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„Mazáci“ byli v Poličce spokojeni
Na začátku července se v Poličce na
několik dnů zabydlel štáb České televize,
který zde natáčel první díl seriálu Mazáci.
Jde o projekt ČT „Souboj seriálů“, v jehož
rámci vznikají první díly i několika dalších. Všechny budou postupně odvysílány
a diváci rozhodnou, který se jim nejvíc líbil
a který seriál má být podle nich natočen
celý.
Aby čtenáři měli představu o čem Mazáci pojednávají, požádali jsme o informace scénáristy
Richarda Medka a Romana Kopřivíka. „To dílko

posmrtně připevnili nějakou destičku…“, dodali
pánové se smíchem.
Na dojmy z Poličky jsem se o přestávkách zeptal
herců.
Jan Budař: „Polička se mi líbí velice, zatím tu se
mnou všichni zacházejí velmi slušně. Přenocoval
jsem v hotelu, který byl hezky uklizený… Až na
pár řemeslníků, kteří od šesté hodiny ranní do
čehosi bouchali, to bylo moc příjemné.“
Marián Labuda: „Přijeli jsme sem ve sváteční
den a já jsem měl pocit, že tišší, klidnější město
neexistuje. A tak jsem si Poličku okamžitě oblíbil,

je o tom, jak tři pánové v důchodu, kteří mají za
sebou aktivní život, každý v jiné oblasti, začali
po smrti manželky jednoho z nich, který po léta
provozoval hospodu, vymýšlet, čím se zabavit
a zpestřit si důchodovou nudu. Shodou okolností
se v jedné z jejich rodin ztratí zeť a oni ten případ
úspěšně vyřeší. V tu chvíli si uvědomí, že jsou
vlastně detektivové a to by mohla být jejich parketa, tím spíš, že jeden z nich je bývalý policista.
A už vědí, jak by se mohli bavit a ještě pomáhat
lidem. A hned se začnou poohlížet po dalším případu. Tím končí první díl.
Současně se točí i několik dalších seriálů. Doufáme, že v souboji vyhrajeme my a k prvnímu natočíme ještě dalších dvanáct dílů, takže se Polička
přemění v Klášterec na delší dobu. Zaslouží si to,
protože je to moc hezké město – málokdy se vybírá lokace tak daleko od Prahy, protože všechno
je pak dražší, náročnější. Je rozdíl dojíždět půl
hodiny do Berouna nebo tři hodiny do Poličky.
Ale máme pocit, že se to vyplatilo, protože se nám
tady moc líbí a všechno splňuje naše představy,
když jsme to psali. Prostě nám Polička učarovala
co do poklidné atmosféry a zázemí pro práci. To
jsou i důvody, proč jsme se rozhodli koupit domek,
co nám teď při natáčení slouží jako hospoda
U Boženky. Je prý na prodej. Tady bychom rádi
tvořili. Možná že by nám pak na něj Poličané

protože se mi zdálo, že jsem nepřijel do města ale
do přírody. Působila na mě jako nějaký palouk
v lese. Druhý den se ale všechno změnilo, protože
na náměstí byl jarmark, všude plno stánků a lidí
jako máku. Takže to byl trochu rozporuplný pocit. Pracuje se mi dobře, protože mám vedle sebe
velkého českého herce Mirka Donutila, od kterého
se mohu učit nejen hrát, ale i jíst. On by mohl
o gastronomii klidně přednášet.“ (Pozn. autora:
rozhovor probíhal při obědě „na place“).
Petra Špalková: „Polička se mi líbí velice, působí
uklidňujícím dojmem. Zatím jsem si ji prošla jen
ráno cestou na natáčení, uchvátila mě ulice Na
Bídě se starobylými domky a hradebními baštami. Ale mám tady kamarádku, kolegyni a zdejší
rodačku Šárku Opršálovou, která mi slíbila, že mi
dnes po natáčení ukáže Poličku důkladněji. Takže
to budu mít i s výkladem.“
Miroslav Donutil: „Polička je velmi krásné město. Dobře ji znám, protože na Vysočině, nedaleko
odtud, mám dům. Častokrát tudy projíždím, rád
se zde i zastavím. To, že teď spolu sedíme u kostela sv. Jakuba, v jehož věži se narodil a bydlel
Bohuslav Martinů, je krásný pocit, který na mne
shora dýchá. Herecká parta se tu sešla náramná
– Marián Labuda, Jaromír Dulava, Květa Fialová,
Oldřich Navrátil, Jan Budař, Milan Šteindler
(tentokrát ne jako herec, ale jako režisér), Petra
Špalková… Myslím si, že náš seriál má mezi
ostatními, co současně vznikají, velkou šanci, neboť volně navazuje na stále populární Chalupáře,
Tři chlapi v chalupě… Jejich duch je velmi správný a mohl by diváky zaujmout.“
Oldřich Navrátil: „V Poličce se mi líbí, protože
jsem v podobném městě vyrostl. Proto mám malá
města rád, tím spíš, že v poslední době jakoby
rozkvetla – fasády domků jsou spraveny, mají
nové střechy… Všechno to
(pokr. na str. 2)
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Školáci z partnerských
měst v Poličce
Školáci a jejich učitelé z partnerského rakouského města Hohenems navštívili město Poličku
první červnový týden, poslední týden téhož měsíce patřil dětem a učitelům z maďarského Ebese.
Rakouské děti byly hosty Masarykovy základní
školy, Maďary hostila Základní škola Na Lukách.
Pro obě skupiny byl připraven bohatý program
nejen v Poličce a okolí, ale i výlety do Prahy či na
Macochu. Místostarostka města Marie Kučerová
se setkala s dětmi z Rakouska v poličské radnici
v obrazové galerii rodu Hohenemsů. Maďarskou
návštěvu 40 dětí přivítal starosta města společně
s místostarostkou na městském úřadě a děti zde
dostaly nejen drobné dárky, ale s nadšením odhlasovaly návrh a pozvání pana starosty na zmrzlinu.
Příští rok se uskuteční výměnný pobyt poličských
dětí v Rakousku a Maďarsku.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města
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Zlatá ulička?

„Mazáci“ byli v Poličce spokojeni

Jelikož nyní v prázdninách a době dovolených
navštěvují moje „řemesla“ turisté jak ze vzdálených míst, tak i chalupáři z blízkého i vzdálenějšího okolí Poličky, slyším samou chválu právě na
naši ulici.
Říkají ji velmi často „zlatá ulička“. A tak si tak
říkám, jestli by nešlo vymyslet pro tuto lokalitu
ještě něco poutavého. Třeba využít právě hradeb, zrušit od „Dobroty“ živý plot a místo něho
zde postavit řadu dřevěných stánků z obyčejné
loupané kulatiny a pronajímat je pro řemeslnou
výrobu a farmářské trhy. Město by z toho mělo
nějakou korunu a určitě by se to po krátké době
rozkřiklo po okolí, navíc když by to bylo v nabídce
Poličky. Pak by to mohla být „Zlatá ulička na bídě“
protože jak známo – řemeslo má zlaté dno (ale za
nula karát).
Ovšem tím pádem by odtud musela zmizet auta,
která v ulici tak šikovně parkují, ale rozhodně
pohledu na hradby nepřispívají. Parkoviště by se
mohlo zbudovat na dosud travnaté ploše, která
zatím slouží jen k rozmnožování plevele do našich zahrádek pomocí větru a ptáčků. Opět by to
byl výdělečný podnik. Možná by někdo šikovný
vymyslel šetrný projekt pro tuto část Poličky, aby
s ním souhlasili i památkáři.
Síň řemesel v ul. Na Bídě,
galerie-art@seznam. cz, tel. 732 432 708
-JJ-

Město chrání životní
prostředí
Město Polička obdrželo v červnu od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení
o úspoře emisí za rok 2010. Výpočet úspory vychází
z množství vytříděných odpadů z obalů občany
města Poličky, tj. z vytříděných odpadů z papíru
(221,1 t), plastů (168 t), nápojových kartonů (0,6 t
- třídí se společně s plasty), skla (104 t) a kovů
(298,9 t).
Úspora emisí dosáhla v loňském roce 783,638 tun
ekvivalentu CO2 a úspora energie 19 647 345 MJ.
Dík patří všem, kterým záleží na stavu životního
prostředí a tříděním odpadů mají na tomto dosaženém výsledku města Poličky svůj podíl.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

Dočasná oprava
kruhového objezdu
Reakce na vyjádření Ing. A. Kleina z červencové Jitřenky
Vážený pane inženýre,
dovolte mi, abych vysvětlil situaci ve věci
nevkusné opravy kruhového objezdu v Poličce.
Všichni víme, že na tomto objezdu docházelo
dlouhodobě k technickým závadám v podobě
vylamování žulových kostek. Tato situace byla
dle mého názoru pro dopravu velmi nebezpečná
a bohužel nebyla řešena ze strany Ředitelství
silnic a dálnic ČR. Nezbylo mi tedy nic jiného,
než iniciovat nápravu tohoto havarijního stavu.
Reakcí a odpovědí bylo, že kruhový objezd projde
celkovou rekonstrukcí a do té doby bude provizorně opraven asfaltovou záplatou, i z našeho pohledu
nevhodnou.
Děkuji za Váš podnět, ani já nejsem s tímto
dočasným řešením spokojen a slibuji, že budeme usilovat o co nejrychlejší nápravu a uvedení
kruhového objezdu do původního stavu již bez
„asfaltového koberce“.
Jaroslav Martinů
starosta města
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(pokr. ze str. 1)
má krásnou atmosféru. Velmi
se mi tady líbí, protože já jsem ze stejně krásné
Třebíče, což je odtud kousek. Při natáčení se tu
sešla parta slušných lidí a tím pádem se bezvadně
pracuje. Navíc je teď před námi léto, takže jsem
spokojený. A jak vidím naše šance s ostatními
seriály? Samozřejmě vyhrajeme.“

se mohl podařit natočit rychle, se opakuje dvacetkrát, než je režisér spokojený. Po krátké přestávce
mě pomocný režisér posadí ke stolečku v kavárně,
ta vznikla z fotoateliéru pana Hájka. A hledá mi
společníka, se kterým si budu v obraze povídat.
Ale jelikož nikdo z přítomných kluků nesplňoval
jeho představy kavárenského typu, tak nakonec
sedím u stolečku s kamarádkou. Od rekvizitáře
dostanu kolu, která se tváří jako káva, a Dominika
džus z černého rybízu, jenž představuje červené
víno. K vedlejšímu stolku usedají hlavní hrdinové
příběhu, které ztvárňují pánové Oldřich Navrátil
a Miroslav Donutil. Atmosféra je milá a přátelská.
Pomocný režisér se mě asi dvakrát přijde zeptat,
jestli mě natáčení ještě baví. O přestávce je čas na
popovídání si s herci i na společné foto. Pan Hájek

O slovo jsem pochopitelně požádal i režiséra
Milana Šteindlera: „Líbí se mi tady moc. Proto
jsme si Poličku vybrali. Je to krásné město, má
krásnou atmosféru. A co mě nejvíc potěšilo, jsou
tady hrozně milí a vstřícní lidé. A to jak v restauračních zařízeních, což je velmi důležité, tak
i všichni ostatní, které potkáváme na ulici nebo
kteří s námi spolupracují.“ (Pozn. autora: Mezi
spolupracovníky byli jako komparsisté členové
Divadelního spolku Tyl a další občané.)
Text a foto: L. Vrabec

celé dopoledne pobíhal okolo a dokumentoval
natáčení. V jedné z pauz Dominice a mně přinese
fotografii, kde jsme společně s herci. Tímto bych
mu chtěla ještě jednou poděkovat. Fotografii jsem
si nechala podepsat a zůstane mi tak na natáčení
milá a krásná vzpomínka! Po třech hodinách
režisér p. Šteindler prohlásí: „Přátelé, je hotovo.
Děkuji vám za spolupráci.“ Spokojeně odcházím
domů. Na natáčení se jdu podívat ještě poslední
den. Tentokrát se natáčí akčnější scéna, kdy je třeba zastoupit jednoho z herců kaskadérem. Ale více
neprozradím, na podzim se podívejte na výsledek.
Pavla Dostálová

A jako to vidí kompars?
Příprava a samotné filmování mě velmi zajímalo, tak jsem neodolala a šla se podívat, jak takové
natáčení probíhá. Dokonce jsem dostala nabídku,
jestli bych nechtěla dělat kompars v jedné scéně,
a tak jsem druhý den přišla na smluvené místo.
Pomocný režisér p. Froněk mi vysvětluje, že se nejdříve bude točit scéna, kdy policisté vyšetřují krádež v antiku. A až poté přijde na řadu scéna, kde
budu „hrát“. Záběr, který zdánlivě vypadá, že by

Nové možnosti vzdělávání pedagogů na Poličsku
Základní škola na Lukách Polička získala nemalé finanční prostředky na vzdělávání pedagogů
z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) v rámci fondů EU. Cílem
projektu je zvýšení profesní úrovně pedagogických pracovníků v regionu Poličska. Na realizaci
projektu škola spolupracuje s dalšími třemi subjekty, Masarykovou základní školou Polička, SVČ
Mozaika Polička a Základní školou Bystré, které
se na projektu podílejí kapacitním i personálním
zajištěním. Připravované vzdělávací programy
jsou vhodné pro kteréhokoli pedagogického pracovníka ze základní i střední školy.
Základní přidanou hodnotou projektu je rozšíření nabídky vzdělávacích programů Dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
a to o programy, které bezprostředně reagují na
aktuální poptávku pedagogických pracovníků po
dalším vzdělávání. Realizací vzdělávacích aktivit
jsou vytvořeny předpoklady pro lepší naplňování
školních vzdělávacích programů, zkvalitnění výuky implementací nových poznatků, dovedností,
znalostí a produktů.
V rámci projektu Kompetence je vytvořeno 7
vzdělávacích programů.
• Efektivní využití PC při přípravě na výuku.
• Tvořivé techniky a použití přírodních materiálů nejen ve výtvarné výchově.
• Motivace a příprava učitelů pro výuku anglického jazyka.

•
•
•
•
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Prevence stresu a pracovního vyhoření.
Přírodovědná a multimediální výchova spojená s poznávacími exkurzemi.
Rozvoj environmentálních a psychosociálních
kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků.
Týmová spolupráce kolektivu pedagogických
pracovníků k rozvoji jejich manažerských
schopností.

Projekt byl zahájen 1. 7. 2011 a potrvá do konce
roku 2012, po tuto dobu budou pedagogové vzděláváni zcela zdarma. Získaná částka přes 4 milióny korun poslouží také k nákupu pomůcek, např.
interaktivních tabulí, které pomohou zkvalitnit
výuku.
Dne 14. 7. 2011 proběhla informační schůzka
se zástupci města Poličky. Manažer projektu
Mgr. Milan Matouš seznámil vedení města s přípravou, obsahem a současným průběhem projektu. Poděkoval za podporu, kterou město Polička
poskytlo Základní škole na Lukách při přípravných fázích projektu.
Irena Chroustovská

O náměstí, dopravě a dětském hřišti
I když pan starosta z jakéhokoliv důvodu tvrdí
opak, neutichající kritika nejen ze strany laické
veřejnosti, ale i z úst odborníků z oblasti historie
a architektury ukazují, že náměstí rekonstrukcí
spíš utrpělo než získalo. Nový mobiliář je nejen
nekvalitní, ale i nevhodně osazený. Proč alespoň
některé nedostatky město neuzná a nenapraví?
Argumentovat tím, že lavičky stály pod Mariánským sloupem i dřív, je nesmysl. Ty původní byly
nejen křehčí konstrukce, ale hlavně byly přenosné. Teď stojí u nádraží a jsou připoutány k plotu
řetězy, aby je nikdo neodnesl. Z neznámých
důvodů jsou všechny nové lavičky umístěné na
přímém slunci a navíc jsou tam napevno.
Náměstí by určitě sneslo víc zeleně, nevidím
však jediný důvod, proč by nemohla vyrůstat
přímo ze země, i když ne na původním místě, ale
například podél okrajů chodníků, které by se tak
alespoň opticky oddělily od vozovky.
Podobná diskuse proběhla před několika lety
kvůli dopravě a v menší míře i kvůli dětskému
hřišti v parku. I tehdy město zcela v rozporu
s míněním veřejnosti neústupně hájilo svůj
postoj. Kdo zapátrá v starších číslech Jitřenky,
zjistí, že ve veřejné anketě se přes 80 procent
občanů města vyslovilo proti dopravě ve městě.
Dodnes jsou chodci, cyklisté a automobilisté
často nuceni sdílet jednu společnou komunikaci
a pohyb po městě se pro většinu zúčastněných
stává noční můrou.
Úpravy a rozšíření dětského hřiště město slibuje už několik let. Podrobný písemný podnět
od občanů obdržel pan starosta osobně asi před
dvěma lety. Domohli jsme se pískoviště a opravy laviček. Podkladový písek, který by měl být
obměňován každé dva roky, byl pouze doplněn.
Sepisovat další podněty, ať už kvůli náměstí,
dopravě či hřišti, se mi zdá zbytečné.
Myslím, že veřejnost teď od pana starosty
čeká něco jiného, než obhajování současného
stavu. Je na čase přikročit k nápravě a vyčistit
okolí morového sloupu od všech moderních
prvků. Pokud se nepodaří zprovoznit pítko
a zvonkohru, měly by být tyto prvky (a možná
i celý oddechový koutek) pro svou nefunkčnost
odstraněny. Pro příště by měla městská rada
tak závažné úpravy, jakou je změna dopravy
ve městě či rekonstrukce historického náměstí,
konzultovat v předstihu s nezávislými odborníky. Podle mého názoru v tomto směru památkáři
úplně selhali.
I když se může zdát, že to k věci nepatří, obracím se na městskou radu s otázkou, kdy bude
znovu otevřena Úzká ulička? Je také součástí
historické části města, a pokud bude otevřena
pouze přes den, nemusí to obyvatelům domů
v těsném sousedství vadit. Nebo snad uvažujete
i o zavření ulice Růžové či Hradební? I v těchto
uličkách lidé často vykonávají potřebu, zvrací
a provozují i jiné činnosti.
Eva Benešová
Vážená paní Benešová,
rád bych tímto reagoval na Vaše dotazy a názory týkající se problematiky náměstí, dopravy
a dětských hřišť v našem městě.
1/ Chtěl bych Vás opět ubezpečit, že naším
cílem není, a to ani přes nemalé množství pochvalných názorů na podobu nového náměstí,
zavírat oči před kritikou a myšlenkami, které by
stávající stav vylepšily. Stále platí, že současná
podoba květinové výzdoby ve stávajících přenosných nádobách je pouze dočasná a naším cílem pro příští rok bude tuto podobu pečlivě prodiskutovat a připravit novou. Myslím, že zeleň
je duší každého prostoru a že naše krásné nové
náměstí si zaslouží této věci věnovat velkou pozornost. Původní květinové nádoby bude možné
umístit a hospodárně využít např. v prostorách
autobusového nádraží, které bude naše město

provozovat. Chceme, aby poličské náměstí bylo
místem pro oddech a příjemnou relaxaci nejen
turistů, ale i místních občanů. Vážíme si historické hodnoty památek, které na našem náměstí
stojí. Nové dláždění pomohlo zviditelnit tyto
stavby a naší snahou bylo a je, aby i další prvky
celkový krásný dojem z náměstí podtrhly. Znovu
opakuji, že zeleň patří mezi ty nejdůležitější.
2/ Ve věci dopravy se domnívám, že jsme vzali
při našem rozhodování velice zodpovědně závěry dopravní ankety, které, mimo jiné, potvrdily
nesouhlas výjezdu do Šaffovy ulice, který se
i při realizaci rekonstrukce náměstí respektoval. Myslím, že i současná velkorysá podoba
chodníků respektuje další silný požadavek našich spoluobčanů na posílení pozic chodců. Také
chci zdůraznit, že chodníky jsou a budou pouze
pro chodce. Velmi vítáme i snahu o provozování
letních zahrádek na náměstí, které mohou být
otevírány právě díky novým širokým chodníkům. Doufám, že zahrádky budou přibývat
a oživí naše historické centrum.
3/ Vážená paní, i bezpečnost a provoz dětských hřišť je naší velkou prioritou. Každoročně probíhají revize a kontroly hřišť, poslední
aktuální revize proběhla v úterý 19. 7. 2011.
Je velmi správné a přirozené, že na provoz
dětských hřišť naše město věnuje každoročně
ze svého rozpočtu nemalou částku, za kterou
tyto prostory pro hraní nejen udržujeme, ale
snažíme se o obměnu již dožitých prvků a nebráníme se ani doplnění o nové věci, které by
tato hřiště vylepšily. V posledních letech jsme
v rámci Programu regenerace panelových sídlišť
opravili dětská hřiště dle evropských norem na
ulicích Jiráskova, M. Bureše, Dukelská a Švermova. Jsem přesvědčen, že tato hřiště vyhovují
nejen evropským normám, ale zejména malým
návštěvníkům a jejich maminkám. Pokud jde
o výměnu písku na hřišti v parku, v pískovišti
byl písek vyměněn v minulém roce a písek na
celkové ploše hřiště byl doplněn a vyčištěn.
4/ Pítko na náměstí je již zprovozněno, z důvodu vandalismu muselo projít opravou. Zvonkohra je opravdu bohužel stále nefunkční a je
podána její oficiální reklamace. Doufám, že
problém bude brzy vyřešen. Mám velkou radost,
že na lavičkách v prostoru oddechového koutku
je živo a lavičky jsou velmi vyhledávané.
5/ Otevření Úzké uličky narazilo na odpor
všech vlastníků přilehlých nemovitostí, kteří
jsou z různých důvodů proti zprůchodnění. V této věci bylo před několika léty svoláno společné
jednání a tento názorový postoj byl potvrzen.
Rada byla se situací seznámena a vzala tento
stav na vědomí. Osobně se nebráním v této věci
znovu jednat a hledat možnou shodu.
Na závěr Vás, vážená paní Benešová, chci
ubezpečit, že se v žádném případě neuzavíráme
před kritikou, vážíme si každého názoru i připomínek, které mají snahu zlepšit život v našem
městě a naše město zkrášlit.
Jaroslav Martinů,
starosta města

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

Události Městské
policie Polička
Oznámení týkající se šedesátileté ženy, která již
2 dny nevychází ze svého domu v Poličce, bylo dne
13. 6. podnětem k výjezdu hlídky MP. Zároveň
strážníci vyrozuměli výjezdovou skupinu HZS
Polička, která na místo souběžně vyrazila. Hasiči
po příjezdu k domu rozbili skleněnou tabuli vedle
hlavních dveří do domu a poté otevřeli dveře klíči,
které byly v zámku dveří zevnitř domu. K překvapení všech zúčastněných byla majitelka domu
v pořádku, pouze si stěžovala na bolesti v kolenou
a občasné mdloby. Na místo byla přivolána RZS
Polička, aby bylo u ženy vyloučeno zdravotní selhání. Žena byla nakonec propuštěna do domácího
léčení a všichni si mohli oddychnout, že měl případ šťastný konec.
Roje včel se, jako každým rokem, vyskytují
v tomto období velice často. Profesionální hasiči
z Poličky zasahovali ve spolupráci se strážníky
již ve 3 případech a vždy v místech, kde tím
byli ohroženi spoluobčané. Roje se objevily ve
dvou případech v centru města v ulici Riegrova
a v jednom případě v parku Na Valech. Vždy se jej
hasičům podařilo odchytit a přemístit do bezpečí.
Touto cestou je třeba poděkovat hasičům za jejich
profesionální přístup a odvedenou práci.
4 kusy sprchových gelů skončily v kapse třiapadesátiletého muže z Brna, který navštívil prodejnu
potravin v centru města dne 21. 6. Muž se snažil
uvedené zboží pronést přes pokladnu bez zaplacení. K jeho smůle byl zaměstnanci prodejny zadržen
u pokladny a ti ihned přivolali strážníky MP. Hlídka vyřešila věc v blokovém řízení, neboť se jednalo
o majetkový přestupek. Ukořistěný lup byl na místě vrácen zpět do prodejny. Nezbývá než dodat, že
počet případů drobných krádeží v poslední době
neubývá, spíše naopak.
Nálezy volně potulných psů v Poličce byly
v měsíci červnu dosti časté, celkem jsou v útulku
v Pohodlí umístěni 3 psi z Poličky, kteří čekají na
svého pána. Fotogalerie nalezených psů se nachází
na stránkách města v sekci městská policie, nalezení psi. Prosím, poznáte-li psa, či máte-li informace vedoucí ke zjištění jeho majitele, volejte na
tel. č. MP Polička – 731 441 421.
Dalším případem je nález kotěte dne
21. 6. v blízkosti prodejny Tesco Polička. Jednalo
se o kotě bílo-rezavé barvy. Kotě následně skončilo v rukou pečovatelky občanského sdružení na
ochranu zvířat, které se nachází v Poličce. Díky
vstřícnému a obětavému přístupu pečovatelek
se podařilo nalézt pro kotě náhradní domov.
Máte-li zájem pomoci sdružení a to buď finančně,
či si vzít nějakou opuštěnou kočku do náhradní
péče, vše potřebné, fotogalerii nalezených koček
a kontakt na sdružení, najdete na internetové
adrese www.opustenekocky.estranky.cz.
Dne 27. 6. v odpoledních hodinách vyjeli strážníci na oznámení, které se týkalo podezřelého
pohybu dvou mužů v blízkosti zahrádek domů na
ul. Střítežská. Po příjezdu na místo zde hlídka zastihla dva muže z Poličky. U plotu zahrady byl dále
nalezen dvoukolový vozík, který patřil jednomu
z mužů, na kterém byly naloženy železné předměty. Na místě bylo hlídkou zjištěno, že železo patří
majitelům jednoho z domů na uvedené ulici. Hlídka MP z důvodu podezření z krádeže přivolala na
místo OOP ČR Polička, která si celou věc převzala
k dalšímu šetření.
Na základě oznámení o výskytu podezřelého
muže u Penny marketu vyjela dne 1. 7. hlídka MP
na místo. Zde byl zastižen třicetiletý muž ze Slovenska, který zde nabízel dalekohledy. Vzhledem
k tomu, že prodej je na území města možný pouze
na místech k tomu určených (Palackého náměstí,
pod Tylovým domem,…), dopustil se muž přestupku. Strážníci věc vyřešili na místě uložením blokové pokuty a muž musel prodej ihned ukončit.
Městská policie Polička
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Zprávy z radnice
Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva
města Poličky konaného
dne 23. června 2011
ZM schvaluje doplnění programu o projednání
rekonstrukce plaveckého bazénu – I. etapa – financování.
ZM schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet města Poličky za rok 2010 společně se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
města Poličky za rok 2010 bez výhrad.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2011.
ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
• ATLETIKA Polička o.s., ve výši 45.000 Kč na
činnost soutěžních družstev
• ATLETIKA Polička o.s., ve výši 10.000 Kč na
akci „Běh kolem poličských hradeb“
• BROMOVÁ Veronika M.A, Střítež 68, ve výši
20.000 Kč na výstavní a přednáškovou činnost
ve Stříteži
• Český kynologický svaz, ZO Polička, ve výši
5.000 Kč na částečné krytí provozních nákladů
• D.A.S. Kometa Polička, ve výši 40.000 Kč na
činnost mládežnického oddílu
• Ekocentrum Skřítek Polička o.s., ve výši
5.000 Kč na akci Světový den vody a Den stromů
• Ekocentrum Skřítek Polička o.s., ve výši
5.000 Kč na činnost a akce Na zelenou a Ekoporadna
• Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Poličce, ve výši 4.000 Kč na práci s mládeží
(Tábor s Američany) a další akce
• Gymnázium v Poličce, ve výši 5.000 Kč na projekt „Ve zdravém těle, zdravý duch“
• HC Spartak Polička o.s., ve výši 79.000 Kč na
činnost hokejového klubu v sezóně 2011/2012
• JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko
Tilia Polička, ve výši 15.000 Kč na opravy
a údržbu táborového vybavení, klubovny a auta
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve
výši 11.000 Kč na projekt „Finanční gramotnost“
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve
výši 6.000 Kč na akci „Hrou proti AIDS“
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve
výši 2.000 Kč na akci Možná přijde i Mikuláš
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve
výši 5.000 Kč na akci Dětský den v Poličce
• Laxus o.s. Nymburk, ve výši 15.000 Kč na
zdravotní a sociální služby pro uživatelé drog
v Poličce
• MaTami, centrum pro rodinu o.s. Polička, ve
výši 5.000 Kč na sportovní aktivity sdružení
MaTami
• MaTami, centrum pro rodinu o.s. Polička, ve
výši 20.000 Kč na zdravotně sociální projekty
• NOŽKA Stanislav – sportovní lezení, ve výši
10.000 Kč na činnost kroužku sportovního
lezení
• Občanské sdružení přátel základní školy Na
Lukách Polička, ve výši 17.000 Kč na sportovně
turistický kurz pro žáky 4. a 5. ročníku

Poděkování
Za obětavou a náročnou péči při hospitalizaci
naší maminky, paní Marie Sedláčkové, děkujeme
primáři MUDr. Milanu Provazníkovi, lékařům,
sestrám i celému personálu Léčebny dlouhodobě nemocných v Poličce. Jejich přístup nám byl
velkou oporou a povzbuzením v jejím posledním
období života.
Zdeňka Kvapilová, dcera s rodinou
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•

Občanské sdružení přátel základní školy Na • Oblastní charita Polička ve výši 20.000 Kč na
Lukách Polička, ve výši 10.000 Kč na zajištění
projekt „Finanční gramotnost mládeže“.
družební návštěvy maďarské školy z Ebes
• SOŠ A SOU Polička ve výši 15.000 Kč na projekt
• Oblastní charita Polička, ve výši 25.000 Kč na
„Drogová závislost, alkoholismus, kriminalita
zakoupení elektrického polohovacího lůžka
mládeže“
• Oblastní charita Polička, ve výši 12.000 Kč na • ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011,
kurz „Práce s rodinou v obtížné životní situaci“
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/
• Pionýrská skupina Polička, ve výši 15.000 Kč
2010, o místním poplatku ze psů.
na nákup matrací, na dětskou Portu a na tábor • ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/
v Anglii
2011, kterou se mění obecně závazná vyhláš• Pontopolis o.s. Polička, ve výši 4.000 Kč na
ka č. 6/2010 o místním poplatku za povolení
podporu multikulturního vzdělávání v Poličce
k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných
• Pontopolis o.s. Polička, ve výši 2.000 Kč na
míst a částí měst.
akci Fotbal pro rozvoj – Fotbal pro Afriku
• ZM schvaluje financování splátek v hodnotě cca
• Pontopolis o.s. Polička, ve výši 20.000 Kč na
1,7 mil. Kč vč. DPH za nákup dekantační odfestival Colour Meeting 2011 v Poličce
středivky na čistírnu odpadních vod z rozpočtu
• Pontopolis o.s. Polička, ve výši 40.000 Kč na
města Poličky na roky 2012 a 2013.
plánované kulturní akce v Poličce
• ZM zmocňuje RM provést rozpočtové opatření
• Pontopolis o.s. Polička, ve výši 2.000 Kč na
na akci „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Poakci Jeden svět v Poličce – projekce pro seniory
ličce – I. etapa“ do max. částky 7,2 mil. Kč. vč.
v DPS
DPH dle důvodové zprávy.
• SDH Lezník KUČERA Ladislav, ve výši
2.000 Kč na tradiční dětský den na Lezníku
Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady
• SDH Lezník KVAPIL Josef, ve výši 3.000 Kč na
města Poličky konané dne 27. června
činnost kroužku mladých hasičů na Lezníku
2011
• SDH Polička CEJP Jan, ve výši 5.000 Kč na
RM schvaluje rozsah realizace akce „Rekonstrukčinnost kroužku mladých hasičů v Poličce
ce plaveckého bazénu v Poličce – I. etapa“ v rozsahu
• SDH Polička BŘEŇ Pavel, ve výši 5.000 Kč na dle var. 2 důvodové zprávy; (usn. č. 252/a).
zajištění oslav 135 let poličského sboru
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s VHOS,
• SK Masokombinát Polička, ve výši 67.800 Kč na a. s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová, jejímž
činnost mládežnického oddílu
předmětem je zpracování podkladů pro plán finan• SK Masokombinát Polička, ve výši 10.000 Kč na cování obnovy a majetkové evidence kanalizace.
projekt pro děti „Kdo sportuje, nezlobí“
RM schvaluje uzavření V. dodatku ke smlouvě
• SK8 Slalom Polička, ve výši 30.200 Kč na o dílo ev. č. zhotovitele 27-006-138 mezi městem
tréninky a účast v Českém i Světovém poháru
Polička a firmou Urbanistické středisko Brno, spol.
skateboardistů
s r. o., s předmětem smlouvy „Vypracování Územ• TJ Spartak Polička, oddíl ASPV, ve výši
ního plánu Polička“, dle důvodové zprávy.
3.000 Kč na účast ve volejbalových soutěžích
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
• TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, ve výši
dotace č. PU/1008/S na realizaci projektu „Revi90.000 Kč na činnost mládežnických družstev
talizace hradu Svojanov pro zvýšení cestovního
• TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, ve
ruchu v regionu“ mezi městem Polička a Úřadem
výši 5.000 Kč na činnost a dopravu k soutěžím
Regionální rady regionu soudržnosti Severový• TJ Spartak Polička, oddíl tenisový, ve výši
chod se sídlem v Hradci Králové.
3.000 Kč na provozování turnajů a soutěží pro
RM schvaluje darování dřeva v hodnotě 3.150 Kč
mládež a na materiální zabezpečení
pro ZO ČSOP Zelené Vendolí, se sídlem Vendolí,
• Základní škola speciální Bystré, ve výši
dle důvodové zprávy.
8.000 Kč na školu v přírodě pro postižené děti
RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Miz Poličska
nisterstva kultury ČR z Programu záchrany archi• Základní škola speciální Bystré, ve výši
tektonického dědictví na obnovu kulturní památky
2.000 Kč na benefiční koncert ve prospěch po- – areál hradu Svojanova ve výši 630 tis. Kč.
stižených dětí v Poličce
RM schvaluje přijetí finančního příspěvku
Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace
ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěv- městských památkových rezervací a městských
ků pro:
památkových zón na obnovu městského opevnění
• Domeček Polička, o. s., ve výši 52.480 Kč na
ve výši 1 005 tis. Kč.
nájemné, provozní náklady, spoluúčast na
RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury
projekt
ČR z programu Knihovna 21. století ve výši 10 tis.
• Komitét pro udržování památek z války roku
Kč pro Městskou knihovnu Polička.
1866 Hradec Králové na pietní místo u StřezeRM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
tic
Pardubického kraje č. 2011/41590 za nejlepší pří• KONEČNÝ Stanislav, Polička, ve výši 53.000 Kč
pravu a realizaci Programu regenerace městských
na publikaci Hrad Svojanov, historie a panství
památkových rezervací a zón v roce 2010.
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve
výši 5.000 Kč na akci Čarodějnický rej
Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady
• Linka bezpečí Praha
města Poličky konané dne 18. července
• Občanské sdružení Květná Zahrada, Květná 40,
2011
ve výši 50.000 Kč na dokončení ubytovacích
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2011, dle
prostor v Domu na půl cesty
důvodové zprávy.
• SDH Lezník, Kvapil Josef, ve výši 4.000 Kč na
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě
fotbalový turnaj „O pohár starosty SDH“
o dílo č. 27/2010 na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ mezi
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
městem Polička a firmou První litomyšlská stavebtěmto subjektům:
ní a.s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.
• Gymnázium Polička ve výši 19.000 Kč na proRM schvaluje Smlouvu o dílo s firmou COLAS
jekt „Psychohrátky“
CZ a.s., jejímž předmětem je oprava místní komu• Mozaika Polička ve výši 15.000 Kč na projekt
nikace v Lezníku.
„Šikana, škola a paragrafy“
RM pověřuje odbor obecní živnostenský úřad
• Gymnázium Polička ve výši 6.000 Kč na projekt
zpracováním tržního řádu.
„Adaptační kurz“
• Mozaika Polička ve výši 10.000 Kč na projekt
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
„Právo pro každý den“
na sekretariátu starosty města.

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

Farmářské trhy
Těšila jsem se, s jakými různými produkty
z farem z okolí se seznámím a co všechno zdravého si koupím na farmářském a regionálním
trhu konaném 16. června. Ale co to? Mimo normální čtvrteční trhy se zeleninou z farmářské
výroby, jsem na náměstí u pítka našla stánek
s medem, jeden stůl s bylinkami, s uměním
– keramika, bižuterie, patchwork, výrobky
z dílen ZUŠ Bystré a z dílen ze Zámku, s prací
se dřevem a fotografováním. Chyběly mně tam
stánky s mléčnými výrobky, případně masnými. To bývá na farmářských trzích hlavním
tahákem. Poptávala jsem se procházejících lidí,
jestli jsou s takovými farmářskými trhy spokojeni. Odpovídali: „Těšili jsme se hlavně na sýry,
mléčné výrobky a taky uzeniny.“ Takže nejsem
sama, komu tento sortiment scházel. Že by organizátoři žádný takový stánek nedomluvili? Co to
je za farmářské trhy?
Při dalším pátrání mezi přítomnými jsem
narazila na dvě různé verze důvodů, proč tam
nebyl zmiňovaný sortiment. Verze č. 1: Když
organizátoři nesli seznam stánků na městskou
policii, policie stánky s mléčnými výrobky a masem vyškrtla. Vyhlášku, podle které to mohou
udělat, policisté nenašli, tak organizátory poslali za několika lidmi z městského úřadu, kde jim
to zakázali. Verze č. 2: Zakázali to na městském
úřadě, kvůli tomu, že by na udání mohla přijít
kontrola z veterinární správy. V Poličce se prý
hodně udává, tak proto to raději zakázali dopředu. Organizátoři tedy ve středu odpoledne
kolem toho prý čtyři hodiny běhali a telefonovali. Ale zákaz je zákaz.
Obě verze jsou úžasné! Kde to žijeme? Jaké
životní prostředí jsme si to vytvořili, jak ho
snášíme a jak se nám líbí? S tím se spokojíme?
Poslední dobou v Poličce kulminuje troufalost
různých institucí a jejich představitelů na úkor
občanů města. Ale budu se držet tématu, to by
bylo na delší psaní.
Takže jak to, že farmářské trhy s mléčnými
a masnými výrobky mohou být v Litomyšli
a jiných městech po celé republice a ne teď
v Poličce? Nehledě na to, že loňský rok byl na
trzích na poličském náměstí uvedený sortiment
několikrát zastoupen. Jestli mají povolení k prodeji a schválené výrobky, to je přece záležitost

prodejců, ne? Oni musí splňovat všechny zákonné podmínky k prodeji. Pokud to tedy městský
úřad chce mít pod kontrolou, proč tedy všechny
náležitosti prodejcům nezkontroluje, dříve než
je zakáže? Nerozumím tomu a přeji si, aby mně
to někdo vysvětlil. Ptám se veřejně, protože
jsem zjistila, že spoluobčané, se kterými jsem
mluvila, by také rádi znali pravdu. A jak nejlépe
předcházet drbům a nedorozuměním, než řádným vysvětlením v Jitřence?
Děkuji za odpověď
Ing. Eva Janečková
Paní Janečková,
k Vašemu dotazu Vám sdělujeme, že tržiště je
v Poličce každý čtvrtek a zelenina, ovoce, sadba,
květiny se mohou prodávat na parteru Palackého nám. v Poličce každý den.
Co se týče trhů, proběhlo setkání se zástupci
příslušných sdružení i ředitele Městské knihovny Polička s vedením města. Při jednání se živě
a úspěšně diskutovalo o tržišti v Poličce jako
takovém, nikoliv pouze o farmářských trzích či
regionálních trzích. Zúčastněné strany jednání
odešly spokojeny.
Naší snahou je co nejrychleji a nejlépe zpracovat tržní řád, který by měl celou situaci týkající
se „farmářských či regionálních trhů“ vyřešit ke
spokojenosti všech prodejců i zákazníků.
Eva Zindulková
vedoucí OŽÚ
Vážená paní Janečková,
cílem našeho města není v žádném případě
bránit či zakazovat pořádání farmářských trhů.
Vážíme si náročné práce českých zemědělců
a pěstitelů. Nicméně, jistě pochopíte, že jako
město musíme dbát i ostatních předpisů – např.
hygienických či veterinárních a snažit se o soulad ke spokojenosti všech.
Město Polička připravuje na jednání rady
města návrh tržního řádu, který bude upravovat prodej produktů živočišného původu. Po
schválení tohoto řádu nebude již stát organizaci
farmářských trhů a prodeji místních specialit
v našem městě nic v cestě.
Jaroslav Martinů
starosta města

Galerie Kabinet Střítež, stále ještě nová
Po skvělé zkušenosti z první vernisáže výstavy Jindřicha Štreita, Vesnice Světa, na kterou
přišlo podle odhadů 150 lidí ze Stříteže, Poličky,
Trstenic, Borové, Lubné, České Třebové, Ugandy, Německa, Osíka, Prahy, Ústí nad Orlicí, Svitav, Litomyšle, Brna a dalších krásných míst, se
velice těšíme na pokračování. Štreitova výstava
končí 4. 8. 2011 a doposud ji průběžně navštěvuje cca 1-15 návštěvníků denně.
Další výstavou bude představení tvorby předních českých fotografů střední generace. Martin
Polák a Lukáš Jasanský spolutvoří ve dvojici již
celé čtvrtstoletí. Vystavují v předních českých
i světových galeriích. Velký vliv na jejich tvorbu
mělo v počátcích jejich přátelství s členy pražské
umělecké skupiny Tvrdohlaví. Patří v Čechách
k průkopníkům konceptuálně pojaté fotografie a ovlivnili další tvůrčí generaci. Kamarádi
a kolegové, kteří svůj osobitý ironizující humor
vkládají do svých fotografických souborů. V jejich cyklu Vtipy se můžeme s nadhledem podívat
na záznamy našeho všedního života a trochu se
pousmát nad jeho občas absurdními projevy,
nad „důkazy“ našeho žití, které umělci ještě zdůrazňují doprovodným textem ke každé fotografii.
Zobrazují realitu bez jakékoliv manipulace ať už
technické, kompoziční či významové. Notoricky

známé předměty však v jejich podání nabývají,
pokud se jejich zobrazení otevřeme, nových
významů. Tato v pořadí druhá výstava v Galerii
Kabinet Střítež se uskuteční slavnostním zahájením 6. 8. od 17.30 do 20 hod. Autoři budou
osobně přítomni, takže se můžeme těšit, že nás
obdaří i pár slovy ke své vlastní práci. Výstava
potrvá do začátku září 2011.
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Děkujeme Vinotéce Pod hradbami za skvělé
víno, po kterém se jen zaprášilo.
S pozdravem a pozváním k návštěvě Galerie
Kabinet Střítež,
organizátorka a kurátorka galerie,
MgA. Veronika Bromová
Dobrovolné vstupné získané během výstavy Vesnice Světa bude věnováno na realizaci
Dětského dne ve Stříteži v srpnu 2011. Vstupné
získané během výstavy Vtipy, bude věnováno na
provoz Galerie Kabinet.
Otevřeno pondělí 17-19 hod. a čtvrtek 17-19
hod., nebo po předchozí domluvě na mobilu
602 315 215, e-mail: verbrom@gmail.com.
Stránky Galerie Kabinet Střítež, můžete navštívit také na Facebooku.
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Paní Marie Talandová
oslavila 102 let
Nejstarší občanka města Poličky, paní Marie
Talandová, oslavila 2. července 2011 krásných
102 let. Mezi gratulanty nechyběl ani starosta
města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou. Paní Talandová uvítala vedení města tradičně velmi pěkně upravená a s dobrou náladou. Paní Talandová se o dění ve městě
stále zajímá, ani v loňském roce nevynechala svoji
účast ve volbách. Sleduje ze svých oken i změny,
které probíhají přímo na Palackého náměstí a líbí
se jí nově vydlážděné náměstí. V bytě s výhledem
na náměstí žije již přes 40 let. Setkání a povídání
s paní Talandovou bylo velmi krásné a dojemné.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

Hřeje mne u srdce, milý a hodný náš pane starosto, Vaše blahopřání k mým 102. narozeninám.
S láskou v duši vše dobré přeje
Marie Talandová

To nám to uteklo
Všechno to začalo v září roku 2008. Sešly jsme
se v oddělení Broučků, my ale říkáme v „mladšáku“. Někdo chodil hned od začátku celý měsíc,
jiný zas jen pět dní. Za nějaký čas se paní učitelce
narodilo miminko, my povyrostly a byly o něco
starší, přešly jsme nahoru do oddělení Včeliček,
tedy do „staršáku“.
Co všechno jsme se v Rozmarýnku za ty roky naučily písniček, básniček, tanečků, říkanek a namalovaly obrázků. A aby toho nebylo málo, měly jsme
ve školce peklo, vánoční vystoupení, vystoupení
pro maminky a babičky v penzionu. Navštívily
jsme muzeum, divadlo a hasiče, měly jsme tvořivá
odpoledne, chodily na bazén a učily se angličtinu
a hrát na flétnu.
Letos na začátku června byla školka otevřená
i večer při noční Poličce. To vám byl zážitek! Teď
už je za námi i školní výlet na Veselý kopec. Je
konec června 2011, byly jsme slavnostně pasovány
na školačky
Karolínka, Evička, Terezka, Anetka a Lenička
-ŠL-

Kardiaci v srpnu
Svaz postižených civilizačními chorobami
KARDIO klub Svitavy zve příznivce kondičních
vycházek do LETOVIC a okolí (přehrada na Křetínce a chata Svitavice).
Vycházka se uskuteční v sobotu 27. srpna. Délka
vycházky 3 a 6 km.
Účastníci z Poličky odjezd z vlakového nádraží
v 7.37 hod. do stanice Svitavy, přestup v 8.10 hod.
do stanice Letovice. Dobrou náladu a plavky
sebou.
Jan Pokorný
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Jaký byl Fotbal pro rozvoj 2011?

Z deníku staromilce
29. června byla ve Stříteži otevřena Galerie
Kabinet. Velký úspěch, pro mnohé šok. Leckteří
netušili, že Střítež je součástí Poličky. Překvapil
je drsný komentář předsedy osadního výboru ke
vztahům města k satelitům. Nečekali fotky světoznámého autora v přízemním domku, v němž se
mísí zápach piva a záchodků s univerzální vůní
všech půd. Byli zvědavi na „tu Bromovou“ (která
nejraději fotí a vystavuje sama sebe) a potkali
vcelku normální ženskou.

Mladí Keňané byli po dobu své týdenní návštěvy v Poličce a okolí ubytováni v rodinách
studentů. Společně jsme absolvovali semináře, koncerty, výstavy, fotbalové turnaje,
výlety, rozlučkovou Reggae party a v pátek
10. 6. 2011 jsme společně KOPALI ZA LEPŠÍ
SVĚT! Jak reflektují projekt zapojení studenti a jejich rodiny? To si můžete přečíst
v reakci Terezy Veselé a její rodiny…

Musím přiznat, že i když jsme v rámci projektu
absolvovali přípravný víkend, stejně jsem byla překvapená. Podle mých zkušeností chování a kulturu
Afričanů opravdu pochopíte až tehdy, když se s nimi
setkáte.
Projekt se stal neskutečným zážitkem, hodně
mě toho naučil a hlavně jsem měla možnost poznat
spoustu zajímavých lidí jak z Afriky, tak z Čech. Překvapila mě jejich dobrá angličtina - podle nedobré
pověsti vzdělání v Africe jsem očekávala, že bude
problém v komunikaci z jejich strany, ale často to
bylo spíše naopak…
Moje rodina hostila slečnu, která už byla dvakrát
v Evropě, takže nebyla z našeho prostředí nijak
zvlášť překvapená. Trávily jsme hodiny povídáním
o našich životech. Zbožňovala jsem její bezprostředVedrem zmámené mouchy padaly do vína. nost, ta se u nás jen tak nevidí. A taky klid a pohodu,
Trámy tlely, řeči se vedly. Jindřich Štreit hovořil
se kterou plyne den hned pomaleji a příjemněji.
o návratu výtvarných prezentací do alternativních
Opravdu mi chybí její zpívání v autě, doma, venku
prostorů – k jeho fotkám ostatně patří přirozeněji, – prostě všude.
než úhledné výstavní síně. Veronika Bromová
Celý týden zasáhl do našich životů - donutil nás
především děkovala, Marie Kučerová (místosta- přemýšlet. Jednou bych si přála navštívit Afriku,
rostka) přednesla předvídatelný projev. Přátelé
poznat více její prostředí a znovu zažít tu bezprose potkali, intelektuálové rozebírali. Na kole
střednost…a snad se i znovu setkat se Sony!
kolem profičela městská úřednice zodpovědná za
Tereza Veselá, Gymnázium Svitavy
kulturu. Černoušata pobíhala a přítel Dalton hrál,
zpíval a zjevně si myslel své.
Dobrý den,
Šoky jsou občas nesmírně užitečné. Kéž je ten
ráda bych tímto dopisem reagovala na neobyčejný
střítežský pobídkou a inspirací. Třeba pro další
zážitek. Tím byl týdenní pobyt afrického děvčete
(Lezník, Modřec) městské satelity, všechny, kdo
Sony v naší rodině. Líbilo se mi, že pořád zpívala
chtějí něco dělat, ale otálejí, osvícené radní …
a vyzařoval z ní klid, který nám v dnešní době chybí.
„Foténky“ J. Štreita jsou v Galerii Kabinet Střítež
Celý týden jsme si s ní srdečně povídali. Uměla výk vidění do 4. srpna. Od 6. srpna zde vystavují
borně anglicky, byla chytrá a cílevědomá. Ukázala
pánové Jasanský a Polák VTIPY – komentované
nám přes Facebook své sourozence a mohli jsme alefotografie. Jste srdečně zváni. Stejně jako do
spoň virtuálně navštívit její domov, místo kde žije.
střítežské pobočky Městské knihovny Polička
Dojaly mě její reakce na naši rodinu. Řekla, že
(internet zdarma) a zdejšího klubu (poličské pivo
nás má velice ráda a bude se modlit, aby nás mohla
výtečně ošetřené). Střítež, číslo popisné 42. Pozo- někdy znovu vidět. Líbilo se jí, když se sešla celá naše
ruhodné místo.
rodina a bylo veselo. Člověk si v její společnosti silně
-kaz- uvědomoval, že se tady máme jako „prasátka v žitě“.

Rádi bychom poděkovali za vše… Jsme vděční,
že se najde organizace a lidé, kteří dokáží připravit
velkou událost plnou emocí a zážitků, kterou pro
nás Fotbal pro rozvoj bez debat byl. Děti i my, dospěláci, na to nemůžeme zapomenout. To, co děláte,
je úžasné!
Celá naše Veselá rodina
Rádi bychom poděkovali, že jsme se mohli zúčastnit projektu Fotbal pro rozvoj. Po celou dobu jsme si
užívali všeobecnou pohodu, družení se, poznávání
a vzájemné přátelství. Joseph Nwang, 16 letý chlapec z Nairobi, kterého naše rodina hostila, se okamžitě stal velikým kamarádem našeho syna. Pepíka
z Keni si oblíbil každý. Týden s ním nás všechny velmi bavil a obohatil. Vždyť o fotbálek tu šlo až v druhé
řadě. Teď už vím, že „džambo“ není jen veliká kytara,
ale také svahilský pozdrav, „twigi“ je žirafa. Vím, že
syn se ve třinácti letech domluví anglicky, a že z něho nejspíš nevyroste rasista. Za to vše veliké díky!
Projekt INEX s.d.a. ve spolupráci s o.s. Pontopolis byl podpořen Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže, Centrem Bohuslava Martinů
a městem Polička.

Prázdninová inspirace

Poděkování
Vážená redakce,
jsem původem Poličák, je mi 77 let a dne
28. 6. 2011 jsem s manželkou jel z Hradce Králové navštívit moji sestru v Poličce. Jeli jsme autobusem firmy Zlatovánek v 10.25 z Hradce.
Píši proto, že jsem asi hodinu po vystoupení
v Poličce zjistil, že jsem v autobusu ztratil peněženku se všemi doklady a větším obnosem peněz.
Byl to pro nás šok.
Náhodou jsme potkali naši dobrou známou
doktorku Růženku Tomanovou a ta se o nás nezištně postarala - zavolala na firmu Zlatovánek
a autem nás tam dovezla. Majitelka mi po ověření,
že jsem majitel, peněženku vydala. Do kanceláře
ji donesl řidič po prohlídce autobusu. Rád bych
vaším prostřednictvím, zveřejněním v Jitřence,
poděkoval poctivým lidem ve firmě Zlatovánek,
řidiči a majitelce, která nekompromisně odmítla
jakékoli nálezné. Byl to skoro zázrak setkat se
s tak poctivými lidmi, kteří nám vyřešili nemalé
starosti, které by mohly nastat. Ještě jednou moc
děkuji.
Ing. Vladimír Roll
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Tak skromní a ctižádostiví lidé, jako jsou děti z Keni, si zaslouží pomyslný klobouk dolů. Poznat jiný
životní styl, vůbec tak jiný život jako mají tam, to
je pro nás, pro naše duševní obohacení, odměnou
nad zlato.
Naše rodina si vždy přála najít někoho konkrétního z Afriky, komu bychom mohli pomáhat. Určitě
budeme naší milé Sony pomáhat tak, jak to jen
půjde.

CHEB
26. 8. - 27. 8. 2011 - Valdštejnské slavnosti, historická slavnost
města Cheb. Více informací na:
www.valdstejnske-slavnosti.eu/
cz/, www.tic.cheb.cz
HRADEC KRÁLOVÉ
18. - 20. 8. - HIP HOP Kemp, 10. ročník netradičního hudebního festivalu, Festivalpark-letiště
Hradec Králové. Více informací na: www.hiphopkemp.cz, www.hradeckralove.org
JINDŘICHŮV HRADEC
27. 8. 2011 v 19.00 hodin - Operní představení
na III. nádvoří st. hradu a zámku v Jindřichově
Hradci - Bedřich Smetana „Prodaná nevěsta“.
Více informací na: www.operaczechrepublic.cz,
www.jh.cz
TŘEBOŇ
6. 8. 2011 – Lázeňská Třeboň - součástí lázeňských slavností 2011 bude tradiční doprovodný
program: ochutnávka a prodej lázeňských likéru
a lázeňských oplatků, prodej vzorků slatiny, prů-
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vodcovské prohlídky obou lázní (11.00 – 13.00),
volný vstup do bazénů a na bowling. Více informací na: www.trebonsko.cz/lazenska-trebon2011
KUTNÁ HORA
Červenec – září - Kutnohorské léto – celoprázdninový festival, netradiční prohlídky historických objektů s doprovodným programem
sedm dní v týdnu. Více informací na: www.kutnohorskeleto.cz, www.kutnahora.cz
LITOMYŠL
Každý pátek od 18.00 a 19.30 hod. - Toulovcovy prázdninové pátky, Toulovcovo náměstí
v Litomyšli. Celoprázdninový maratón pohádek
a koncertů. Více informací na: www.litomysl.cz
TELČ
19. 8. – 21. 8. 2011 - Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna na
počátku vlády Františka Josefa I., tradiční kulturně společenská akce města s lidově historickou tématikou. Více informací na: www.telc.eu/,
www.telc-etc.cz

Kalendář akcí
město Polička, srpen 2011

Kam
v Českomoravském
pomezí

Kino Polička
Úterý 2. srpna ve 20.00 hodin
ÚTĚK ZE SIBIŘE
Drama, založené na skutečné události
z roku 1940, popisuje útěk mezinárodní
skupinky vězňů z ruského gulagu.
Drama, 133 minut, titulky, do 12 let nevhodný. Vstupné: 70 Kč

Pondělí 15. srpna v 18.00 hodin
RIO
Dobrodružství pro celou rodinu, pro
změnu z tropické, barevné a roztančené Brazílie. Animovaná komedie,
96 minut, český dabing, přístupný.
Vstupné: 65 Kč

Středa 3. srpna ve 20.00 hodin
LIDICE
Příběh Lidic je příběhem obyčejných
lidí, kteří se absurdní shodou náhod
připletli do cesty dějinám. Český válečný, 126 minut, přístupný od 12 let
Vstupné: 80 Kč

Úterý 23. srpna ve 20.00 hodin
WESTERNSTORY
Česká střelená komedie nabitá létem.
Česká komedie, 96 minut, přístupný
Vstupné: 60 Kč

Čtvrtek 4. srpna v 18.00 hodin
HOP
Komedie je oblíbenou kombinací hraného
a animovaného filmu.
Rodinná komedie, 95 minut, dabing, přístupný. Vstupné: 65 Kč
Úterý 9. srpna ve 20.00 hodin
THOR
Film o nesmrtelných bozích a dalších výjimečných jedincích? Navíc v kombinaci
sci-fi, fantasy a akčního dramatu.
Akční/fantasy, 114 minut, titulky, přístupný od 12 let. Vstupné: 65 Kč

Čtvrtek 25. srpna v 18.00 hodin
KUNG-FU PANDA 2
Nejlínější tvor pod sluncem, chlupatý
pandí chlapík Po, překonal sám sebe, naučil se kung-fu a zachránil rodné údolí před
zlosynem Taj Langem.
Animovaná komedie, 91 minut, český
dabing, přístupný
Vstupné: 65 Kč
Pátek 26. srpna ve 20.00 hodin
PRINC A PRUĎAS
Film je vtipnou a povedenou urážkou
všech pohádek a fantasy příběhů.
Komedie, 102 minut, titulky, přístupný od
15 let
Vstupné: 60 Kč

Středa 10. srpna v 18.00 hodin
MEDVÍDEK PÚ
S filmem se malí diváci vrací do Stokorcového lesa, kde znovu ožívají nadčasové
kouzlo, vtip a žertovná atmosféra původních krátkých filmů.
Animovaný, 70 minut, český dabing, přístupný. Vstupné: 70 Kč
Čtvrtek 11. srpna v 18.00 hodin
ČERTOVA NEVĚSTA
Nová pohádka Zdeňka Trošky podle předlohy Boženy Němcové.
Pohádka, 101 minut, přístupný
Vstupné: 65 Kč

LITOMYŠL
Každý pátek od 18 – 19.30 hod. / Toulovcovo nám.
Toulovcovy prázdninové pátky
Celoprázdninový maratón pohádek a koncertů pro děti.
Každou středu od 19.30 hod. / přírodní parket
u Smetanova domu
Středa hudby Vám třeba
Posezení s hudbou pod vonnými lipkami.
10. – 14. 8. po setmění /Smetanovo náměstí
Kinematograf bří Čadíků
19. – 28. 8. / různá místa ve městě
Letní orchestr mladých
SVITAVY
2. 8. od 19 hod. / Ottendorferův dům
Koncert Mladých umělců v rámci Mezinárodních smyčcových kurzů v Litomyšli.
28. 8. / náměstí Míru
Zahájení projektu Putování za historickými sídly
28. 8. – 3. 9. / Svitavský stadion
Řezbářský memoriál A. Petruse – zahájení 28. 8.
Z pozůstatků topolů budou pod rukama
řezbářů růst další nové sochy.
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
6. 8. od 17 hod / zámek
Každý ro©k na zámku
Čtvrtý ročník přehlídky regionálních
rockových kapel.
27. 8. od 13 – 22 hod. / zámek
Kejkle a kratochvíle
Tradiční středověký festival lidového veselí, dobových řemesel …
VYSOKÉ MÝTO
1. 7. – 2. 10. / Regionální muzeum
Výstava. Království panenek
Výstava historických panenek a kočárků.
18. 8. – 21. 8. / náměstí Přemysla Otakara II.
Kinematograf bří Čadíků
22. 8. od 18 hod., 23. – 26. 8. od 19 hod. / nám. Přemysla Otakara II.
Týden hudby
Mgr. Jan Matouš,
VV Českomoravské pomezí

Tylův dům
Pátek 12. srpna kostel sv. Jakuba v Poličce
v 19.00 hodin
LETNÍ KONCERT DUCHOVNÍ
HUDBY
Koncert pěveckého sboru dětí a mládeže
pri Filharmonii Brno – KANTILÉNA
a francouzského Chlapeckého sboru
z Mulhouse. Vstupné: 40 Kč

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Tylův dům - jazykové kurzy
a zájmové kroužky

Jazykové kurzy
v knihovně
Pro školní rok 2011/2012 připravujeme
tyto jazykové kurzy:
Angličtina pro začátečníky
lektor: Dorota Madejska-Stansbury
Angličtina pro mírně pokročilé
lektor: Dorota Madejska-Stansbury
Ruština pro začátečníky
lektor: Elena Kozáková
Italština pro začátečníky
lektor: Richard Trübeneker
Španělština pro začátečníky
lektor: Richard Trübeneker
Japonština pro začátečníky:
lektor: Romana Zelendová
Polština pro začátečníky
lektor: Dorota Madejska-Stansbury
Kurzy začínají poslední týden v září 2011
Rozsah kurzů je 50 hodin (2x25 hodin)
Cena: 2500 Kč
Japonština: 1000 Kč
Nabízíme také jazykové kurzy pro firmy, překlady, tlumočení.
Přihlásit se je možné v knihovně,
nebo na e-mailu info@knihovna.policka.org
Více informací na www.knihovna.policka.org,
e-mailu, nebo telefonním čísle 604 440 383.

Chovatelé
úspěšně vystavují
ZO ČSCH Polička uspořádalo úspěšnou jarní
výstavu, na které bylo vystaveno přes 230 králíků, z toho 62 Českých strakáčů v 7 barevných
rázech, což je velká rarita. Strakáče vystavovalo
13 chovatelů z celé republiky. Do chovů bylo zakoupeno 52 králíků různých plemen.
Tímto zveme na okresní výstavu králíků, drůbeže a holubů ve dnech 20. - 21. srpna 2011
do areálu ZO svazu chovatelů. Výstava bude
otevřena pro veřejnost v sobotu od 11 do 17 hod.,
v neděli od 8 do 15 hod., kdy proběhne zakončení výstavy. Děti vstup zdarma, občerstvení
zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
Václav Andrlík, jednatel ZO ČSCH

Oblastní odbočka SONS Česká Třebová
a Tyfloservis o.p.s. Pardubice
ve spolupráci s Domovem důchodců Polička
připravuje pro širokou veřejnost
na pondělí 29. srpna 2011 od 10.00 do 12.00

VÝSTAVU KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ.
Zájemci budou mít možnost praktického
vyzkoušení a konzultace.
Akce se uskuteční v Domově důchodců,
ul. Eimova čp. 1020, Polička.
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé
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Tylův dům v Poličce otevírá ve školním roce 2011
– 2012 tyto jazykové kurzy a zájmové kroužky

které již chodily, ale samozřejmě se mohou hlásit
i noví zájemci.

Jazykové kurzy:
Anglický jazyk - začátečníci
Lektorka: Ing. Barbora Krištofová
čtvrtek 16.00 – 17.15 hod., začátek 20. 10. 2011
Anglický jazyk - mírně pokročilí
Lektorka: Ing. Barbora Krištofová
čtvrtek 19.00 – 20.15 hod., začátek 20. 10. 2011
Anglický jazyk - středně pokročilí
Lektorka: Ing. Barbora Krištofová
čtvrtek 17.30 –18.45 hod., začátek 20. 10. 2011
Anglický jazyk – pokročilí
Lektorka: Mgr. Veronika Šimonová
- se zaměřením na konverzaci, den a hodina
– bude upřesněno na začátku září
Anglický jazyk - konverzace
Lektor: Mgr. Veronika Šimonová
den a hodina – bude upřesněno na začátku září
Německý jazyk – začátečníci
Lektorka: Mgr. Marie Muzikářová
pondělí 16.00 – 17.30 hod., začátek 17. 10. 2011
Německý jazyk - mírně pokročilí
Lektorka: Mgr. Marie Muzikářová
pondělí 17.45 – 19.15 hod., začátek 17. 10. 2011
Německý jazyk - pokročilí
Lektorka: PhDr. Zorka Plšková
středa 16.00 – 17.30 hod., začátek 19. 10. 2011
Německý jazyk - konverzace
Lektorka: PhDr. Zorka Plšková
středa 17.45 – 19.15 hod., začátek 19. 10. 2011
Francouzský jazyk - začátečníci
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
úterý 16.00 – 17.30 hod., začátek 18. 10. 2011
Francouzský jazyk - mírně pokročilí
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
úterý 17.45 – 19.15 hod., začátek 18. 10. 2011
Francouzský jazyk - pokročilí
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
středa 16.00 – 17.30 hod., začátek 19. 10. 2011
Francouzský jazyk - konverzace
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
středa 17.45 – 19.15 hod., začátek 19. 10. 2011
Italský jazyk - začátečníci
Lektorka: PharmDr. Danuše Horáčková
středa 16.30 – 18.00 hod., začátek 19. 10. 2011
Italský jazyk - mírně pokročilí
Lektorka: PharmDr. Danuše Horáčková
úterý 16.00 – 17.30 hod., začátek 18. 10. 2011
Ruský jazyk - „osvěžení“ - pokročilí
Lektorka: Mgr. Romana Jelínková
úterý 16.00 – 17.30 hod., začátek 1. listopadu
2011

Mažoretky - začátečnice
podrobnější informace na konci srpna
Jógový klub
Lektorka: Marie Hrstková
středa 17.30 – 19.30 hod., začátek 5. října 2011
cena 1.200 Kč / 15 dvouhodinových lekcí na
1. školní pololetí
Kroužek je určen všem – ženám i mužům - od 16
do 99 let. Jeho obsahem je hatha jóga, průpravná
cvičení, pránajáma, relaxace, koncentrace, meditace – ale i prvky jako je power-yoga, dynamické
meditace a další.
Cvičení pro zdraví a krásu – pro ženy a dívky od
16 let
Lektorka: Dagmar Melšová
středa 17.30 – 18.30 hod., začátek 5. 10. 2011
cena 600 Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou
využíváním různých stylů posilovat celé tělo.
Zumba – pro ženy a muže od 14 do 99 let
Lektorka: Ivana Voflová
úterý, 17.00 – 18.00 hod., začátek 4. 10. 2011
cena 640 Kč / 16 lekcí na 1. školní pololetí
Zumba je založena na prvcích aerobicu v rytmu
latinské hudby. Tancem nejlépe dostanete tělo
do formy a zároveň ani nevíte, že cvičíte.
Aerobic – pro ženy a muže od 14 do 99 let
Lektorka: Ivana Voflová
úterý, 18.15 – 19.15 hod., začátek 4. 10. 2011
cena 640 Kč / 16 lekcí na 1. školní pololetí
Aerobic je kondiční cvičení při dynamické hudbě,
zaměřené na zvýšení vytrvalosti a výkonnosti
a podporující dobrou náladu.

Kurzy budou obsahovat 25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách (1 vyučovací hodina = 45 min.).
Při minimálním počtu 10 účastníků je cena
50 Kč za vyučovací hodinu.
Pokud se bude otvírat kurz s nižším počtem
účastníků, než je minimální počet, bude se cena
zvyšovat.
Zájmové kroužky:
Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci - 1,5 až 2,5 let
– dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková
středa 9.00 – 10.00 hod., začátek 5. 10. 2011
cena 560 Kč / 14 lekcí na 1. školní pololetí
Cvičení rodičů s dětmi –pokročilí - 2,5 až 3 roky
– dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková
středa 10.00 – 11.00 hod., začátek 5. 10. 2011
cena 560 Kč / 14 lekcí na 1. školní pololetí
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny
na pohybové hry na říkadla a písničky, obsahují
posilovací a relaxační část, která je vedena formou her. Kroužek pro pokročilé je určen dětem,
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno
minimálním počtem účastníků.
Podmínky pro přihlášení do jazykových
kurzů a zájmových kroužků:
Zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě od
29. srpna do 15. září 2011 v úředních dnech.
Je nutné vyplnit přihlášku, jejíž součástí je nevratná záloha 200 Kč, která se platí v hotovosti. Doplatek
nebo plná cena bude hrazena převodem na účet.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 75 26 29,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa - 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

6. - 7. 8.
13. - 14. 8.
20. - 21. 8.
27. - 28. 8.

3. - 4. 9.

MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
MUDr. Hebltová Vladimíra,
Sloupnice 188, 465 549 236
MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Janáčkova 523,
775 724 524
MUDr. Kočí Jiřina,
Dolní Újezd 838, 461 631 126

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

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

Pontopolis –
jazykové kurzy
Pontopolis o.s. od října 2011 opět otevírá JAZYKOVÉ KURZY:
ANGLICKÝ JAZYK
- od začátečníků po pokročilé.
Vyučující: Dorotha Madejska, Petra Jílková.
ANGLICKÝ JAZYK
konverzace s rodilou mluvčí.
Vyučující: Emily Heimerle (Austrálie).

Týden ranních úvah věnoval Bob Fliedr 23. až
27. května posluchačům Vltavy ve svých pětiminutovkách pěti významným občanům spjatých,
ať už v minulosti či současnosti, s Poličkou. Jsou
k dispozici na internetu stanice Český rozhlas 3
Vltava – www. nabozenstvi.rozhlas.cz ve dvou
verzích – hlasové i textové. V Jitřence se svolením
autora a stanice Vltava přinášíme 2. díl Ranních
úvah Boba Fliedra, abychom stejně jako on připomněli posluchačům naše významné Poličáky.

Cena: 2500 Kč (50 hodin, 1x týdně po 2 vyuč.
hodinách). Klademe důraz na konverzaci a osobní
přístup. Maximálně 8 účastníků v kurzu.
Kurzy budou probíhat v Riegrově ulici v nově
opravené učebně. Přihlášky si můžete vyzvednout
v Centru Bohuslava Martinů na recepci nebo se
přihlásit přímo na stránkách www.pontopolis.cz,
kde najdete další informace ke kurzům. Výtěžky
z jazykových kurzů využíváme dále na pořádání
kulturních a vzdělávacích aktivit pro školy a veřejnost.
KURZY ČEŠTINY PRO CIZINCE
CZECH FOR FOREIGNERS
Kde / Where: Riegrova 52 (přízemí)
• intenzivní kurz/intensive course
– začátečníci/beginners
úterý a pátek od 19 hodin/Tuesday and Friday
– 7 p.m.
• mírně pokročilí/pre-intermediate
každý čtvrtek od 19 hodin/every Thursday
- 7 p.m.
Zdarma/Free!
Pořádá Centrum pro integraci cizinců v Pardubicích ve spolupráci s o.s. Pontopolis.
Více na www.pontopolis.cz

Na kole cyklobusem
V pátek a neděli: Polička - Svitavy - Jevíčko
- Moravská Třebová - Svitavy - Česká Třebová - Litomyšl - (v neděli Vysoké Mýto) - Proseč - Polička
V sobotu opačným směrem: Polička - Proseč
- Nové Hrady - Vysoké Mýto - Litomyšl - Česká Třebová - Svitavy - Moravská Třebová - Jevíčko
Novinkou je odjezd pátečního spoje z Poličky do
Květné, Svitav a Jevíčka až v 8.10 hod. s příjezdem
do Jevíčka již v 8.55 hod. (vloni vyjížděl v 7. 10).
Tedy v pátek na kole (i pěšky) do Svitav a do Jevíčka! Cyklisticky lákavá je blízkost hradu Bouzov,
pro pěší pak výlet z Jevíčka do Moravské Třebové
nebo Letovic (cca 20 km).
Novým bodem na trase je Vysoké Mýto, odkud
lze vyrazit na prohlídku barokního areálu a hradiště ve Vraclavi, nebo se podívat na dřevěný kostelík v Dobříkově původem z Podkarpatské Rusi.
Stejně jako do Toulovcových Maštalí je vhodné jet
do Vysokého Mýta v sobotu, kdy cyklobus z Poličky vyjíždí v 8.00 hodin. Ve Vysokém Mýtě budete
již v 8.51. Odtud je to z trasy cyklobusu nejblíže
a nejrychleji do Chocně, kde se napojuje nový systém cyklo a in-line stezek do Ústí nad Orlicí.
Cena jízdenky je 40 Kč pro cestující s kolem na
libovolnou vzdálenost a pouze 20 Kč za osobu pro
rodiny s dětmi (maximálně 2 dospělí a děti). Ti,
kteří cyklobusem vyjedou bez kol, jsou přepraveni
také, avšak za běžnou tarifní cenu, dle počtu ujetých kilometrů. Letáčky s přesným jízdním řádem
jsou stále k dispozici v informačním centru.
Mgr. Jan Matouš,
VV Českomoravského pomezí
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Gustav Eim
„Poslední stánek muže srdce zlatého,
manžela nejvzornějšího,
přítele bezpříkladně obětavého,
vlastence nadšeného,
ducha Bohem nadaného.“
Takovouto vizitku má na pomníku svého hrobu
v Praze na Olšanech Gustav Eim. Asi nejtalentovanější český novinář druhé poloviny 19. století, od
roku 1891 poslanec říšské rady ve Vídni za městskou skupinu poličsko-litomyšlskou, a jakožto
vlastník mnoha kontaktů, které dokázal obratně
využívat v rámci různých přímluv, intervencí
a doporučení, taky – dnešním jazykem řečeno
– mistr lobbingu.
Gustav Eim pocházel ze Šťáhlav u Rokycan.
Novinářské vlohy, s nimiž se učil zacházet během
gymnazijních studií v Plzni a Praze, plně rozvinul
v Národních listech, zejména v době, kdy se stal jejich vídeňským dopisovatelem. Snadno navazoval
kontakty, měl živou letoru, znal dobře německy,
vynikal kombinačními schopnostmi, psal hravě,
lehce, užíval sarkasmu. Helena Kokešová, autorka životopisné studie o Eimovi, píše: „Gustava
Eima můžeme bez nadsázky považovat za prvního českého novináře evropského formátu. Nový
a moderní byl Eimův způsob práce s informacemi,
osobní kontakt s klíčovými postavami politiky,
alespoň zprostředkovaný kontakt s evropskou
žurnalistikou a profesionální přístup k parlamentnímu zpravodajství, včetně pečlivého studia
literatury k projednávaným problémům.“

Kontakty, které Eim nabral v době svého novinaření, bohatě využíval jako politik. Čechy podporoval, často velmi vynalézavě až rafinovaně, do roztrhání těla – říkalo se mu tenkrát český konzul ve
Vídni. Prosadil kdeco. „Gustav Eim fedroval, jak se
tehdy říkalo, nejen českou inteligenci, potřebující
protekci nebo finanční podporu ministerstva, ale
i mnohé české umělce a spisovatele, mezi kterými
měl řadu osobních přátel,“ uvádí k tomu Helena
Kokešová a dodává: „Jeho rozsáhlé styky a známosti přinesly mnohým z nich značný prospěch
a užitek. Například Ignát Hermann, který v roce
1893 obdržel jako jediný z literátů umělecké stipendium 300 zlatých od ministerstva kultu a vyučování, děkoval Eimovi za přímluvu i za rady, které
mu poskytl, když o stipendium žádal.“
Ve svých voličích Eim neviděl ty, kteří mu pomohli k moci, ale ty, pro které má pracovat. Výstavní ukázkou takové práce bylo prosazení stavby
železniční trati mezi Poličkou a Svitavami. Ta věc
se dlouho odkládala a mařila. Až Eim dokázal pohnout ledy. Jaký význam to mělo pro podhorskou
Poličku, dokládá místní časopis Jitřenka. V prvním
červnovém čísle z roku 1894 je jediným textem na
první straně Eimův telegram oznamující schválení
stavby trati v říšské radě. Celá druhá strana pak
popisuje nadšení, které zpráva ve městě vyvolala:
rány z hmoždířů, hudba, bengálská světla; provolávání slávy Gustavu Eimovi; v oknech zastupitelstva
mezi květinami jeho podobizna.
Ač sám věčně zadlužený, pomáhal Eim finančně
druhým. Kontakty s umělci mu zase umožňovaly
vycházet vstříc různým tužbám, s nimiž se na něho
obracely umělecké spolky. Několik měst a spolků
ho pak jako výraz vděčnosti jmenovalo svým čestným měšťanem nebo členem.
V lednu 1897 se Gustav Eim s manželkou Julií
vypravili do Itálie. Místo plánované léčby jeho
vleklé nervové nemoci ho však postihl silný záchvat
a 7. února – v pouhých čtyřiceti sedmi letech – zemřel ve Florencii.
Pokud byste někdy jeli lokálkou ze Svitav do
Poličky, vzpomeňte si na Eima. Nebýt jeho, asi by
v těch místech bylo leccos jinak. A až vystoupíte
v Poličce na nádraží, zavede vás Nádražní ulice do
ulice Eimovy, za první republiky nazývané Eimova
třída. Místní jí říkají Eimovka.
Bob Fliedr, reprofoto A. Klein

Divadelní klub
srpen 2011 viz kulturní kalendář
a www.divadelniklub.cz

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Název akce - popis
Útěk ze Sibiře-jeden ze skutečných příběhů o lidské vůli a touze po svobodě
Šikovné ručičky
Fitness cvičení pro ženy
Lidice - opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic?
Letní kino - Ozvěny English Campu
Hop - rodinná komedie o cukrátkách, kuřátkách a pořádném nářezu.
Letní kino - Muži, kteří nenávidí ženy
Vernisáž výstavy Vtipy (Martin Polák a Lukáš Jasanský)
Koncert - Lucie Redlová + Lazy Pigs
Divadlo nejen pro děti - Tucet kulí - žoglérská show
Tvořivá dílna pohádkového malování- Hrátky s papírem
Šikovné ručičky
Thor - Bůh. Rebel. Legenda - Thor se zrodil v severské mytologii…
Kavárnička s Vančurou - Rozmarné léto - četba
Fitness cvičení pro ženy
Medvídek Pú - zábava ve společnosti „přihlouplého Medvěda“ a jeho přátel
Letní kino - Pelíšky
Čertova nevěsta - další z řad pohádek režiséra Zdeňka Trošky
Koncert duchovní hudby-Ave Maria, Sancta Maria, Benedectius, Gloria deo,...
Koncert - Ivančický dixieland
Tvořivá dílna - Maňásci a loutky z rukavic
Rio - animovaná komedie je příběhem vzácného papouška jménem Blu.
Tvořivá dílna pohádkového malování- Pohádkové koláže
Šikovné ručičky
Letní atriové hrátky
Fitness cvičení pro ženy
Letní kino - Všichni dobří rodáci
Diashow - Jak jsem jel někam a dojel úplně jinam
Polička 555 - multižánrový festival
Polička 555 - multižánrový festival
Polička 555 - multižánrový festival
Tvořivá dílna pohádkového malování- Co dokáže provázek
Westernstory - česká komedie o koltech proklatě nízko, stetsonech, kankánech.
Fitness cvičení pro ženy
Letní kino - Hanebný pancharti
Narozeninové zpívání
Kung Fu - Panda 2 -animovaná komedie, kde je vše dvojnásobně pandastické.
Princ a pruďas - komedie vyprávějící příběh dvou královských bratrů.
Letní kino - Podivuhodný případ Benjamina Buttona
Letní kino - Spláchnutej
Divadlo nejen pro děti - Kejklíř
Tvořivá dílna pohádkového malování- Duhové kočky
Fitness cvičení pro ženy
Letní kino - Grandhotel
Marie Rottrová - koncert legendy české popmusic se skupinou Neřež

Místo konání
KINO Tylův dům
DPS Penzion, pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
zahrada Centra Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
zahrada Centra Bohuslava Martinů
Galerie Kabinet Střítež
zahrada Centra Bohuslava Martinů
zahrada Centra Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion, pracovní místnost
KINO Tylův dům
DPS Penzion, atrium
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
zahrada Centra Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
kostel sv. Jakuba
zahrada Centra Bohuslava Martinů
zahrada Centra Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion, pracovní místnost
DPS Penzion, atrium
Centrum Bohuslava Martinů
zahrada Centra Bohuslava Martinů
zahrada Centra Bohuslava Martinů
Palackého nám.
Palackého nám.
Palackého nám.
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
zahrada Centra Bohuslava Martinů
DPS Penzion, jídelna
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
zahrada Centra Bohuslava Martinů
zahrada Centra Bohuslava Martinů
zahrada Centra Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
zahrada Centra Bohuslava Martinů
Tylův dům

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.
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Pořadatel akce
Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami o.s.
Tylův dům
Poličské kulturní léto
Tylův dům
Poličské kulturní léto
Veronika Bromová
Poličské kulturní léto
Poličské kulturní léto
MaTami o.s.
DPS Penzion Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami o.s.
Tylův dům
Poličské kulturní léto
Tylův dům
Tylův dům
Poličské kulturní léto
Poličské kulturní léto
Tylův dům
MaTami o.s.
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička
MaTami o.s.
Poličské kulturní léto
Poličské kulturní léto
Město Polička a TD
Město Polička a TD
Město Polička a TD
MaTami o.s.
Tylův dům
MaTami o.s.
Poličské kulturní léto
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Tylův dům
Poličské kulturní léto
Pontopolis o.s.
Pontopolis o.s.
MaTami o.s.
MaTami o.s.
Pontopolis o.s.
Tylův dům

Kontakt, informace, rezervace
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
www.letopolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.letopolicka.cz
602 315 215
www.letopolicka.cz
www.letopolicka.cz
www.matami.webnode.cz
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
www.letopolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.letopolicka.cz
www.letopolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.dpspolicka.cz
www.dpspolicka.cz
www.matami.webnode.cz
www.letopolicka.cz
www.letopolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.letopolicka.cz
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.letopolicka.cz
www.letopolicka.cz
www.letopolicka.cz
www.matami.webnode.cz
www.matami.webnode.cz
www.letopolicka.cz
www.tyluvdum.cz
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Název akce - popis
Kolekce obrazů z pokladnice České spořitelny - obrazy krajinářů Vysočiny
z pobočky České spořitelny v Poličce
9. 5. - 25. 9. Kolovrátek života - drobná tematická výstava o zvyklostech
a pověrách spojených s životem člověka
14. 5. - 24. 9. Divadlo žije! - výstava, která vás zavede do kouzelného světa divadla
1. 8. - 31. 8. Stěna pro jedno dílo - fotogra�e Jiřího Sedláka
13. 8. - 14. 8. Poličské skejtování
10. 9. - 30. 10. 64. Umělecký salon v Poličce

srpen 2011

Místo konání

Pořadatel akce

Kontakt, informace, rezervace

Městská galerie v barokní radnici

Městské muzeum a galerie Polička

www.cbmpolicka.cz

Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

Městské muzeum a galerie Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Sk8 slalom Polička
Městské muzeum a galerie Polička

www.cbmpolicka.cz
www.cbmpolicka.cz
www.cbmpolicka.cz
http://www.sk8.banda.cz
www.cbmpolicka.cz

30. 4. - 4. 9.

Městská galerie v barokní radnici

Zveme vás na tradiční letní koncert souboru

MICHAL HROMEK
CONSORT
středa 3. srpna 2011 v 19 hod
Pustá Rybná – evangelický kostel
Jakub Klár – flétna, whistle, zobcová flétna
René Vácha – viola, viola d’amour, housle
Michal Hromek – kytara
Daniel Mikolášek – bicí, zobcová flétna, zpěv
Host večera - Hana Horká - zpěv
Zazní tradiční a barokní témata ze Skotska a Irska,
lidové balady + původní tvorba.
Projekt „Putovní festival Folk-Baroque 2011“
podporuje

Pozvánka do Bystrého
Ve dnech 1. až 6. srpna 2011 se opět na Hasičské
zahradě v Bystrém uskuteční
DŘEVOSOCHÁNÍ – WOODART 2011
tradiční řezbářské symposium, kde pod rukama šikovných dřevosochařů vznikají krásné věci
z kmenů poražených stromů. Celý týden budete
mít možnost sledovat, jak práce pokračují.
Dále můžete si prohlédnout výstavu
KRÁSNÉ DŘEVO NAŠICH STROMŮ,
která se uskuteční v tanečním sále ZUŠ v Bystrém ve dnech 30. července až 14. srpna 2011.

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

#

Výstava věcí zhotovených v předcházejících
ročnících Woodartu a zároveň ukázka toho, co dokázali ze dřeva vyrábět naši předkové. Ve stejném
termínu vás zveme také na výstavu skleněných
vitráží a skleněných šperků Barvy duhy II. v suterénu ZUŠ Bystré. Vstupné na výstavy: děti a senioři 10 Kč, ostatní 20 Kč (0,5/1 EUR)

Program Centra Bohuslava Martinů na srpen
Program Centra Bohuslava Martinů pro vás na měsíc
srpen připravilo Městské
muzeum a galerie Polička,
Městská knihovna Polička,
Pontopolis o. s., Náš Martinů o. s., MaTami o. s. a poličští ochotníci…
DIVADLO ŽIJE!
14. května – 24. září 2011 – ve výstavních
sálech Centra Bohuslava Martinů
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. Součástí výstavy je divadelní herna
pro děti i dospělé, kde se prostřednictvím tvořivých aktivit 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.

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.
STĚNA PRO JEDNO DÍLO v srpnu představí
fotografie Jiřího Sedláka. Výběr z tvorby je k vidění od 1. do 31. srpna 2011. Vstup volný.

KOLEKCE OBRAZŮ Z POKLADNICE
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
ČESKÉ SPOŘITELNY
VERNISÁŽ
- obrazy krajinářů Vysočiny z pobočky
64. Umělecký salon v Poličce
České spořitelny v Poličce
Městské muzeum a galerie Polička ve spolupráci
30. dubna – 4. září 2011 ve výstavních sálech
s Fakultou výtvarných umění VUT v Brně vás zve
Městské galerie
na 64. Umělecký salon v Poličce, který v letošním
Spořitelna osady města Poličky uvnitř hradeb
roce nově představí práce studentů ateliérů graficvystavěla v roce 1937 novou budovu dle projektu
kého produktového a tělového designu. Vernisáž
Jindřicha Freiwalda a až do svého znárodnění ji
se koná v sobotu 10. září ve 14 hodin v radnici.
vybavovala obrazy krajinářů působících v tomto
regionu. Vznikla tak zajímavá, časově a názorově
Cesty za uměním
omezená kolekce, která byla v několika etapách
Městské muzeum a galerie Polička pořádá
zmenšována ukládáním do skladu, až v roce
2010, v souvislosti s rekonstrukcí a novými po- v sobotu 17. září 2011 Cesty za uměním s názvem:
žadavky, zcela opustila stěny spořitelny. S ohle- „Jindřichův Hradec: Románská renesance – kuriozita či fikce?“ Jindřichův Hradec je symbolem
dem na zájem občanů a s podporou starosty
renesance a pánů z Růže. Zámek tvoří rozlehlý
města vyjednalo Městské muzeum a galerie
s nynějším majitelem – Českou spořitelnou, komplex budov kolem tří nádvoří a zahrady.

Obrazy krajinářů Vysočiny z pobočky
České spořitelny v Poličce
Spořitelna města Poličky vystavěla na náměstí
v roce 1937 novou budovu a až do svého znárodnění ji vybavovala obrazy krajinářů působících
v tomto regionu. Vznikla tak zajímavá, časově
a názorově omezená, kolekce. V roce 2010, v souvislosti s rekonstrukcí a novými požadavky na
provoz, obrazy opustily stěny spořitelny. Městské
muzeum a galerie Polička vyjednalo s nynějším
majitelem – Českou spořitelnou, a. s. – dlouhodobou zápůjčku. Od dubna 2011 je z této sbírky,
která čítá 42 položek, představen výběr 25 kusů
v expozicích moderního umění v prostorách poličské radnice. Výstavu doprovází stejnojmenný
katalog reprodukující všechny vystavené obrazy
a popisující nevystavené předměty.
Nepateticky můžeme říci, že byla zpřístupněna
část kulturního dědictví města Poličky. O živém
zájmu veřejnosti svědčí i hojná účast na vernisáži.
Právě tam však někteří pamětníci upozornili na
skutečnost, že si pamatují ještě obraz s pohledem
na vstup do starého hřbitova. Poněvadž některé
obrazy byly v roce 1960 (i později) převezeny
do okresní pobočky Československé spořitelny
ve Svitavách, požádal jsem nynějšího majitele

o laskavé poskytnutí svitavských inventářů. K poličské sbírce lze bezpečně přiřadit několik dalších
olejomaleb, které nejsou zahrnuté v katalogu
a tak je uvádím alespoň zde: František Bukáček:
Podzimní kytice (79x83 cm), Bezděk: Ledaři
(akvarel 37x48), Jaroslav Heim: U sv. Michala,
1939 (73x93), Karel Holec: Pohled z Luckého
vrchu, 1933 (59x74), František Cína Jelínek: Březová alej, 1929 (69x49), Rudolf Linhart: Tání, 1933
(31x42), Karel Sigmund: Klešice u Heřmanova
Městce (50x65), Josef Václav Síla: Sníh v Kamenci
(100x120), Josef Václav Síla: Pohled z Luckého
vrchu (34x64), F. A. Tužinský: Kostel sv. Jakuba
v Poličce, 1941 (67x48), František Vavřina: Krajina
u Pusté Rybné (49x67), Josef Vlk: Motiv z Poličky
(chalupy na Horním předměstí, 54x74), Josef Vraspír: Jeřabiny u Spělkova, 1943 (akvarel 44x55),
Jaroslav Zrůst: Kostel sv. Jakuba, Poličská radnice
s morovým sloupem, 1940-1942 (dřevořezy).
Celý obrazový soubor je zajímavý a mohlo by to
být téma na podrobnou vysokoškolskou seminární práci. Zájemci o prohlídku zapůjčených obrazů
mají příležitost do 4. září 2011.
David Junek

V interiéru zámku jsou pokoje s renesančními
kazetovými stropy a freskami, ale i část portrétního cyklu českých panovníků (předlohami
byly renesanční obrazy na Pražském hradě).
V zahradě na ostrohu byl vystavěn altán „Rondel“
spojený s umělou jeskyní a zámkem přízemními
arkádami. V rozlehlém komplexu hradu a zámku
se skrývají nevelké sloupy, unikající pozornosti
běžných návštěvníků. Přesto se jim svého času
dostalo nebývalé publicity, neboť jde o doklady tzv.
románské renesance – jevu, o kterém se můžete
více dozvědět na www.cbmpolicka.cz (akce), nebo
přímo na muzejním zájezdu.

Řádková inzerce
Malebná rekonstruovaná usedlost k rekreaci i trvalému bydlení, 4 km od Poličky, pozemek
1549 m2, zastavěno 380 m2. Cena 2,5 mil Kč. Další
info tel. 602 383 124.
•
Prodám chalupu s uzavřeným dvorem v Pomezí. Cena 650 tis. Tel: 732 917 901.
•
Prodám byt 2+kk v Poličce v OV. Zděný, nedaleko centra. Cena 650.000 Kč. Tel 776 125 096.
•
Prodám DB 3+1 (zděné jádro). Sídl. Hegrova,
Polička. Tel. 605 265 861.
•
Vyměním družstevní byt 3+1 na Sídlišti
Hegerova za menší ve stejné lokalitě + doplatek. Tel.
777 050 815.
•
Prodám byt 2+1 na ulici Švermova, o rozloze
64 m2, 4. patro s výtahem, slunný s lodžií. Dům je
zateplený, nová okna, stoupačky, internet, měřiče
tepla. Nízké měsíční náklady. Byt má výhodnou polohu, v blízkosti škola, školka, nádraží, nemocnice.
Cena dohodou. Telefon 605 262 707.
•
Prodám byt 1+0 v Poličce v OV o výměře 36 m2.
Jedná se o jeden velký pokoj se soc. zařízením.
K bytu patří půdní prostor, sklep a zahrádka. Cena
dohodou, kontakt tel. 737 055 262.
•
Prodám vybavení vhodné na chalupu nebo
chatu: stůl kulatý, křesla, židle + stůl jídelní, skříň
šatní, sekretář, komodu, gauč. Cena 5.000,- nebo
dohodou. Tel. 737 055 262.
•
Koupím zahrádku v místech mezi koupalištěm
a přehradou nebo nad stadionem (pouze na vlastním
pozemku). Platba ihned. Tel. 604 531 041.
•
Pronajmu byt 1+1 v Poličce, ul. M. Bureše. Tel.
724 557 794.
•
Hledáme dvě podnikavé ženy z Poličky
nebo okolí. Práce v oblasti wellness, zaučíme. Tel.:
774 226 113.
•
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.
•
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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Poličské kulturní léto je v polovině
Před měsícem odstartoval nový, v našem okolí
zatím nevídaný projekt – Poličské kulturní léto.
V červenci se pod jeho záštitou konalo 18 kulturních akcí. A jak dopadly?
Musíme říct, že dosavadní návštěvnost nás velmi
příjemně překvapila. U letního kina je pravděpodobné, že za pěkného počasí diváky naláká, vzhledem k tomu, že je jediné v okolí. Zato hudebních
akcí pod širým nebem je celkem hodně, o to víc
nás potěšilo například devět desítek návštěvníků
koncertu Nasaďte ski.
Červencem Kulturní léto nekončí – my, organizátoři z knihovny a muzea, jsme pro vás připravili
další sérii letních kin, koncertů a divadel, které se
na muzejní zahradě budou konat několikrát týdně
v srpnu i na začátku září. Největší osobností, která
se v Poličce objeví, bude kontroverzní písničkář
Xavier Baumaxa.
Celkově máme pocit, že Poličské kulturní léto
má smysl. Návštěvníci našich akcí jsou spokojení,
my také. Snad tomu bude tak i nadále a příští rok
se tak bude moci konat Poličské kulturní léto číslo
dvě!
Za organizační tým
-KŠPROGRAM SRPEN/ZÁŘÍ
Ozvěny English Campu – středa 3. 8. ve
20.30 hod.
Přijďte si připomenout nebo poprvé ochutnat atmosféru letošního Tábora s Američany. Hlavní náplní večera bude promítání krátkých projektových
filmů, které děti a Američané natáčeli - pohádky,
muzikály, fiktivní dokumenty aj. Vítáni jsou všichni, hlavně rodiče nových filmových hvězd. Vstupné
dobrovolné.
Letní kino Muži, kteří nenávidí ženy
– pátek 5. 8. ve 21.30 hod.
Krimi/drama. Švédsko/Dánsko/Německo Norsko, 2009, 180 min. Zfilmovaný první díl strhující
knižní trilogie Milénium – novodobý Kalle Blomkvist je investigativní novinář, co se snaží vypátrat
ženu, která zmizela před 40 lety. Na pomoc si
přibere potetovanou hackerku Lisbeth a spolu
začínají rozplétat tajemství plná násilí a sériových
vražd. Vstupné 40 Kč.
Koncert Lucie Redlová + Lazy Pigs
– sobota 6. 8. ve 20.00 hod.
Netradiční dvojkoncert, který spojí křehkou
a poetickou hudbu české písničkářky s jadrným
a odvázaným projevem čtyř v Čechách žijících
Američanů v čele s poličským Daltonem. To nemůže dopadnout špatně. Vstupné 50,-/30 Kč.
Divadlo nejen pro děti Tucet kulí
- žonglérská show – neděle 7. 8. v 16.00
hod.
Přijďte se podívat na létající míčky, kužele, klobouky a možná i vaše oblečení. Nebudou chybět
jednokolky a nervy drásající scény. Připravte se na
vystoupení bez krve a bez krásných žen - připravte
se na Tucet kulí! Po představení bude následovat
žonglérská dílna pro malé i velké. Vstupné 40 Kč.
Letní kino Pelíšky – středa 10. 8. ve
21.30 hod.
Komedie/drama, Česko, 1999, 116 min. Na rozdíl
od soudruhů z NDR neudělal režisér Hřebejk chybu, když sáhl po knihách Petra Šabacha a natočil
podle nich Pelíšky. Film nesmrtelný zlidovělými
vtipy a nezapomenutelný dobou, ve které se odehrává. Vstupné 40 Kč.
Koncert Ivančický dixieland – pátek
12. 8. ve 20.00 hod.
Parta “časem prověřených muzikantů“, v jejichž
energické hudbě se snoubí moravské víno a neworleanský jazz. Vstup 50,-/30 Kč.
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Tvořivá dílna Maňásci a loutky
z rukavic - sobota 13. 8. 14.00 - 16.00
hod.
Z různobarevných a vzorovaných látek si vyrobíte maňáska podle svých představ a z pletených
rukavic vyčarujete loutku, která ožije na vaší ruce.
Vstupné 30 Kč zahrnuje návštěvu výstavy i veškeré výtvarné potřeby a pomůcky.
POLIČSKÉ SKEJTOVÁNÍ – 13. 8.
– 14. 8. 2011
Závod českého poháru ve slalomu na skateboardu. V sobotu od rána slalom na komunikaci
pod sjezdovkou, po setmění noční koupaní na
koupališti. V neděli slalom na nábřeží Svobody.
Letní kino Všichni dobří rodáci – středa
17. 8. ve 21.30 hod.
Drama/komedie, Československo, 1968, 115
min. Jednoduchý a zároveň působivý obraz světa
minulého, kterému se ten současný v některých
ohledech podobá více, než si možná chceme připustit. Zlatý klenot české kinematografie, který
odráží všechny charaktery našeho národa jako
v naleštěném zrcadle. Vstupné 40 Kč.
Diashow Jak jsem jel někam a dojel
úplně jinam – čtvrtek 18. 8. ve 20.00
hod.
Spektakulární obrázky a veselé povídání Pavla
Joneše o cestě velikou lodí kamsi po Karibiku.
Vstupné 40 Kč.
Festival 555 – 19. – 20. 8. 2011 20. ročník
multižánrového festivalu
Letní kino HANEBNÝ PANCHARTI
– středa 24. 8. ve 21.30 hod.
Válečný/thriller, USA/Německo, 2009, 153 min.
Bylo nebylo v nacisty okupované Francii… Druhá
světová válka podle Quentina Tarantina. Vstupné
40 Kč.
Letní kino Podivuhodný případ
Benjamina Buttona – pátek 26. 8. ve
21.30 hod.
Drama/fantasy/romantický, USA, 2008, 159 min.
Film vycházející z povídky F. Scotta Fitzgeralda
vypráví o sympatickém padesátníkovi Benjaminu
Buttonovi, který je se svým životem spokojený a navíc se nedávno zamiloval do třicátnice Daisy. Hlavní
hrdina však místo stárnutí začíná mládnout, což se
mu nejdřív líbí, ale postupem času obrátí. Oscarové
drama Davida Finchera. Vstupné 40 Kč.
Letní kino Spláchnutej – sobota
27. 8. ve 21.30 hod.
Animovaný/komedie,
Velká
Británie/USA,
2006, 86 min. Rozmazlovaného domácího mazlíčka myšáka Roddyho omylem spláchnou do
záchodové mísy, a tak začne objevovat bláznivý
svět londýnských kanálů. Animovaná komedie
pro děti i dospělé. Vstupné 40 Kč.
Divadlo nejen pro děti Kejklíř – neděle
28. 8. v 16.00 hod.
Pro panny i mládence, děti, kmety, milence,
dítka školní, předškolní i poškolní, zejména pak
pro všechny dohromady... z části veselá pohádka
ze života podle pohádky bratří Grimmů – inscenace o jednom herci a desítkách postav, pětačtyřicet
minut dobré zábavy s hlubokým etickým obsahem.
Vstupné 40 Kč
Letní kino Grandhotel – středa 31. 8. ve
21.30 hod.
Komedie, Česko, 2006, 100 min. Poetická
komedie Davida Ondříčka (Samotáři) o nesmělém amatérském meteorologovi Fleischmanovi,
krásné servírce Ilje, sudetských Němcích, Liberci
a hotelu Ještěď. Vstupné 40 Kč

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

Letní kino Sweeney Todd: Ďábelský
holič z Fleet Street – pátek 2. 9. ve 21.30
hod.
Horor/muzikál/drama, USA/Velká Británie,
2007, 116 min. Nespravedlivě odsouzený holič
Benjamin Barker se vrací z vězení s jedinou myšlenkou: pomstít svou rodinu. Změní si identitu
a začne znovu provozovat svou bývalou živnost…
Krvavá lázeň Tima Burtona, ve které září Johny
Depp. Vstupné 40 Kč.
Tvořivá dílna Divadelní masky - sobota
3. 9. 14.00 - 16.00 hod.
V průběhu odpoledne si z papíru a pestrobarevných ústřižků látek vyrobíte masku, v které můžete na okamžik vstoupit do role své oblíbené pohádkové postavy. Vstupné 30 Kč zahrnuje návštěvu
výstavy i veškeré výtvarné potřeby a pomůcky.
Koncert Xavier Baumaxa – sobota
3. 9. ve 20.00 hod.
Kulturní léto zakončí jeden z nejvýraznějších
českých písničkářů současnosti, showman, performer i provokatér. Chytlavé melodie se brzy
zaryjí do paměti a nikdy se neoposlouchají. Texty
pobaví a šokují. Xavier Baumaxa je prostě případ
poetického magora, kterému je svaté máloco.
Vstupné 100,- / 80 Kč.
Divadlo Amore Mio – neděle
18. 9. v 16.00 hod.
Příběh o lásce a o tom, jak je důležité jít za svou
hvězdou. Komediální pouliční představení plné
zpěvu a pohybu čerpá inspiraci (nejen) z tradice
Commedie dell´arte. Vstupné 40 Kč.
Tvořivá dílna Pohyblivé kloubové
loutky - sobota 24. 9. 14.00 - 16.00 hod.
Z pestrobarevných papírů si vyrobíte pohyblivé
loutky v podobě slona, papouška, krokodýla, tučňáka nebo lachtana, s kterými si můžete zahrát
divadlo nebo si je jako ozdobu zavěsit nad svou
postel. Vstupné 30 Kč zahrnuje návštěvu výstavy
i veškeré výtvarné potřeby a pomůcky.
Výstava Divadlo žije! - 14. 5. – 24. 9. 2011
Výstava Vás zavede do kouzelného světa divadla.
Součástí instalace je herna pro děti i dospělé, kde
se prostřednictvím tvořivých aktivit 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.
Občerstvení při letních kinech a koncertech
zajištěno.
Více informací na www.letopolicka.cz nebo na
www.facebook.com/kulturnileto.

Program RC MaTami
Prázdninové dílny pohádkového
malování
Během července a srpna neprobíhají v RC MaTami pravidelné aktivity, ale rozhodně nezahálíme.
Těšit se můžete na výtvarné a kreativní dílničky,
které se konají každé úterý od 9.00 do 12.00 hod.
v prostorách RC MaTami v CBM; vytvoření jednoho výrobku trvá cca 1 – 1,5 hod., přijďte kdykoliv
během uvedené doby. Tvořivé dílny pohádkového
malování jsou určeny pro všechny od 0 do 99 let
(přijďte tvořit nebo si jen tak pohrát, s dětmi i bez
dětí – naše prostory jsou i vaše).

Co dokáže provázek
23. srpna 9.00 – 12.00 hod.
Tak už nespíte zvědavostí, co ten provázek
dovede? Nebudeme zde prozrazovat více. Jen
dodáme, že kromě provázku budeme potřebovat papír, barvy, vodu, štětec, trochu
trpělivosti, dobrou náladu a hlavně fantazii!
Povede: Lenka Klouzalová DiS.

Hrátky s papírem
9. srpna 9.00 – 12.00 hod.
Přijďte si společně vyrobit originální ozdobu na
dveře či zápich do květináče ve stylu čtyř ročních
období. Budeme malovat, stříhat, lepit, vybarvovat, ale třeba i vyšívat, zdobit, dírkovat, atd.
Povede: Mgr. Romana Jelínková

Pravidelný program
Fitness cvičení pro ženy
každou středu 17.00-18.00 hod.
Cvičíme i o prázdinách! Pravidelné fitness lekce,
které jsou koordinačně nenáročné, zapojují rovnoměrně celý svalový aparát a tím umožní začátečníkům i pokročilým zvyšovat kondici a rozvíjet
aerobní zdatnost organismu.
Cvičitelka: Mgr. Dana Matejsková.

Pohádkové koláže
16. srpen 9.00 – 12.00 hod.
Máte rádi pohádky? Tentokrát si můžete vytvořit vlastní pohádku z oblíbených postaviček a obrázků. Budeme malovat, stříhat, lepit a povídat si
o všem, co k pohádkám patří.
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková

Duhové kočky
30. srpna 9.00 – 12.00 hod.
Povede: Lenka Kunčíková

Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena:

Lubenská lodyha
má opět na květ
Lubenská lodyha je multižánrový festival s hudbou, divadly a workshopy. Letošní, již 7. ročník,
bude probíhat od 5. do 7. srpna 2011 v přírodním areálu nedaleko vesnice Lubná.
Z předních českých muzikantů se představí
Zdeněk Vřešťál ze skupiny Nerez a Ida Kelarová.
Z brněnské alternativní scény pak Tomáš Vtípil
(hudba k filmu Pouta) a divadlo DNO s novou hrou
Hospodin.
Ze zahraničních kapel slovenští alternativně
funkoví Sto Múch a maďarští Niteshift.
Na 2. scéně vystoupí 20 DJů hrajících elektronickou muziku různých stylů od dub & reggae,
breakbeat, přes drum&bass, dubstep po techno.
Oddychový program tvoří ranní hudební meditační koncert a náda jóga Jiřího Mazánka. Pro
děti je připraveno pokračování divadla Epos
o Kozlíkovi.
Jako další vystoupí například kapely Candy Meatworks (psychadelic), LuŠtěLa (pop), Echo Echo
(punk), Evolution Dejavu (electronic world music),
This Night Draws The End (heavy trash) a další.
Detailnější informace spolu s předprodejem
vstupenek naleznete na:
www.lubenskalodyha.wz.cz

40 Kč (cena pro členy 30 Kč),
Fitness cvičení pro ženy 30 Kč
Více informací o nás, našich aktivitách a členství
najdete na webových stránkách
www.matami.webnode.cz nebo na Facebooku
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

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

ZÁJMOVÉ KROUŽKY SVČ MOZAIKA
POLIČKA NA ŠKOLNÍ ROK 2011
- 2012

SKATEBOARD 400,R. Škrabalová
VODÁCKÝ KROUŽEK
600,Mgr. V. Fila
HOKEJBAL
150,J. Hejtmánek
FLORBAL CHLAPCI
začátečníci 600,M. Hegr
pokročilí
600,M. Vrátný
SOFTBALL
600,P. Cihlář
KARATE
přípravka (7 – 8let)
600,Mgr. N. Tobiášová
přípravka (9 – 10let)
600,M. Andrlová
KARATE - 10 let - dospělí
600,-/1300,Mgr. N. Tobiášová,
Š. Kučerová, Š. Příhoda
ŠACHY ZAČÁTEČNÍCI, POKROČILÍ
600,D. Schaffer
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
600,Mgr. L. Králová,
L. Červená, DiS.,
V. Zvolenská
KOPANÁ – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
600,R. Mlynář
KOPANÁ – STARŠÍ PŘÍPRAVKA
600,R. Lajžner
ZVÍDÁLEK
600,R. Brabec
MLADÝ CHEMIK 600,- Mgr. Jitka Marešová
JEZDECKÝ KLUB VRANÍK
600,M. Pletichová
LETECKÝCH MODELÁŘŮ
600,L. Hloušek
KUŘÁTKA
600,J. Teplá
TANEČNÍ KROUŽEK
600,M. Kučerová
DRAMATICKÝ KROUŽEK
600,M. Kučerová

název
cena
vedoucí
ŠIKULKY
600,J. Teplá
HRÁTKY S PEDIGEM
750,Z. Švecová
PLETKY S OPLETKY
850,-/1500
Z. Švecová
DOVEDNÉ RUCE
600,- MUDr. H. Vltavská
VÝTVARNÝ KROUŽEK
600,-Mgr. Hana Havlíčková
KERAMIKA ZAČÁTEČNÍCI DĚTI
600,-Mgr. Hana Havlíčková
KERAMIKA MÍRNĚ POKROČILÉ DĚTI
700,R. Sobolová
KERAMIKA POKROČILÉ DĚTI
750,R. Sobolová
FRANCOUZŠTINA
600,L. Havlíková
RUŠTINA
600,- Mgr. Elena Kozáková
VIKINGOVÉ
600,-Mgr. Hana Havlíčková
KYTARA
600,Ing. R. Zezulová
FLÉTNIČKA
600,K. Mlejnková
TANEČNÍ KROUŽEK
600,M. Kučerová
STEPMÁNIE
600,T. Popelková
DISKO HIP-HOP 600,L. Fendrychová
MALÉ ROZTLESKÁVAČKY
600,Š. Tumová
MAŽORETKY
600,E. Došlá
MAŽORETKY - POKROČILÉ
800,D. Musilová
AEROBIC A STEP AEROBIC
600,V. Fricová

KOPANÁ – PŘÍPRAVKA „ŠKOLIČKA“
600,P. Bureš
RARÁŠEK – CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
600,J. Poliačiková
PÍĎALKY – PRO MAMINKY S DĚTMI
600,I. Chroustovská
TLAPIČKY V HLÍNĚ
600,I. Chroustovská
JÓGA
1500,I. Marková DiS.
JÓGA
1300,M. Hegrová
BODYSTYLING 1300,V. Fricová
BŘIŠNÍ TANCE 500,I. Jindrová
PILATES
1 400,H. Hejtmánková
FITBOX
1300,M. Motyčková
TENSEGRITA 1300,E. Haklová
TAI –CHI „24 – forem“
1300,MVDr. V. Poutník
DÁMSKÝ KLUB 500,D. Pachovská
JITKY KYTKY- aranžování
J. Vápeníková
KURZY PRO STUDENTY A DOSPĚLÁKY
PLSTĚNÍ
H. Smolková
ZÁKLADY PRÁCE PC A WINDOWS
P. Šenková
Cena u kurzů bude určena podle aktuálního
počtu přihlášených
Podrobnosti k zájmovým kroužkům naleznete od od 23. 8. 2011 na www. mozaika-policka. cz, kde se můžete do kroužku
přihlásit přímo ze svého počítače. Podrobné
informace naleznete také v brožurce která
vychází v září, nebo vám je rádi sdělíme
přímo v Mozaice.

Školní rok s Thajkou
V rámci školních výměnných pobytů strávila letošní rok na našem gymnáziu ve třídě kvinta nová
studentka. S Gift, dívkou z thajského Bangkoku, jejíž jméno znamená Dárek, jsme se seznámili hned na
začátku nového školního roku. Myslím si, že první
dny v úplně novém a odlišném prostředí pro ni byly
opravdu těžké. A nejspíš nejen z toho důvodu, že
neuměla česky.
Teď, když s námi mluví naším jazykem, teprve
vidím, jak velký pokrok udělala, a to nejen co se
jazyka týče. I pro nás byl jazyk překážkou, ale nikoli
proto, že bychom se s ní nedokázali domluvit. To
snad i dokázali, ale problém byl například v tom,
že Gift nemohla pochytit běžné hovory o přestávkách a nemohla se smát všem našim vtipům. První
měsíce školní docházky jsme se tedy dorozumívali
česky, anglicky a něčím, co by se snad dalo nazvat
znakovou řečí.
Poprvé v životě slavila Vánoce. V době, kdy první
sníh už téměř roztál, se náš obří sněhulák, kterého
jsme postavili na hřišti s dívkou, jež nikdy předtím
neviděla sníh, statečně držel při životě. Naučili jsme
Gift bruslit a neustále ji překvapovali novými situacemi. V lednu jsme odjeli na lyžák. Snad jen stačí
připomenout, že v Thajsku sníh není. Možná toho
Gift teď lituje, protože se naučila dobře lyžovat.
Trávili jsme s Gift i volný čas, takže se toho o našem životě tady asi dozvěděla dost a dost… Nevím,
kdy se to stalo, ale najednou mluvila líp česky, chovala se tak, jako by do třídy patřila odjakživa. Dozvěděli jsme se od ní spoustu věcí a hlavně nás jako třídu
i každého člověka zvlášť nesmírně obohatila. Teď
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v posledních měsících se Gift ukazuje taková, jaká
opravdu je – přátelská a usměvavá. Užívá si každý
zbývající den do doby, kdy se bude muset vrátit. Za
zmínku stojí například třídenní třídní výlet na Moravu, kde si na Pavlovských vrších či v Lednicko-Valtickém areálu počínala jako zdatný turista.
Přemýšlím o celém roce s tebou, Gift, o tom, jak
ses nám před očima změnila.
Budeš nám moc chybět… Ač to zní jako fráze, je
to pravda. Teď Tě ale čeká další těžký úkol. Budeš se
muset vrátit do své rodné země. Země, ve které jsi
žila patnáct let, a přesto se budeš muset znovu přizpůsobit. Přejeme ti hodně štěstí a brzo se nám vrať!
Tereza Stříteská, kvinta
Gymnázium Polička
Vážení učitelé Gymnázia Polička,
uplynulo 10 měsíců ode dne, kdy jsem se stala výměnnou studentkou z Thajska. První měsíc v České
republice byl tím nejtěžším obdobím v mém životě,
ale když začala škola, všechno se zlepšilo. Získala
jsem nové přátele, nové učitele. Během roku mi
všichni pomáhali. Život výměnného studenta nebyl
lehký, párkrát jsem „zakopla“, ale díky pomoci mých
kamarádů, rodiny a učitelů jsem se mohla sebrat
a jít dál.
Tato škola byla mým druhým domovem v České
republice, hned po domově, kde jsem bydlela. Získala jsem zde tolik zážitků a nezapomenutelných
vzpomínek. Přestože jsem se v hodinách nenaučila
mnoho ze školních předmětů kvůli zcela odlišnému

jazyku, naučila jsem se předmětu jménem Život, který je úplně jiný než ten v mé zemi.
Za všechny znalosti a zážitky, které jste mi dali,
vám chci poděkovat. Díky této škole byl můj výměnný pobyt perfektní. Dali jste mi lásku, přátelství, laskavost, jež jsem potřebovala nejvíc. Samozřejmě se
objevily i nějaké špatné zkušenosti, které se snažím
zapomenout. Když o tom přemýšlím, jsou to zážitky,
které bych nenašla nikde jinde. Takže se nebudu
snažit na ně zapomenout, ale ponechám si je jako
životní lekci.
Teď jsem zpátky v Thajsku, je to jako začínat život
znovu. Mám pocit, že se dostavuje kulturní šok v mé
vlastní zemi. Je zde hodně věcí, které musím a které
nesmím. Musím se hodně adaptovat. Když jsem zde,
uvědomuji si, jak moc jsem vyrostla, jak moc jsem
se změnila v tom dobrém, ale samozřejmě i špatném
směru. Jsem dospělejší a o dost silnější. Nikdo, kdo
toto nezkusil, to nepocítí. Nebyl to pouze rok bez
rodiny, byl to i rok extrémů, extrémního smutku, extrémního zmatku, extrémního strachu, extrémního
pláče a samozřejmě také extrémního štěstí. Takže to
byl ten nejlepší rok se vším, co jsem nikdy předtím
nezažila. Pořád si přeju vrátit všechen ten čas. Být
zase s vámi všemi.
Gift
Chattip Aphibanpoonpon
Pozn. redakce: Gift psala tento text v angličtině
(překlad O. Janeček) jako závěrečnou kompozici
(útvar - osobní dopis formální, téma: roční pobyt
na gymnáziu v Poličce). Originál najdete na http:
//1url.cz/7tTS.
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120 let poličské nemocnice
Pokračování z minulého čísla
Plány na stavbu nové nemocnice vypracoval
Ing. Mayer z Prahy a stavba byla zadána staviteli
Richterovi z Vinohrad. Stavět se začalo v dubnu
1889 a nemocnice byla dokončena na podzim 1890.
Tvořily ji dva objekty – hlavní budova o 2 patrech
a přízemní infekční pavilon. Nemocnice disponovala celkem 61 lůžky; pro srovnání nemocnice v Havlíčkově Brodě měla 36 lůžek, pardubická nemocnice
60 lůžek. Stavba a vybavení nemocnice si vyžádalo
náklady přes 62 tisíc zlatých, čímž se stala ve své
době nejvýstavnější a nejlépe vybavenou nemocnicí ve východních Čechách. Slavnostně vysvěcena
a svému účelu předána byla nemocnice 28. června
1891 a nesla označení „Všeobecná veřejná okresní
nemocnice císaře Františka Josefa I.“ Stará veřejná
nemocnice skončila svou činnost po 34 letech; za
tuto dobu v ní bylo ošetřeno 9 395 nemocných.
Vedoucím nové nemocnice byl jmenován
MUDr. Prudič, v srpnu 1892 nastoupil sekundář
MUDr. František Bazoni (1860 - 1919), asistent
z pražské interní kliniky. Podle stanov z 1. 1. 1893
měla nemocnice svého správce, jímž byl Alois Krenner. V r. 1894 se stal novým správcem Jan Bartoš,
po něm od r. 1903 Tomáš Hubený. Roku 1896 byla
zřízena nemocniční knihovna.
Zákonnou povinností nemocnice byla i starost
o pohřbení zesnulého pacienta. Hrobníci odváželi
zemřelé z nemocnice na hřbitov na dvoukolovém
vozíku. Tato praxe byla ukončena v roce 1930.
V r. 1910 byla nemocnice napojena na městský
vodovod, od 24. 2. 1911 se v ní začalo svítit elektřinou. Instalaci elektrického vedení provedl pražský
Křižíkův závod za téměř 1 375 korun. Na jaře 1911
byl do nemocnice zaveden telefon. Od 1. ledna 1912
se v nemocnici začíná vařit ve vlastní režii a končí
doba dovážení jídel. Provozní náklady nemocnice
byly hrazeny z příjmů na léčebném, a to až do
r. 1948, kdy byly nemocnice zestátněny.
MUDr. Prudič i MUDr. Bazoni byli vynikajícími
lékaři, nicméně byli odborníky na tzv. lékařství
vnitřní, a nemocnice neměla žádného chirurga.
K operacím slepého střeva se pacienti vozili do Havlíčkova Brodu. Vrchní správa proto na návrh obou
lékařů vypsala konkurs na lékaře-chirurga. Do
poličské nemocnice byl přijat MUDr. Václav Merhout. A nastaly další změny. Byl postaven přístavek
u hlavní budovy, kde byla nemocniční kuchyň, operační sál, sterilizace, místnost pro rentgen aj. Úpravami bylo získáno dalších 20 lůžek, celkem jich tedy
nemocnice měla 80. Hlavní budova nemocnice byla
vytápěna ústředním topením.
MUDr. Prudič odešel do penze 1. 4. 1914; za
jeho působení v obou nemocnicích bylo ošetřeno
téměř 21 tisíc nemocných. Vedení nemocnice se
ujal primář MUDr. Bazoni a činnost zahájil chirurg
MUDr. Merhout. Ten byl koncem r. 1915 povolán na
vojnu. Od 1. 7. 1916 se stal správcem nemocnice Jaroslav Záleský. V době 1. světové války tvořili vojáci
polovinu přijatých nemocných. MUDr. Merhout se
koncem r. 1918 vrátil a obnovil svoji chirurgickou
činnost. Po náhlé smrti primáře MUDr. Bazoniho byl dočasně vedením nemocnice pověřen
MUDr. Merhout. Ten z nemocnice odešel a z Poličky
se odstěhoval poté, co byl v únoru 1920 vedoucím
lékařem nemocnice jmenován MUDr. Alois Uchytil
(1882 - 1959). Místo sekundáře přijal po jednání
s MUDr. Uchytilem internista MUDr. Alexander
Pur (1880 -1951). Oba lékaři bydleli v nemocnici
a tak byl najednou lékař v nemocnici trvale, což doposud nebývalo. K 1. červenci 1920 měla nemocnice
14 zaměstnanců.
Nový vedoucí lékař požadoval mnohé stavební
úpravy. Upraven byl operační sál, přestavěly se
koupelny a byla zřízena splachovací WC. Roku 1924
byla postavena nová parní prádelna (stavitelem byl
Bohuslav Šmíd z Poličky) a byla vyhloubena 24 m
hluboká studna.
V r. 1922 bylo provedeno 993 chirurgických výkonů. Léčebné a chirurgické úspěchy MUDr. Uchytila
měly za následek výrazný příliv pacientů. Primář

Uchytil navrhl, aby byl postaven nový chirurgický
pavilon. Projekt vypracoval Bohuslav Šmíd. Stavba
byla zahájena 28. 10. 1928. Sterilizační zařízení pro
operační sál dodala švýcarská firma Schaerer z Bernu, rentgenové pracoviště bylo vybaveno přístrojem
firmy Siemens. Nový pavilon byl dostavěn a zkolaudován roku 1931, současně s jeho stavbou byl zřízen
i nový vjezd do nemocnice z Eimovy ulice.

Stavba infekčního pavilonu v srpnu 1938

Rentgen
Od 1. dubna 1931 byla nemocnice rozdělena na dva
primariáty – chirurgický (prim. MUDr. Uchytil)
a interní (prim. MUDr. Pur). Ředitelem nemocnice
byl MUDr. Uchytil. Za jeho éry došlo k postupné
výměně lůžek, které (kvůli absenci sériové výroby)
podle návrhu dr. Uchytila vyráběl poličský zámečnický mistr Stanislav Soudný. K chirurgickému oddělení náleželo ještě oddělení porodní a k oddělení
internímu oddělení infekční. V r. 1932 se v nemocnici narodilo 114 dětí. Roku 1933 byla v nemocnici
zavedena ambulantní činnost. V r. 1936 byla zřízena
Záchranná stanice.
Na nemocnici dobře pamatovala při rozdílení
hospodářských přebytků Spořitelna města Poličky.
Nemocnici dávala dary ve výši od 3 do 10 tisíc korun, obvykle na zakoupení moderního lékařského
přístroje.
Od r. 1931 se jednalo o výstavbě nového infekčního pavilonu. Po dlouhých jednáních okresní zastupitelstvo schválilo výpůjčku u Spořitelny města
Brna ve výši 2 milionů korun, vykoupilo pozemky
a stavba byla zadána staviteli Vilému Bandouchovi
z Poličky. Stavba byla zahájena počátkem roku 1938,
ale v září téhož roku byly práce na ní zastaveny.
V r. 1939 práce byly obnoveny. Současně s novým
infekčním pavilonem byla postavena budova prosektury, dvě garáže pro sanitky a byl zřízen zadní
vjezd do areálu.
Od 1. listopadu 1939 působil v nemocnici odborný
dětský lékař MUDr. Jan Ondřej. Dětské oddělení
mělo kapacitu 45 lůžek, celkem jich v nemocnici
bylo 220.
V květnu 1945 byl v nemocnici ustaven Revoluční
závodní výbor, jehož předsedou byl František Břeň,
později Josef Štefka. K změnám na vedoucích lékařských místech v nemocnici došlo v r. 1946. Na konci
března odešel dětský lékař Jan Ondřej na místo
primáře dětského oddělení v nemocnici v Přerově.
Primáře interny MUDr. A. Pura vzhledem k jeho
zhoršenému zdravotnímu stavu zastupoval sekun-
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dář MUDr. Dvořáček, který ale v květnu 1946 odešel
pracovat jako obvodní lékař do Rovečného. Primář
MUDr. A. Pur byl 30. 6. 1946 uvolněn z funkce
a odešel do penze. Ve vypsaném konkurzu se stal
jeho nástupcem MUDr. Emerich Macháček z Prahy,
jmenovaný do funkce primáře 1. 11. 1946. Již od září
téhož roku se v nemocnici začal používat penicilin.
Jezdilo se pro něj do Okresní penicilinové stanice
do Pardubic.
V r. 1947 spatřil světlo světa projekt výstavby nové
nemocnice v prostoru mezi budovou silniční správy
a centrálním hřbitovem a silnicemi Starohradskou
a ke Kamenci. Přestože byl projekt vypracován
a dokonce uveřejněn v časopisu „Československá
nemocnice“, k jeho realizaci nikdy nedošlo.
V r. 1948 odešel do penze správce nemocnice Jaroslav Záleský, na jeho místo nastoupil Jan Macek.
Zákonem č. 185/1948 Sb. byly nemocnice zestátněny a byly označeny jako základní ústavy
poskytující veškerou ústavní péči a rozdělil jej na
okresní, oblastní a fakultní. Okresní nemocnice,
tedy i poličská, měly mít 4 základní oddělení – interní, dětsko-kojenecké, chirurgické a gynekologicko-porodnické.
V r. 1950 měla nemocnice 8 budov a 92 zaměstnanců. Za 30 let působení primáře MUDr. Uchytila
prošlo nemocnicí více než 116 tisíc pacientů, a za
stejnou dobu se zde narodilo 5 796 dětí. Dětsko-kojenecké oddělení v čele s primářem MUDr. Oskarem Schmeidlerem zahájilo činnost 7. 8. 1950,
oddělení gynekologicko-porodnické pak, v čele
s primářem MUDr. Ervínem Oškrdalem, 1. ledna
1951. Bývalý primář interny MUDr. Alexander Pur
zemřel 4. dubna 1951. MUDr. Alois Uchytil zastával
funkci primáře chirurgie do ledna 1954, ředitelem
nemocnice byl do července 1957. Svoji lékařskou
činnost definitivně ukončil ve věku 75 let. Zemřel
náhle 1. 11. 1959 v Brně.
Podrobnější informace o vývoji nemocnice, jejích
ředitelích a ostatních zaměstnancích, jejím provozu
apod. lze nalézt v pojednání „Nemocnice v Poličce
1831 – 1951“ od Jana Macka z roku 1974 a „Zdravotnictví na Poličsku v letech 1951 – 1989“ od Jana
Macka z roku 1997.
O novodobé historii nemocnice jen krátce. Podkladem pro tyto řádky mi byly informace poskytnuté hlavní sestrou nemocnice paní Ludmilou Makovskou, které tímto děkuji. Za poskytnutí historických
fotografií, které jsou součástí tohoto článku, děkuji
jednomu (na jeho výslovné přání) nejmenovanému
zaměstnanci Poličské nemocnice.
Po zrušení poličského okresu v r. 1960 přešla
poličská nemocnice pod správu OÚNZ Svitavy.
V 70. letech byl uzavřen infekční pavilon, uvolněné
prostory našly využití jako nové ambulance. Od
roku 1999 v nemocnici postupně zaniká akutní lůžková péče (definitivně byla ukončena 30. 6. 2001).
Od té doby Poličská nemocnice funguje jako Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN). Budova bývalé
interny slouží jako Domov důchodců. Klientům
LDN je vytvářeno příjemné prostředí, i když s vědomím, že domov a rodinu tímto nahradit nelze.
Občanům jsou v budově nemocnice k dispozici
ambulance chirurgická, interní, urologická, gynekologická, neurologická, ortopedická, laboratoř,
rentgen, ultrazvuk a rehabilitace. V ostatních případech včetně lékařské služby první pomoci (LSPP)
jsou občané odkázáni na nejbližší nemocnice ve
Svitavách a v Litomyšli. Záchranná služba je v Poličce zachována.
Ivan Kropáček
Použitá literatura:
„Nemocnice v Poličce 1831 – 1951“, Jan Macek,
1974
„Zdravotnictví na Poličsku v letech 1951 – 1989“,
Jan Macek, 1997
„Jitřenka“ 1996 - 2002
„Radniční zpravodaj“ 2000
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Z činnosti DPS Penzion

Vzpomínáme

Krásné a milé chvíle zažili senioři při setkání
se studenty ZUŠ Bohuslava Martinů a s tanečním souborem Beseda. Obecenstvu se nejdříve
představil taneční, dramatický a hudební obor

1. června 2011 tomu byly
čtyři roky, kdy nás opustila
naše milovaná maminka,
paní Eva Kovářová.

29. srpna 2011 uplyne rok,
kdy nás opustil náš milovaný,
tatínek pan Jiří Kovář.
S láskou vzpomínají děti.

Dne 11. 7. uplynul rok od
úmrtí našeho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Josefa Beneše z Poličky.
Vzpomínají manželka
a synové s rodinami
Dne 12. srpna 2011 uplyne
5 let od tragického úmrtí
našeho bratra Karla Paclíka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Sourozenci s rodinami
Dne 14. srpna 2011 vzpomeneme smutného 11. výročí úmrtí naší milované
manželky a maminky, paní
Jarmily Moučkové. Zemřela
po těžké nemoci v nedožitých
54 letech.
Kdo jste ji znali, věnujte jí,
prosím, tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají manžel a syn
Uplynul jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustili syn
a bratr, pan Vojtěch Konečný ml.
a manžel, tatínek a dědeček
pan Vojtěch Konečný st.
Kdo jste je znali, věnujte
jim tichou vzpomínku.
Děkuje zarmoucená
rodina.

Pozvánka DPS
Penzion – srpen
3. 8. Šikovné ručičky – 13.30 pracovní místnost
9. 8. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost
10. 8. Kavárnička s Vančurou - Rozmarné léto
- četba, 14.00 hod. atrium penzionu. V případě
špatného počasí ve společenské místnosti.
16. 8. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost
17. 8. Letní atriové hrátky – čekají nás soutěže
a grilování. Vybíráme 25,-Kč (uzenina, hořčice,
chleba, pivo). Zájemci se nahlásí na recepci Penzionu do 16. 8. Začínáme ve 14.00 hod.
25. 8. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna DPS Penzion
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ZUŠ. Tečkou za odpolednem bylo country vystoupení seniorského tanečního souboru Beseda. Tanec, hudba i slova zúčastněné zavedly do
světa uvolnění, pohlazení a vzpomínek.
Na zpěv v DPS Penzion došlo při narozeninovém zpívání, kde si senioři spolu s pěveckým
souborem Poupata a panem Hladíkem zazpívali
své oblíbené písničky. Nechybělo ani tradiční
prázdninové posezení seniorů v Lubné. Opět
se zpívalo s Poupaty, hudbou doprovázel pan
Hladík a pan Otepka. Při dobrém občerstvení se
také hezky povídalo, tancovalo a navazovala se
nová přátelství.
Pod rukama seniorů vznikala v keramické dílně
díla, která poputují v září na výstavu do Tylova
domu v Poličce a na prodejní výstavu v Červeném
Kostelci.

Žně kdysi
Žně začínaly sklizní ječmene. Ta měla dvě
stránky - dobrou a špatnou. Dobrou tu, že se
sekačkou nebo hrabicovkou, taženou párem koní,
snadno vše posekalo, špatnou tu, že při vázání do
povřísel každý pokladek štípal při jeho uchycení
na těle a rukou. K ječmeni totiž tenkrát neodmyslitelně patřily i bodláky. Asi nevíte, o jaké
době mluvím. O polovině minulého století, kdy
zemědělská mechanizace, pokud ji vůbec někdo
měl, sestávala, abych to řekl popořádku, ze secího

jsem ji sundával chomout, otřela se mi hlavou
o mou a věděli jsme si své...
V nejmladším věku jsem kladl před pokladky
povřísla. Ta byla původně sisálová a něco vydržela, ale za války už se prodávala papírová a ta
praskala. Jak jsem tu práci neměl rád! Hned
u prvního pokladku (pokladek je hromádka obilí, která se sváže do snopu) jsem se ptal, kdy už
budeme hotovi, a maminka mi odpovídala: „Až
to bude, tak to bude.“ Za chvíli jsem se ptal ale

Nejraději jsem měl nakládání obilí na fůru.
Otec používal dvou způsobů: u krátkého obilí
jako ječmene a ovsa se používala na utažení fůry
pavéza, v Poličce pavůza – dlouhá pevná tyč
z pně stromu, která se vpředu a vzadu upevnila
k žebřinám. Na dlouhé obilí pak kladl otec fůru
na „ježka“, bez pavůzy, což každý neuměl.
Měli jsem také sousedy. Když se přicházelo
na pole, zdravilo se „Pozdrav Pán Bůh“ a odpovídalo „Dejž to Pan Bůh“. Vzpomínám na ně

Trhání lnu

Stavění panáků

Sekání hrabicovkou

stroje, sekacího stroje, v lepším případě hrabicovky na sekání obilovin a jen někdo měl samovaz.
Pak mlátičky různého druhu. My měli v té době
velmi moderní tříčističku – jak název napovídá,
uměla třídit zrní podle velikosti a tím pádem
podle jakosti. Zrní takto vytříděné padalo do
připevněných pytlů. Ty se pak odnášely na sýpku.
A len? Ten se trhal ručně.
Traktor značky Hanomag – Lanz buldog měl
těsně po válce statek v Pomezí. Řidič seděl na
železném sedadle, pod nímž byla ocelová pružina a každý výmol ho vystřelil nejmíň o stopu
nahoru jak čertíčka ze škatulky. Tak jezdil,
zahalen v naftovém čmoudu do poličského hospodářského družstva tu s obilím, tu pro umělé
hnojivo či osivo. Traktor jsme neměli, ačkoliv
otec o jeho koupi uvažoval. Už měl doma prospekty a rozhodoval se mezi žlutozeleným John
Deerem a cihlově červeným Farmallem. Rozhodování mu ulehčil vítězný Únor. Takže zůstal až
do předání pozemků družstvu věrný koním, ti
byli ostatně celým jeho životem. Jim rozuměl
a oni zase jemu. Sám jsem ten pocit souznění
zažil jen výjimečně. Bylo to za války; měli jsme
kobylku Gízu, měla kupírovaný ocas. Byli jsme
na poli u Stříteže a ovádi tenkrát vyváděli jak
diví. Gíza chudera se nedovedla náletům hovad
ubránit, přestože byla vypřáhnutá a válela se po
louce, aby si aspoň nějak ulevila. Otec na Gízu
hodil deku a řekl mi, ať ji vezmu domů a k večeru přijedu. Sedl jsem na ni a Gíza s radostným
pohazováním hlavy klusala silnicí, lemovanou
dozrávajícími jeřabinami, do své maštale. Když

znovu. Nejhorší bylo, že jsem nikdy na našich po- rád. Tam, co jsou teď zahrádky nad koupalištěm
lích neviděl na konec. Otravovalo mně to, malou
a ještě trochu výš, to byl pan Coufal. Našel si
náplastí bylo poslouchání řečí našich pomocníků, vždy chviličku, aby si s otcem popovídali a pak
které si na žně rodiče najímali. Mluvilo se o všem
se zase v klidu věnovali práci. Pan Vostřel ze
možném, třeba o tom že vdaná paní ta a ta, trojčí. Stříteže ochotně dával otci rady, protože otec
Tomu jsem nerozuměl, a když jsem se zeptal, co to
nebyl původně zemědělec; v době krize, kdy
je, dozvěděl jsem se: „No, trojčí.“ Měli jsme tam
obchod nevynášel, začal hospodařit. Zajímaly
jednu starší paní. Ta kromě práce pořád máchala
ho hlavně technické novinky, kterými své hosporukama a říkala, že odhání zlé duchy. Vypravovala
dářství vylepšoval. Pěstitelskou praxi ale neměl,
o setkání s nimi a já se pak večer bál jít sám spát
takže vedle studování zemědělské problematiky
do ložnice. Lepší už to bylo, když se stavěly paná- se utíkal pro rady k panu Vostřelovi. Pamatuji
ky. Tedy: ječmen se stavěl do mandelů – 15 snopů
se na jednu historku. Silný vichr a liják nám
a pšenice, žito, oves do panáků – 12 snopů. Jednak
poválel pšenici tak, že se některá místa nedala
práce rychleji ubývala, výsledek byl hned vidět
hrabicovkou sklízet. Otec vzal kosu a snažil se
a pak – věděl jsem, že už pojedeme domů. Někdy
polehlé obilí pokosit. Nešlo mu to. Přišel soused
už měl otec posekaný jetel na krmení, a když jsem
pan Vostřel, vzal otci kosu z ruky a jako by to byl
ležel na té vonící měkké peřině, zavřel jsem oči
stojící porost, vše vysekal. Když mu otec děkoval,
a poslouchal, jak ve stromové aleji, táhnoucí se
že mu zachránil kus úrody, řekl mu pan Vostřel:
střítežskou silnicí, zpívají ptáci nebo houká vlak, „Hlavně jsem vás ochránil od hříchů – nemohl
přijíždějící od Skutče.
jsem poslouchat, jak klejete.“
Trochu jiné to bylo, když jsme jeli domů od
25. srpna 1944 jsme byli právě na pšenici, když
muničky. To jsme jeli hlubokou úvozovou cestou, bombardovali Brno a Kuřim. Detonace byly slyšet
Žaludkou a když byla naložená fůra s obilím, bylo
až v Poličce a my jsme viděli zástupy lidí, jak z ní
možno na fůru lehce přeskočit. Cesta se táhla nad
prchají. U města stála zbrojovka, která se mohla
koupalištěm a dnes tam zůstala jako hraniční mís- stát terčem bombardování, a snad i město; proto
to kaplička pod evangelickým kostelem. V Žaludce
ten útěk. Otec pohotově oslovil prchající, kteří se
dozrávaly lesní jahody a úzké nudličky políček rol- táhli řádky zasázených brambor s příslušnou míníků byly ohraničeny šípkovými keři a vybranými
rou nadsázky, a tomu úměrné vypočítavosti, jim
kameny z polí. Tam zrály úžasné ostružiny, ale
řekl: „Když vás seshora uvidí, jak utíkáte, budou
vyhřívaly se taky zmije. A na mezích byly pupavy, si myslet, že jste Němci. Pojďte nám pomoct
k jejímuž masíčku bylo nutno mít kromě zručnosti
a můžete být v klidu.“ Ono to skutečně zabralo
a trpělivosti taky nůž. Výsledek nic moc, něco jako
a měli jsme hned pomocníky.
špatná kedlubna. Ale ten pocit…
Těsně po válce, u lesíku nalevo ke Stříteži,
svezla Rudá armáda tuny trofejního střeliva
a bez upozornění ho za bílého dne odpálila. Byli
jsme sekat krmení na poli, které sahalo až ke
kraji lesa a epicentrum výbuchu bylo vzdáleno
tak 300 m od nás. Kolem létaly střepiny šrapnelů
a my jsme jen tak tak stačili utéct. Náš valach Polda si odnesl několik tržných ran po těle, my jsme
byli skryti za ním. Dlouhá desetiletí bylo z hlavní
silnice hned za městem vidět několik desítek metrů širokou mezeru v porostu lesíka a já si vždy
vzpomenu, co jsme zažili. Mimochodem, ještě
po 66 letech je tam i na internetové mapě vidět
chybějící lesní porost.
Doporučuji udělat si procházku po lučinách
a vyjít si do polí. Neodkládejte to. Hrozí nebezpečí, že zmeškáte, protože pole jsou stále více
osívána řepkou a osazována fotovoltaickými
krásami. Některým lidem však nehrozí, že by se
v budoucnu nemohli zásobit makovicemi.
A. Klein, foto rodinný archiv
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UZÁVĚRKA

příštího čísla Jitřenky:
21. srpna
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Modelářská soutěž na poličském letišti
Letecko - modelářský klub Litomyšl uspořádal
7. května na letišti Aeroklubu Polička modelářskou
soutěž pro volně létající modely. Třetí ročník soutěže Memoriálu bratří Klejchů, kteří byli v minulosti
aktéry soutěží na tomto letišti.

na takové časy, kdy se v soutěžích scházelo i 120
soutěžících.
Za město Polička přijala pozvání místostarostka
Marie Kučerová, která provedla dekorování vítězů
společně s Lenkou Kalivodovou, starostkou obce Se-

Sportovní komisař Láďa Hloušek kontroluje
model soutěžícího

Dekorování nejmladších soutěžících

Vypsané kategorie byly pro modely bezmotorové
i s pohonem vrtule pomocí gumového svazku. Za
slunné soboty se soutěže zúčastnilo 24 soutěžících,
z toho šest žáků. Příznivé modelářské počasí dalo
možnost vysokých výkonů.
Zahájení v 8,30 hod. provedl ředitel soutěže
V. Vojtíšek, mistr republiky v modelářském sportu.
Funkci sportovního komisaře přijal znalý vedoucí
modelářského klubu Polička - Láďa Hloušek, který
dohlížel na regulérnost modelářského klání.
Při zahájení soutěže zavzpomínal pan Hrdlička,
veterán modelařiny a bývalý předseda MěÚ Poličky, který měl značný podíl na organizaci soutěží
v 70-80 letech minulého století. Zavzpomínal

branice a paní Klejchovou, manželkou pana Václava
Klejcha, na jehož počest byla tato soutěž uspořádána.
K příjemně strávenému dni přispěl stánek s občerstvením pana Valenty z nedalekého Svratouchu.
O fotografickou dokumentaci celého dne se postaral
Ing. Ivo Janeček.
Za pěkný den na tomto letišti, zakončený v 17 hod.
dekorováním vítězů, též patří poděkování vedení Aeroklubu Polička, který poskytl materiální pomoc.
Klub také děkuje členům modelářského klubu
Polička za jejich vstřícný přístup a pomoc.
Členové LMK Litomyšl děkují za účast všem soutěžícím a návštěvníkům a těšíme se na čtvrtý ročník.
Za Lmk Litomyšl:
Jindřich Krčmář, Letu zdar
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Volejbalové etudy
Žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená to jsou od
letošní sezóny jednotlivých forem minivolejbalu.
Volejbalová Praha však zaspala, Pardubický kraj
pořádá již desátým 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.
Následně jsme další týden obsadily na turnaji
v Brně, v barvě oranžové, 3. místo (M. Štějdířová,
M. 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 něděli jsme si to
dostatečně vynahradily. Celkové 2. místo a 5. místo
v modrém minivolejbale (Markéta, Kačky, Marušky
a Marjánky, Anežka, Martina).
har
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II. Royal Way Rally – závody rádiem řízených
modelů opět v Poličce!
Rok utekl jako voda! Školákům a studentům
Polička, kterým bych tímto rád poděkoval za
nastal vytoužený čas prázdnin a tento krásný čas
podporu závodu.
opět přivádí do našeho města další, druhý ročník
Tímto zveme nejen všechny zvědavé tatínky
Royal Way Rally – závod rádiem řízených modelů
a maminky s dětmi. Přijďte zkrátka všichni, bude
v měřítku 1/10 v rámci brněnského šampionátu
na co se dívat! Budete-li se chtít naladit předem,
Radio Controlled Rally Brno 2011.
navštivte domácí stránku šampionátu Rally Brno
První ročník této soutěže proběhl v místním lesoparku Liboháj 24. července minulého roku. Na
startovní listině se objevilo 25 závodních speciálů.
Svoji návštěvou nás poctila téměř celá špička průběžného žebříčku. První místo vybojoval David
Homolka se svým Fordem Focus WRC, jedoucí
v barvách Monster RC Rally Team. Podmínky byly
skutečně náročné – prakticky od rána drobně pršelo a situace se během dne spíše horšila. Poslední
rychlostní zkoušku sice dokončily všechny vozy,
ale následným rozhodnutím komise JURY nebyla
do závodu započítána kvůli náhlému, silnému
dešti a tím i nestejným podmínkám pro jezdce na
začátku a na konci startovního pole. I taková je RC
Rally! Nikomu nic nedaruje bez boje, stejně jako
její větší sestra - skutečná rally.
Letošní vydání „Royalky“ proběhne rovněž v Liboháji v okolí domova mládeže. Tentokrát se však
bude jednat o dvoudenní závod! Start soutěže je
naplánován na pozdní páteční odpoledne 19. srpna 2011. Závodníky a jejich vozy čeká v tento
podvečer několik rychlostních zkoušek s použitím
nočního osvětlení. Speciály budou vybaveny plně
funkčními světelnými rampami, jako jste tomu
zvyklí ze skutečné rally. Všichni jezdci včetně celého štábu Rally Brno v Poličce přenocují. Druhý den
– v sobotu – odstartuje hlavní část závodu tradičně
v 9 hodin ráno. Předpokládaný konec sobotní části je kolem 17 hodiny, kdy proběhne vyhlášení výsledků. Do celkového průběžného žebříčku budou
jezdcům započteny časy z obou dní.
Opět se nabízí skvělá příležitost být při tom!
Rádiem řízené modely v měřítku 1:10, poháněné
Jak už je zvykem, i na začátku letošního července
vysokootáčkovými elektromotory jsou, nejen
se sjeli karatisté nejen z České Republiky, ale i Slosvojí karoserií, přesnou kopií skutečných rally
vinska, Itálie a Anglie, aby strávili společně týden
vozů. Žádné hračky z obchodních domů! Závody
plný trénování a nezapomenutelných zážitků na
RC Rally je potřeba vidět. Zažít tu atmosféru, mezinárodním semináři karate pod vedením zaklaprohlédnout si depo, povzbudit závodníka na trati, datele Moderního sportovního karate, prof. Dr. Ruvychutnat si dravé průjezdy klikatými cestami
dolfa Jakhela, držitele IX DANu.
a mnohé další. Šampionát Radio Controlled Rally
Seminář byl odstartován 2. července večer
Brno 2011 má již čtyřletou tradici a vy se tak mů- v Letovicích, kde se všichni zúčastnění sešli a byli
žete těšit na skutečnou špičku v oboru! Opět po- seznámeni s informacemi a úkoly ohledně celého
čítáme s účastí předních závodníků, kteří bodují
semináře. Dalšího dne v 6 hod. ráno začal už trénink
i v dalších soutěžích po celé České republice.
„naostro“. Každý den, vyjma testovacího turnaje, se
Ani letošní, druhý ročník by se neobešel bez
trénovalo třífázově. Počasí nám přálo, a tak žádný
laskavého svolení města Polička a vstřícné spo- ranní trénink neodpadnul. Den ode dne bylo těžší na
lupráce Střední školy obchodní a služeb SČMSD
něj vůbec dorazit kvůli únavě z toho předešlého. Po
každém z nich totiž člověk padal vysloveně „na ústa“.
Kritické jsou první tři dny, poté si už tělo částečně
zvykne.
Na první cvičení se všichni přesouvali během, aby
tím nastartovali svůj organismus na nadcházející
strečink a procvičení forem na blízkém parkovišti.
Poté následovalo pilování technik, které byly aplikovány na druhém, dopoledním, tréninku. Pro zdatné
Na Krajském úřadu Pardubického kraje se
jedince zde byla každé ráno možnost delší běžecké
sešli zástupci 36 turistických informačních
trasy.
center působících na území Pardubického kraje.
Po ranním tréninku následovala snídaně připraHlavním bodem jednání byla nová pravidla pod- vená v místní jídelně či z vlastních zdrojů.
pory turistických informačních center. Měla by
Dopolední cvičení začínalo v 10.30 společnou
upřednostnit ta centra, která nejvíce vycházejí
rozcvičkou, po níž následovalo opakování technik
vstříc návštěvníkům.
a jejich variací. Trénink byl náročný a tak zotavo„Turisté podnikají výlety hlavně o víkendu
vací odpolední pauza byla pro každého útěchou pro
a je nutné tomu přizpůsobit i otevírací dobu
nabrání sil do posledního zbývajícíhc aktivit, které
turistických informačních center,“ řekl radní
začínaly v 16.30 zkrácenou rozcvičkou. Po takto nápro cestovní ruch Miroslav Stejskal.
ročném dni už nikoho „nebraly roupy“ a každý se jen
Nový systém koncentruje podporu, zohled- těšil na večeři a do spacáku.
ňuje členství v profesním sdružení Asociace
V polovině týdne zbylo trochu volného času na
turistických informačních center a zefektivňuje
táborák a zábavný večer, na který si každý oddíl přiotevírací dobu v sezóně a o víkendech. Přítomní
pravil pro ostatní nějaké hry či úkoly. Jejich originase také seznámili s s kritérii nové certifikace
lita pobavila bez výjimky každého. Během táboráku
a klasifikace profesním sdružením A.T.I.C., kte- zavzpomínali někteří na předešlá společné strávená
rá objasnil jeho zástupce Jan Matouš.
léta a okamžiky na seminářích a turnajích.

na www.rallybrno.cz a prohlédněte si skvělé fotografie a videa z minulých závodů. Želízkem v ohni
za město Polička bude i letos tým URA:MOTOR,
jedoucí s vozy Suzuki SX4 WRC 2011.
Jiří Neudert - ředitel závodu,
foto www.teac.cz

Letní seminář v karate

Turistická informační
centra nově
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Ve středu 6. 7. a v sobotu 9. 7. si každý mohl přispat. Ranní tréninky byly zrušeny, protože v tyto dny
se konal testovací turnaj. Ve středu byl na programu
sparing (zjednodušená forma sportovního boje)
a první část forem (sestavy proti imaginárnímu
nepříteli). V sobotu pak následoval sportovní boj,
forma Set a Kontra Set.
Sobota byla posledním dnem semináře a tak v závěru byly rozdány diplomy a certifikáty za složení
zkoušky na vyšší technicky stupeň. Každý se v průběhu semináře začínal těšit domů, ale když nastal
čas odjezdu, každému bylo líto, že už je seminář
u konce.
Na semináři nechyběla ani účast poličského oddílu karate v čele s mistrem Radovanem Andrlem, II.
DAN a odvezli si tato umístění:
Šárka Kučerová
2.místo
Šárka Kučerová
2.místo
Jaroslav Roušar
4.místo

forma Quarta
boje ženy absolutní
forma Set

Zkoušku na vyšší technický stupeň zde složili Jaroslav Roušar (1. kyu) a Petr Hromádka (3. kyu).

Tenis
Mladší žactvo – Polička – Vysoké Mýto 4:5
Starší žactvo – Polička – Vysoké Mýto 7:2
Dorost – Polička – Vysoké Mýto 3:6
Senioři – Polička – Holice 4:5
Těmito výsledky byla ukončena soutěž družstev.
Letošní sezona se výsledkově zařadí mezi špatné,
ale je to ovlivněno postupem do vyšších soutěží
po úspěšném loňském roce a také nekompletnosti jednotlivých týmů při zápasech, ať už kvůli
zraněním, nemocem nebo dovoleným v průběhu
soutěže.

Tenisový oddíl prodává použité tenisové
sítě – cena 500 kč za 1 ks. Informace na tel. čísle
608 725 973 nebo přímo na kurtech.
-zjFANDA CUP
Dne 9. 7. se na tenisových dvorcích v Poličce
uskutečnil II. ročník „Fanda Cup“ – turnaj ve čtyřhrách, kterého se zúčastnilo 30 hráček a hráčů od
Kolína po Brno.

Pozvánka do
sportovního areálu
Pod Lipou v Kamenci
Sbor dobrovolných hasičů Kamenec vás zve na
hasičské sportovní závody v roce 2011, které se
konají pod záštitou hejtmana Pardubického kraje,
Mgr. Radko Martínka.
Sobota 6. 8. 2011

XVII. ročník závodu v běhu na 100 m s překážkami v kategoriích mužů a žen, který je 4. závodem
seriálu Český pohár Velkopopovického Kozla 2011
Program:
13.00 hod.
základní část závodu mužů
17.00 hod.
základní část závodu žen
20.30 hod.
play-off fi nálový závod
za umělého osvětlení
s doprovodným programem
Starší žactvo

Minitenisté

Neděle 7. 8. 2011
O pohár starosty obce Kamenec
XX. ročník soutěže družstev mužů a žen v požárním útoku – závod je součástí seriálu Okresní
ligy Svitavska v požárním útoku
Program:
9.30 h
závod mužů
11.30 h
závod žen a seniorů
Ve sportovním areálu velkoplošná obrazovka se
zobrazením průběhu závodů. On-line přenos všech
závodů prostřednictvím internetové televize
Informace na:
www.obec-kamenec.cz a www.stovky.cz

Mladší žactvo

Babytenisté

Konečná bilance a umístění našich
týmů:
Minitenis:
2. místo, zápasová bilance 7:3
Babytenis:
5. místo, 1:5
Mladší žactvo: 6. místo, 2:5
Starší žactvo: 5. místo, 3:4
Dorost:
8. místo, 0:7
Senioři:
6. místo, 3:4
Po důkladné přípravě budeme příští rok určitě
zase na lepších pozicích.

Zvítězila dvojice R. Češka - J. Fučík (Pol. - Jedlová) 2. O. Pospíšil - F. Svoboda (Pol.)
3. R. Svoboda - B. Slaný (Sebranice - Pol.).
Počasí nám přálo a všichni si turnaj užili. Pokud
vše dobře dopadne, tak by se měl uskutečnit ještě
jeden turnaj v září. Děkuji všem za účast!
-fs-

2. 7. turnaj staršího žactva ve Svitavách. Z našich hrál Zdenda Jílek, Lucka Jílková a také Filip
Slaný, který ale pro bolavé rameno po prohrané
dvouhře už dále nepokračoval.
Sourozencům Jílkovým se ale turnaj velice vydařil. Lucka obsadila ve dvouhře 2. místo a Zdenda, který je ještě mladší žák, vyhrál ve dvouhře
jeden zápas a ve čtyřhře prohrál se spoluhráčem
Martinem Blažkem z České Třebové jen těsně až
ve finále a obsadil tak 2. místo.
9. 7. turnaj mladších žáků ve Svitavách. Mezi
16 chlapci se z našich představili také Fanda Nykodým, který po veliké bitvě vydřel jednu výhru
ve dvouhře, a Adam Jelínek, který také jednou
vyhrál ve dvouhře a ve čtyřhře obsadil 2. místo se
spoluhráčem Karlíkem z Vysokého Mýta.
9. 7. turnaj mladších žáků v Žamberku. I na
tomto turnaji hrálo 16 chlapců a mezi nimi Zdenda Jílek, který při rodinné dovolené nezahálel a ve
dvouhře obsadil 3. místo a ve čtyřhře skončil na
2. místě se spoluhráčem Adámkem ze Žamberku.
17. 7. turnaj v minitenisu ve Svitavách. Turnaje
se zúčastnilo 13 dětí a z toho 5 našich. Nejlépe se
umístila Kačka Kotvová na 3. místě, dále Eliška
Nunvářová 8., Simča Válková 10., Šárka Uhlířová
12. a Esterka Navrátilová 13.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Sportovní den
Sportovní komise města Poličky připravila pro
malé školáky ve spolupráci s Mozaikou a jednotlivými oddíly sportovní den v úterý 28. 6. 2011. Liboháj
byl důstojným prostředím pro protažení těla. Hokejisté, fotbalisté, skateboardisté, plavčíci, cyklisté, minigolfisté, atleti a Mozaika připravili řadu disciplin.
Práce nohou, rukou a celého těla, bojovnost, nasazení, kolektivnost, bojové pokřiky, povzbuzování
i slzičky, to vše patřilo k výkonům jednotlivých
soutěžících.
Zajímavá akce jistě odlákala dnešní mládež od
sedavého trávení volného času.
Třeba mezi soutěžícími byli budoucí Jágrové, Haškové, Špotákové a Sáblíkové.
har

Kamenecké podání
Dne 20. 8. se uskuteční na
antukových hřištích v areálu
Pod Lipou v Kamenci 12. ročník
amatérského volejbalového turnaje Kamenecké podání. Hrají
smíšená družstva (min. dvě
ženy - bez omezení, v týmu může být max. jeden
registrovaný muž, který je na soupisce soutěže
dospělých v rámci ČVS - nejvýše do KP 2).
Počet družstev je omezen na deset. Přihlášky
přijímáme do 13. 8. na e-mailové adrese kamenecke-podani@nastrankach.cz.
Za TJ Spartak Polička - ASPV volejbal
J. K. Dvořák
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Jaro plné atletiky
Hlavní atletická sezona má první, tedy jarní,
polovinu za sebou. V přípravě na ni se, po halovém
období, poličští závodníci účastnili krosových
běžeckých závodů. V tradičním poháru Iscarexu
v mládežnických kategoriích se výrazně zatím
prosadil umístěním na stupních vítězů mladší žák
Jan Mužík, v začátcích byl ještě v desítce nejlepších Adam Zezula. V hlavní kategorii je v popředí
Josef Šutera a mezi veterány výrazně boduje v kat.
nad 50 let Miroslav Štyndl.
Top závodem na dráze je pro většinu závodníků
krajský přebor jednotlivců. Bohužel v rámci „rozvoje“ atletiky po přeborech juniorů byly zrušeny
i přebory dorostu. Tito mládežníci tedy museli
soupeřit s dospělými v Pardubicích, starší a mladší žactvo závodilo ve Svitavách.

Provoz koupaliště
Provozní doba koupaliště od 1.7 do 31.8 2011 je
od 10.00 hod. do 19.00 hod.
V době nepříznivého počasí bude přírodní koupaliště zavřeno.
Pronájmy plážového hřiště a informace o provozu koupaliště získáte na tel. 731 020 030.
Nabízíme k pronájmu UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
„BALATON“ celoročně.
Informace získáte na www.tespolicka.cz
Krytý bazén je od 1. 7. do 31. 8. uzavřen. V provozu je fitcentrum, kadeřnictví a kosmetika.
Umíme si vážit lidské práce a krásného prostředí na koupališti?
Takto vypadá informační poutač na koupališti
po noční návštěvě vandalů.

Turisté v červnu
Neděle 7. srpna – Cyklovýlet
do Nových Hradů. Sraz účastníků v 8.00 hod u Tylova domu,
trasa asi 80 km. Vedoucí akce:
Josef Škorpík
Neděle 21. srpna – Přes tři zříceniny. Pěší výlet
do oblasti Vírské přehrady na zříceniny hradů Pyšolec, Zubštějn a Aušperk. Doprava osobními auty.
Odjezd v 8. 00 hod z parkoviště u Opusu. Pěší trasa asi 17 km. Vedoucí akce: Jiří Andrle
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.
policka. cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Poličský bagr
V mladších žákyních Anička Tehza na medaili
Dne 23. 7. se na pískovém
ještě nedosáhla, ale tři osobní rekordy na „bramhřišti koupaliště v Sebranicích
borových“ pozicích právě na přeborech jsou přísliuskutečnil XI. ročník plážového
bem na příští rok. (míček 40,36, dálka 404,60 m
volejbalového turnaje dvojic
9,13).
Poličský bagr. Soutěže se zúčastZ mladších žáků se krajskými přeborníky stali
nilo celkem 17 družstev.
Jan Tomšů (míček 56,38), Jaroslav Holec (800 m
Vyhrála dvojice KGB (Miroslav Augustin, Karin
2:30,05), Vít Borovský (60 m 8,13) a Ladislav
Klímová). Druhá skončila Marná snaha (Michal
Sláma (koule 9,32). Stříbrní byli Jan Tomšů (60 př
Směšný, Anička Kalivodová), na třetím Bavendo
11,60), Jaroslav Holec (míček 54,78), Ondřej Andr- (Martin Čahec Malý, Lucie Nešická) a na čtvrtém
lík (koule 8,50) a Jan Mužík (150 m 21,69). Bronz
Obříci (Luboš a Denda Obrová).
získali Jiří Machek (výška 135), Jan Mužík (60 př.
11,80) a Jaroslav Holec (60 m 8,43). Ještě dalších
pět umístění bylo do šestého místa.
Starší žáci startovali dva, úspěšnější byl Milan
Le Viet (dálka 562 = 2. místo,60 m 7,63 = 3. místo
a 150 m 18,13= 4. místo), Petru Štěpánkovi osobní
rekord 2:34,12 stačil v běhu na 800 m na místo
šesté.
Mezi dospělými získaly přebornické tituly dorostenky. Tereza Vytlačilová (oštěp 40,40) a Veronika Dlouhá (disk 33,70).
Stříbrný byl junior Víta Kalvoda (400 m 51,63)
a bronzovou medaili ještě vybojovala Tereza Vytlačilová (200 m 26,76).
Závěrečná bilance je tedy šest přebornických
titulů, šest stříbrných a pět bronzových medailí.
Krátkou reportáž z akce jste mohli slyšet na vlNa základě výkonnosti i umístění na KPJ byli tři
nách Českého rozhlasu - Pardubice následující den
závodníci vybráni též na 5. Olympiádu dětí a mlá- v dopoledních hodinách.
deže v Olomouci. Nakonec odcestovali jen dva.
Děkujeme sponzorům, bez kterých by se turnaj
Mladší žák Jan Tomšů a starší žák Milan Le Viet. neobešel, jmenovitě MIRO Borová, Bartosh s.r.o.
Úspěšnější byl zkušený Milan Le Viet, který po- - reklama, IC Polička, Kovoslužba Bulva, restaumohl dvakrát štafetám Pardubického kraje k zisku
race Apalucha, Sádrokartony Nešický, Daniševský,
stříbné (3x300 m 1:52,83) a bronzové (4x60 m
Ravensburger a Tiskárna Polička. Náš dík patří
27,43) medaile. Ve skoku dalekém vybojoval osob- také obci Sebranice za vstřícnost s technickým
ním rekordem 586 cm sedmé místo.
zabezpečením celé akce.
Jan Tomšů nebyl sice již tak úspěšný, ale umísZa TJ Spartak Polička - ASPV volejbal
tění v běhu na 60m př. v osobním rekordu 10,38 na
J. K. Dvořák
14. pozici je velice kvalitní.
policskybagr.nastrankach.cz
I když je atletika hlavně sport jednotlivců, závodí se i v soutěžích družstev. V krajských přeborech
má ATPOL pět družstev.
Nejmladší žákyně po třech závodech jsou uprostřed tabulky na nepostupovém čtvrtém místě.
Nejúspěšnější jak v jednotlivých kolech, tak celkově, je Žaneta Petrásová. Sekunduje jí Hedvika
Kynclová.
Nejmladší žáci skupinu vedou, nejúspěšnější je
Ondra Poul, který všechny závody vyhrál. Družstvo je příslibem i pro podzimní finále, ze předpokladu optimální sestavy a optimálního soustředění. Ve všech třech závodech ještě startovali Filip
Pleticha, Roman Zrůst a Matěj Šauer.
Mladší žákyně se daly dohromady na poslední
chvíli a zlepšují se kolo od kola, naposled porazily
i soupeřky z Chocně. Body zajišťuje Anna Tehza,
ale zlepšují se i ostatní perspektivní děvčata ročníku 99.
Mladší žáci mají již podzimní finále jisté.
Úspěch v něm je opět podmíněn optimální, tedy
maximální sestavou. Opor je hned několik, jsou
již jmenovány mezi medailisty z KPJ. Ve všech
Zveme všechny příznivce na skejtové závody
třech kolech závodilo devět chlapců. Bodově nejúspěšnější je sprinter Vít Borovský.
Kdy, kde a jak:
Posledním družstvem v KPD je družstvo mužů.
Sobota 13. 8. pod sjezdovkou
Po úspěšných třech letech ve II. lize ligu dobroStart závodů od 9.30
volně opustilo, aby se v soutěži mohli uplatnit
Následuje zábava na poličském koupališti včetně
a zkušenosti získat mladí závodníci a aktivizoval
nočního koupání od 21.00 (plavky s sebou)
se přátelský duch družstev předešlých. Po průměrném prvním závodě družstvo drží třetí příčku.
Neděle 14. 8. na nábřeží Svobody
Sedm závodníků bylo na všech třech závodech.
Start závodů od 10.00
Bodově nejúspěšnější jsou „veteráni“ Standa NožBěhem
obou
dnů doprovodné programy.
ka a Martin Cvrček. Potěšitelné je, že se uplatnili
Těšíme se na vás - SK8 Polička.
i mladí dorostenci a junioři (Vít Kalvoda, Ondra
Ať jste staří nebo mladí, tohle vidět musíte.
Klimeš a Lukáš Tulis).
Za výbor Atletika Polička
Na prkýnku jak se pádí, doma sedět nesmíte.
Lukáš Kvapil, předseda
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

