelku
chápavé publikum a vše se dá dobře vysvětlit
a vynahradit.
Setkali jsme se s velmi pozitivními
ohlasy na témata filmů. Jedinou výtkou
byla jejich délka. Podle jakých kritérií se
filmy na festival vybírají?
Určitě to není podle délky. Samozřejmě, na
projekce pro střední a základní školy se snažíme
vybírat filmy do hodiny, ale není to rozhodující.
Já osobně si za filmem představím velké množství práce daného režiséra, který měl natočeny
dlouhé hodiny materiálu a poté, podle svého
uvážení, je sestříhal např. do 90 minut. Sama
s délkou filmů problém nemívám, když mě téma
opravdu zaujme, nehledím na stopáž. Je to ale
velmi subjektivní záležitost.
Jaký je váš názor na grafickou stránku
propagačních plakátů? V Poličce příliš
nezabodovaly…
Nemyslím si, že je náš plakát špatný. Jistě
– v porovnání s plakáty z předchozích let se
nemusí zdát příliš viditelný a čitelný. Je to opět
velmi individuální, setkala jsem se i s pozitivními názory. Berme v potaz, že dá velkou zodpovědnost vybrat plakát pro festival Jeden svět,
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Radek Kašpar rozmlouvá s Lenkou Lovicarovou

Film Na stupních vítězů, promítaný v DPS
a v Divadelním klubu, představuje pět atletických veteránů (mimo jiné i Čecha Jiřího Soukupa), kteří nepodlehli klasickému klišé „Ve stáří
se má odpočívat“. Navzdory svému věku pilně
trénují a připravují se na 18. seniorské mistrovství světa v atletice, které se koná ve finském
městě Lahti.

DÁMA S ČERVENÝM ŠÁLEM
Je středeční dubnové odpoledne, a my trpělivě
vyčkáváme na příchod obyvatel penzionu. Jako
první do místnosti vstupuje elegantní dáma,
která má kolem ramen omotaný červený šál. Její
výraz mě na první pohled upoutal. Byl přísný.
Ihned po spuštění filmu Na stupních vítězů, kdy
bylo v místnosti příjemné šero, můj zrak směřoval k ní. Dáma seděla vzpřímená a s úsměvem
na rtech chápavě přikyvovala. Vyzařovala z ní
pohoda, radost a spokojenost. Její úsměv zmizel
pouze ve chvíli, kdy na plátně běžely zpomalené
záběry začátků závodu. Nikdo nevěděl, jak to
dopadne. Ona si strachem zakrývala ústa, ale po
napínavých záběrech se vrátila ke svému upřímnému úsměvu.
Film skončil, závěsy se roztáhly a do místnosti začalo proudit světlo. Dáma nasadila svoji
přísnou masku a kamenný výraz. Abych pravdu
řekla, její reakce mě šokovala. Nechápala jsem
to. Naše snaha pokusit se debatovat o předešlém filmu se vyplatila pouze z části. Většina
přítomných horlivě vyprávěla své zážitky, které
se týkaly sportu, podávala odpovědi na naše
otázky až na dva diváky: jediného přítomného
muže a onu dámu.
Ta, evidentně plna dojmů z neobyčejně stráveného odpoledne, odešla z promítacího sálu beze

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

slova. Někdo si prostě svůj zážitek nechá pro
sebe… i o tom je Jeden svět.
P. Chmelová

DOKUD BUDU MOCT, CHCI DÁL
ZÁVODIT
Na festival Jeden svět zavítal pan Jiří Soukup
(84), který se už od dětského věku věnuje atletice.
Reprezentuje ČR v maratónu, běhu do vrchu a dokonce i ve skoku vysokém, ze kterých vozí medaile
z různých konců světa. Pan Soukup je velký znalec
umění, publicista a milovník koní. Mimo jiné si
zahrál v dokumentárním filmu Na stupni vítězů
režiséra Jana Tenhavena. Po projekci nám poskytl
krátký rozhovor.
Jaké pocity máte z natáčení?
Bylo to úžasné. Víte, je to dokumentární film, neměl jsem žádný scénář, nikdo mi neříkal, co mám
dělat. Pouze na úvodní řeč mi režisér řekl: „Řekni
něco o sportu.“ Ihned mě to napadlo a v závěru
(pokr. na str. 17)

Jiří Soukup – atlet veterán, který běhá
maratóny a skáče do výšky.

Jeden svět - běž tam hned
(pokr. ze str. 16) jsem oslavil v podstatě celé Čechy a zejména Hradec Králové.
Proč jste začal dělat atletiku? Vedli Vás
k tomu rodiče nebo jste se rozhodl z vlastní
vůle?
Je to z mé vlastní vůle. Někdo třeba staví lodě,
jiný sbírá známky, ale po roce je to přejde a mně
to vydrželo celý život. Pomohla mi moje maminka,
která mě v pěti letech dovedla do Sokola. Jako malý
kluk jsem si běhal sám pro sebe nebo jsem se starším bratrem a jeho kamarády hráli na honěnou.
Proč v atletice pokračujete i v tak vysokém věku?
Protože mě to nepřestalo bavit. Měl jsem s běháním i pauzy, ale vždy jsem se k tomu vrátil.
Co považujete za svůj největší úspěch
a čeho byste chtěl ještě dosáhnout?
Vždy, když nad tímto přemýšlím, tak nevím, jestli je pro mě větší úspěch to, že jsem získal zlatou
medaili v běhu do vrchu v Polsku nebo tento film.
Běžel jsem v různých zemích, ale film Na stupni vítězů vidělo mnohem více lidí. A víte, člověk nikdy
neví, kdy všechno skončí, proto dokud budu moct,
tak chci závodit. Za dva roky bude seniorské mistrovství na hranicích Polska a Německa, kterého
bych se chtěl zúčastnit. V té době už postoupím do
kategorie M85 (85 let), ve které budu nejmladší,
čili šance na získání medaile „je“ vyšší…
Děkujeme panu Soukupovi za příjemnou návštěvu a rozhovor. Přejeme hodně zdraví a co nejvíce úspěchů jak atletických, tak životních.
Rozhovor vedly A. Nekvintová
a L. Hromádková.

týmovou spolupráci. Jedině tak dosáhnete toho
nejlepšího.
O filmu Plavou v tom jsem dlouho zpětně přemýšlel, ptal jsem se sám sebe, jak bych se s krizí
středního věku v budoucnu vyrovnal, kdyby mne
postihla. Je to jednoduché – nepřestávat a žít
naplno. Život je jako bazén. Když víš, jak se o něj
starat a jak se v něm chovat, to dobré vyplave na
povrch a starosti se potopí ke dnu. Postupem času

Čtvrtek 7. 4. – Divadelní klub
Filmy: Zločinci podle zákona, Stali.
Proč ne?, Spravedlnost pro Sergeje
Hosté: Doc. PhDr. Václav Veber,
Petra Procházková

JAK SE ŽIJE V RUSKU?
Existuje mnoho různých názorů na poměry
a situaci v Rusku. Čtvrteční večer v klubu představil problematiku korupce a její návaznosti na
organizovaný zločin tak, jak ho vnímají u našich
bývalých sovětských bratrů. Večer doplnila debata s historikem Václavem Veberem a významnou
novinářkou a humanitární pracovnicí Petrou
Procházkovou. Jejich účast zajistila výbornou
debatu s mnoha dotazy, nejen o korupci, ale
i o způsobu života a významných osobnostech
ruské vlády.
Nálada v sále byla velice příjemná, i když většina lidí byla šokována ruskými poměry, nesrovnatelnými s naší demokracií. Způsob života v Rusku
je z hlediska občana svobodného českého státu,
pobytem ve vězení s neustálým utlačováním.
Pravděpodobně je to způsobeno jinou mentalitou ruského národa, což dokazuje vládnoucí
elita předních ruských šéfu podsvětí, takzvaných
oligarchů. Občan se v tom zkrátka musí umět
pohybovat, aby v řízeně demokratickém ruském
státu přežil a uspěl. Tento vztah bych shrnul do
věty: Velké ryby žerou malé ryby, ale čističe si
ponechávají pro jejich prospěšnost.
PetJan

HUMANITÁRNÍ PRÁCE JE MŮJ
KONÍČEK

Účastníci promítání v DPS Penzion

KLUB ODBOJE PROTI
ABSURDITÁM ŽIVOTA
Je 19.30, sál postupně utichá a připravuje se
k dalšímu filmu. Po prvním sportovním dokumentu jsou diváci plni adrenalinu a nemohou se dočkat
další dávky. Usedám do své židle a plátno postupně
zahaluje světlá modř. Ocitám se uprostřed plaveckého bazénu, pod hladinou, kde je všechno tak
klidné. Začíná film o mužském družstvu synchronizovaného plavání.
Počkat! Mužské družstvo akvabel? To je snad
vtip, snad přepis v anotaci… ne, není. Skupinka
kamarádů prožívajících krizi středního věku, si
snaží najít svou vlastní životní cestu. Jako jedna
z možností se objevilo plavání. Seberealizace,
odpočinek, nalezení týmového ducha, což je ze
začátku vždy obtížné.
Představte si tu situaci – je vám čtyřicet, máte
děti, manželku, pracujete ve firmě, kde jste jednou
nohou nezaměstnaný a vaše sny a představy z mládí se dávno rozplynuly v nepřejícnosti těžké doby.
Hledáte něco, v čem můžete vyniknout, zazářit,
oslnit ostatní. Něco, při čem se odreagujete i něco,
kde získáte nové zkušenosti a přátele.
Když to nakonec najdete, zjistíte, že je tu víc
takových, co v tom plavou stejně jako vy a cítíte
se lépe. Ovšem musíte překonat zábrany a budovat

se všichni z nás jednou potopí, ale musíme umět
vyplavat na povrch a nabrat nový dech.
Padla i myšlenka, že by v Poličce mohl vzniknout
podobný mužský akvabelový tým. Jsem pro – pokud se cvičenci naučí splývat a dělat kotrmelce ve
vodě, nic jim nebrání v cestě za medailemi. Možná
si po letech také řeknou, že jejich klub byl odbojem
proti absurditám života.
R. Kašpar

Petra Procházková zahájila kariéru novinářky
v časopise Květy, dodnes působí v Lidových novinách. Na počátku devadesátých let odcestovala
do Ruska, kde se posléze stala zpravodajkou a humanitární pracovnicí zabývající se především
oblastí Čečenska. V roce 2001 založila s Petrou
Hradílkovou o. s. Berkat, které pomáhá dětem
z Čečenska a Afghánistánu.
Co vás motivovalo pracovat jako humanitární pracovnice?
Předtím, než jsem začala působit v humanitární oblasti, jsem pracovala mnoho let jako novinář a od roku 1994 jsem se pohybovala v subválečných oblastech. Přišlo mi, že je novinařina
málo. Napíšete článek, pošlete do redakce, tam
ho vytisknou, někdo si ho přečte, a pak celou
práci zmuchlá a zahodí. Jakoby nic z toho není.
Psaní často nemá žádný hmatatelný výsledek.
Říkala jsem si, že novinařina k ničemu není.
V tom smyslu, že nemá žádný dopad na realitu,
a že bude lepší dělat něco pořádného. Založila
jsem proto v Grozném, hlavním městě Čečenska,
dětský domov.
Co chápete jako cíl své práce? Čeho byste
chtěla dosáhnout?
Humanitární práci vnímám spíše jako koníček. Každý novinář chce, aby ho lidi četli. Nemusí s vámi zrovna souhlasit. To není můj cíl. Ale
to hlavní, co novinář chce je, aby vzbudil zájem.
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PhDr. Václav Veber a Petra Procházková
– debatéři čtvrtečního večera
Zájem o věc, o které píše. Nejhorší je, když něco
napíšete a nikdo si článek nepřečte. A opačně
nejlepší je, když si vaši práci někdo přečte a na
základě toho, co napíšete, něco vykoná. Když
třeba někoho k něčemu dobrému popostrčíte
nebo naopak, když někoho odradíte od toho
špatného.
Proč jste se zaměřila především na Rusko a východní kulturu?
Odjela jsem do Ruska v roce 1991 a nepůsobila
jsem původně jako zahraniční zpravodaj, ale pracovala jsem pro jednu ženskou přílohu. Jelikož
se následně uvolnilo místo zpravodaje v Rusku,
řekla jsem si, že pojedu. Žádný hluboký zájem
v tom nebyl.
Jaká si myslíte, že čeká Rusko budoucnost, dejme tomu v příštích deseti letech?
Rusko je hodně veliká země, a když si představíte něco velikého, např. velké zvíře, tak je
takové pomalé. Všechno, co se v Rusku děje, se
děje strašně těžce a dlouho trvá. Proto deset let
není dlouhé období. Za tu dobu, co jsem v Rusku
byla, se spousty vnějších věcí změnily, ale je to
trošičku jenom jako. Když se člověk převlékne,
podstata, myšlení, mentalita, různé vztahy, které jsou důležité ve společnosti – ty se nezměnily.
Vztah k demokracii a vztah ke svobodě, ten je
pořád stejný. Bude trvat mnoho generací, než
se ruská mentalita posune jinam, jestli vůbec.
Myslím, že za deset let bude v Rusku víc bohatých a ještě víc chudých, budou se rozevírat
nůžky mezi bohatými a chudými. To je pro
Rusko typické. Že by se něco zásadně změnilo
v myšlení, to si nemyslím.
Z Ruska jste byla vyhoštěna. Je vaším
přáním se tam vrátit?
Já si dodnes moc přeji vrátit se do Ruska
a neustále se o to pokouším. Mám tam mnoho
přátel, moje práce by byla o tisíc procent lepší,
kdybych mohla v Rusku pobývat a pozorovat
realitu vlastníma očima. Věřím, že mne tam jednou zase pustí.
Co si myslíte o Jednom světě?
Jeden svět je podle mého názoru jedna z nejlepších a nejdůležitějších kulturně-politických akcí,
které se konají v Česku. Myslím, že duch, který
mu vtisknul jeho někdejší ředitel Igor Blaževič,
je i ve světovém měřítku zcela (pokr. na str. 18)
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Koho budeš volit? Jeden svět!
(pokr. ze str. 17) ojedinělý. Jeden svět vypovídá
o věcech specifickým způsobem, který zaujme
i lidi, kteří se obvykle o politiku nebo lidská práva, ekologii a války vůbec nezajímají. Dostat tato
témata do škol, mezi mladé lidi, to je na nějaké
vysoké mezinárodní ocenění. Jednomu světu se
daří a já každý rok napjatě čekám, jaké skvělé
snímky díky festivalu zase uvidím.
Rozhovor vedl T. Sodomka.

O to větší překvapení mě ale čeká večer. Nejdříve si všímám příchozích. Ti už nepůsobí znuděným
dojmem a je jich mnohem více, než bych očekával.
Vypadá to slibně. Dám si kávu a se zvědavostí se
přesouvám do zaplněného sálu, doufajíce, že do-

STOJÍ TO ZA TO
Neusnout, jen nesmím usnout… honí se mi
hlavou při ranní projekci festivalu Jeden svět.
Zbytek vrstevníků si s ničím hlavu neláme a po
vzoru doprovodu téměř usíná během jistě kvalitního, ale pro naší věkovou kategorii nevhodně
vybraného a příliš dlouhého, filmu o AIDS.
Podobné dojmy si z projekce odnášelo dost
studentů, ale našli se i tací odvážlivci, kteří se
prý chystají přijít i večer. No, uvidíme… osobně
jsem skeptický.

kument o praktikách ruské mafie bude lepší, než
ty předchozí.
Můžu si oddechnout, po prvních dvaceti minutách filmu je jasné, že se nudit nebudu. Někdy
se, i přes závažnost tématu, dokonce upřímně
zasměji. Občas mě zase napadá, jak je vůbec něco
z toho, co v dokumentu vidím, možné. Ale o tom,
že je Rusko země „nekonečných možností“ mě
přesvědčí i následná beseda s Petrou Procházkovou a Václavem Veberem, se kterým mám navíc
tu čest udělat rozhovor. Odcházím pln dojmů.
Jeden svět rozhodně předčil má očekávání
a rád se ho zúčastním i příští rok – tedy pokud
to, že v Poličce podobný projekt probíhá, vůbec
zaregistruji. Grafická podoba plakátů je totiž
řešena vyloženě nešťastně a mnoho lidí je přehlédne. A pokud by snad propagační materiály
k příštímu ročníku festivalu opět unudily k smrti
snad i vývěsní tabuli, tak se přijďte přesvědčit, že
pěkný plakát není vše. Stojí to za to.
T. Kusý

Pátek 8. 4. – Divadelní klub
Filmy: Haiti, Pozemšťané, koho budete
volit? – filmový maratón
Hosté: Lenka Lovicarová,
Lenka Vochocová

POZEMŠŤANÉ POZEMŠŤANŮM
Ti, co se zúčastnili pátečního filmového maratónu,
rozhodně neprohloupili, a ti, co si ho nechali ujít,
bohužel přišli o nejzábavnější film festivalu. Film
s názvem Pozemšťané, koho budete volit? příjemně
překvapil mě i mnoho dalších. Soudě dle názvu pro
mě nebylo lákavé film zhlédnout, ale na základě doporučení organizátorů jsem se rozhodla věnovat mu
svůj čas. Dobře jsem udělala! Sál byl zcela zaplněn
a po prvních minutách bylo jasné, že o zábavu je
postaráno. Film představil partu lidí s mentálním
hendikepem, kteří se vydali do měst a vesnic zjistit,
koho budou volit ostatní. Z jejich průzkumu vznikl
dokument, který stojí za zhlédnutí. Projekce se zúčastnila také Lenka Vochocová, spoluautorka filmu,
která s diváky po projekci živě debatovala.
M. Uttendorfská

MENTÁLNĚ HENDIKEPOVANÍ
DOBÝVAJÍ VEŘEJNÝ PROSTOR
Rozhovor s Lenkou Vochocovou, zakladatelkou
o. s. Inventura a spoluautorkou filmu Pozemšťané,
koho budete volit? O. s. Inventura si klade za cíl měnit představy veřejnosti o životech lidí s mentálním
hendikepem a integrovat tyto lidi do společnosti
skrze podporu a zviditelňování jejich umělecké činnosti. Jednou za aktivit je i dokumentární dílna.
Bylo původním cílem filmu diváka i pobavit nebo mělo jít čistě o dokumentární film?
Původní záměr byl udělat dokumentární film. Samozřejmě jsme si představovali, jak to bude vypadat,
až budou naši lidé interagovat s těmi politiky, ale ne-

Lenka Vochocová
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tušili jsme, že nám vzniknou takové humorné situace. Linda Jablonská je dost citlivá na to, když někdo
řekne „je to sranda.“ Ona vždy říká, že dokumentární film není jenom o tom, aby se člověk zasmál, že
dokument by měl splňovat i jiná kritéria. Že se u toho lidé zasmějí, nebo že je dokument pobaví, je hezká
přidaná hodnota. Primárním cílem bylo ukázat lidi
s mentálním hendikepem jako lidi, kteří se účastní
procesu výběru našich zástupců, a kteří jim třeba
kladou otázky před volbami. Chtěli jsme představit
princip toho, jak se vlastně rozhodují. A důležitý pro
nás byl i fakt, že mají volební právo (pokud nejsou
zbaveni způsobilosti k právním úkonům). Chtěli
jsme zkrátka upozornit. Většina lidí si myslí, že
mentálně hendikepovaní nemají právo volit.
Kde se k vám chovali nejhůř?
My jsme moc mimo Prahu nebyli. Byli jsme jenom
v Litoměřicích a v Jičíně. Tam se to ale těžko srovnává, protože v Litoměřicích proběhl velký politický
mítink a v Jičíně bylo ošklivě a lidi se nechtěli bavit.
Nejhůř nás asi přijali na jedné z prvomájových akcí.
Vždy to je spíš otázka nějakých okolností.
Jak v současnosti funguje dokumentární
dílna?
Točíme desetiminutové filmy s různou tématikou.
Už z toho ale máme pocit, že je to pořád dokola.
Princip je tentýž. Říkali jsme si, že bychom zkusili
jinou formu.
Rozhovor vedla P. Ditrichová.

EXISTUJE JENOM JEDEN SVĚT?
Je to tady. Začíná páteční maratón filmů, který poběží až do časného rána. Zatím to vypadá slibně, už
od začátku je sál téměř zaplněn diváky. V předchozích dnech jsme se často setkávali s tvrzením „rádi
bychom přišli ale…“ Alespoň nějaký názor, poté, co
jsme zjistili, že plakáty letošního ročníku jsou nevýrazné natolik, že si jich na velkých zaplněných plakátovacích plochách ani nevšimneme. Slogan na něm
chápu až po několika dnech. S tím ale poličští organizátoři nic nenadělají. Plakáty jsou pro celou republiku stejné. Zpět k názoru „rádi bychom přišli, ale…„.
Chápu, je obtížné vypadnout ze zažitého stereotypu,
přijít z práce, postarat se o všechno a pak ještě místo
spánku jít na film, který nám řekne něco jiného, než
kdo, kde a s kým, navštívit festival, který asi pořádá
partička aktivistů hlásajících mír a záchranu Africe.
Jenže tak to není. Nahlédnutím do zákulisí jsem
zjistila, že festival není pouze o tématech, která si
většina společnosti představí pod pojmem „festival
dokumentárních filmů“. Filmy, které nabízí, nespočívají v utopické myšlence záchrany světa, ale nabízí
řešení a východiska. Kromě závažných témat nabízí
i příběhy o problémech daleko bližších naší společ-
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nosti, o překonání krize středního věku, o přípravě
seniorských atletů na mistrovství světa. Z festivalu
můžete odejít s úsměvem na rtech. A i přes všechny
problémy s tímto spojené, přes probdělé noci, si
myslím, že Jeden svět za návštěvu stojí. Rozšiřuje
nám totiž obzory. On opravdu existuje jenom jeden
svět…
T. Stříteská

KDO O NĚM VÍ?
Hlavní věc, která u podobných festivalů jako je
Jeden svět dělá vrásky pořadatelům, je návštěvnost.
Jeden svět byl v Poličce poprvé před dvěma lety. Já
o něm vím. Ale jsou lidé, kteří si ho tenkrát nevšimli
a neví o něm ani dnes. Nedivím se. Plakátů je málo,
jsou nevýrazné, nic neříkají a ani fotografie na nich
nepůsobí zrovna pozitivním dojmem. Dozvíte se, že
Jeden svět je festival filmů, že vaše energie je potřeba jinde. K tomu fotka dvojice se lžičkami na nosech.
Proč je toto heslo mottem a proč ta fotka, vlastně
pochopíte až ve chvíli, kdy se donutíte na festival jít
a uvidíte festivalový spot. Ptali jsme se některých diváku, zda ví, na jaký festival šli, a jestli o něm ví něco
bližšího. Někteří neví. A našlo se i pár učitelů, kteří
se zřejmě to, že na filmovou projekci odvádějí třídu,
dozvídali půl hodiny předem. Důvod, proč na poličský Jeden svět chodí samostatně málo lidí, je špatná
reklama a s tím spojená i špatná informovanost. Lidem by se snad i chtělo zvednout se a jít se podívat na
věci ze světa, kdyby o této možnosti věděli. Jde o velice přínosnou věc, a proto si myslím, že reklamu by
měl příště vzít do rukou někdo zodpovědnější. Možná by bylo zajímavé, kdyby každé město, ve kterém
se festival pořádá, nabídlo hlavním pořadatelům
výtvarníka – amatéra, který by předložil návrh na
propagační materiály. Nakonec bych se rád zeptal
vás, čtenářů: Kdo si všiml plakátů v Poličce?
K. Klein

Letem Jedním světem pro školy
Součástí festivalu Jeden svět jsou i projekce pro
žáky a studenty, které se konaly po celý týden v dopoledních hodinách v Centru Bohuslava Martinů
a v Divadelním klubu. Promítají se speciální filmy
doporučené pro různé věkové kategorie. V pátek
dopoledne navštívili festival ti nejmenší, žáci
4. a 5. tříd. Po krátkých filmech následovala diskuze, při níž byl v sále neustále zdvižený les rukou hlásících se dětí, které chtěly odpovědět na otázky. A co
pedagogický dozor? Má zájem o tento festival nebo
ho bere jenom jako další akci typu „jde se na film“?
Děti vypadaly nadšeně, ale na dojmy a názor jsme
se zeptali i dvou ochotných učitelek ze ZŠ Pomezí.

ným štěbetáním usedly a pozorně sledovaly první film. Po jeho skončení se sál rozšuměl a děti
zapáleně diskutovaly o chilské dívence a jejích
osudech. V krátké pauze po prvním promítání
jsme pár dětiček vyzpovídali. Hned po první
otázce nám bylo jasné, jak jsou z tohoto projektu
nadšené. Na otázku, zda se jim film líbil, se nám
od všech dotázaných dostalo kladných odpovědí
a jako tečku nám sdělili, že se určitě o zážitky po-

Jaký máte názor na Jeden svět na školách? Máte pocit, že žákům něco přináší?
Festivalu se s dětmi účastníme už poněkolikáté,
myslíme si, že je to obohacuje, dokážou přemýšlet o tom, co viděly. I po roce si děti pamatují, co
viděly, vnímají emoce z dokumentů a z osudů lidí
v nich. Dospělý člověk si často ani neuvědomuje,
jaká pestrost života na světě může být. A i pro děti
to má určitý význam, zasáhne je to, co se na světě
může dít.
Školní projekce
Jak připravujete děti na festival?
Po promítání si s nimi o filmech povídáme,
máme zpětnou vazbu. Necháme je vypovídat, dělí s rodiči. Poté děti zhlédly další filmy a opět
protože se jim v hlavách rozleží, co viděly. Bavíme
mezi sebou vedly diskuze. Ptali jsme se samose s nimi, co prožívaly, co se jim líbilo a co ne. Při
zřejmě také jejich učitelek například na to, jestli
diskuzi tady v klubu je problém, že je nás tu moc
děti připravují na festival a seznamují je s tématy.
a pozornost dětí se udrží jenom v prvních řadách. „Určitě, vždy je připravujeme na filmy, naznačíme
…ovšem občas i udržet pozornost diváků po dobu
jim, co od nich mají očekávat, a vysvětlujeme jim
filmu byl problém. Netýkal se ale jenom nejmlad- problematiku daných témat“, odpověděla jedna
šího publika. Setkali jsme se s ním i při večerním
z dotázaných učitelek.
promítání. Jakkoliv je téma zajímavé, přes délku
Promítání tedy proběhlo nad naše očekávání.
postupně ztrácí na atraktivitě a pozornosti ubývá. Na rozdíl od předešlých tříd, kde studenti odAle mluvit režisérům do řemesla…
cházeli po promítání poněkud rozespalí, čemuž
B. Tomanová, T. Stříteská
dle mého názoru dopomohl ne moc dobrý výběr
filmů, tomu bylo u těchto dětí naopak. Myslím
tedy, že i příští rok se můžeme na tyto dvě školy
opět těšit.
P. Dvořáková
Připravili:
Petra Chmelová, Markéta Uttendorfská, Veronika Uhrová, Eva Švecová, Kateřina Burešová,
Kristián Klein, Filip Raasch, Josef Cabrnoch,
Petr Janů, Tomáš Sodomka, Patricie Dittrichová, Tomáš Kusý, Bára Tomanová, Radek Kašpar,
Tereza Stříteská, Antonie Vraspírová, Lucka Hromádková, Aneta Nekvindová, Sára Vápeníková,
Pavla Dvořáková.

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

Kardiaci zvou
Svaz postižených civilizačními chorobami.
Kardio klub Svitavy zve na květnové kondiční
vycházky.
ÚDOLÍM řeky DOUBRAVY.
Vycházka středně náročná, délka 7 km.
Návštěva památníku malíře Jana Zrzavého
a Betlému v Hlinsku. Odjezd ze svitavského vlakového nádraží v sobotu 14. května v 7.00 hod.
do Poličky. Pozor, vlak nezastavuje na zastávce
Pražská. V Poličce přestup na autobus, odjezd
do Chotěboře v 7.30 hod. Přihlášky u členek
Kardio klubu: Svitavy - paní Zdena Chvojsíková
tel. 737 941 571, Polička - paní Eva Navrátilová
tel. 728 246 578.
Druhá májová kondiční vycházka se koná
v sobotu 28. května, kdy jsme pozváni do bývalého LOVECKÉHO ZÁMEČKU „ MENDRYKA“.
Odjezd ze svitavského autobusového nádraží
v 8.00 hod. Odjezd z vlakového nádraží v Poličce v 8.37 hod. Délka vycházky 5 a 7 km. Neseďte
doma, pojďte s námi do přírody.
Jan Pokorný

Z POHLEDU UČITELŮ
V rámci festivalu Jeden svět probíhaly také školní projekce pro studenty. Zajímalo nás, jak tento
projekt hodnotí samotní učitelé.
Většina zastává názor, že výběr filmů pro
jednotlivé věkové skupiny byl velmi dobrý. Ve
třídách poté proběhly krátké diskuze mezi žáky
a učiteli. Ti mají pocit, že festival je pro studenty přínosný vzhledem k nadčasovým tématům,
novým informacím a uvědomění si dění ve společnosti. Připadá jim také, že žáci by ve svém
volném čase na promítání nešli. Podle nás filmy
motivovaly i samotné učitele k návštěvě večerních promítání.
Výběr filmů se od loňského roku zlepšil. Až na
některé žáky, které více upoutaly displeje mobilních telefonů, sklidily projekce úspěch.
A. Nekvindová, S. Vápeníková

BUDU O TOM VYPRÁVĚT
RODIČŮM…
V pátek 8. 4. jsme měli možnost účastnit se
promítání filmů pro děti z prvního stupně základních škol z Oldříše a z Telecího. Obě tyto
školy se o festival Jeden svět zajímají už tři roky
a pokaždé se sem vracejí s obrovským zájmem.
I letos byly děti plné očekávání a tak se vzruše-

Z činnosti DPS Penzion
Tak jako každý rok, i letos senioři v DPS Penzion
připravovali velikonoční výzdobu. Vyráběli ze
zbytků látek a vlny slepičky, ptáčky, barvili kašírovaná vejce i strom. Výzdoba se povedla a obyvatelům i návštěvníkům penzionu se velice líbila.
V nabídce aktivit nechybělo ani Člověče nezlob se,
při kterém si senioři vyzkoušeli svoji soutěživost
i trpělivost.
Houby, stromy, myslivost bylo tématem přednášky Ing. Evy Janečkové z Ekocentra Skřítek.
Senioři hravě zkoumali a poznávali přírodu. Na
závěr se podával bylinkový čaj.
Dvakrát se také v DPS Penzion promítalo. Ze života v penzionu si senioři připomněli akce z druhé
poloviny roku 2010. První dubnový týden probíhal v Poličce festival dokumentárních filmů Jeden
svět. Ve spolupráci s občanským sdružením Pontopolis byl v DPS Penzion promítán film Na stupních vítězů. Film ukázal skutečnost, že i ve zralém
věku se dá provozovat atletika. Následovala beseda s jedním z aktérů filmu, Ing. Jiřím Soukupem,
který pro seniory připravil také malou výstavu fotek a článků ze své sportovní činnosti. Setkání se

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

také zúčastnili studenti gymnázia v Poličce, kteří
připravovali podklady pro článek o této akci. Aby
získali co nejvíce materiálu, tak si na závěr se seniory povídali nejen o filmu, který společně viděli.
Tečkou tohoto setkání bylo společné foto.
Zpěv se rozléhal chodbami penzionu při narozeninovém zpívání.
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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

MŮJ SKŘÍTEK
- výtvarná dílna pro děti (1. st. ZŠ)
a rodiče s dětmi (předškolními)
- sníte o svém vlastním skřítkovi,
který by vám hlídal pokojíček?
Termín: pondělí 9. 5. 2011
Čas:
16.00 – 17.30
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
30 Kč, s členskou kartou 20 Kč (doprovod zdarma)
Přihlášky: do pátku 6. 5. 201 s platbou předem
Info:
Hana Maděrová
ukázka a možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKEM VÍTKEM
- procházka jarní přírodou po stopách zvídavého skřítka
- jednoduché rébusy a hry během
cesty
- pro děti (1. st. ZŠ) a rodiče s dětmi
(předškolními)
Termín: sobota 14. 5. 2011
Čas:
10.00 – 12.00
Sraz:
10.00 parkoviště pod TD – před
Divadelním klubem
Cena:
10 Kč
Přihlášky: 13. 5. 2011
Info:
Hana Maděrová
možnost přihlášení na akci na www.
mozaika-policka.cz
DĚTSKÝ DEN S VEČERNÍČKEM
- tradiční akce pro rodiče s dětmi
- soutěže, hry a bohatý doprovodný
program

Termín:
Čas:
Místo:

neděle 29. 5. 2011
14.00 – 17.00
areál školní zahrady ZŠ Masarykova
v Poličce, za deštivého počasí – tělocvična školy
Cena:
10 Kč za dítě (doprovod zdarma)
Přihlášky: bez přihlášek
Info:
Hana Maděrová

Adresa: Středisko volného času Mozaika
Polička, Nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička
e-mail: svecova@mozaika-policka.cz
Informace lze získat a osobní schůzku
domluvit se Zdeňkou Švecovou na telefonu:
461 725 352

ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
- tradiční akce pro širokou veřejnost
- ocitnete se ve vodním světě - piráti,
mořské panny, záhady a tajemství, které
čekají na vaše rozluštění…
Termín: sobota 4. 6. 2011
Čas:
19.00 – 23.00
22.00 hod. – ohnivá show žonglérské skupiny Ascarya před budovou Mozaiky
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
zdarma
Přihlášky: bez přihlášek
Info:
Hana Maděrová
NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
Organizační zajištění soutěží pro školy
Pracovní místo na dohodu o provedení práce
s nástupem od 29. 8. 2011.
Požadujeme:
• dobré organizační a komunikační schopnosti
• zodpovědnost, spolehlivost a samostatnost
• řidičský průkaz skupiny B
• znalosti práce na PC- Word, Excel, Outlook
• znalost pravidel jednotlivých sportů výhodou
Žádosti se strukturovaným životopisem posílejte nejpozději do 10. 6. 2011.

Externí vedoucí pro zájmové kroužky
Pracovní místo na dohodu o provedení práce s nástupem od října 2011 do května. 2012
Pracujete rádi s dětmi či dospělými?
Máte zajímavé nápady?
Podělte se o ně a přijďte něco naučit
i ostatní.
Uvítáme nové trendy a rádi přijmeme
esteticky, sportovně (florbal), přírodovědně
či jinak zaměřené tvořivé lidi, kteří mají co
nabídnout.
Potřebujete - li se ve své činnosti zdokonalit, nebo se nějakou zajímavou činnost naučit,
rádi vám po dohodě zprostředkujeme a zaplatíme vzdělávací kurz.
Požadujeme:
• dobré organizační a komunikační
schopnosti
• zodpovědnost, spolehlivost a samostatnost
• předložení návrhu plánu (vaší činnosti)
na pololetí školního roku
Žádosti se strukturovaným životopisem
posílejte nejpozději do 31. 5. 2011.
Info: Jitka Vápeníková, telefon 461 725 352,
mobil: 736 761 281, e-mail: vapenikova @mozaika-policka.cz

„Fára“ v Charitě
Dvě nová auta stojí před Oblastní charitou Polička (OCHP)
a lidé se ptají, odkud se vzala,
zda jsou potřeba, či musela-li
být nová. Mají na to právo. Na
jednom z vozů je logo Tříkrálové
sbírky 2011 (TKS), kam mnozí přispívali. Charita
je nezisková organizace, která má sloužit a ne se
vybavovat „fáry“.
Rozrůstání služeb je prvořadý důvod rozšíření vozového parku. Letos jsme otevřeli dvě nové: Osobní
asistenci a Šanci pro rodinu - sanaci rodin. Obě jsou
služby terénní a poskytujeme je v celém regionu Poličsko. Terénní znamená, že služba „jede za klientem“
do jeho bydliště. Pro efektivní využití pracovní doby,
a pro zajištění služby co největšímu počtu uživatelů
služeb, do vesnic jinak než auty cestovat nelze.
OCHP provozuje 9 služebních vozů. Počet udává
potřeba. Na rozdíl od jiných zařízení, které v Poličce
poskytují sociální a zdravotní služby, se Charita
orientuje především na poskytování služeb v domá-
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cím prostředí. Je to pochopitelné. Nemáme vhodné
nemovitosti k zřizování pobytových služeb, a tak se
soustředíme na služby v terénu. Z devíti jich máme
5 terénních, z 33 pracovníků je 12 čistě terénních. Ti
se musejí o auta dělit.
Auta využíváme i v ambulantních službách.
V Denním stacionáři a AC dílnách slouží ke svozu klientů, k dovážce obědů, k obsluze Fimfára,
k dopravě klientů na akce mimo Poličku, ale i pro
Občanskou poradnu k pravidelné dopravě do pobočky v Litomyšli. Využívají je na akce také klienti
Otevřených dveří a zaměstnanci Charity k dopravě
na školení.
Auta pořizujeme většinou na úvěr z vlastních
prostředků, z darů a sbírek nebo kombinací sbírky
a částečného úvěru. To je případ posledního koupeného vozu s logem TKS. I nákup tohoto auta byl
zveřejněn v záměru TKS a proběhl na základě nabídkového řízení. Kdo značkám aut rozumí, vidí, že
kupujeme vozy v nízké výkonnostní i cenové hladině.
Výjimkou bude svozový vůz pro klienty, jehož cenu
odhadujeme na 600 až 750 tisíc korun. Na jeho pořízení už druhým rokem odkládáme prostředky z TKS
s tím, že v roce 2012 starou dodávku vyměníme.
Od nákupu ojetých aut jsme upustili pro vysoké
náklady na opravy a časové výpadky z provozu. Našemu nejstaršímu autu je 10 let a musí aspoň další
dva roky sloužit. Vozy využíváme plně, to znamená,
že po vyřazení z provozu jsou staré a často dále
neprodejné.
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička

Před 66 lety
Úvodem: Mému strýci Otakaru Kuklovi se podařilo těsně před koncem války uprchnout z německého
vězení. Skrýval se až do květnových dnů. Když Němci a Maďaři ustupovali před náporem Rudé armády,
vzal svůj Roleiflex a přes válku ukrývanou zásobu
filmů a fotil. Dostal jsem jeho fotoalbumy, které už
dnes mají pro svůj obsah historickou cenu. Zveřejňuji malý výběr fotografií, které svou sdělností nepotřebují příliš velkého komentáře. Ale přece: 66 let od
konce války umožňuje, jak je v tomto kraji zvykem,
vykládat dějiny z hlediska přítomné doby. Za svůj život jsem četl a slyšel konkrétní události interpretovat
různě, poplatně době. Jsme zemí s nepředvídatelnou
minulostí. Bohužel. Když jsem se učil latině, naše
profesorka nám kladla na srdce skálopevnou větnou
skladbu latinského jazyka: Consecutio temporum
– souslednost časová. A proto bych prosil – vžijte se
do těch fotografií z hlediska okamžiků jejich vzniku,
okamžiků, které teprve měřily hodiny od těch, kdy se
nad každým žijícím občanem vznášelo riziko smrti.
Vždyť ještě předminulé noci ustupovaly od Brna

jednotky SS, které jí hrozily každému, kdo by otevřel
okno, či dokonce vystoupil z domu.
Vítání osvoboditelů, vojáků Rudé armády, bylo
spontánní. Fota jsou svědectvím času a nic na tom
nemění ani pozdější zkušenost našich dějin.
A. Klein
1. 8. května se ústup Němců změnil v panický
útěk
2. Fotografie z úkrytu protitankového zátarasu
3. Někteří Poličáci ještě nezaregistrovali příjezd Rudé armády. Vlevo na snímku jsou pochodující maďarské jednotky - už beze zbraní
4. Jezdecký oddíl na plošině vozidla General
Motors
5. Rudá armády neměla jen tanky T34
6. Nápis na kabině: Vpěrjod v górod Praga. Kupředu do Prahy
7. Úleva a radost ze skončené války
8. Bez komentáře

Velikonoční dílny
v Mozaice
V jarní náladě vyráběly děti v Mozaice velikonoční dekorace. Pozváni byli všichni žáci z poličských i okolních škol. Akce se zúčastnilo 348 dětí
v doprovodu učitelů. Nejenom poličské domácnosti zdobí krásná jarní dekorace, kterou si děti vyrobily na Mozaice za pomoci externích zaměstnanců,
kteří nám při těchto akcích jsou velkou oporou.
Za SVČ Mozaika Polička
Chroustovská Irena

Letní tábory SVČ Mozaika
– poslední možnost
1

2

3

4

5

6

CESTA ZA POKLADEM - 4. 7. - 8. 7.
- příměstský tábor
- celotáborová hra se středověkou tématikou
- rytířské družiny (družstva) vyrážející
každý den za novým dobrodružstvím
Info:
Hana Maděrová, tel.: 775 173 780
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - 18. 7. - 22. 7.
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 736 752 624
LUŽNICE TRADIČNÍ LETNÍ
VODÁCKÝ POBYT - 23. 7. - 30. 7.
- tentokrát opět po řece Lužnici
- pobyt vedou zkušení instruktoři, kteří
vlastní licenci udělenou Palackého univerzitou v Olomouci.
Info:
Mgr. Vítězslav Fila, tel: 731 508 282,
e-mail: vita.fila@seznam.cz,
VLTAVA JESLE NA VODĚ,
TÁBOR RODIČŮ S DĚTMI - 10. 8. - 14. 8.
- letní pobyt rodičů s dětmi na vodě
- pobyt vedou zkušení instruktoři, kteří
vlastní licenci udělenou Palackého univerzitou v Olomouci.
Info:
Mgr. Vítězslav Fila, tel: 731 508 282,
e-mail: vita.fila@seznam.cz,
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR - 13. 8. - 20. 8.
Info:
Petr Cihlář, tel: 602 423 259,
petr.cihlar@email.cz
LETNÍ TÁBOR NADĚJE
KLASICKÝ LETNÍ TÁBOR S BOHATÝM
PROGRAMEM - 14. 8. - 21. 8.
Info:
Richard Brabec tel: 461 723 703,
723 160 786
Více informací a možnost přihlášení
na www. mozaika-policka.cz
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Skateboard - rozhovor
O světových i tuzemských úspěších našich juniorů je široká veřejnost dobře informována. Proto
jsme se rozhodli dát dnes slovo také jim. Doufáme,
že se o nich osobně dozvíte i něco nového. Na otázky odpovídají: Jarda Knettig, Jakub Knettig, Petr
Matouš, Vojta Valena a Víťa Hromádko.
Kolik let se věnuješ slalomu?
Jarda: Teď to bude čtvrtá sezóna.
Jakub: Začal jsem, když jsem šel do 6. třídy.
Petr: Sezona 2011 bude čtvrtá.
Vojta: Tři roky.
Víťa: Teď to budou 4 roky.
Trénuješ? Pokud ano, co je podle tebe důležité
trénovat? Na co se zaměřit?

Jarda: Ano, trénujeme často a trénujeme slalomy různého typu.
Jakub: Trénovat je potřeba vše, jak slalomy, tak
fyzičku.
Petr: Trénuji s poličskou grupou a na co je hlavní se zaměřit? No asi na rychlost a „čistotu“ jízdy.
Vojta: Trénuji… důležitá je jak fyzická kondice,
tak i technika.
Víťa: …
Proč závodíš? Co ti závod přináší?
Jarda: Na závodech, když se sejde hodně lidí, tak
tam je dobrá parta. Jinak tam jde i o zlepšení času
a zrychlení.
Jakub: Závodím, protože mě to baví a dá mi to
mnohem víc než trénink.

Petr: No tak abych dělal knedlíkům křoví, poměřil si síly s Vojtou, ale na závody jezdím hlavně
rád, protože skejťáci jsou super parta.
Vojta: Protože mě to baví.
Víťa: Já závodím kvůli tomu, abych si zajezdil.
Mně závod přináší úspěchy, kamarády a novinky
co se kde děje.
Je fyzická kondice důležitá při závodě?
Jarda: Při závodech, kde jde o vyřazování, tak
tam už o fyzickou kondici jde.
Jakub: …
Petr: Asi ano, ale technika také není k zahození.
Fyzička je potřeba asi hlavně na Tightu a když
jsou v Giantu dlouhé kuželky tak z toho hodně
bolí nohy.
Vojta: Ano.
Víťa: Ne.

Co psychika? Děláš nějakou duševní přípravu?
Jarda: Ani ne.
Jakub: Ne, to ne.
Petr: To je u mě velký problém, já jsem strašně
nervózní, ale žádnou přípravu nedělám.
Vojta: Ne.
Víťa: Ne.
Vyznáváš agresivní styl jízdy, nebo spíše čistou
klidnou jízdu?
Jarda: Spíše agresivní.
Jakub: Něco mezi, snažím se to tak rozdělovat.
Petr: Agresivní.
Vojta: No, při závodě je důležité jet rychle, ale
když se to s agresivitou moc přežene, tak se dělají
snáz chyby.
Víťa: Tak vždycky první jízdu jedu v klidu a druhou jízdu jedu na plno.
Jak získáváš rychlost?
Jarda: Co nejkratšími oblouky mezi slalomem.
Jakub: Co nejlépe objet kuželku.
Petr: Pohybem…
Vojta: Trénuji.
Víťa: Dupáním do skateboardu a házením rukama.
Jak důležité je vybavení?
Jarda: Vybavení chrániči je důležité, bez helmy
ani nemůžete na trať.
Jakub: Nejvíce je potřeba helma, chrániče a také
další pomůcky.
Petr: Vybavení jako chrániče jsou hodně důležité a vybavení ke skejtu taky
Vojta: Hodně.
Víťa: Chrániče a helma.
Děkujeme za odpovědi
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Slavnostní zahájení rybářské sezóny

Turisté zvou
Neděle 1. května – Krounka.
Prvomájová vycházka od oblasti
říčky Krounky.
Sraz na nádraží ČD v Poličce
v 9.00 hod, odjezd vlakem na
Krouna-zastávku a přes Kutřín
a Šilinkův Důl do Předhradí. Vlakem zpět do Poličky. Trasa 12 km je vhodná pro rodiny s dětmi.
Vedoucí akce: Josef Brokl
Sobota 7. května – Lednicko – Valtický areál.
Autobusový zájezd na jižní Moravu do oblasti Valtic a Lednice. Vedoucí akce: Jiří Andrle
Sobota 14. května – Králický Sněžník. Autobusový zájezd do oblasti Králického Sněžníku.
Krajské setkání odborů KČT oblasti Pardubický
kraj u pramene řeky Moravy spojené s akcí „Voda
ze střechy Evropy“ pro celoevropské setkání
turistů Eurorando ve Španělsku. Vedoucí akce:
Josef Brokl
Sobota 21. května – Tajný pochod. Sraz účastníků v 9.00 hod. na nádraží ČD. Připravena je trasa
asi 15 km. Vedoucí akce: R+J Škorpíkovi a Miloš
Baláš
Pátek 3. června – Za západem slunce. Oblíbená večerní vycházka do okolí našeho města.
Návrat v pozdějších večerních hodinách. Odjezd
linkovým autobusem v 16.50 hod. do Jimramova
a odtud přes Korouhev a Jelínek do Poličky. Trasa
asi 12 km. Vedoucí akce: ing. Karel Műller
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.

Poděkování
Srdečně děkuji deseti statečným, kteří obětovali
svůj čas a 2. dubna posbírali na Hegerce v lesíku
za vodárnou a okolí pytle odpadků.
Marie Staňková
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Podle platného rybářského řádu lze zahájit sportovní rybolov jakmile zmizí led (nepočítáme-li zdejší
povolenou výjimku zimního „lovu na dírkách“).
Letos tomu nebylo jinak – nedočkavci zaujali „svá
postavení“ hned jak byla hladina vody volná. Přesto
se většina těšila na „slavnostní“ zahájení sezóny, jak
tomu pokaždé z jara bývá na několika revírech. My
jsme navštívili rybník v Lačnově a opět jsme byli
svědky každoročně se opakující situace – nebylo
kam si stoupnout natož sednout, pokud někdo nechytil povolený počet ryb.
O vyjádření k slavnostnímu zahájení sezóny jsme
požádali hospodáře Rybářského sdružení Vysočina
Polička pana Jaroslava Martinů. Řekl nám: „Začátek rybářské sezóny u nás začíná v několika fázích.
První nastává poté, co roztaje led na rybnících.
V tu chvíli začínají lovit ryby z minulého zarybnění ti, kteří se už nemohli dočkat… Druhá fáze pak
nastává na našich „pstruhových“ rybnících, a to
v Lačnově, na Šindelce a v Rohozné, kam vždy na
zahájení vysazujeme pstruhy duhové a siveny. Letos jsme měli velkou odvahu a termín jsme poněkud
posunuli už na sobotu 2. dubna. Vzhledem k vývoji
počasí se ukázalo, že se nám to vyplatilo, protože
bylo krásné počasí (třebaže to u rybářů nerozhoduje). Na všech jmenovaných rybnících se sešlo mnoho
rybářů, nejvíce v Lačnově, kde to je vždy „oživeno“
připravenými uzenářskými výrobky pana Střílka.
Rybářská sezóna na pstruhových vodách začíná
dle řádu 16. dubna a my jsme se rozhodli spojit rybaření na Svratce s I. ročníkem Lačnovské klobásy

na tamním rybníku, aby si zájemci mohli zachytat
na obou revírech. Očekáváme velkou účast a neradi
bychom někoho zklamali. Propozice pro Lačnov
určují, že vítězem se stane ten, kdo nejdříve uloví 3
pstruhy (siveny) a dva kapry.“
Kolik peněz sdružení vynaložilo na úvodní kolo
zarybnění?
„Musím to upřesnit. Za první kolo zarybnění považujeme duben. Vysazovat ryby do revírů jsme
začali koncem března a toto masivní „startovací“
zarybnění ukončíme koncem dubna. Přijde nás to
na nějakých 2,5 až 3 mil. Kč. Potom budeme vysazovat další ryby, kde to bude potřeba. Jelikož na
celoroční zarybnění hodláme vynaložit kolem 5 mil.
Kč, je to zhruba 60 % celoročního plánu.“
Jak jsme se dozvěděli, byla letos do revírů RS Vysočina vysazena ryba u nás dosud neznámá, dalo by
se říci exotická…
„Ano, je to pravda. Na mnoha revírech v republice, i jinde, se začalo experimentovat s rybou u nás
dosud neznámou, a to s jeseterem. Dokonce se zdá,
že tady už zdomácněla a vzhledem k tomu, že jsme
měli příležitost ji nakoupit, zkusili jsme to. Jedná
se o jesetera sibiřského a první metrák jsme přivezli z Polska. Vysadili jsme je do nádrže č. 1 Pod
Kopcem. K naší radosti zjišťujeme, že jsou při chuti
a většina už byla ulovena. Nicméně platí, že jsou
u nás celoročně hájeni, takže všichni ulovení byli
vráceni vodě.“
Děkujeme za rozhovor.
Text a foto: L. Vrabec

Lačnovská klobása se vydařila
V sobotu 16. dubna se na rybníce v Lačnově konal
chybí tradice, a tak tady je zhruba jen 40 závodnízávod, který nemá v dosavadní historii Rybářského
ků. Domnívám se po dnešní zkušenosti, že bychom
sdružení Vysočina Polička (ani jinde v republice)
mohli pro příště trochu změnit propozice a udělat
obdobu. Naznačily to už propozice: úkolem bylo co
ze závodu mušku či vláčku. Ale jsem přesvědčen, že
nejrychleji ulovit 3 pstruhy a 2 kapry. O vítězi měla
myšlenka je správná. Je také zřejmé, že vzhledem
rozhodnout celková míra ulovených ryb předlože- k finančním i osobním možnostem lidí, není únosné
ných ke kontrole a změření. To se pohříchu nepo- uspořádat dvě rybářské akce během 14 dnů.“
dařilo z prostého důvodu – kapři nebrali. Teprve
Bylo by patrně správné vysvětlit, proč se tomuto
když pominul noční mráz a výrazněji se oteplilo, byli
závodu dostalo poněkud netradičního názvu…
uloveni dva nevelcí kapříci. Není divu, že oba lovci
„Všichni domácí i přespolní rybáři vědí, že
zaujali první dvě místa…
o všechny důležité akce na tomto revíru se kromě
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů nám k tomu
nás stará i náš člen, vyučený řezník a uzenář, Eda
řekl: „Myšlenka uspořádat tento závod vznikla poté, Střílek, který ve svém stavení, opodál rybníka,
co se nám po šestnácti letech podařilo uskutečnit
pro nás vždy připravuje různé řeznické laskodalší, alespoň částečné, odbahnění lačnovského
miny, ke kterým patří i jeho vyhlášené klobásy.
rybníka. Byla to poměrně náročná záležitost, ale
Však jich také každý z pěti nejúspěšnějších lovců
musíme i nadále počítat s obrovskou erozí zeměděl- dostal, kromě pohárů, kolem krku pěkný věnec…“
ské půdy, ke které v posledních letech dochází, takže
Prominentním účastníkem závodu byl muzikant,
smytá půda se čím dál víc dostává do vodotečí, do
zpěvák, lídr pražského Yo Yo Bandu a šoumen Riřek, rybníků a přehrad. Takže víme, že se s tímto
chard Tesařík, člen RS Vysočina Polička. Zeptali
problémem budeme setkávat i v dalších letech.
jsme se ho, co ho do Lačnova přivedlo, když jeho
A tak nás napadlo uspořádat v Lačnově rybář- upřednostňovaným revírem je areál Pod Kopcem.
skou akci, která by oživila sportovní rybolov na
„Hlavně to, že to mám po cestě z Borovnice, kde
tomto revíru, stala se pravidelnou součástí spo- jsem byl na řece „pstruhovat“ na zahájení sezólečenského života sdružení a současně finančně
ny. A protože je krásné počasí, zastavil jsem se
přispěla na další zarybňování. Abychom uspokojili
i tady. Abych byl upřímný, tak musím dodat, že
více lovců, rozhodli jsme se udělit poháry pěti nej- to nebylo jen kvůli závodu a rybám, ale i proto,
lepším závodníkům. Revír jsme na závod dobře za- že Eda Střílek má báječný špek, kterého jsem si
rybnili, vysadili jsme 1 000 pstruhů a sivenů a 150
haldu nakoupil domů. Dal jsem si i vynikající
kaprů, což je na rybník této velikosti luxusní.
„držkovku“ a pivo. Nachytal jsem i nějaké pstruhy
Počasí nám vyšlo nádherně, nepočítáme-li ranní
a siveny, ale kapři nejdou. Je moc studená voda.
mrazík. Právě studená voda je příčinou toho, že
Po závodě se ještě přesunu na přehradu, třeba se
kapři zatím berou málo nebo vůbec. A tak „čest pra- tam dočkám nějakého překvapení.“
poru“ zachraňují pstruzi a siveni, kterých má kažDiváci televize se s tebou dosti často setkávají
dý uloveno deset a více. Takže je zřejmé, že budeme
v různých zábavných pořadech. To je při tvých mnomuset udělit poháry za největší délku tří ulovených
hých aktivitách, nepočítám-li rybařinu, jistě časově
lososovitých ryb.
dost náročné. Pozval tě už do svého pořadu Uvolněte
Za podstatné považuji, že jsme se odhodlali tuto
se, prosím, Jan Kraus?
akci uskutečnit, přestože jsme nemohli očekávat
„U Honzy jsem ještě nebyl. Jezdil jsem s ním
vysokou účast závodníků. Tento termín jsme spojili
před časem, kdy jsem zaskakoval za Boba Klepla
s tím, že dnes se pro sportovní rybolov otevřel rybo- v jeho pořadu s Evou Holubovou „Co jinde neuslylov na pstruhové vodě a domnívali jsme se, že řada
šíte“. Ale moc mě to z různých důvodů nesedělo.“
rybářů z naší členské základny, ba z celé republiky,
Děkujeme za rozhovory.
využije i tuto nabídku. Nestalo se, protože závodu
Text a fota: L. Vrabec
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Zprávy oddílu ledního hokeje
„A“ MUŽSTVO PO 3 LETECH ÚČASTÍ VE
FINÁLE KONEČNĚ DOSTOUPALO AŽ NA
VRCHOL!
Sezona 2010 – 2011 je minulostí a nám nezbývá,
než závěrečné hodnocení jednotlivých mužstev. Začneme těmi nejmenšími, přípravkou. Již druhým rokem se nesmějí uvádět tabulky. Je to možná trochu
škoda, ale to nic nemění na tom, že mužstvo malých
a začínajících hokejistů má stále dobré výsledky jak
díky trenérům, tak i díky zápalu pro hru.
Velkým otazníkem zůstává příští ročník, z důvodů nedostatku hráčů. Prosíme teď a touto cestou
- přiveďte svoje ratolesti na zimní stadion, kde je
pro ně každým rokem připravena škola bruslení
a následné zapojení do již zmíněné přípravky (týká
se i děvčat).
Mladší a starší žáci: k jejich výsledkům netřeba
mnoho dodávat. Umístění v tabulce hovoří jasně,
starší 1. místo a mladší 2. místo. Jsme rádi, že se
našim žákům daří a doufáme, že parta, která se
v tomto kolektivu vytváří, bude pokračovat ve
svých výkonech i v dalších letech.
Ještě informace pro čtenáře o turnaji starších žáků, který se uskutečnil v Poličce v neděli
13. 3. Zúčastnili se vítězové a druzí v pořadí Pardubického a Hradeckého kraje. Jmenovitě tedy
Polička, Choceň, Opočno a Nové Město n. Metují.
I v tomto klání odešli starší žáci Spartaku Polička
jako vítězové.
Dorostu o pověstný kousíček letos utekla finálová
čtyřka a možnost obhájit 3. místo. To se jim sice nepovedlo, ale v souboji mezi mužstvy o 5. - 10. místo
vyšli jako vítězové.
Junioři skončili poslední. Vlastně celou sezonu
se jim nedařilo. Omluvou je snad to, že 7 hráčů ze
základního kádru plus gólman nastupovalo za „A“
tým, kde se jim naopak dařilo výborně.
„A“ mužstvo zažilo famózní sezonu zakončenou vítězstvím v II. krajské lize. Až po třech
letech, kdy Polička bojovala ve finále, dokázala strhnout vítězství na svou stranu. Nutno podotknout,
že zaslouženě. Nyní připomeneme průběh sezony
a uvedeme trochu čísel. V prvním utkání sezony
17. 1. Spartak zvítězil v Chocni. Ve druhém střetnutí
(prvním doma) podlehl Lanškrounu. V pořadí třetí
(druhé doma) prohrál se Semechnicí na nájezdy.
Ale! Od 7. 11. 2010 - to hrál opět doma s Česticemi
- nepoznal prohru až do konce 23. 1. 2011 (16 výher
v řadě), kdy jeho přemožitelem byl opět Lanškroun.
Z 24 utkání základní části, byl tedy přemožitelem
2x již míněný Lanškroun a Semechnice, která nás
potrápila 1x doma (prohra na nájezdy). Dvě semifinálová utkání se Semechnicí skóre 17:3, 2 finálová
s Lanškrounem a skóre 18:10.
Nejlepší střelci: 1. Kubát 36 b., 2. Boháček L.
26 b., 3. Švejda 21 b. Kanadské bodování: 1. Kubát
68 b., 2. Boháček L. 57 b., 3. Vápeník D. 49 b.

Tenis

Jak je vidět z těchto čísel parta kolem trenéra Miloše Grubhoffera dokázala letos prodat zkušenosti
nasbírané z minulých ročníků. Velké poděkování
patří též fanouškům, kteří nejen doma, ale i venku,
vytvářeli domácí kulisu a byli leckdy šestým hráčem.
Ještě jednou velké díky.
V úplném závěru se patří poděkovat všem sponzorům a hlavně městu Poličce, které ve spolupráci
s T.E.S. každoročně zajišťuje chod ZS, jak po stránce
finanční, tak i technické. Naše díky patří též obsluze
strojovny ZS, dále obsluze bufetu, časomíry a v neposlední řadě i obsluze udírny. Největší dík patří
trenérům, vedoucím družstev a samotným hráčům
všech kategorií.
Na uplynulý ročník můžeme dnes už jen vzpomínat, nebude to ale dlouho trvat a nová sezona bude
klepat na dveře.

26. 3. Turnaj staršího žactva v Poličce. Za
účasti 16 hráčů a 14 hráček zasáhli do bojů také
naši. Štěpán Švanda ve dvouhře vyhrál jeden
zápas a se Zdendou Jílkem obsadili ve čtyřhře
3. místo. Adam Jelínek a Filip Slaný se přes
velkou snahu neprosadili. Mezi děvčaty vyhrála
jeden zápas Lucka Jílková. Na turnaji si také
zahrála Bára Quittová a Eliška Hrubá.
Na sobotu 2. 4. připadlo konání posledního
turnaje zimní halové sezony. Jako již tradičně
patří poslední klání souboji generací, kdy rozdíl
mezi oběma hráči musí být větší než 15 let. Této
poslední akce se nakonec po několika odhláškách zúčastnilo sedm dvojic a tak si to rozdali
nejspravedlivějším způsobem každý s každým
do sedmi gamů.
Konečné pořadí:
1. Motl Alois – Havlíček Josef
2. Štěpán a David Bonaventurovi
3. Scheib a Haman Ladislavové
4. Jehlička Vladimír – Puchýř Luděk
5. Hegr Petr – Slaný Bohouš
6. Marek Jirka – Tomka Petr
7. Macoun Ivan – Kratochvíl Michal

Konečné tabulky
Muži:

Junioři:

Dorost:

1. Polička

1. Chrudim

1. Chotěboř

2. Lanškroun

2. Choceň

2. Chrudim

3. Choceň „B“

3. Světlá n/Sáz.

3.Mor. Třebová

4. Semechnice

4. Chotěboř

4. Hlinsko

5. Skuteč

5. Hlinsko

5. Polička

6. Česká Třebová

6. Skuteč

6. Lanškroun

7. Čestice

7. Litomyšl

7. Litomyšl

8. Mor. Třebová

8. Skuteč

9. Polička

9. Choceň
10. Světlá n. Sáz.

St. žáci:

Ml. žáci

1. Polička

1. Litomyšl

2. Choceň

2. Polička

3. Lanškroun

3. Chotěboř

4. Chotěboř

4. Choceň

5. Skuteč

5. Hlinsko

6. Hlinsko

6. Chrudim

7. Mor. Třebová

7. Lanškroun

8. Chrudim

8. Skuteč

9. Světlá-Ledeč

9. Mor. Třebová

Všem hráčům, kteří se zúčastnili zimních turnajů v Poličce, děkujeme a těšíme se na turnaje
letní.
2. 4. vyrazil Adam Jelínek na víkendový
rodinný výlet do Prahy a při té příležitosti se
přihlásil na turnaj, který se konal na Cibulce.
A dařilo se mu náramně. V sobotu vyhrál dva
zápasy ve dvouhře a v neděli sice prohrál ve
čtvrtfinále, ale s turnajovou jedničkou.
15. 4. začala letní sezóna přeborem Pardubického kraje mladších žáků ve Svitavách. Za
účasti 19 kluků se podařilo vyhrát jedno kolo ve
dvouhře Adamu Jelínkovi, který spolu se Zdendou Jílkem obsadil třetí místo ve čtyřhře, když
je od finále dělil jediný míček. Hrál také Fanda
Nykodým, který ovšem měl smůlu na los a svůj
zápas prohrál. Ale nevadí, vyhraje příště.
15. 4. se nám úspěšně podařilo ukončit zimní
sezónu zbouráním haly.
Upozorňujeme tenisovou veřejnost na
provozní dobu na našich dvorcích:
Po – Pá
9 – 12 hod.
15 – 20 hod.
So
9 – 20 hod. (tři dvorce)
Ne
9 – 12 hod.
15 – 20 hod.
Upozornění: v sobotu a v neděli se mohou konat turnaje a mistrovská utkání družstev a tak
je lepší si hraní dohodnout předem osobně na
dvorcích nebo na tel. 608 725 973 a 604 155 378

10. Česká Třebová
Výbor oddílu LH

Ceny zůstávají stejné jako loni:
Víkendy a dopolední hraní – 60 Kč za dvorec,
odpolední hraní – 100 Kč za dvorec.
zj

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Fotbal
MUŽI „A“
SK VYSOKÉ MÝTO
2 (1)
SK Masokombinát POLIČKA
2 (1)
Branky: 14. a 52. ŠTANCL, 32. Tomáš JÍLEK 1:1,
74. Miroslav STEJSKAL z pk. 2:2
Sestava: Ondřej DITTRICH (1), Jozef OPINA
(11), Martin PAVLIŠ (2), Michal ŠKODA(4) (64.
Petr SCHEIB), Ladislav KRÁL (3), Tomáš ŠVEC
(7) (89. Ondřej KUČERA), Jiří ČÍPA (5), Ondřej
PETR (9), Tomáš JÍLEK (6) (70. Zdeněk STODOLA), Jiří MUŽÍK (10), Miroslav STEJSKAL (8)
Začátek zápasu patřil domácím, kteří se hned
po úvodním hvizdu rozhodčího a rychlé kombinaci, dostali do vyložené šance, ale Sejkora pálil
jen do navrátilce O. Dittricha v poličské svatyni.
A ve 3. minutě mohlo jít Mýto znovu do vedení,
když tvrdou střelu Sedláka vyrážel Dittrich na
roh. Počáteční tlak domácího celku přece jen
našel svoje vyústění. Dvořák vyslal do rychlého
protiútoku Štancla a ten bez problémů zakončil na
1:0. Nemuselo zůstat jen u jednogólového náskoku.
Ve 20. minutě mohli domácí skóre navýšit, Sedlák
našel krásnou „ulicí“ Peška, jenže ten místo pořádné koncovky poslal Dittrichovi „malou domů“.
To byl jeden z klíčových momentů. Mýto se totiž
v dalším průběhu nechalo ukolébat, čehož do té
doby poněkud zakřiknutě hrající Polička využila
a začala se tlačit více dopředu. Šance na sebe
nenechaly čekat. Běžela 32. minuta, když hosté
z náporu vytěžili vyrovnání. Po vydařené kombinaci a Opinově centru se nemýlil Jílek a určil poločasový stav. Druhá část hry začala podobně jako
ta první. Domácí si vynutili územní převahu, která
brzy vedla k vedoucímu zásahu. Opět se prosadil
střelec Štancl, kterého do brejku tentokrát vyslal
Vostrčil – 2:1. Poté se hra vyrovnala a na hřišti se
přitvrdilo. V 74. minutě nekrytý Stejskal poslal
hlavou balón do vápna k O. Petrovi a ten byl nedovoleně poslán k zemi Chadimou. Nařízenou penaltu, kterou bez potíží proměnil Stejskal, nechal
sudí Malý z Hradce Králové opakovat, nicméně
zkušený hostující exekutor těžkou situaci psychicky zvládl, a skóroval i na druhý pokus. Mýto si
v závěru utkání vytvořilo tlak, ale Dvořák hlavou,
ani po něm Matula z bezprostřední blízkosti, konečný výsledek 2:2 nedokázali změnit.
SK Masokombinát POLIČKA
2 (2)
Sokol ŽIVANICE
0 (0)
Branky: 14. Tomáš ŠVEC, 1:0, 44. Miroslav
STEJSKAL 2:0
Sestava: Ondřej DITTRICH (1), Jozef OPINA
(11) (82. Petr SCHEIB), Martin PAVLIŠ (2), Ladislav KRÁL (3), Michal ŠKODA(4), Petr NAVRÁTIL
(5), Tomáš ŠVEC (7), Ondřej PETR (9), Tomáš
JÍLEK (6), Jiří MUŽÍK (10), Miroslav STEJSKAL
(8) (65. Zdeněk STODOLA)

Turnaj mladší přípravky
9. 4. 2011 - Choceň
K prvnímu mistrovskému turnaji mladších přípravek zajížděla Polička do Chocně a bylo vidět na
malých fotbalistech, jak moc se těší na trávu a podali velice dobrý a bojovný výkon, který potvrdili
ziskem sedmi bodů.
Polička-Choceň
3:3
Branky: Slezák 2, Valouch
Polička-Libchavy
3:2
Branky: Lajžner, Zahoran, Slezák
Polička-Sruby
5:0
Branky: Vu Thanh Dat 2, Valouch, Slezák, Pejchar
Sestava Poličky: Lajžner, Tůma, Zahoran, Vu
Thanh Dat, Slezák, Valouch, Pejchar, Mach
Trenéři: Roman Lajžner, Jan Karlík
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Šok po celém Pardubickém kraji způsobila zprá- noucí Jarda Dittrich, který v závěru utkání rozhova o porážce favoritů ze Živanic ve druhém jarním
dl o importu 3 důležitých bodů do Poličky.
kole na půdě Poličky. Domácí tým SK Masokombinát zahrál jeden z nejlepších zápasů poslední
SK Masokombinát POLIČKA „B“
doby a třemi body si v tabulce nesmírně pomohl. - FK ČESKÁ TŘEBOVÁ „B“
0:0
Dlouho museli poličští příznivci vzpomínat, kdy
Sestava: Dobeš – Klein O., Kovář, Stoklásek,
naposledy viděli od svých hráčů takový výkon. Scheib – Kysilko, Čípa, Kučera, Dobiáš – Stodola,
Však jim také po zápase připravili velké ovace.
Klein V. (Dittrich, Švec Fr., Stejskal)
Hosté měli od začátku převahu a držení míče
Spravedlivá remíza v utkání, které moc krásy
bylo jasně v jejich prospěch. Pro oko diváka
nepobralo. Naše mužstvo si vytvořilo brankové
hráli hezky, ale překvapivě málo se dostávali do
příležitosti až v závěru utkání, ale ani Kučera,
zakončení. Jejich akce se rozbíjely o dobře pracu- Čípa ani Kovář, brankáře hostí nepřekonali.
jící obranu v čele s Dittrichem, a to většinou ještě
před šestnáctkou. Domácí spoléhali na brejky a ve
Mladší žáci:
14. minutě se jim jeden z nich povedl. Balon se
SK Masokombinát POLIČKA
odrazil na vápno k Tomáši Švecovi a ten životní – SK CHRUDIM
9:1 (2:1)
trefou nedal Černíkovi naději – 1:0. Hned vzápětí
Hosté drželi krok s domácími pouze první polopo akci Navrátila odvraceli zadáci Jílkovu střelu
čas. Ve druhém pak přišla smršť v podobě sedmi
na roh. Tyto momenty celý poličský tým ohromně
gólů a jednoznačného vítězství.
zvedly, začal si věřit, že by mohl uhrát dobrý výsledek. Navíc mu pomohl dobrými zákroky O. Dit- FK Agria CHOCEŇ - SK Masokombinát
trich, a když už po centru Gorola pálil tvrdě Balog, POLIČKA
0:2
rozvlnil pouze boční síť. Minutu před poločasem
Zasloužené vítězství posunulo mladší žáky na
pak přišel druhý úder do živanického sebevědomí. třetí místo v tabulce.
V závaru před Černíkem se nejlépe zorientoval důrazný Mirek Stejskal a dotlačil míč do sítě – 2:0!
Starší žáci:
Hosté na nepříznivý vývoj zareagovali o přestávce
SK Masokombinát POLIČKA
dvojitým střídáním. Ve 47. minutě se jim podařilo – SK CHRUDIM
8:4 (4:0)
skórovat, ale pro evidentní faul na O. Dittricha
V souboji s posledním mužstvem tabulky vedli
rozhodčí Cach tuto branku neuznal. Velké štěstí
domácí v průběhu druhého poločasu již 6:0, hosté
stálo při Poličce v 68. minutě: Janecký bombou
ale během pěti minut rozvlnili domácí síť hned
napálil břevno. Jinak se hrálo podle stejných not. čtyřikrát a zdramatizovali průběh zápasu. DoHosté tlačili, ale končili na hranici vápna, kde
mácí si ale vítězství pohlídali, když vstřelili další
úřadovali důslední, a s maximálním úsilím bo- dvě branky.
jující, domácí fotbalisté. Ti ani s blížícím se koncem neudělali žádnou chybu a soupeř postupně
FK Agria CHOCEŇ - SK Masokombinát
propadl marnosti. Poličští celý zápas „odjezdili“, POLIČKA
3:1
překonávali se v obětavosti a odměna byla sladká:
Starší žáci sice v Chocni vedli, ale udržet vedení
senzační skalp vedoucího týmu krajského přeboru
se jim do konce zápasu nepodařilo.
a zisk tří nesmírně důležitých bodů.
Mladší dorost:
SK Masokombinát POLIČKA
1 (0)
SK CHRUDIM- SK Masokombinát
TJ LANŠKROUN
1 (1)
POLIČKA
5:0
Branky: 47. Mirek STEJSKAL 1:1, 42. Stasi- SK Masokombinát POLIČKA - AFK
owski 0:1
HORNÍ JELENÍ
3:3
Sestava: Ondřej DITTRICH (1), Jozef OPINA
(11) (72. Scheib), Martin PAVLIŠ (2), Ladislav
Starší dorost:
KRÁL (3), Michal ŠKODA(4), Petr NAVRÁTIL
SK CHRUDIM - SK Masokombinát
(5) (63. Čípa), Tomáš ŠVEC (7), Ondřej PETR (9), POLIČKA
8:1
Tomáš JÍLEK (6) (74. Stodola), Jiří MUŽÍK (10), SK Masokombinát POLIČKA
Miroslav STEJSKAL (8).
- AFK HORNÍ JELENÍ
3:5
Lanškroun se předvedl jako důrazný celek,
V. Obolecký
někdy na hranici únosnosti. V 8. minutě zahrozil
prudkou střelou Kašpar, domácí odpověděli akcí
Stejskala, Mužíka a Navrátila, který dal placírkou
zblízka vedle. Na opačné straně trefili hosté po
brejku tyč a ve 42. minutě šli do vedení, když po
rohovém kopu napálil odražený míč za Dittrichova
záda Stasiowski. Nástup do druhé půle měli domáDne 27. 3. 2011 se v malém městě Lovosice konalo
cí výborný. Hned ve 47. minutě po Opinově úniku
Mistrovství ČR seniorů a masters (nad 40 let). Sjeli
vyrovnal na 1:1 dorážkou z malého vápna Stejskal
se tam nejlepší bojovníci z celé České republiky,
a zdálo se, že se Polička nastartuje k obratu. V dal- kteří za poslední rok nasbírali dostatečný počet
ších možnostech ale Navrátil z přímého kopu, bodů a tím se zde nominovali. Závodilo se v katách
i T. Švec o něco později hlavou po cenru Opiny, (sestavy cviků) a v kumite (sportovní boj) celkem na
minuli. V 66. minutě se po brejku neprosadil hos- třech bojištích. Síly si přijelo poměřit na 112 závodtující Krejsar a v poslední šanci zápasu přestřelil
níků. Od 10. hod. probíhala soutěž v katách. Kolem
poličský Stejskal. Nic dalšího se už nestalo a do- poledne pak proběhl slavnostní nástup všech záhrálo se bez ohrožení některé z branek.
vodníků a zahájení soutěže kumite, před kterou byli
všichni závodníci ještě zváženi, zda splňují váhovou
MUŽI „B“:
kategorii pro kterou se nominovali. Soutěž kumite
SK Sloupnice – SK Masokombinát
probíhala od nejlehčích váhových kategorií až po ty
POLIČKA B
1:2 (1:1)
nejtěžší. Nejlepší bojovníci pak byli oceněni poháry,
Branky: Štarman, Kučera, Dittrich J. st.
medailemi a diplomy.
Sestava: Dobeš - Škoda, Kovář, Pavliš, Scheib
Za oddíl MSK Polička se na tento turnaj vydali
- Kysilko, Kučera, Mužík, Stodola - Dobiáš, Ditrich, dva závodníci spolu s trenérem a koučem, mistrem
(střídali: Navrátil, Švec Fr.)
Radovanem Andrlem, II. DAN.
Posílené béčko bylo po většinu zápasu lepším
Výsledky:
mužstvem a zaslouženě se ujalo vedení brankou
Šárka Kučerová 3. místo, kumite ženy -55kg
Kučery. Domácí v závěru prvního poločasu na
Milan Lorenc 5. místo, kumite muži -84kg
nerovném terénu vyrovnali. O důležitém vítězství
na hřišti posledního týmu tabulky rozhodl nestárR. Andrle

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Mistrovství ČR
seniorů a masters

Poličský dabl

Nechceme bramborovou medaili…
Jak bylo rozehráno, tak bylo i dokonáno.
Starší žákyně si v nadstavbové části krajského
volejbalového přeboru Pardubického kraje pověsily na krk bronzové medaile. Letos jsme vůbec
nehrály druhé housle. Porazily jsme jak prvního,
tak druhého v pořadí. Bohužel nevyrovnané
výkony, nevyhranost a nevynucené chyby nám
nedovolovaly myslet výše. Vyrovnaná bilance
výher a porážek, nejsme bramborové.
Protože se VO TJ Lanškroun v Poháru České
republiky umístil do šestého místa, měly jsme tu
čest bojovat v 1. kole na Přeboru České republiky. Zastupovat kraj i naše město.
Los Přeboru nás zavál nedaleko, do lanškrounské haly. Společně s Přerovem, Novým
Jičínem, Havlíčkovým Brodem, Červeným
Kostelcem, Kroměříží, Znojmem a domácími
hráčkami jsme po tři dny bojovaly o postup do
dalších kol.
Soupeřky v průměru o 10 cm větší nám nedarovaly nic zadarmo. Hratelnými družstvy byla
všechna. My v některých zápasech doslova dřely.
Na víc než dva vyhrané sety to nestačilo.

Byla to velmi zajímavá zkušenost.
Do dalších bojů postoupila z Pardubického
kraje pouze Moravská Třebová, která postup
vybojovala v Bílovci. Domácí Lanškroun byl
velmi zklamán.
V příští sezóně se děvčata posunou do kategorie kadetek a pravděpodobně budou hrát soutěž
v kvalitnějším Olomouckém kraji.

Dne 9. 4. se uskutečnil v sokolovně v Poličce IV. ročník volejbalového turnaje smíšených
dvojic Poličský dabl. Turnaje se
zúčastnilo deset dvojic.
Vyhrálo družstvo
DoMi
(Dominika Obrová a Michal Krejčí). Druhé skončili Obříci (Denisa a Luboš Obrovi) a na třetím LA
(Lucie Nešická a Arnošt Rousek). Pořadí ostatních
družstev a kompletní výsledky naleznete na našem webu.
Děkujeme sponzorům, bez kterých by se turnaj
neobešel. Jsou to Bartosh s.r.o. - reklama, Sádrokartony Nešický, restaurace Apalucha, Kovoslužba
Bulva, Tiskárna Polička, Ravensburger a MIRO
Borová. Náš dík též patří restauraci Starohradská (jmenovitě Radimu Totuškovi) za technickou
podporu.
Za TJ Spartak Polička, ASPV - volejbal
J. K. Dvořák

Skupina PA-ZKY-ST-F1
p.

družstvo

utkání

V

1.
2.

P

K

TJ Slovan Moravská Třebová

12

VO TJ Lanškroun

12

3.

TJ Spartak Polička

12

4.

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

12

sety

míče

10

2

8

4

6
0

body

0

21:5

603:460

22

0

18:8

593:462

20

6

0

12:14

528:556

18

12

0

0:24

355:601

12

Jarní Poličská muška v novém kabátu
- první ročník Monfish cupu
Během soboty a neděle 9. – 10. dubna se na
přehradě Pod kopcem konal I. ročník mezinárodního závodu Monfish cup. Uspořádala jej
známá firma Monfish ve spolupráci s Rybářským sdružením Vysočina Polička. Pro orientaci
čtenářů uvádíme, že tento závod nahradil dosavadní tradiční jarní Poličskou mušku, která loni
měla za sebou už XIV. ročníků a pevně vešla do
povědomí muškařů doma i v zahraničí.

Hospodář sdružení Jaroslav Martinů nám
k tomu řekl: „Jedná se o první závod v našem
letošním sportovním kalendáři a je vlastně
pokračováním klasické jarní Poličské mušky.
Ke změně názvu došlo poté, co jsme spojili
síly s firmou Monfish a dohodli se na spolupráci. Jak se ukázalo, bylo to velmi prospěšné
po všech stránkách. Navíc nám docela vyšlo
počasí, nepočítám-li včerejší fujavici, která
trochu ovlivňovala rybolov. S tím se ovšem
mistři svého řemesla hravě vyrovnali. Celkově
lze říci, že se akce nadmíru vydařila a panovala
všeobecná spokojenost.
Na startu se sešlo 174 závodníků z tuzemska
i ze zahraničí, mezi nimi řada mistrů světa a re-

Vítězové turnaje

AVL Polička

publiky (prý zhruba 17). K naší radosti opět přijela početná skupina kamarádů ze Slovenska,
jsou tu i muškaři z jiných evropských států.
Revír jsme na závod bohatě zarybnili, a to 24
metráky lososovitých ryb (pstruzi duhoví a siveni, zhruba 5 – 6 tisíc kusů) ve váze od 0,3 do
4 kg. O tom, že braly, svědčí fakt, že celkem jich
bylo uloveno 3 300 (za sobotu 2 600). Dokonce
došlo ke kuriozitě – na mušku byl uloven jeseter
89 cm. Kromě toho bylo uloveno několik štik
a okounů.“
Hlavní rozhodčí Alois Mrňák: „Za hlavní
úspěch považuji, že všichni účastníci byli spokojeni. Těší nás, že do finále se probojovala
polovina závodníků z Poličky (8).“
Pro nejúspěšnější lovce byla připravena řada
hodnotných cen.
J. Martinů: „Poskytla je především firma
Monfish. Těmi nejhodnotnějšími je rybářský
sportovní zájezd do Mongolska za 60 000 Kč
pro vítěze, pro druhého podobný zájezd do
Slovinska za 10 000 Kč a pro třetího špičkový
muškařský prut s navijákem za 8 500 Kč. Naše
sdružení do závodu vložilo cenu zarybnění.“
A. Mrňák: „Nutno dodat, že ceny mohli obdržet pouze ti závodníci, kteří si z ulovených ryb
neponechali žádnou. To je hlavní důvod, proč si
jich jen 8 vzalo domů 25 ryb. Byli to většinou ti,
kterým se nedařilo, a věděli, že „na bednu“ už
nevystoupí.“
Konečné výsledky: 1. Luboš Roza z Bojkovic, 2. Antonín Pešek z Brna, 3. Tomáš Cieslar
z Ostravy. Nepopulární bramborovou medaili
vybojoval Petr Jílek z Poličky. Z našich dalších
závodníků obsadili 15. místo Milan Mužík,
22. Josef Konopásek atd. Jako jediná žena se do
finále probojovala paní Jörková, jesetera ulovil
pan Šenkýř z Víru (oba obdrželi cenu).

Slavnostní ukončení s vyhlášením výsledků
proběhne v květnu v salónku Starohradské restaurace.
Další ročník AVL Polička bude zahájen v říjnu.
Přihlášky družstev do XIII. ročníku AVL bude
možno podávat do 17. 9. e-mailem na adresu
jkd@mail.cz.
Děkujeme našim sponzorům, jmenovitě Bartosh s.r.o. - reklama, Kovoslužba Bulva, Tiskárna
Polička, MIRO Borová, Ravensburger i městu
Polička za poskytnutou podporu a těšíme se na
dalším ročníku na shledanou.

Text a foto: L. Vrabec

Za OV AVL Polička J. K. Dvořák

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

24. 3.
31. 3.
7. 4.
14. 4.

Informace o výsledcích a kompletní rozpisy zápasů naleznete
na www.policka.cz/avl.
Byly odehrány poslední zápasy XII. ročníku AVL Polička
s výsledky:
K6 - THT
2:0
Bystré - THT
2:0
Česká soda - Jaruni 0:2
K6 - Česká soda
2:0
Bystré - Česká soda 2:0
Bystré - Jaruni
2:0
Pajdáci - Jaruni
1:1
K6 - Pajdáci
2:0
Pajdáci - THT
0:2

Konečné pořadí družstev:
1.
Bystré (26 b.)
2.
THT (20 b.)
3.
ASPV (20 b.)
4.
K6 (18 b.)
5.
Jaruni (14 b.)
6.
Pajdáci (10 b.)
7.
Česká soda (4 b.)
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Plavecký bazén

Přehazovaná - den D
Kurzy pod vedením zkušených instruktorek
a instruktora 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.
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), plaveckaskola@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.

1. neděle
2. pondělí

ZAVŘENO
6-7.30 h.,
11-12 h.,
14.30-16 h.,
18-20 h.
3. úterý
6-7.30 h.,
14-16.30 h.,
16.30-18 h. JEDNA dráha,
18-19 h.,
19-20 h. Aquaerobic
4. středa
6-7.30 h.,
11-12 h.,
14.45-15.45 aquagravidibic,
17.30-19 h. DVĚ dráhy,
19-20 h. kond. plav.
5. čtvrtek
6-7.30 h.,
14-20 h.
6. pátek
6-7.30 h.,
12-16 h.,
17.30-18.30 h.,
18.30-20 h. kond. plav. TŘI dráhy
7. sobota
14-20 h.
8. neděle
ZAVŘENO
9. pondělí
6-7.30 h.,
11-12 h.,
14.30-16 h.,
18-20 h.
10. úterý
6-7.30 h.,
14-16.30 h.,
16.30-18 h. JEDNA dráha,
18-19 h.,
19-20 h. Aquaerobic
11. středa
6-7.30 h.,
11-12 h.,
14.45-15.45 aquagravidibic,
17.30-19 h. DVĚ dráhy,
19-20 h. kond. plav.
12. čtvrtek 6-7.30 h.,
14-20 h.
13. pátek
6-7.30 h.,
12-16 h.,
17.30-18.30 h.,
18.30-20 h. kond. plav. TŘI dráhy
14. sobota 14-20 h.
15. neděle
ZAVŘENO
16. pondělí 6-7.30 h.,
11-12 h.,
14.30-16 h.,
18-20 h.
17. úterý
6-7.30 h.,
14-16.30 h.,
16.30-18 h. JEDNA dráha,
18-19 h.,
19-20 h. Aquaerobic
18. středa
6-7.30 h.,
11-12 h.,
14.45-15.45 aquagravidibic,
17.30-19 h. DVĚ dráhy,
19-20 h. kond. plav.
19. čtvrtek 6-7.30 h.,
14-20 h.
20. pátek
6-7.30 h.,
12-16 h.,
17.30-18.30 h.,
18.30-20 h. kond. plav. TŘI dráhy
21. sobota
15.30-20 h.
22. neděle ZAVŘENO
23. pondělí 6-7.30 h.
14.30-16 h.,
18-20 h.
24. úterý
6-7.30 h.,
14-16.30 h.,
16.30-18 h. JEDNA dráha,
18-19 h.,
19-20 h. Aquaerobic
25. středa
6-7.30 h.,
11-12 h.,
14.45-15.45 aquagravidibic,
17.30-19 h. DVĚ dráhy,
19-20 h. kond. plav.
26. čtvrtek 6-7.30 h.,
14-20 h.
27. pátek
6-7.30 h.,
12-16 h.,
17.30-18.30 h.,
18.30-20 h. kond. plav. TŘI dráhy
28. sobota 6-7.30 h.,
14-20 h.
29. neděle ZAVŘENO
30. pondělí 6-7.30 h.
14.30-16 h.,
18-20 h.
31. úterý
6-7.30 h.
14-16.30 h.,
16.30-18 h. JEDNA dráha,
18-19 h.,
19-20 h. Aquaerobic

Dubnová neděle 10. 4. byla konečným turnajem
krajské přehazované dívek. Všech 20 družstev se
sjelo do Lanškrouna, aby se ještě pokusily potrápit
nás – Poličku.
A tým v celé soutěži hrál jasný prim, přestože
v lanškrounském turnaji jednou remizoval a Polička B mu uštědřila bolavou porážku, stala se naše
děvčata Přebornicemi Pardubického kraje, a to

před druhým týmem Poličkou B a Svitavami. Na
double medailích mají svůj podíl Maruška Dvořáková, Kateřina Mičková, Kateřina Lidmilová, Nikita
Barbaťuková, Karolína Dvořáková, Linda Phamová,
Žaneta Martinů a Markéta Štějdířová.
V turnajové soutěži nastoupil i C a D tým se závěrečným 15. a 20. místem. Děvčata na zkušené se
rozhodně neztratila.

Volejbalové etudy

PROVOZ SAUNY - květen
středa 4. a 11. květen: muži - provoz od 16.3019.30 h.,
středa 18. 5. a 25. 5. ZAVŘENO
čtvrtek 5., 12., 19., 26. květen: maminky s dětmi
a ženy - od 16.30-19.30 h.
pátek 6., 13., 20., 27. květen: muži - od 16.3019.30 h.
sobota: ZAVŘENO

Žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená, to
jsou od letošní sezóny barvy jednotlivých forem
minivolejbalu.
Volejbalová Praha však zaspala, Pardubický kraj
pořádá již 10tým rokem tato klání pro nejmenší
volejbalový potěr. Jen názvy byly jiné.
Náš oddíl absolvoval hned tři turnaje. Nejdříve
jsme nenechaly nikoho na pochybách, že patříme
k absolutní pardubické špičce a rozebraly jsme si
první tři dívčí místa na turnaji modrého minivolejbalu v České Třebové.

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

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

3. místo v oranžovém minivolejbale v Brně
Následně jsme další týden obsadily na turnaji
v Brně, v barvě oranžové, 3. místo (Míšy Štějdířová, Nováková). Naše miminka uštědřila porážku
i synovi bývalého reprezentanta Ivo Dubše. Výborné bylo, že naše družstva 14x zvítězila a 2x
remizovala se svými soupeři.
A následující víkend se naše výprava rvala s kilometry na Přebor republiky do Karlových Varů.
Sobotní výkon nic moc, ale v neděli jsme si to
dostatečně vynahradily. Celkové 2. místo a 5. místo v modrém minivolejbale (Markéta, Kačky, Marušky a Marjánky, Anežka, Martina).
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jitrenkapolicka@seznam.cz. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Z. Kašparová, Ing. N. Šauerová. Stálí spolupracovníci: J. Najbert, L. Čiháková. Registrováno MK ČR
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