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Pokračující revitalizace
historického centra v Poličce
Město Polička zahájilo na konci března další
etapu revitalizace historického jádra města. V letošním roce se opravy týkají ulic Riegrova, U Masných krámů, Hradební a části ulice Václavská. Náklady na realizaci stavby včetně opravy kanalizace
jsou ve výši 11,8 mil. Kč, dalších 1,7 mil. Kč bude
stát výměna vodovodu v ulici Riegrova. Stavbu
provádí na základě výsledku výběrového řízení
firma Dlažba Vysoké Mýto, opravy ulic budou probíhat po etapách až dokonce tohoto roku.
Stavba byla zahájena v ulici Václavská, a to v její
části – od ulice Riegrova po vstup do kostela. Původní materiál zde zůstane zachován, stávající
dlažba bude přeložena.
Ulice Riegrova – rekonstrukce se dotýká hlavní
komunikace i chodníků, ty budou z betonové dlažby, komunikace bude tvořena žulovou dlažbou.

Ulice bude ve stejné podobě, jako v loňském roce
rekonstruovaná ulice Masarykova. Zároveň budou
vyměněny kabelové rozvody veřejného osvětlení
a dojde k sanaci kanalizace bezvýkopovou technologií.
U Masných krámů – chodníky zde bude tvořit
mozaika ze žulové dlažby, na komunikaci bude
použit stávající materiál. Oprava kanalizace bude
provedena výkopovou technologií.
Hradební – ulice bude vydlážděna mozaikou ze
žulové dlažby, oprava kanalizace provedena bezvýkopovou technologií.
Uzavírky jednotlivých úseků budou aktualizovány na webových stránkách města. Objízdné trasy budou vyznačeny.
Ing. Naďa Šauerová
tisková mluvčí města
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Nové chodníky
v Poličce
Ulice Starohradská
Téměř 1 milion korun bude stát rekonstrukce
chodníků po obou stranách ulice Starohradská.
Stávající asfalt bude nahrazen betonovou zám-

kovou dlažbou. Práce odstartovaly 4. dubna 2016
a potrvají do konce června. Město Polička bylo
úspěšné v žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury a získalo na tuto rekonstrukci 620 tis. Kč.

Oslavy 120 let železnice
Svitavy – Polička
V roce 2016 oslaví naše město výročí 120 let od
zahájení železničního provozu na trati Svitavy Polička. První vlak přijel do Poličky 15. září 1896,
jako datum oslav této události jsme však zvolili
termín už v květnu. Je to proto, že právě jen v květnu je možné, aby se na poličském nádraží potkalo
několik generací vlaků a vláčků. A protože vlaky
jsou hezké ke koukání, ale ještě hezčí, když se
v nich jede, chceme vás tímto v sobotu 21. 5. po-

zvat na železniční výlet v jednom ze čtyř unikátních vlaků.
Hlavní hvězdou oslav bude dozajista parní lokomotiva 423.009 „Líza“, která svých pět vagonů pro
celkem 320 pasažérů proveze dvakrát na trati Svitavy - Polička a zajede se podívat i do Čachnova. Ze
Žďárce bude vypraven kultovní motoráček 60. let
M240.0113 „Singrovka“, který bude vozit unavené
výletníky až do pozdních nočních hodin. Z Pardubic se u nás otočí mašinka T444.162 „Karkulka“ se
stylovým vagonovým vybavením a milovníci moderní veřejné dopravy se mohou svést nejnovějším
regionálním motorákem 844 „Regioshark“. Vlakový provoz na naší jubilantce bude opravdu nebývalý, sledujte jízdní řády na plakátech a na webu.
Vlaky zastavují ve všech zastávkách na trati.
Na poličském nádraží bude celý den vyhrávat
dixieland v podání skupiny Tataband. Nenechte se
ujít slavností přivítání prvního vlaku v 10.06 hod.
Během celého víkendu bude také na nádraží probíhat výstava lokomotiv, vagonů, modelů, jezdit bude drezína. Bohatý program je připraven
i v partnerských Svitavách, kde již 20. května bude
v místním muzeu vernisáž velké (pokr. na str. 1)
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Ulice Jiráskova
V této ulici probíhá oprava části chodníku mezi
ulicemi Čsl. armády a Obránců míru. Kromě nového povrchu ze zámkové betonové dlažby dojde
i k výměně vodovodu. Náklady na nový povrch
chodníků jsou ve výši 830 tis. Kč, výměna vodovodu je v hodnotě 375 tis. Kč. Stavební práce potrvají
do konce června tohoto roku.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

O projekt nových
bytů je zájem
Ve středu 13. dubna se v malém sále Tylova
domu v Poličce uskutečnila beseda o projektu nových bytových domů v lokalitě Bezručova za účasti
představitelů města a architekta. Ing. arch. Karel
Bidlo seznámil zúčastněné s vizuální ukázkou exteriérů i interiérů nových domů a bytů. Zástupci
města prezentovali informace o výstavbě a také
konkrétní údaje o koupi a pronájmu bytů. Tato
akce zaznamenala silný zájem ze strany veřejnosti,
po setkání město vybralo více než 50 vyplněných
formulářů od zájemců o nové bydlení.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 17. května
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
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Spor o hradby je u konce
Spor o vlastnictví (části) opevnění
města Polička byl s definitivní
platností rozhodnut
Bezmála deset let trvající spor byl vyvolán ze
strany města Poličky, které se žalobou podanou
v prosinci 2006 Okresnímu soudu ve Svitavách
domáhalo určení, že je vlastníkem městského
opevnění vystavěného mj. na pozemcích – stavebních parcelách č. 233, 234 a 235. Tyto parcely
byly přitom již od roku 1995 a 1996 ve vlastnictví
žalovaných, pana Jiřího Váši, Ing. Karla Witze
a obchodní společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. (dále jen „vlastníci pozemků“). vlastníci
pozemků s touto podanou žalobou nemohli v žádném případě souhlasit a již od samého počátku
trvali na tom, že jsou oprávněnými vlastníky daných pozemků i na nich stojícího opevnění. Celý
spor považovali za zcela zbytečný a nedůvodný, na
což město Polička od počátku upozorňovali. To
i s ohledem na fakt, že prostředky města budou
bez zjevného důvodu vynaloženy na marný spor
namísto toho, aby byly investovány do rozvoje
města a kvality života jeho občanů.
Předpoklad vlastníků pozemků se nakonec ukázal jako správný, neboť po řadě soudních rozhodnutí byl nárok města Poličky na určení vlastnictví
(žalované části) opevnění zamítnut. Průběh sporu
lze shrnout následovně:
Prvním rozsudkem ve věci byl rozsudek ze dne
20. 8. 2010, sp. zn. 12 C 129/2006, kterým vyslovil
Okresní soud ve Svitavách názor, že vlastníkem
hradebního opevnění je město Polička. Odůvodnění založil na historické vlastnické kontinuitě
koruny a českého státu, neboť královské město
Polička bylo vybudováno na příkaz českého krále.
Dle názoru Okresního soudu pak přešlo vlastnické právo z panovníka na stát a následně na Česku
republiku, přičemž po roce 1991 bylo toto právo
převedeno na město Poličku. Je nutno podotknout,
že toto rozhodnutí je v rámci celého jediné ve prospěch města a jako nesprávné bylo všemi následnými rozhodnutími soudů zcela popřeno.
Již Krajský soud v Hradci Králové na základě
odvolání vlastníků pozemků svým rozhodnutím
ze dne 7. 3. 2013 (sp. zn. 22 Co 514/2010) rozhodl, že se rozsudek Okresního soudu ve Svitavách
ruší, a vrátil mu věc k novému projednání. Krajský
soud vyslovil názor, že nebyla dostatečně vyřešena
otázka toho, zda je městské opevnění samostatnou
věcí, která může být předmětem právních vztahů.
Pro posouzení bylo dle krajského soudu rozhodné,
zda byla funkčnost opevnění zachována po celou
dobu existence stavby. Současně byly zpochybněny závěry Okresního soudu ve Svitavách ohledně
historické kontinuity vlastnictví, neboť ty neměly

Oslavy 120 let
železnice
(pokr. ze str. 2) výstavy k tomuto výročí. Připravena bude také obsáhlá publikace o dějinách poličské lokálky autorů J. Vendolského a P. Stejskala
a mnoho upomínkových a sběratelských předmětů. A v Květné bude otevřeno železniční muzeum!
Rádi bychom poděkovali starostům měst Polička a Svitavy, Dušanovi Stolarikovi a Chornickému železničnímu klubu, Blance Čuhelové ze svitavského muzea, zástupcům Pardubického kraje
a Českých drah, Jakubovi Klimešovi za perfektní
grafiku, všem obcím na trati a jejich dobrovolným
hasičům a mnoha dalším, bez jejichž nadšení a nasazení by se letošní železniční manévry nemohly
konat.
Těšíme se „na svezenou“
Za organizátory
Josef Vendolský, spolek Poličská lokálka
Jan Jukl, Městská knihovna Polička
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podporu v provedeném dokazování – dle krajského soudu město Polička nepředložilo žádné důkazy, z nichž by vyplývalo, že je vlastníkem pozemků.
Ani v dalším řízení před Okresním soudem ve
Svitavách město Polička neprokázalo tvrzené
vlastnické právo k městským hradbám a stejně tak
neprokázalo, že se v případě hradebních zdí jedná
o samostatnou věc, která je jednotným funkčním
celkem. Z žádných provedených důkazů vlastnické
právo města nevyplynulo (a nebyl prokázán ani
status samostatné věci), proto Okresní soud žalobu svým rozsudkem ze dne 31. 10. 2014 zamítl.

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte i mně několik slov v této nešťastné
kauze, která nás trápí již nejméně 20 let a kterou
osobně považuji za zcela zbytečnou.
Naše město nikdy nezpochybňovalo vlastnictví parcel, ale pouze hradebního opevnění, které
logicky považujeme za jednu souvislou liniovou
stavbu. Jediným důvodem této snahy a našich
soudních sporů bylo a stále je, tento neutěšený
úsek hradeb opravit a tak i dokončit 50 leté úsilí,
které předcházelo dnešnímu pěknému stavu tohoto jedinečného historického opevnění.
Myslím, že je zbytečné opětovně zmiňovat oficiální soudní proces, který zde velmi pečlivě popisuje Ing. Witz, pouze mi dovolte zdůraznit složitost celého dokazování a hlavně skutečnost, že
první rozsudek Okresního soudu zněl ve prospěch
města Poličky.
Nicméně následný odvolací krajský soud vyzval
naše město o doložení historického dokumentu,
jak jsme hradby nabyli. Bylo téměř jisté a také
přirozené, že tento dokument (pokud vůbec existoval), starý několik staletí se nepodaří dohledat,
a to se i následně po velkém úsilí potvrdilo.
Tato skutečnost byla v dalších řízeních rozhodující a znamenala změnu původního rozhodnutí
v náš neprospěch.

Proti rozhodnutí Okresního soudu ve Svitavách
se následně odvolalo město Polička, které i nadále trvalo na svém právu k hradebnímu opevnění.
Krajský soud však logicky (vzhledem k tomu, že
nebyly v řízení doloženy žádné relevantní důkazy) opětovaně potvrdil své původní závěry. Stejně
jako okresní soud shledal, že z žádných předložených důkazů neprokazuje nabytí vlastnického
práva k celé stavbě městského opevnění městem
Polička a především ani to, že se jedná o samostatnou věc. Z těchto důvodů Krajský rozsudkem
ze dne 19. 5. 2015, sp. zn. 22 Co 35/2015, potvrdil
rozsudek Okresního soudu. Současně uložil městu
Polička povinnost uhradit vlastníkům pozemků
náhradu nákladů řízení ve výši 170.056 Kč a České
republice náhradu nákladů ve výši 65.723,50 Kč.
Ani v tomto okamžiku město Polička neuznalo,
že podaná žaloba je nedůvodná a i za cenu dalších
nákladů podalo znovu dovolání k Nejvyššímu soudu. Toto dovolání však bylo Nejvyšším soudem
odmítnuto dne 15. 3. 2016 jako nedůvodné a rozhodnutí Krajského soudu ze dne 19. 5. 2015 se tak
stalo v dané věci konečným.
Pravomocným rozhodnutím Krajského soudu
v Hradci Králové tak bylo definitivně potvrzeno,
že torzo kamenné zdi (městské hradby) stojící
na pozemcích – stavebních parcelách č. 233, 234
a 235 – je ve vlastnictví vlastníků pozemků, nikoli
ve vlastnictví města Poličky.
Je nutné zdůraznit, že celý soudní spor, který
trval téměř 10 let a stál všechny strany nemalé finanční prostředky, byl zapříčiněn ze strany města
Poličky, které trvalo na svých ničím nepodložených názorech a i přes jednoznačný názor soudů
nebylo schopno ustoupit a vedlo soudní spor až do
úplného konce. Náklady žalovaných hradila každá
žalovaná strana jednou třetinou. Pouze pro názornost je třeba doplnit, že v důsledku této zbytečné
snahy a až zarputilosti město Polička bylo povinno
jen na nákladech řízení spolu se soudními poplatky uhradit částku přes 250.000 Kč (nepočítaje v to
další související výdaje, jako náklady vlastního
právního zastoupení, apod.).
Rozsudek Okresního soudu ve Svitavách 12C
129/2006 z 31. 10. 2014, Rozsudek Krajského
soudu v Pardubicích 22Co 35/2015 z 19. 5. 2015
a Usnesení Nejvyššího soudu České republiky 28
Cdo 4224/2015 z 15. 3. 2016 lze stáhnout na adrese
http://1url.cz/4trKk.
V Poličce 16. dubna 2016
Karel Witz
statutární ředitel
Měšťanský pivovar v Poličce, a. s.

Vážení a milí spoluobčané,
považuji za nezbytné sdělit, že po celou dlouhou dobu těchto soudních tahanic jsem považoval
za nezbytné, vyvinout veškerou možnou snahu
o dosažení opravy hradeb mimosoudní cestou na
základě čestné a poctivé dohody s panem Ing. Witzem.
Uskutečnila se celá řada jednání, a to za účasti
obou stran, včetně památkářů a hledala se cesta
ke shodě, která by umožnila dokončení opravy tohoto hradebního úseku. Po velmi vysilujících jednáních se podařilo stanovit 4 podmínky ze strany
Ing. Witze, které by po splnění vedly k zastavení
soudního jednání a zároveň i k dokončení hradeb.
Již se v jednu chvíli zdálo, že budeme úspěšní, nicméně se nakonec nepodařilo jednu ze čtyř podmínek pro odpor památkářů naplnit, což znamenalo
konec mimosoudní dohody a pokračování soudu,
který byl jedinou možností, jak dosáhnout našeho cíle, tedy obnovy zmíněného úseku poličských
hradeb.
Považuji za smutné, že se stále nedaří v této již
nejméně 20 leté kauze dospět k dohodě, která by
vedla k dokončení hradeb a dle mého názoru je
zcela jedno, komu hradby patří. Nemyslím si, že
vlastnictví je pro naše občany a návštěvníky města rozhodující. Za důležité považuji zodpovědný
přístup k odkazu minulých generací a naši povinnost se s úctou o tyto historické klenoty starat.
V neposlední řadě musím napsat, že město
Polička celý tento 50 letý proces obnovy hradeb
financuje s velkou podporou státu, bez které
by dnešní stav nikdy nemohl být takový. I tento
inkriminovaný úsek je možné opravit s velkou
podporou ministerstva kultury a souhlasím s postojem pana Ing. Witze, že veškeré vynaložené
peníze na soudní pře, včetně velkého časového
vytížení, byly zbytečné a místo toho již mohly být
hradby dávno opravené ke spokojenosti všech,
a to i v situaci, že v tomto krátkém úseku nestojí
na pozemcích města Poličky. V této věci je i nadále
nutné jednat a hledat shodu, která nakonec povede ke kýženému výsledku. Jsem moc rád, že Rada
města Poličky oslovila pana Ing. Witze dalším
dopisem, ve kterém navrhuje opětovné jednání
u stolu za účelem splnění podmínek, které budou
přijatelné i pro památkáře a umožní realizaci
opravy.
Věřím, že je pouze otázkou času, a dohody bude
dosaženo.
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Jaroslav Martinů
starosta města

Novinky ze Svojanova
Řemeslníci míří na hrad
Po panských jarních slavnostech hrad Svojanov
ožije rukodělným umem. Řemeslníci zde předvedou, co umějí, a nabídnou své výrobky. Nebude
chybět ani tanec a divadlo.
Někdejší středověké sídlo se o víkendu
7. a 8. května promění v jedno velké tržiště. Hradní jarmark patří k tradičním akcím, které správa
hradu pořádá. Jak už je zvykem, na tržišti se předvedou šikovní řemeslníci, kteří budou nabízet i své
produkty a výrobky. Na jarmarku si lidé budou
moci vybrat z nabídky dřevěných hraček, kera-

miky, bižuterie, ale i sýrů, sušeného ovoce, oříšků
a mnohého dalšího. Podle kastelána hradu Miloše
Dempíra je nachystaný také doprovodný program
na nádvoří. „Je sestavený ze scénických vystoupení šermířů, divadla a dobového tance. Pozvali
jsme také flašinetáře,“ upřesnil Miloš Dempír. Návštěvníci nepřijdou ani o komentované prohlídky
empírového paláce situovaného do 19. století, středověkého sklepení opředeného pověstmi o hradu,
mučírny a domu zbrojnošů. Pro děti je nachystané
pískohraní, ale i jiná zábava.
Hrad Svojanov je v květnu otevřený každý den
kromě pondělí vždy od 9 do 17 hodin. Návštěvníkům je k dispozici také restaurace.
Královský klenot je na hradě Svojanov
Návštěvníci historického sídla obdivují přemyslovskou korunu. Za unikátním klenotem nemusejí
jezdit až do Prahy.
Přesná kopie koruny Přemysla Otakara II. byla
zhotovená k loňskému výročí 750 let od založení
města Poličky tímto panovníkem. Jak informoval
kastelán svojanovského hradu Miloš Dempír, repliku historického skvostu podle originálu ze zlatnické dílny benediktinského kláštera v Břevnově,
která pracovala pro královský dvůr, zhotovil z pozlacené mosazi turnovský šperkař, klenotník a restaurátor Jiří Urban. Je to bezesporu nejznámější
současný zlatník v našich zemích. „Je autorem
náročných kopií středověkých zlatnických klenotů, jako jsou císařská koruna Svaté říše římské,
Svatováclavská koruna a parléřovská monstrance z kláštera v Sedlci u Kutné Hory,“ uvedl kastelán. Originální korunu tvoří osm snýtovaných dílů.
Střídáním křížků a lilií se pravděpodobně opakuje
vzor nejstarší koruny přemyslovských králů. Kdo
by očekával, že král nosil na hlavě ohromnou
korunu, bude možná zklamaný. Je totiž poměrně malá. „Koruna je určitě menší, než bychom si
představovali. Lidé v té době byli obecně menších
proporcí,“ vysvětlil Miloš Dempír.
Mnohé jistě bude zajímat, že koruna, kterou na
hradě mají, je vlastně pohřební. „Není to klasická
Panovnická koruna. Je to pohřební koruna Přemysla Otakara II. Byla objevená při průzkumu
jeho hrobky,“ poznamenal kastelán. Jaký klenot
nosili vladaři na hlavách v době jejich panování?
„Lze předpokládat, že by standardní přemyslovská koruna mohla být i stejná, nebo do jisté míry
podobná, ale do dnešní doby je její podoba neznámá,“ podotkl Miloš Dempír.
Kdo se na hrad Svojanov vydá, uvidí korunu
v expozici, která je věnovaná historii památky.

„Tam máme vystavené dobové předměty, které
souvisejí s historií a stavebním vývojem hradu.
Umístění koruny má vlastně posloupnost. V předchozí sloupové síni návštěvníci zahlédnou i plastiku Přemysla Otakara II., v následujícím sále pak
jeho korunu,“ popisoval kastelán. Na Svojanově je
zvykem, že si některé exponáty mohou návštěvníci,
obzvlášť děti, potěžkat a vyzkoušet. S královskou
korunou to tak ale není. Zde platí přísná pravidla.
Tento skvost mohou vzít do rukou pouze někteří
pracovníci hradu a to v rukavičkách. Umístěná je
ve speciální vitríně, která byla zhotovená právě
pro tuto příležitost.
Originál pohřební koruny Přemysla Otakara II.
je součástí stálé expozice Pražského hradu. Na
pořízení repliky přispělo svojanovskému hradu
město Polička, co by majitel tohoto historického
sídla. Díky naprosto přesné kopii má tak široká
veřejnost možnost tento významný národní klenot
vidět také právě na hradě Svojanov. V prezentaci
se bude střídat s poličským muzeem, kde byla koruna k vidění v minulém roce. „V hlavní turistické
sezoně bude koruna na Svojanově, v zimním období v poličském muzeu,“ upřesnil Miloš Dempír.
Milovníci historie si ji na hradě mohou prohlédnout na prohlídkovém okruhu A, tedy při prohlídce hradního paláce. Do dnešních dní vidělo tento
královský klenot víc jak tři a půl tisíce návštěvníků.

V hradní zahradě rozkvetou
stovky růží
S pěkným počasím se mohou návštěvníci oblíbené památky těšit na jedinečnou zahradu. Pracovníci hradu obnovili záhony s růžemi.
Hrad Svojanov je známý tím, že se jako jediný
v celé střední Evropě může pyšnit gotickou zahradou. „Celá hradní zahrada je zajímavá tím, že
respektuje tradiční gotické členění, tedy rozdělení na část užitkovou, okrasnou a ovocný sad, takzvanou štěpnici,“ vysvětlil kastelán hradu Miloš
Dempír. Kdo už památku v letním období navštívil,
určitě nepřehlédl rozkvetlé záhony růží. Ty totiž
tvoří podstatný díl okrasné části.
Současnou podobu dostala zahrada podle dobových záznamů v 80. letech minulého století. Záhony tvořily jakousi šachovnici, kde se na jednotlivých záhonech střídaly barvy bílá, žlutá, červená,
oranžová a růžová. Bohužel, postupem doby, jak
rostliny vymíraly, byly nahrazované jinými odstíny. Původní barevné členění nebylo respektované
a postupem času tedy velká část růží byla sjednocená převážně do červené barvy. „V posledních letech jsme se snažili vytvářet opět barevné odlišení
záhonů. V této době můžeme říci, že každý záhon
má opět svou barvu,“ řekl Miloš Dempír. Pracovníci hradu vysázeli víc jak stovku nových růží, některé přesázeli tam, kam patří. Tedy přesně podle
toho, jaký byl záměr před víc jak třiceti lety.
V současné době je zahrada oblíbeným místem
návštěvníků pro procházky a odpočinek. Stále
častěji je rovněž volená snoubenci jako romantické
místo pro uzavírání manželství.

Informace pro
podnikatele
Informace pro podnikatele v souvislosti s úpravou v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů a zákoně č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů
Upozorňuji podnikatele:
• kteří mají zpřístupněnou datovou schránku
• mají zákonem uloženou povinnost mít účetní
závěrku ověřenou auditorem
• jsou plátcem DPH
na omezení využití služeb Centrálního registračního místa, které zajišťuje živnostenský úřad
vůči správci daně.
Toto omezení se týká podání:
• přihlášky k registraci pro fyzické osoby
• přihlášky k registraci pro právnické osoby
• přílohy k přihlášce k registraci – organizační
složky obchodního závodu
• přílohy k přihlášce k registraci – vlastníků
právnické osoby, která má sídlo v zahraničí,
ale skutečné místo vedení v ČR
• přihlášky k registraci pro plátcovy pokladny
• přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty
• oznámení o změně registračních údajů
• žádosti o zrušení registrace
Vybrané úkony uvedeným podnikatelům výše
citované zákony ukládají povinnost činit pouze prostřednictvím datové schránky nebo další
možností prostřednictvím aplikace Elektronická
podání pro finanční správu s ověřenou identitou
podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do
jeho datové schránky nebo podepsaná uznávaným
elektronickým podpisem.
Eva Zindulková
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Novinky na
koupališti
Poličské koupaliště nabídne v sezóně návštěvníkům novou atrakci, a to 20 m dlouhou skluzavku
v celkové hodnotě 1,7 mil. Kč. Vylepšení koupaliště
si návštěvníci všimnou hned při vstupu do areálu, protože vyměněn bude i domek, ve kterém je
umístěna pokladna. Pro novou letní sezónu byl
i rozšířen a zmodernizován bufet, větší kapacita
občerstvení zvýší kvalitu služeb pro návštěvníky
koupaliště.
Ing. N. Šauerová

Květa Korbářová,
PR Hrad Svojanov
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Je modrá vážně dobrá?

I v letošním roce se účastníme a propagujeme
No samozřejmě! Potvrdí vám to ostatně
Poličku na všech vyznamných veletrzích i regio- „kdejakej“ žlutej pes. Ovšem všeho s mírou. V centnálních výstavách. Byli jsme na GO + Regiontour
ru poličského parku můžeme pozorovat radikální
Brno, Holiday World Praha, na regionálních výsta- rekonstrukci bývalého stánku na levnou krásu.
vách v Ostravě, Olomouci, Pardubicích a na konci
Vehemence, s jakou na sebe objekt hodlá strhnout
dubna i v Lysé nad Labem. Máme za to, že podle
pozornost, může vzbuzovat u leckoho rozpaky.
stoupající návštěvnosti na našem stánku, zájem
Psát o parku jakožto důležitém veřejném prostoo Poličku neustále roste.
ru by bylo nošením dříví do. ehm, parku. Kromě
Před letní sezónou jsme objednali několik no- příjemných cest a míst k setkávání nabízí svým
vých reklamních a propagačních materiálů a před- návštěvníkům primárně zónu klidu, odpočinku
mětů. Postupně je budeme v IC nabízet. Nové po- a relaxace. Bufet ve stylu dřevěnice svojí nenápadhlednice jsou již v prodeji.
ností do tohoto konceptu zapadal. To je minulost.
Kromě bohaté nabídky vstupenek na akce Ty- Upravený objekt se stává vizuální dominantou celova domu, můžete u nás nyní zakoupit také vstu- lého parku a magnetem pro oči z takřka všech jeho
penky na akce v okolních obcích.
koutů. Síla této nadvlády bude korigována roční
Jedná se zejména o:
dobou, v době bujné jarní a letní vegetace zeslábne,
sobota 7. 5. Hartmanice – Den žena 16 – poho- aby si to v podzimních a zimních měsících vynadový den pro ženy (masáže, kadeřnice, kosmetika
hradila.
a další);
Součástí stavebních úprav bude nejspíš také rozpátek 24. 6. Dolní Újezd – Hasiči sobě – vy- šíření provozu směrem k rybníku, což může vzbustoupí skupiny Wohnout, Dirty Way, Atmo Music
zovat obavy z hlukové zátěže a přílišné pohledové
a další;
interakce s protější nábřežní cestou. Z podnikatelsobota 16. 7. Litomyšl – Life festival – představí
ského hlediska je daný záměr křišťálově průhledný
se No Name, Vladimír Mišík & Etc., Marek Ztrace- a snad i pochopitelný. Co však ti lidé, kteří chodí
ný, Voxel a další.
do parku z desítek jiných důvodů? Nechci být škaJeště jsou volná místa v zájezdu do dalších atrak- rohlídem a věřím, že se vše dá vybalancovat do
tivních měst České inspirace, tentokrát do maleb- nějakého obecně přijatelného kompromisu, který
né Třeboně. Uskuteční se v sobotu 14. května.
Další zájezd „po městech České inspirace“ připravujeme spolu s Městem Polička na adventní
sobotu 10. prosince a sice do Jindřichova Hradce.
Současně navštívíme také vyzdobené rakouské
městečko Gmünd.
Dále jen stručně připomeneme některé naše další poskytované služby:
Lodička se pohupuje na hladině rybníka, starší pár
• senioři nad 70 roků si u nás mohou vyřídit
dopíjí kávu v příjemném prostředí letního dne, makarty IREDO na ježdění vlakem i autobusem
v Pardubickém kraji a Královéhradeckém kra- minka nemůže své dítko odtrhnout z atrapy lodního
korábu na dětském hřišti, hlouček studentů vybírá
ji – se slevou 50%
z poledního menu a turisté odpočívají po prohlídce
• stále máme dálniční známky české – měsíční
města. Představa, která připomíná zdánlivě nemoža desetidenní a rakouské – desetidenní
né, ale i to se může stát skutečností. „Přístav“, název,
• ve „směnárně bez poplatků“ u nás můžete
který se vrátí po více než sto letech „Bistru“ v parku
koupit i prodat všechny obvyklé měny.
• výstava Titanic Praha – nejen pro školy nabí- nebo provoz lodiček a relaxaci lidem z celého města
zíme zajištění zájezdu na tuto jedinečnou vý- a okolí, navrátí původní tradice do poličského parku.
stavu, včetně autobusové dopravy a zajištění
vstupenek. Výstava trvá do 30. 6. 2016.
Těšíme se na vás v Informačním centru.

bude venkoncem lepším stavem než dosavadní
poměry.
Nyní k názvu článku. Modrá fasáda v kombinaci s bílou je dobrý nápad, možná odkazuje na
dávnou podobu objektu zde stojícího. Má to grády, za sebe dávám palec nahoru. Pohár pověstné
míry však přetéká modrou střechou. Ta je bohužel za hranicí soudnosti a vrhá celé dílo do kategorie „úletů“. Kritika má být konstruktivní, takže
co s tím? Osvědčenou barvou první pomoci může
být šedá, v nějakém středním nebo světlejším odstínu. Pokud bychom hledali něco odvážnějšího,
trendem posledních let v architektuře jsou obyčejná, neošetřená prkna, která postupem času získají
příjemnou ležérně šedou patinu, třeba jako džíny. Za deset let se nahradí a poslouží jako zátop
v kamnech. Kdybychom chtěli jít ještě o krůček dál,
mohli bychom si zde představit zelenou střechu
porostlou mechem a travou po vzoru malebných
skandinávských domků. Obě řešení jsou technicky
možná a nestála by určitě horentní peníze. Objektu by to vrátilo pokoru vůči okolí a zařadilo zpátky
do slušné společnosti „domů“. Článek najdete na
webu policka.tvemesto.cz s bonusem v podobě obrázků uvedených řešení a samozřejmě možností
přidat svůj názor.
Petr Klusoň

V poličském „Přístavu“ naleznou
kotviště všechny generace

Kolektiv Informačního centra Polička
www.ic.policka.org; info@policka.org
tel. 461 724 326

Poslanec Havíř
v Poličce
Ve středu 6. dubna přivítalo vedení města Poličky poslance Parlamentu ČR MUDr. Pavla Havíře.
Poslanec diskutoval se zástupci města o novele
zákona o veřejných zakázkách a o dalších problémech týkajících se veřejné správy.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Pohlednice z let 1905-1910 dokazují, že park
s rybníkem a dobovými hradbami vždy patřily k dominantám Poličky. Toto místo opět získá původní
rozměr a přinese nový vítr do letního poličského
života. Pohodové posezení v parku přivítá první
návštěvníky 30. dubna, kteří mohou využít venkovní terasu i kryté posezení, půjčit si lodičky nebo
šlapadla na Synském rybníce a děti mohou využít
zbrusu nové hřiště. Příjemný stín letního horkého
dne tak zde naleznou všechny generace.
V Přístavu, kterému byla vrácena původní podoba, probíhají poslední úpravy před otevřením.
I nové dětské hřiště bude v námořnickém stylu
s lákavou atrakcí, lodním korábem, na kterém se
děti rádi vyřádí. Udírnu či cenově dostupné polední menu uvítají nejen studenti z blízkého gymnázia nebo základní školy. Přístav bude vhodný jak
pro rodinné setkání či školní srazy nebo posezení
s přáteli. Polička tak začne psát novou kapitolu svého dlouholetého příběhu, kterou budou psát sami
obyvatelé, studenti a turisté, kteří navštíví Poličku
nejen při pravidelných kulturních akcích. Přístav
bude zkrátka kotvištěm pro všechny.
Honza a Gábina Zelendovi

Kalendář akcí
květen 2016

Tylův dům
3. – 5. 5. Tylův dům
Mládí a Bohuslav Martinů 2016
Celostátní přehlídka podporující mladé talenty. Přehlídku zakončí koncert nejlepších
účastníků 5. 5. v 17 h. Pořádá ZUŠ B. Martinů.

Kino Polička
Neděle 1. května v 16.00 hod.
Kniha džunglí
Dobrodružný/rodinný, USA, 106 min, dabing, přístupný, vstupné 120 Kč
Chlapec Mauglí – člověčí mládě vychované
v džungli vlčí smečkou.
Neděle 1. května v 18.00 hod.
Kniha džunglí 3D
3D dobrodružný/rodinný, USA, 106 min,
dabing, přístupný, vstupné 140 Kč
Hraný celovečerní velkofilm podle povídek
Rudyarda Kiplinga ve 3D projekci.
Pondělí 2. května v 19.00 hod.
Ani ve snu!
Sportovní/romantický, ČR/SK/BUL,
79 min, přístupný, vstupné 110 Kč
Film se odehrává v prostředí parkouristů,
mladých lidí, kteří se snaží posouvat hranice fyzických schopností vlastního těla, jejich životní styl, schopnost zdolávat téměř
jakékoliv překážky, jim přináší svobodu.
Pondělí 9. května v 19.00 hod.
Kolonie
Thriller, N/LUC/F, 110 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Drama inspirované skutečnými událostmi.
Píše se rok 1973, Lena je letuškou jejím
druhým domovem je Chile…
Středa 11. května v 10.00 hod.
Kung Fu Panda 3
Animovaný, USA, 94 min, dabing, přístupný, vstupné 50 Kč
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií
na světě se vrací již potřetí nazpět. Představení pro MŠ, přístupno veřejnosti.
Středa 11. května v 19.00 hod.
Captain America: Občanská válka 3D
3D akční/dobrodružný, USA, 148 min, dabing, přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč
Společně zvítězíme. Rozděleni padneme.
Pondělí 16. května v 18.00 hod.
Angry Birds ve filmu
Animovaný, USA, 100 min, dabing, přístupný, vstupné 120 Kč
Film nás zavede na ostrov, kde žijí jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek…
Středa 18. května ve 20.15 hod.
Frankenstein
LP balet, VB, přístupný od 10 let, původ.
znění, vstupné 200/250 Kč
Živý přenos světové premiéry z londýnského Královského baletu.

Čtvrtek 19. května ve 14.00 hod.
Zootropolis: Město zvířat
Animovaný, USA, 109 min, dabing, přístupný, vstupné 50 Kč pro škol. družiny
Moderní metropole zvířat Zootropolis je
město jako žádné jiné. Je to velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze
všech koutů světa.
Středa 25. května v 19.00 hod.
Svátek matek
Komedie, USA, 118 min, titulky, přístupný,
vstupné 110 Kč
Do Dne matek zbývá několik dnů a několik
rodin se musí vyrovnat s tím, jak tento velký den letos stráví… Laskavá, vtipná a dojemná komedie!
Pondělí 30. května v 19.00 hod.
X- Men: Apokalypsa 3D
3D akční/fantasy, USA, 130 min, dabing,
přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč
Nejsilnější přežijí. Chce zničit současnou
civilizaci, očistit planetu a nastolit nový
světový řád, kterému chce vládnout! Osud
lidstva visí na vlásku.

Poděkování paní
Renatě Pechancové
Po dvaceti letech vedení poličské pobočky Společnosti Bohuslava Martinů skončila v této funkci
Mgr. Renata Pechancová. Starosta města Jaroslav
Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou poděkovali Mgr. Pechancové za její dlouholeté působení v této funkci na společném setkání
ve středu 13. dubna. Mgr. Pechancová za dvacet let
zorganizovala pro poličské milovníky díla Bohuslava Martinů návštěvu množství koncertů, oper,
besed a dalších krásných akcí. Obrovský zájem byl
zejména o předvánoční návštěvy koncertů v rámci Dnů Bohuslava Martinů v pražském Rudolfinu.
Koncert a předvánoční Praha byly vždy velkým zážitkem. Členové poličské pobočky, ale vyjeli například i do Moravskoslezského národního divadla
v Ostravě, kde viděli nádherné nastudování opery
Mirandolina. Tradiční byly i každoroční zájezdy
na Otvírání studánek do Vlčkova. Velký úspěch
měla i výstava výtvarných děl žáků poličské ZUŠ
na téma Bohuslav Martinů v loňském roce na podzim v Praze. Představeny byly i vybrané literární
práce žáků, které přednesl pan Josef Somr.
Vedení města Poličky v současné době hledá nástupce paní Mgr. Pechancové, který by měl pokračovat v její práci a přinášet poličským další hudební zážitky s Bohuslavem Martinů.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Sobota 7. května ve 14.30 hod.
Michal je kvítko!
Přijďte se bavit s Michalem Nesvadbou! Pořádá Pragokoncert.
Vstupné: 169, 179, 189 Kč
Neděle 8. května
Martinů fest 2016
v 17.30 hodin
Pietní akt u hrobu B. Martinů
v 18.00 hodin - Tylův dům
Smetanovo trio
Jitka Čechová (klavír) & Jiří Vodička (housle)
& Jan Páleníček (violoncello)
Vstupné: 110 Kč/40 Kč student, žák
Neděle 15. května v 18.00 hodin - Tylův dům
Martinů fest 2016
Vera Beikircher & Alban Beikircher
Vera Beikircher (housle a viola) & Alban Beikircher (housle) - Německo
Vstupné: 110 Kč, 70 Kč držitelé průkazky
KPH 2015-2016, 40 Kč student, žák
Úterý 17. května v 19.00 hod.
Radůza
Koncert známé písničkářky a multiinstrumentalistky výrazného talentu, inspirovanou
hospodskými odrhovačkami, šansonem, folkem i atmosférou vlastních putování.
Vstupné: 150, 180, 210 Kč
Neděle 22. května v 18.00 hod. – Tylův dům
Martinů fest 2016
Kvarteto Martinů
Lubomír Havlák (housle) & Libor Kaňka
(housle) & Zdeněk Paďourek (viola) & Jitka
Vlašánková (violoncello)
Vstupné: 110 Kč, 70 Kč držitelé průkazky
KPH 2015-2016, 40 Kč student, žák
Pondělí 23. května v 19.00 hod.
E. Rovner: Vrátila se jednou v noci
Brilantně napsaná komedie úspěšně obletěla
celý svět a obdržela mnoho prestižních ocenění. V hlavních rolích Václav Vydra a Libuše
Švormová.
Vstupné: 330, 360, 390 Kč
Čtvrtek 26. května v 17.00 h
Závěrečné představení tanečního oboru
ZUŠ B. Martinů Polička
Závěrečné představení žáků tanečního oboru,
které pro vás připravili žáci a pedagogové tanečního oboru.
Vstupné: 60/30 Kč
Neděle 29. května v 18.00 h – kostel sv. Jakuba
Martinů fest 2016
Komorní filharmonie Pardubice
Jitka Hosprová (viola)
Peter Feranec - šéfdirigent
Vstupné: 110 Kč/40 Kč student, žák

Prožíváme s Google
18. května pořádá skupina GXG Polička veřejnou akci, plnou moderních technologií a občerstvení zdarma, Google I\O 2016. Přijďte se podívat.
Více informací, o místě a času konání na www.gug.
cz/gxg.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Program Centra Bohuslava Martinů

Zveme vás do Kraje
Smetany a Martinů
Borová
od 2. 5. otevřen sportovní areál – dva tenisové kurty, volejbalové hřiště, minigolf, minibowling, dětské hřiště… Areál u sokolovny je vybaven
sociálním zařízením a turistickým odpočívadlem
s občerstvením.
15. 5. od 14.30 hod. „Pouť na Bukovině“ tradiční
pouťová bohoslužba u kaple sv. J. Nepomuckého na
Bukovině.
19. 5. v 17.30 hod. v obřadní síni v Borové – seminář metody Su Jok „Léčba bez chemie – zdraví na
dlani“. Vstupné dobrovolné.
Bystré
5. 5. – Absolventský koncert ZUŠ Bystré
v 17.00 hod. v tanečním sále ZUŠ.
8. 5. – „10. přehlídka vodních mlýnků“ – zveme
všechny malé i velké kutily, aby oživili potok pod
Sokolovnou svými výrobky. Instalace mlýnků začíná už ve 13.00 hod.
19. 5. – Zpívání v máji. Kromě pěveckého sboru
Notička se můžete těšit také na divadelní představení žáků 1. stupně a 2. stupně. Vystoupení se bude
konat v divadelním sále Sokolovny v 17.00 hod.
Dolní Újezd
10. 4. –12. 6. – Přírodovědná výstava v Regionálním muzeu vesnice
Výstava je otevřena každou neděli od 14.00 do
17.00 hod.
6. 5. – Oslava Dne matek – „Hudební kavárna ze
ZUŠ jen pro vás“
Pořádá obec Dolní Újezd se ZUŠ Dolní Újezd v sokolovně od 18.00 hod.
6. 5. – Křest nového CD „Svět se točí dál…“ kapely
Dolnovanky z Dolního Újezdu
Smetanový dům Litomyšl od 19.00 hod.
Litomyšl
18. 5. v 19.30 hod., Lidový dům, Litomyšl – Cestovatel Jiří Kolbaba a exotická diashow
Cestovatel Radia Impuls vás provede všemi kouty
světa, podělí se s vámi o své originální zážitky z více
než 130 zemí všech kontinentů.
19. 5. v 19.30 hod., Smetanův dům, Litomyšl –
Zlatý časy
Hru Pauly Vogel uvádí Divadlo Radka Brzobohatého. Úsměvný příběh o pěti dámách kdysi lehčích
mravů, které nepřestal bavit život a které stále mají
co dávat a čemu se učit.
Hrají: Valérie Zawadská, Světlana Nálepková,
Pavlína Mourková, Dagmar Čárová, Hana Sršňová.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

1. 5.
7.–8. 5.
14.–15. 5.

21.–22. 5.

28.–29. 5.

MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MDDr. Stavělová Pavla, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MUDr. Švecová Dagmar,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
MUDr. Burešová Ivana,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
461 614 569
MUDr. Zeman František,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Vernisáže:
Městosvět - Město a jeho
svět v ilustraci pro děti
7. 5. –28. 8.
Městské muzeum a galerie Polička a spolek Porte vás srdečně
zvou na výstavu Městosvět, jež
je kolektivní výstavou současných ilustrátorů. Poprvé se výstava konala v pražské Galerii Villa Pellé
od dubna do června 2015.
Městu se jako primárnímu prostředí dětských
zážitků věnuje řada ilustrátorů dětské literatury
napříč generacemi. Vytvářejí vlastní imaginární
struktury, celky prorůstající v městosvěty. Tematický klíč výstavy dovolil propojit díla dvanácti
autorů různých skupin, generací, životních zkušeností a přístupů k tvorbě.
Přijďte zažít město jako dobrodružné a neprobádané prostředí. Kroky, které vedou k objevování
domů, parků, ulic a náměstí nám zprostředkují
obrazy těch nejlepších současných českých ilustrátorů dětské knihy. Vkročte s námi za brány města a projděte se labyrintem jeho ulic.
Historickou Prahu jako dějiště známých pověstí
o Golemovi, Bruncvíkovi a Hanušovi si prohlédneme prostřednictvím ilustrací Tři zlaté klíče od
Petra Síse. Obrázky Michaely Kukovičové z knihy To je Praha nám představí současnou Prahu
a zavedou nás na mosty, ostrovy, rozhledny, do
parků, do centra i na periferii. Překročíme hranice republiky a podíváme se na ilustrace ze světa
a světových metropolí. Prostřednictvím slavných
obrázkových průvodců, u nás teprve v nedávné
době objevovaného klasika ilustrace poloviny
dvacátého století Miroslava Šaška, se vydáme do
Hong Kongu a skrze hravé ilustrace Petra Nikla
budeme poznávat obyvatele New Yourku. Nejmenší děti se seznámí s pětiletým klukem Oskarem
a jeho věrným kocourem, jejichž autorkou je Eva
Maceková a společně prožijí den plný drobných
událostí z obyčejného života. Společně s Dagmar
Urbánkovou se setkáme s legračními i vážnými
postavami z její autorské knihy Cirkus ulice.
K výstavě je připraven výtvarný program plný
her a tvořivých aktivit v podobě interaktivních
koutků a doprovodných dílen. Partneři: Villa Pellé,
Porte, UPM
Autorka původní scénografické podoby výstavy:
Dagmar Urbánková
Autorka labyrintu: Asol Daniela
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 7. května od 14.00 hod. ve výstavních sálech městské
galerie v radnici. Vystoupí děti z literárně dramatického oboru ZUŠ Bohuslava Martinů pod vedením MgA. Veroniky Hrčkové. Úvodní slovo pronese kurátorka Daniela Kramerová.
Poznávej se!
14. 5. –31. 8.
Věděli jste, že nejsilnější sval v těle je jazyk? Napadlo vás někdy, že nejde kýchat s otevřenýma očima nebo že si nikdy nestrčíte svoji pěst do svých
úst? Putovní výstava je kombinací hry, zábavy
a poučení. Na šedesáti exponátech zapůjčených
z libereckého centra vědy a zábavy iQLANDIE
si mohou žáci vyzkoušet, jak funguje lidské tělo
a smysly, ale také jak nás mohou smysly klamat.
Výstava navazuje na úspěšnou akci z r. 2014 – Hry
a klamy, taktéž z iQLANDIE Liberec.
Chcete si posedět na hřebících jako fakír, pokusit se sestavit lidské tělo, vyzkoušet pevnost své
ruky, vyluštit zvukové pexeso, otestovat vlastní
čich, zjistit citlivost svého sluchu, poznat rychlost
své reakce i sílu svého stisku? Edukativní a interaktivní výstava hledá nové formy vzdělávání
a podněcuje zájem o vědu, techniku a přírodní
obory. Už jste někdy viděli kompletní otisk svého
těla, měli možnost si vyzkoušet Braillovo písmo,
projít se na chůdách či projet se na pedálu? Změřili si hlasitost výkřiku, hloubku předklonu, rozpětí
rukou, elektrický odpor svého těla či krevní tlak?

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

To vše a mnoho dalšího je součástí putovní interaktivní výstavy Poznávej se. Prostor zde mají také
různé hlavolamy, kvízy, optické a jiné klamy. Návštěvníci si prověří rychlost svých reakcí, ověří si,
zda jejich čichové buňky fungují dobře a vžijí se
alespoň na pár okamžiků do života nevidomých.
Dozvědí se, jestli jejich tělo dokáže vyrobit elektrický proud, zkusí si jeho pružnost a v neposlední
řadě se seznámí s jeho stavbou. Zjistěte nejrůznější údaje týkající se vašeho těla, a to nejen ty tradiční, ale například i kolik vody a krve máme v těle
a na jednoduché páce svoji sílu v paži, jak souvisí
rozpětí našich rukou či umístění pupíku s výškou
těla a mnoho dalších!
Vernisáž výstavy se koná v sobotu
14. května od 14.00 hod. ve výstavních sálech centra.
Náš Martinů: Pojďme
na Martinů fest 2016
Hudebně zábavný pořad v podobě průvodce letošním Martinů
festem, který představí jednotlivá díla, jejich autory i zajímavé
souvislosti. Pořad se koná se
ve čtvrtek 5. května od 19.00 hod. v hudebním sále centra. Vstupné: 50 Kč. Pořádá Spolek Náš Martinů.
Koncert pro housle a klavír
Ivan Ženatý – housle, Sandra Shapiro klavír
Houslový virtuos Ivan Ženatý se po roce vrací
do Poličky, aby příznivcům klasické hudby nabídl
další dechberoucí zážitek, tentokrát spolu s americkou klavíristkou Sandrou Shapiro a s programem určeným pro dubnový koncert v Carnegie
Hall a květnové Pražské jaro. Poličské návštěvníky určitě potěší, že na tento program byla zařazena také překrásná 3. sonáta pro housle a klavír
Bohuslava Martinů, a to vedle Tří romancí Clary Schumann a „Kreutzerovy“ houslové sonáty
Ludwiga van Beethovena. Koncert se koná
v úterý 17. května od 18.00 hod. v hudebním sále centra. Vstupné: 90 Kč. Pořádá
Spolek Náš Martinů.
Akce: Čas pro neobyčejné zážitky

Být spisovatelem
je dobrodružství
Takto se ke své profesi v jednom z rozhovorů vyjádřil Martin Reiner, který byl ve čtvrtek 31. března hostem poličského gymnázia. Brněnský rodák,
jenž začínal básnickými sbírkami Relata refero
nebo Poslední rok se nejvíce proslavil šesti set
stránkovým románem Básník (Román o Ivanu
Blatném). Kvůli němu se také vydal do Anglie, aby
zjistil všechny podrobnosti o životě tohoto básníka. To, že se autorovi téměř třicetiletá vytrvalost
vyplatila, je patrné z ocenění, která tato kniha získala: titul Lidových novin - Kniha roku 2014, Cena
Josefa Škvoreckého a Magnesia litera – kniha roku
2015. I přes úspěchy, kterými se Martin Reiner
může pyšnit, zapadl skromně mezi studenty, jako
by se vrátil zpět do lavic Vojenského gymnázia
Jana Žižky z Trocnova v Moravské Třebové, kde
studoval. Poutavě a velmi vtipně vyprávěl příběhy
ze svého mládí, hovořil o začátcích a úspěších své
tvorby i o úskalích malých nakladatelství - sám je
totiž majitelem nakladatelství Druhé město.
Celá přednáška se nesla v přátelském duchu
a byla příjemným zpestřením výuky studentů naší
školy a určitě zaujala i zájemce z řad veřejnosti.
Děkujeme poličské knihovně za finanční podporu besedy.
Jana Provazníková, studentka 8. P

Čas pro neobyčejné zážitky
17. ročník večerního putování Poličkou
sobota 4. června od 19.00 do pozdních hodin. Začátek večerního putování v 19.00 hod.
v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ulice, kde budou připraveny tištěné programy
s mapkou.
1. Centrum Bohuslava Martinů
Šaffova ulice
19.00 – 24.00 hod.
Po celý večer pro vás budou zpřístupněny expozice
centra. V expozici Historie města Poličky se můžete odívat do historických kostýmů, naučit se
pranostiky spojené se sochami na Morovém sloupu anebo postavit město. V expozici Sklářství na
Horácku uvidíte techniku zdobení skla – gravírování přímo z rukou sklářky Hanny Tumové.
Ve Třídě B. Martinů se vrátíte do dob svých dědů,
usednete do školních škamen a můžete si vyzkoušet krasopis, psaní olůvkem na břidlicovou
tabulku – mimochodem už jste někdy klečeli na
hrachu? V expozici Barevný svět B. Martinů si
prohlédnete scénické návrhy inspirované tvorbou
B. Martinů a vyfotit se budete moci u originálních kulis z baletu Kuchyňská revue – tedy
u obřího hrnce, pokličky, koštěte či vařečky. AV sál
bude věnován Spolku Náš Martinů – pokud ještě nevíte, o koho jde a čím vším se zabývá, dozvíte
se vše! Ve vestibulu pak bude ležet prázdná kniha
s názvem Polička – aneb 555 věcí, které na ní
máme rádi. Sem budou moci poutníci zapsat, co se
jim na jejich městě líbí, co obdivují a bez čeho by si
své město nedovedli představit.
2. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve
věži kostela sv. Jakuba,
Náměstí B. Martinů
časové prohlídky: 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 hod.
Nenechte si ujít pohled na noční Poličku z ochozu
věže kostela sv. Jakuba. Vstupné: 40 Kč/jednotlivec. Vstupenky je nutné zakoupit v předprodeji v centru B. Martinů nejpozději do
31. května denně, mimo pondělí, 9.00 – 12.00, 12.30
– 17.00 hod.
3. MaTami, centrum pro rodinu z. s.
Šaffova ulice
19.00 – 22.00 hod.
Nabízíme rodinám s dětmi, aby si do centra přišli pohrát a vytvořit si z barevných písků mandalu
s motivem 555.
4. Roadshow horských kol
Palackého náměstí
19.00 – 22.00 hod.
Fanoušci horských kol už netrpělivě odpočítávají
dny do zahájení MS horských kol v Novém Městě na
Moravě. Ovšem ještě předtím vás čeká vystoupení
biketrialistů! Chybět nebude doprovodný program
pro děti a dospělé i soutěže o vstupenky na MS horských kol. Patříte-li mezi fanoušky cyklistiky, nenechte si ji ujít.
19.30 a 21.00 hod. – vystoupení Biketrial
Hamry. Těšit se můžete na ukázku různých triků,
skákáni na kole přes dobrovolníky a soutěže o vstupenky na MS horských kol.
5. Městská knihovna Polička
Palackého náměstí
18.30 – 24.00 hod.
Před knihovnou bude již tradičně připraveno posezení pro unavené poutníky.
20.00 – Vernisáž výstavy „Polička včera
a dnes“
6. Informační centrum Polička
Palackého náměstí
19.00 – 21.30 hod.
Možnost zakoupení upomínkových předmětů zachycující krásu našeho města.

7. Mateřská škola Polička
Palackého náměstí
19.00 – 21.00 hod.
Připravena je výstava prací dětí inspirovaná
tématem „555“. V 19.00, 19.15, 19.30, 19.45
a 20.00 hod. se můžete těšit na tanec v moderním
duchu 555.
8. Netradiční undergroundové posezení
u Zlatého Orla
Palackého náměstí, vchod do prodejny Enter
19.00 – 23.00 hod.
V rámci akce se bude opět na náměstí před lékárnou konat Netradiční undergroundové posezení.
Připraveny jsou místa k sezení a drobné občerstvení.
Vstupné dobrovolné.
19.00 – volný gramofon – přines si oblíbené LP
20.30 – neautorské čtení undergroundové poezie
21.45 – básnický recitál Pavel J. Hejátko
23.00 – jamming – přines si oblíbený nástroj
9. Skautské středisko Tilia Polička
Parkány 252, skautská klubovna Na Parkánech
19.00 – 21.00 hod.
Prezentace fotek z let 2014 a 2015, 2016. Přijďte
si něco vyrobit, zahrát si, zasoutěžit a získat drobné
odměny.
10. Vinotéka „Pod věží“
Šaffova ulice
19.00 – 23.00 hod.
555 – (ne)jen nadmořská výška Poličky
11. Hasičský záchranný sbor Pardubického
kraje a Sbor dobrovolných hasičů Polička
ve spolupráci se Sbory dobrovolných hasičů
Lezníka, Modřece a Stříteže
Starohradská ulice
19.00 – 23.00 hod.
Přístupné budou garáže požární stanice s technikou a vybavením. Budete moci nahlédnout i do
činnosti hasičů a těm zvídavým budou zodpovězeny
veškeré dotazy. Ke zhlédnutí bude i stará hasičská
technika.
12. Pohřební služba Polička
Starohradská ulice 375
19.00 – 23.00 hod.
Poutníci nočním městem si budou moci prohlédnout prostory obřadní síně. Zároveň je možnost nahlédnutí do zákulisí pracovníků pohřební služby.
13. Oblastní charita Polička
Vrchlického 22
19.00 – 22.30 hod.
Labyrint třetího domu – projděte se zákoutími
třetí charitní budovy a obdivujte obrazy vytvořené
lidmi s duševním onemocněním, ponořte se do tmy
a hry světel a očekávejte různá překvapení ukrytá ve
zdech starého domu.
14. Římskokatolická farnost, děkanství
Polička
Náměstí B. Martinů
19.15 – 21.45 hod.

Pozvánka
Tylův dům vás zve do svých prostor na promítání filmového zpracování minuloročních oslav
750 let založení Poličky.
V sobotu 4. června (v rámci Času pro neobyčejné zážitky) se bude ve velkém sále v každou celou
hodinu (v 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 a 23.00 hodin) promítat filmové zpracování oslav 750. výročí
založení města. Po celý večer bude otevřen bar Tylova domu pro případné občerstvení před dalším
putováním… Na vaši návštěvu se těší Tylův dům.

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

V kostele sv. Jakuba se uskuteční dvě hudební vystoupení (20.00 a 21.15hod.). Před a po prvním vystoupení si mohou návštěvníci kostela prohlédnout
varhany, vyslechnout zvukovou ukázku a individuálně si projít přízemí kostela.
19.15 hod. – Prohlídka varhan se zvukovou ukázkou, individuální prohlídka přízemí kostela
20.00 hod. – Vystoupení chrámového sboru
sv. Jakuba v Poličce pod vedením Květy Šafářové
20.30 hod. – Prohlídka varhan se zvukovou
ukázkou, individuální prohlídka přízemí kostela
21.15 hod. – Zpěvy s kytarou
21.45 hod. – Ukončení programu
15. Středisko volného času Mozaika
Náměstí B. Martinů
19.00 – 22. 00 hod.
Cesta kolem světa – děti procestují celý svět
v Mozaice plné her a kvízů spojený s výstavou výtvarných prací dětí ze ZK. Čekají vás: japonské
workshopy – Japonský klub Olomouc, bubnování s indiány, thajské tanečky, dětská jazzová kapela, jídla z celého světa…
16. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička
Náměstí B. Martinů
19.00 – 22.00 hod.
Prezentace praktického vyučování oboru Kosmetické služby, Kadeřník a Rekondiční a sportovní
masér.
17. Centrum Pontopolis
Riegrova 52
19.00 – 24.00 hod.
Pouliční koncert a občerstvení, ochutnávka tradičních jídel z různých zemí světa (Sýrie, Polsko, Vietnam…), pletení copánků a jiné „multi-kulti“.
18. Bavlněný ráj
Riegrova ulice 30
18.00 – 23.00 hod.
Jako předchozí ročníky bude výstavka nejen
patchworku v průjezdu domu a otevřena prodejna
s možností zakoupení látek a výrobků.
19. Tylův dům
Vrchlického 53
19.00 – 24.00 hod.
Polička 1265 – 2015 – 750. let od založení města
králem Přemyslem Otakarem II. Filmové zpracování průběhu roku oslav promítáme od 19.00,
20. 00. , 21. 00. , 22.00 a poslední od
23.00 hodin. Před dalším putováním se můžete
občerstvit v baru Tylova domu.
20. Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Nábřeží svobody
19.00 – 23.00 hod.
Výstava Jeroným Pražský k 600. výročí upálení „toho druhého“, jehož mučednictví zůstává ve
stínu smrti Mistra Jana Husa.
19.00 – 23.00 – možnost prohlídky kostela
21. Základní umělecká škola
Bohuslava Martinů
Československé armády 347
18.00 – 22.30 hod.
Broučci – vystoupení žáků ZUŠ ve volném zpracování pedagogů hudebního oboru ZUŠ na motivy
knihy J. Karafiáta. Ke zhlédnutí bude výstava výtvarného oboru ZUŠ v prostorách školy. Představení se konají v 18.00 a 19.00 hod.
22. Síň řemesel
ulice Na Bídě
19.00 – 23.00 hod.
Ukázky starých řemesel jako již tradičně. Pro malé
poutníky bude připraveno skládání z papíru. Oko potěší výstava paličkované krajky na téma moře a příroda 555 metrů nad mořem.
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Divadelní klub

Inspirace z měst
České inspirace

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Hradec Králové
28. 5. – Na jednom břehu
14th World Music Festival
Letní kino Širák. Hudební
nabídka z oblasti world music
a české jazzové scény. Koncert kapely Zrní spolu
s padesátičlenným orchestrem Filharmonie Hradec Králové. Čajovna, vinotéka, specializované
mezinárodní kuchyně… Na dvou scénách vystoupí
hudební formace z Čech i zahraničí, taneční afterparty i odpolední program pro děti.
Cheb
14. – 15. – Mia festival Cheb 2016
KC Svoboda Cheb
Mezinárodní soutěž v tanečních, pěveckých
a pohybových aktivitách.
Jindřichův Hradec
21. 5. – Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál
Oficiální zahájení turistické sezóny v Jindřichově Hradci spojené s cyklistickou vyjížďkou a bohatým doprovodným programem.
Kutná Hora
6. – 7. 5. – Košt mladých kutnohorských biodynamických vín
Vinné sklepy Kutná Hora, klášter řádu sv. Voršily
Litomyšl
20.–22. 5. – Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové
Po páté se sejdou gourmeti, milovníci dobrého
jídla a pití s kuchaři, odborníky na moderní gastronomii a výrobci kvalitních potravin na litomyšlském Smetanově náměstí, aby vzdali hold Magdaleně Dobromile Rettigové, průkopnici české
kuchyně.
Telč
21. 5. – Folklor v máji s řemeslným trhem na náměstí od 10 do 17 hod.
Prezentace folklorních souborů Kvíteček, Kvítek
I, Kvítek II, Krahuláček z Krahulčí, Podjavořičan
z Telče a Danaj ze Strážnice. Výstava fotografií Poznej světové dědictví UNESCO a výstava v Městské
galerii Hasičský dům Dubové víno Petra Krajíčka.
Třeboň
28. 5. – Otevírání lázeňské sezóny
Tradiční otevírání lázeňské sezóny s celodenním
programem a s koncerty Milana Drobného, Yvetty
Simonové, Anny K., Hradišťanu.

Pátek 06. 5. ve 20.00 hod.
NIL (acoustic) + Zdeněk Bína
+ Citizen 37
Kapela NIL u příležitosti vydání akustické
desky vyráží na turné! Jako hosté vystoupí: skvělý kytarista z legendární skupiny
– 123 minut Zdeněk Bína a také kapela
Citizen 37.
Vstupné 120 Kč/100 KčS
Sobota 07. 5. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání
Poslední jarní jazzové setkaní s neuvěřitelným triem: Janice Harrington (USA) –
zpěv, Hal Tsuchida (Japonsko) – klávesy,
Tomáš Hobzek (CZ) – bicí
Vstupné 130 Kč/70 KčS
Středa 11. 5. v 19.00 hod.
Kaleidoskop Jana Rejžka
Známý hudební publicista opět v Poličce
Vstupné 40 Kč
Pátek 13. 5. ve 21.00 hod.
Just the DNB
Just the DNB DJs: Baker, Out – oN,
Eski & some guest
Vstupné 40 Kč/30 KčS
Sobota 14. 5. ve 20.00 hod.
Vladimír Merta + J. Hrubý + O. Fencl
a Hromosvod
Vladimír Merta + J. Hrubý + O. Fencl
a Hromosvod. Veterán – základní kámen
českého písničkářství Vladimír Merta
a dvakrát mladší muzikanti z folk-rockového Hromosvodu pokračují ve společném koncertování, které započalo v únoru
2012.
Vloni se do soukolí přidal i fenomenální
houslista Jan Hrubý, který se s Mertou se
potkává „periodicky“ několik desítek let.
Letos tato kombinace triumfovala mimo
jiné na festivale Trutnoff.
Na úvod koncertu zahraje skupina Hromosvod a její chytlavý folk-rock. Střední část

Úterý 17. 5. v 19.00 hod.
Rodinné LiStOVáNí – Gorila a já (Frida
Nilsson)
Nepořádná čtenářka Gorila, adopce osmileté holčičky, příběh lásky a přátelství. To
vše a ještě více v květnovém LiStOVáNí pro
děti i dospělé. Účinkují Věra Hollá, Pavla
Drtinová a Gustav Hašek.
Vstupné 100 Kč/50 Kč

Základní kurz tance
a společenské výchovy

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Základní kurz tance a společenského chování
bude probíhat od 30. září do 16. prosince. Vždy
v pátek a 2 x v sobotu od 19.00 do 22.00 hodin ve
velkém sále Tylova domu v Poličce.
Kurz je určen pro chlapce a dívky od 16 let
(tzn. že v roce 2016 musí mít 16 let).
Vyučuje taneční škola ELLIS Svitavy.
Kurz obsahuje 13 lekcí po 3 hodinách, z toho je
jedna lekce s rautem, 1 x prodloužená pro veřejnost a věneček.
Cena kurzu včetně prodloužené, věnečku a rautu činí 1.500 Kč za jednotlivce.
Přihlášky budou k vyzvednutí v kanceláři Tylova
domu v Poličce nebo v Informačním centru Polička
a Bystré a ke stažení na webových stránkách Tylova
domu od 2. května. V případě většího počtu přihlášených dívek nebo chlapců se při volných místech
taneční pár bere k přihlášení přednostně – musí
však odevzdat a zaplatit kurzovné společně.
Přihláška je závazná a lze ji zrušit pouze ze zdravotních důvodů.
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je věnována stěžejním písním Vladimíra
Merty ze 70. a 80. let (Kocovina, Astrolog,
Chtít chytit vítr, Harmonie, Vzdálené výstřely, Začouzené sklíčko, Kecy…), virtuózní kytaru a charakteristický zpěv protagonisty při tom na klavír doprovází třicátník
Ondřej Fencl (též 5P Luboše Pospíšila nebo
Schodiště) a kouzlení jednoho z nejosobitějších českých smyčcových mágů Jana
Hrubého.
Příležitostně se přidává i houslistka Hromosvodu Hana Vyšínská (m.j. Inflagranti), čímž vzniká nevídané smyčcové dvojspřeží.
V třetí části vystoupení spojují své síly trio
a celá kapela, dojde jak na kapelní úpravy Mertových klasik (K pětadvaceti, Madonna Decibela, Sjezd upírů…), tak na stěžejní songy, které proslavily Jana Hrubého
(Funebráci, Večernice…).
Hlavní postavou je bezesporu Vladimír
Merta, který aktuálními alby Domilováno
(2013) a Imagena (2014) dokazuje, že ještě
rozhodně nepatří do starého železa a má co
říct nejen skrz své dávné hymny. Hromosvod si místo na slunci teprve hledá (resp.
trpělivě buduje). Možná ho najde s aktuální čtvrtou řadovou deskou Divoký ticho
Žižkova (vyšla v červenci 2015).
Jan Hrubý, dlouholetá hudební opora Michala Prokopa, Vladimíra Mišíka a dalších
velikánů, vše velkolepě podtrhuje smyčcovými tahy, které nemají na scéně obdoby.
Předprodej v Divadelním klubu a v tabáku
U Kubátů
Vstupné 160 Kč, 120 Kč v předprodeji

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

Na první lekci, kde se kurzisté prokáží dokladem o zaplacení kurzovného, dostanou průkazku, která je bude opravňovat ke vstupu do
tanečních.
Tato průkazka je na jméno a je proto nepřenosná!
Podání přihlášky a platba:
• od 16. do 31. května
• v kanceláři Tylova domu – platba v hotovosti,
nelze platit převodem na účet.
Tylův dům
Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204,
mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.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.

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
II. Poličská RC Rally Show
Pokud jste nějakým nedopatřením
chyběli na té minulé, tu letošní
rozhodně nepropásněte!
- přijďte si zazávodit s rádiem řízenými modely na poličské dopravní
hřiště. I tentokrát vám rádi zapůjčíme naše ostré RC Rally speciály.
Nově však vypisujeme také soutěž
vlastních RC modelů. Máte-li doma
nějaký dálkově ovládaný samohyb
na baterky, určitě jej nenechte zahálet. K vidění budou modely letadel
poličských leteckých modelářů. Za
příznivého počasí včetně ukázkových letů.
Termín: sobota 14. 5.
Čas:
14.00 - 16.00 hod. (registrace závodníků 13.30 - 14.00)
Místo:
Dopravní hřiště
Startovné: 50 Kč
Info:
Jiří Neudert, facebook.com/modelarimozaika
Sponzorem akce je Pneuservis
Červený Polička.
Akce pro ZŠ a MŠ
Dárky pro maminky ke dni matek
- výtvarné dílny pro základní školy
Termín: 2. - 6. 5.
Čas:
8.00 - 12.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Info:
Irena Chroustovská, 461 725 352
Poznávání rostlin
- přírodovědná soutěž pro žáky ZŠ ve
spolupráci se ZŠ Masarykova
Termín: čtvrtek 5. 5.
Čas:
8.30 - 13.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
Děti bez úrazu
- preventivní akce pro mateřské školy
- ve spolupráci s ZHS Polička
Termín: pátek 13. 5. a pondělí 16. 5.
Čas:
8.30 - 11.45 hod.
Místo:
hasičská zahrada
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
Děti bez úrazu - předávání dětských
řidičských průkazů
- preventivní akce pro žáky 4. tříd ZŠ
- ve spolupráci s ZHS Polička,
Českým červeným křížem, policií
a městskou policií
Termín: 18.-20. 5.
Čas:
dopoledne
Místo:
hasičská zahrada
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
Dopravní soutěž
- pro žáky základních škol v Poličce

Termín:
Místo:
Info:

a ORP
- pořádá město Polička ve spolupráci
s Mozaikou
pátek 27. 5.
dopravní hřiště a SVČ Mozaika a ZŠ
Na Lukách
Zdeňka Švecová, 461 725 352

Hedvábná lampa
- kreativní dílnička pro děti od 1. třídy
- technikou malbou na hedvábí si
vyrobíme lampičky
Termín: pondělí 13. 6.
Čas:
14.00 hod.
Cena:
180 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352
Víkendové cestování po světě s Mozaikou:
Čas pro neobyčejné zážitky
- tradiční akce města Poličky
Cesta kolem světa
Děti procestují celý svět v Mozaice
plné her a kvízů spojený s výstavou
výtvarných prací dětí ze ZK
japonské workshopy - Japonský klub
Olomouc, bubnování s indiány, thajské tanečky, dětská jazzová kapela,
jídla z celého světa…
Termín: sobota 4. 6.
Čas:
19.00 - 22.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Vstupné: dobrovolné
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352
Ve spolupráci s Pontopolis z.s.
Dětský den
- pokračování v Cestě kolem světa
- děti obdrží cestovní pasy a po splnění úkolů se vydají na dobrodružnou
cestu po „světě“
Termín: neděle 5. 6.
Čas:
prezentace od 13.30 hod. SVČ Mozaika
Místo:
SVČ Mozaika Polička - Ski areál
Polička
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352
Hledáme nové vedoucí pro
školní rok 2016/2017:
Hledáme šikovného vedoucího pro zájmový
kroužek Animáček, kde by se děti učily tvořit
a filmovat podle vlastních scénářů krátké animované příběhy.
Vhodné i pro studenty.
Pokud jste příznivcem nové moderní volnočasové aktivity a chcete se v ní realizovat,
přijďte mezi nás! Rádi uhradíme potřebný
kurz.
Informace:
Faltýnková Blanka
tel: 461 725 352, 736 761 281

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

Program festivalu
Poličské
rockoupání 2016
Pátek - 27. 5.
Koupaliště
16.00-16.50
17.20-18.20
19.00-20.00
20.40-21.40
22.20-23.20
0.00-1.00
1.30-2.30
Pepé scéna
15.00-16.00
16.40-17.30
18.10-19.10
19.50-20.50
21.30-22.30
23.10-0.10
0.50-1.50
2.00-4.00

Debustrol
Pajoche
Záviš
Screaming
Walda Gang
Krucipüsk
AC/DC CZECH REVIVAL
D.O.P.
Narcotic Fields
Sylvie Krobová
Tichonov
SPS
Elektrïck Mann
Adrian T. Bell
Dj Floex

Sobota - 28. 5.
Koupaliště
10.30
čtyřka z bubnu
11.00-12.00
Šachy (výtvarně-taneční divadlo)
12.40-13.40
Timudej
14.20-15.20
Fleret
16.00-17.00
Dechitaki
17.40-18.40
Poletíme?
19.20-20.20
Skyline
21.00-22.00
Prago Union
22.40-23.40
Wohnout
0.20-1.20
Circus Problem
Pepé scéna
12.00-13.00
Sen pana Otty
13.30-14.30
Primary Resistance
15.10-16.10
Dalekko
16.50-17.50
Artificial life
18.30-19.30
Vellocet Roll
20.10-21.10
Konfront
21.50-22.50
The Conplications
23.30-00.30
Cruadalach
1.00-2.00
Ghost of You
2.30-3.30
Schodiště
Změna programu vyhrazena.
Vstupné: Předprodej 390 Kč, pátek 250 Kč, sobota 250 Kč, oba dny na místě 450 Kč
Předprodejní místa:
• Svitavy - Cestovní kancelář Redok Travel, Pod
Věží 4
• Litomyšl – kavárna Mandala, Smetanovo
nám. 129
• Polička – Trafika Heso, Riegrova 45, Divadelní klub, Vrchlického 53, Knihkupectví Martin
Dolejš Tyršova 174
• www.ticketstream.cz
Další informace najdete na www.rockoupani.cz
či na Facebooku.
Za DST
lulu
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Program RC MaTami
S teplým květnovým počasím
a touhou po čerstvém vzduchu
přichází malá změna v pravidelném programu centra. Odpolední
Klubík přesouváme na pondělní dopoledne s Hlídáčkem. Na červen jsme pro vás naplánovali výlet
do zoo Jihlava, informace k výletu níže, kapacita je
omezená, tak neváhejte a přihlaste se.
Pravidelný program
• Drobečci s Hankou
(pro rodiče s dětmi od 1 do 2 let)
každé úterý 9.00–12.00 hod.
• Hrátky s angličtinou s Lenkou
každé úterý 15.00 – 17.00 hod. (řízená aktivita potrvá od 15.30 do 16.00 hod.) Jedná se
o hudebně pohybovou aktivitu, při které si
děti formou písniček osvojí anglická slovíčka.
Aktivita není věkově omezená, vhodná obzvlášť
pro nejmenší.
• Klubík pro rodiče s dětmi
(pro rodiče, prarodiče, tety, strýce…)
Změna času a dne!
každé pondělí 9.00 – 12.00 hod.
• Kondiční a posilovací lekce s Danou
každou středu od 18.00 do 19.00 hod. v zrcadlovém salónku Gymnázia Polička
každý pátek a neděli od 18.50 do 19.50 hod. v RC
MaTami
• Drobci s Lídou
(pro rodiče, prarodiče, tety, strýce… s dětmi od
2 do 3 let)
každý čtvrtek 9.00–12.00 hod.
• Drobínci s Lídou
(pro rodiče, prarodiče s dětmi od 0 do 1 roku)
každý pátek 9.00–12.00 hod.
• Body and mind – „tělo a mysl“
Každý pátek od 17.40 do 18.40 hod. v RC
MaTami
Klidná tělesná cvičení, která vedou ke zlepšení
zdraví a rozvoji tělesné výkonnosti. Patří mezi
ně především Pilates, Joga, Body Balance, Port
de Bras, Strečink.
• Kondiční a posilovací lekce s Danou
Každou neděli od 18.50 do 19.50 hod. v RC
MaTami
Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí)
každé pondělí 8.00 – 12.00 hod.
každou středu 8.00 – 12.00 hod.
Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapacita 2 děti)
úterý 9.00 – 12.00 hod.
čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.
pátek 9.00 – 12.00 hod. (pouze děti do 1 roku)
Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
O vaši ratolest se postaráme ve vaší domácnosti
v odpolední i večerní době.
Cena je 90 Kč/hod.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky
profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“), popř. naši externí zaměstnanci.
Pro rezervaci a více informací volejte na tel.
724 921 384 nejlépe den předem, abyste si zajistili
volné místo.
Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
Poradna a klub pro těhotné
(Mgr. Lucie Přikrylová)
5. a 19. 5. (čtvrtek) od 17.00 do 19.00 hod.
Pro těhotné a jejich partnery. Informace nejen
z praxe, relaxační a pohybové aktivity, které
přispějí k většímu klidu a pohodě nastávajících
maminek.

Městská knihovna

Masáže pro maminky (v rámci Drobínků)
6. 5. (pátek) od 9.00 do 11.00 hod.
Masáže provádí žáci 3. ročníku oboru Rekondiční a sportovní masér ze SČMSD Polička, s. r. o.,
ceník k nahlédnutí v RC MaTami.
Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková)
7. 5. (sobota) od 13.00 do15.00 hod.
Vedení rodičů s nejmenšími dětmi ke zdravému
a současně správnému vývoji dítěte v
souladu s jeho přirozenými možnostmi psychomotorického vývoje.
Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)
9. 5. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
Předcházení problémů s řečí, vady řeči, nápravy.
Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová)
11. 5. (středa) od 13.30 do 15.30 hod.
Poskytne informace v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního
práva.
Pedagogická poradna (Mgr. Jana Bidmanová)
12. 5. (čtvrtek) od 14.00 do 16.00 hod.
Řešení výukových, výchovných a vztahových obtíží dětí a mládeže.
Laktační poradna (Lenka Tulisová)
17. 5. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod. d
Pomoc a podpora maminkám při kojení. Poskytnutí informací rodičům po porodu i v rámci profylaktické přípravy.
Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová)
26. 5. (čtvrtek v rámci Drobků) od 10.00 do
12.00 hod.
Řeší s rodiči prevenci a první pomoc, konzultuje
problémy

Čtvrtek 5. 5. – Čítárna
knihovny od 18.00 hod.
Rodina Lucemburků – část
II. – Přednáška Ivany Fridrichové Sýkorové
Kdo byli Lucemburkové?
Jak se dostali na trůn slavných Přemyslovců? Proč
byli tak úspěšní? Odpovědi nabídne přednáška
Ivany Fridrichové Sýkorové. Vstupné volné.

Výlet do zoo Jihlava
11. 6. 2016 (sobota)
Odjezd: v 8.30 hod. z ulice Hegerova
Cena: 180 Kč za osobu (cena zahrnuje pouze dopravu)
Podrobnější informace na www stránkách,
Facebooku či plakátech. Přihlašujte se na e-mail
prihlasse.matami@seznam.cz

Květnový tematický koutek – Cesta tam a zpátky
Počtení k výročí Poličské lokálky (nejen) o vlacích, železnicích, historii a vývoji dopravy.

Letní příměstský tábor
25.–29. 7. 2016
Pro děti na 1. stupni ZŠ (kapacita: 12 dětí)
Zázemí tábora je situováno do prostor MaTami,
centra pro rodinu (CBM), kam rodiče děti každý den
přivedou a zároveň si je vyzvednou. Připraveny jsou
všestranné aktivity zážitkové, tvořivé i sportovní.
Vše pod vedením zkušených vedoucích. V ceně je
zahrnut oběd, dopolední i odpolední svačina, pitný
režim, cestovné (při poznávacích aktivitách) a výtvarné potřeby. Bližší informace získáte na matami@email.cz či osobně v RC MaTami v době konání
aktivit.
Cena tábora: 1.300 Kč (členové 1.200 Kč) za týden
(Nevratnou zálohu ve výši 50% je nutno zaplatit do
konce května).
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky a cvičení,
Hrátky s angličtinou: 
40 Kč

(cena pro členy 30 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení

50 Kč (pro členy 45 Kč)
• Poradna a klub pro těhotné
50 Kč
• Odborné poradny
zdarma
(Informace o členství získáte od lektorek aktivit.)
„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny
z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí
MPSV“.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství
najdete na webových stránkách www. matami.webnode.cz Facebook stránka: MaTami, centrum pro
rodinu z.s.
Podporují nás: MPSV, Pardubický kraj, město
Polička, CBM

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

Středa 11. 5. – Divadelní klub od 19.00 hod.
Kaleidoskop Jana Rejžka
Večer se známým hudebním publicistou Janem
Rejžkem a jeho oblíbenou hudbou. Vstupné 40 Kč.
Úterý 17. 5. – Divadelní klub od 19.00 hod.
Rodinné LiStOVáNí – Gorila
a já (Frida Nilsson)
Nepořádná Gorila, adopce osmileté holčičky, příběh lásky a přátelství. To vše a ještě více
v květnovém LiStOVáNí pro děti i dospělé. Předprodej vstupenek v knihovně. Účinkují Gustav
Hašek, Pavla Drtinová a Věra Hollá. Vstupné
50 Kč/100 Kč.
Čtvrtek 19. 5. – Čítárna knihovny od 18.00 hod.
Rodina Lucemburků – část III. – Přednáška
Ivany Fridrichové Sýkorové
Třetí přednáška cyklu věnovaného Lucemburkům bude patřit dětem úspěšného krále, tedy poslední generaci panovnické rodiny. Vstupné volné.
Květnová výstava – 120 let Poličské lokálky
Výstava o historii naší železnice z let 1896 – 2016.

Poděkování pro
mistra Bělohlávka
Při příležitosti 70. narozenin šéfdirigenta České
filharmonie Jiřího Bělohlávka udělila Rada města
Poličky mistrovi pamětní list za dlouholetou propagaci díla Bohuslava Martinů u nás i v zahraničí.
List a drobné dárky mu osobně předala místostarostka Marie Kučerová a ředitelka Tylova domu
Alena Báčová v neděli 10. dubna v Praze. Poličská
delegace navštívila v tento den generální zkoušku
koncertu společného orchestru České filharmonie
a žáků ZUŠ v Rudolfinu. Koncert dirigoval pan Jiří
Bělohlávek. Po koncertu se pan dirigent setkal
s poličskými gratulanty.
Jiří Bělohlávek naposledy vystoupil v Poličce
v květnu minulého roku na závěrečném koncertu
Martinů festu. Budeme rádi, pokud pana šéfdirigenta v Poličce opět přivítáme, a to nejlépe již
v příštím roce, kdy oslavíme 20. ročník tohoto
festivalu.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města
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Tvůrce tvoří
tvůrce

Poličská setkání

Svatojosefská jednota Polička, člen České
křesťanské akademie, vás zve na přednášku
P. Mgr. Marka Orko Váchy, PhD. „Tvůrce tvoří
tvůrce“.
Cokoli Bůh v příběhu o stvoření v šesti dnech
stvoří, tomu dá nějaký úkol. Klenba, země, zelené
rostliny i vody dostávají vždy do vínku i kus stvořitelského charismatu. Bůh netvoří mramorové
sochy, jakkoli by byly krásné. Tvůrce tvoří tvůrce. Zadáním člověka je být obrazem Božím a jeho
úkolem nic menšího, než ruku v ruce s Bohem dokončovat stvoření světa. Otázka „kdo je člověk“ je
dnes palčivější než kdy jindy. Židovsko–křesťanská tradice staví člověka velmi vysoko – jako obraz
Boží, jako chrám Ducha svatého.
Autor přednášky je známý biolog a teolog, přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty UK v Praze.
Pátek 6. 5. v 19.00 hod.
ve spolkovém domě Jordán.

Posledního březnového dne se členové správní
a dozorčí rady Nadace Bohuslava Martinů, její ředitel a ekonom vydali do Poličky, známého rodiště
skladatele na českomoravském pomezí. Iniciátorem cesty byl předseda prof. Jiří Hlaváč, neboť je
zastáncem myšlenky, že se lidé mají scházet a spolu hovořit. Hned po příjezdu do města navštívili
Městský úřad a rozprávěli se starostou Jaroslavem Martinů, jak příznačné jméno! Vyposlechli
od něho a všech zúčastněných zajímavé informace
o jejich návštěvě ve Švýcarsku, mj. na Schönenbergu, původním místě, kde byl náš skladatel pohřben.
Mluvilo se pracovně o současnosti, o potřebách
Poličky, o kultuře a umění. Krásné město i vlastní
budova úřadu a její interiér zaujaly pohostinnou
atmosférou a přátelskými lidmi. Zrovna tak se
zúčastnění setkali v Centru Bohuslava Martinů se
současným vedením muzea a jeho pracovníky, kteří se jim příkladně věnovali. Potěšili se opět stálou

expozicí ze života a díla Martinů, poseděli ve třídě
školy, kde se kdysi jako dítě vzdělával, dozvěděli
se nové poznatky o původním náhrobku rodičů
a sourozenců Martinů v zahradním atriu. Nemohli opomenout pietně postát na hřbitově u místa
posledního odpočinku skladatele a jeho statečné
choti Charlotte.
Vydařená návštěva u Poličských byla nejen obohacující vzpomínkou na světoznámou osobnost,
ale i událostí, která směřuje k další užitečné spolupráci. Návštěva se těší nejpozději za rok zase
na shledání, a to pak vystoupá do skladatelovy
rodné světničky na věži sv. Jakuba. Rozhlédne se
kolem s patřičným nadhledem a symbolicky pronese slova připomínající kantátu Otvírání studánek, kterou letos citoval v pamětní knize v muzeu
prof. Hlaváč: „Jsme doma…“
Stanislava Střelcová

Aby nebyl
nikdo sám
Vážení důchodci, členové MO SDČR. Jarní
sluníčko a teplo nás již vytáhlo z našich domovů a výbor MO SDČR již připravuje a organizuje další krásné akce pro naše členy. Co nás čeká
v květnu? Tak hezky postupně. Druhého května
a potom 16. května plánujeme tradiční kondiční
vycházky na přehradu. Sraz účastníků vždy v 9
hod. u prodejny na Berlíně. Garantem akce je
Jana Krejsa.
Dále bych vás chtěl pozvat na tradiční pietní
akt na centrální hřbitov, kde položíme květiny
a uctíme památku našich osvoboditelů. Akce začíná 8. května ve 14 hod.
Na 12. května je připravena květnová vycházka
kolem Pusté Rybné. Odjezd linkovým autobusem
od Tylova domu v 10.35 hod. Garantem akce je
Slávek Koráb. 19. května odjíždí zájezd do Kroměříže v 7 hod. od gymnázia. Garantem akce je
Iva Červená. V úterý 24. 5. začínají ve 14 hod. na
poličském stadionu II. sportovní hry důchodců
ve známých netradičních disciplínách. A konečně 30. května v 7 hod. odjíždíme z autobusového
nádraží na ozdravný pobyt do Velkého Mederu
na Slovensko.
V červnu plánujeme 23. 6. v 9 hod. od gymnázia autobusový zájezd do Štarková a Daňkovic.
Garantem akce je Věra Fialová. Spoluúčast je
50 Kč.
O naše zájezdy je velký zájem, proto se hlaste
předem a včas zaplaťte u garantů zájezdů. Mějte
se všichni v květnu pohádkově.
Ivan Chudý

Před gobelínem s městem Poličkou stojí zleva:
David Junek (zastupující ředitel muzea), starosta Jaroslav Martinů, doc. Monika Holá
(muzikoložka muzea); Dr. Stanislava Střelcová, Dr. Kateřina Maýrová, za nimi prof. Jiří Hlaváč
(předseda NBM), prof. Ivan Štraus, prof. Václav Riedlbauch (ředitel NBM), Mgr. Michal Novenko,
prof. Ivo Medek, Dr. Ivan Ruml, Ing. Jiří Černík, Dr. Ludvík Kašpárek

Český den
proti rakovině
Dvacátý ročník celorepublikové kampaně, zaštítěné Ligou proti rakovině, proběhne ve středu 11. května. V Poličce sbírku organizuje zdejší
pobočka svitavského klubu AREA ve spolupráci
s mateřským centrem MaTami z. s. a místní obchodní školou. Typický kvítek měsíčku lékařského
symbolizuje letos výzkum, prevenci a terapii onemocnění prsu.
Poděkování patří organizátorům a spolupracovníkům, všem, kdo podporu vyjádří zakoupením
kytičky. Děkujeme.
-zk-
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Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... květen 2016

1. 5.
2. 5.
3. 5.
4. 5.
5. 5.

6. 5.

7. 5.

8. 5.
9. 5.
11. 5.

12. 5.
13. 5.
14. 5.

15. 5.
16. 5.
17. 5.

18. 5.

#

19. 5.

Čas
16.00
18.00
19.00
13.30
14.00
17.00
17.00
18.00

Název akce – popis
Kniha džunglí – velkofilm pro děti
Kniha džunglí – kniha Rudyarda Kiplinga ve 3D projekci
Ani ve snu! – překážky jsou jen od toho, aby se překonávaly
Šikovné ručičky
Cestovatelské odpoledne
Koncert nejlepších účastníků přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů 2016
Poradna a klub pro těhotné
Rodina Lucemburků – část II. – Příběh rodu Lucemburků
v další přednášce o nejstarších dějinách lidstva.
19.00 NÁŠ MARTINŮ: Pojďme na Martinů fest 2016
9.00 Masáže pro maminky
19.00 Tvůrce tvoří tvůrce – přednáška P. Mgr. Marka Orko Váchy, PhD.
20.00 NIL (acoustic) + Zdeněk Bína + Citizen 37
– Kapela NIL u příležitosti vydání akustické desky vyráží na turné!
13.00 Poradna psychomotorického vývoje
14.00 Vernisáž: MĚSTOSVĚT – Město a jeho svět v ilustraci pro děti
14.30 Michal je kvítko! – představení pro děti s Michalem Nesvadbou
20.00 Jazzové setkání – Janice Harrington (USA) – zpěv,
Hal Tsuchida (Japonsko) – klávesy, Tomáš Hobzek (CZ) – bicí
17.30 Zahájení Martinů festu 2016 – Pietní akt u hrobu / Smetanovo trio
16.00 Logopedická poradna
19.00 Kolonie – je rok 1973, v čele Chile stojí levicový prezident…
10.00 Kung Fu Panda 3 – filmové představení pro mateřské školky
13.30 Právní poradna
14.00 Den matek – besídka
16.00 Kurz efektivního rodičovství
19.00 Kaleidoskop Jana Rejžka – Známý hudební publicista opět v Poličce
19.00 Captain America: Občanská válka 3D
14.00 Pedagogická poradna
21.00 Just the DNB – DJs: Baker, Out – oN, Eski & some guest
10.00 Férová snídaně v Poličce
14.00 Vernisáž: Poznávej se!
14.00 II. Poličská RC Rally Show
16.00 Kristýna Erbenová – Soukromá území – vernisáž
20.00 Vladimír Merta + J. Hrubý + O. Fencl a Hromosvod
– Známý písničkář Vladimír Merta s muzikanty první třídy
18.00 Vera Beikircher & Alban Beikircher – koncert v rámci Martinů festu 2016
18.00 Angry Birds ve filmu – animovaná pohádka pro děti
17.00 Laktační poradna
18.00 Koncert pro housle a klavír: Ivan Ženatý – housle, Sandra Shapiro – klavír
19.00 Rodinné LiStOVáNí – Gorila a já – Příběh o přátelství osmileté Jonny
a nepořádné čtenářky Gorily v Listování pro děti i dospělé.
19.00 Radůza – koncert známé české písničkářky
8.00 Otevřená vrata – prohlídka domu s výstavou děl lidí s duševním onemocněním
po roce od jeho otevření
16.00 Kurz efektivního rodičovství
20.15 Frankenstein – živý přenos baletu z Královského baletu Londýn
14.00 Zootropolis: Město zvířat – animovaná pohádka pro děti ze školních družin
17.00 Poradna a klub pro těhotné
18.00 Rodina Lucemburků – část III. – Třetí přednáška cyklu věnovaného Lucemburkům.

Místo konání
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
DPS Penzion – pracovní místnost
DPS Penzion – jídelna
Tylův dům, velký sál
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
ZUŠ B. M. Polička, Tylův dům
www.zusbmpolicka.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz

Městská knihovna
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Dům Jordán

Městská knihovna Polička
Spolek Náš Martinů
MaTami z.s.
Svatojosefská jednota Polička

www.knihovna.policka.org
www.cbmpolicka.cz
www.matami.webnode.cz
www.jordanpolicka.cz

Divadelní Klub
Centrum Bohuslava Martinů
Městská galerie
Tylův dům

Divadelní spolek Tyl
MaTami z.s.
Centrum Bohuslava Martinů
Pragokoncert

www.divadelniklub.cz
www.matami.webnode.cz
www.cbmpolicka.cz
www.tyluvdum.cz

Divadelní Klub
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion – jídelna
Městská knihovna Polička
Divadelní Klub
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní Klub
Park u hradeb
Centrum Bohuslava Martinů
Dopravní hřiště
Galerie Kabinet Chaos

Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
MaTami z.s.
Tylův dům
Tylův dům
MaTami z.s.
DPS Penzion Polička
MaTami z.s.
Městská knihovna Polička
Tylův dům
MaTami z.s.
Divadelní spolek Tyl
Na Zemi
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika Polička
Galerie Kabinet Chaos

www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.dpspolicka.cz
www.matami.webnode.cz
www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.divadelniklub.cz
www.ferovasnidane.cz
www.cbmpolicka.cz
www.mozaika-policka.cz
verbrom@gmail.com

Divadelní Klub
Tylův dům
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
Tylův dům
MaTami z.s.
Spolek Náš Martinů

www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.cbmpolicka.cz

Divadelní Klub
Tylův dům

Městská knihovna Polička
Tylův dům

www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz

Charitní dům III.
Městská knihovna Polička
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Městská knihovna

Oblastní charita Polička
MaTami z.s.
Tylův dům
Tylův dům
MaTami z.s.
Městská knihovna Polička

www.policka.charita.cz
www.matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.knihovna.policka.org

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

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... květen 2016

22. 5.
23. 5.
25. 5.
26. 5.

29. 5.
30. 5.
31. 5.
4. 6.
5. 6.

Čas Název akce – popis
9.00 120 let železnice Svitavy – Polička – Po celý den jízdy historických vlaků,
swingová skupina Tataband, vítání vlaku v 10:05
18.00 Kvarteto Martinů – koncert v rámci Martinů festu 2016
19.00 Vrátila se jednou v noci – divadelní představení v rámci Divadel. abonen. cyklu
13.30 Šikovné ručičky
19.00 Svátek matek – romantická komedie
10.00 Zdravotní poradna
14.00 Narozeninové zpívání
17.00 Závěrečné představení tanečního oboru ZUŠ B. Martinů Polička
18.00 Komorní filharmone Pardubice – závěr Martinů festu 2016
19.00 X-Men: Apokalypsa – 3D fantasy
15.30 Přenáška Mgr. et Mgr. Pavly Koucké – Jak zvyšovat psychickou odolnost dětí
19.00 Čas pro neobyčejné zážitky
19.00 Čas pro neobyčejné zážitky – Cesta kolem světa
13.30 Dětský den

1. 5. – 31. 5.
3. 5. – 5. 5.
7. 5. – 28. 8.
8. 5. – 31. 5.
14. 5. – 31. 8.
27. 5. – 28. 5.

Název akce – popis
120 let Poličské lokálky – Výstava o historii naší železnice z let 1896 – 2016.
Mládí a Bohuslav Martinů – celostátní soutěžní přehlídka
Vernisáž: MĚSTOSVĚT – Město a jeho svět v ilustraci pro děti
Výstava „Martinů fest v letech“ – průřez všemi ročníky festivalu
Vernisáž: Poznávej se!
Rockoupáni

Obec Lubná a bonsai klub Skalka pořádají
výstavu bonsají

Bonsai 2016
28. 5.–29. 5.

Penzion u Roušarů, Lubná u Poličky
Sobota 28. 5. 10-19 hod.,
neděle 29. 5. 8-17 hod.
Ukázka tvarování 29. 5. 9.30 hod.,
výtvarné kamenné prvky
Prodej: bonsají, keramiky, okrasných rostlin,
literatury
Vstupné 30 Kč, děti do 15 let zdarma
Info: bkskalka@seznam.cz
ZO ČSCH Polička pořádá

Jarní výstavu
králíků, drůbeže a holubů spojenou s expozicí
Českého strakáče
7. a 8. května
v chovatelském areálu „Pod Pivovarem“
Výstava bude otevřena pro veřejnost:
7. 5. od 12 do 17 hodin
8. 5. od 9 do 15 hodin

Místo konání

Pořadatel akce

Kontakt, informace, rezervace

Železniční stanice Polička
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion – pracovní místnost
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion – jídelna
Tylův dům, velký sál
kostel sv. Jakuba
Kino Tylův dům
Dům Jordán
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika

Městská knihovna Polička
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Tylův dům
MaTami z.s.
DPS Penzion Polička
ZUŠ B. M. Polička, Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Oblastní charita Polička
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička

Místo konání
Městská knihovna
Tylův dům, velký i malý sál
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Koupaliště

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
ZUŠ B. M. Polička, Tylův dům
www.zusbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz

www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.dpspolicka.cz
www.zusbmpolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.policka.charita.cz
www.cbmpolicka.cz
www.mozaika-policka.cz
www.mozaika-policka.cz

POKUK
Pro organizátory kulturních a vzdělávacích akcí
se chystá novinka, na kterou jsme se zeptali jednoho z hlavních iniciátorů Petra Erbese.
Co je POKUK a proč vznikl?
POKUK je další pokus o tvorbu POličského KUlturního Kalendáře. Původně se měl jmenovat POličský KAlendář AKcí, ale na úvodní schůzce byl
tento název zamítnut… Měl by to být takový pomocník pro pořadatele akcí, aby věděli, zdali se ta
jejich nebude s nějakou jinou křížit… tanou mi na
mysli například dva koncerty vážné hudby v jeden
okamžik, povídání o buddhismu na jednom místě a zároveň sitarový koncert v ten samý čas jinde.
Také by ale měl být POKUK jakýmsi informačním
centrem pro kultury milovné lidi, kteří mají chuť
někam zajít.
Kde všude se s ním budou moci občané Poličky
setkat?
Tak předně v Jitřence, která bude využívat pokukovská data, dále na webu www.pokuk.policka.org,
na stránkách města, v IC Polička a na stránkách
některých organizací, které budou data z POKUKu „vycucávat“ do svých kalendářů. Zřejmě bude
sloužit i jako podklad pro jakousi krajskou databázi a čert ví, kde všude se ještě zapsaná data budou
zjevovat…
Co budou muset udělat organizátoři, aby se jejich akce v POKUku objevila?

Je třeba se nahlásit u Martina Mareše (pokuk-admin@policka.biz), autora celého webu, který zadá
každému přístupové údaje a pak tradá na zapisování. Vážní zájemci mohou přijít na takový seznamovací kurz, který se uskuteční v červnu v počítačové
učebně. Přesný termín zveřejníme v červnové Jitřence.
Co říci závěrem?
Že už se těším, až budu dopředu vědět, co se kdy
kde děje. Také bych chtěl za nás všechny poděkovat
vedení města, redakci Jitřenky a všem, kteří jsou
ochotni se zapojit - od Tylova domu přes ZUŠku až
třeba po Oblastní charitu Polička…
Za Jitřenku dodejme, že už nyní běží POKUK
v testovacím provozu a zájemci mohou svoje akce
přidávat po registraci už nyní. Všechny přispěvatele do kalendáře KAM v Poličce pozveme na školení
práce s POKUKem e-mailem hned, jak budeme mít
potvrzený termín. Předpokládáme, že informace
o akcích do červencové Jitřenky si zadáte během
školení a my si je do kalendáře KAM v Poličce
stáhneme už z POKUKu. Nebudete je tedy posílat
tabulkou, jako doposud. A kromě toho, že vyjdou
v Jitřence, budou dostupné i na dalších místech na
internetu tak, jak pravil Petr výše.
-IJ-

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

#

21. 5.

Květen v Galerii Kabinet Chaos
Kristýna Erbenová – Soukromá území
Vernisáž v sobotu 14. 5. od 16 hod.
Mladá fotografka, absolventka Institutu tvůrčí
fotografie Slezské univerzity v Opavě, Kristýna
Erbenová představí soubor fotografií s názvem
Soukromá území. Ta jsou vždy intimní a jemná.
Místa důležitá a viditelná hlavně pro jejich „majitele“. Mají velkou výhodu - může si je totiž obsadit
kdokoliv, kdykoliv a na jak dlouho chce.
Niterná interpretace prožitku a jeho projekce na
diváka. Kristýna tak důsledně prokračuje ve vlastní hlubinné terapii, ve vhledu do obecně vnímané
skutečnosti a za ni.
„Mým hlavním tématem je člověk a krajina a člověk v krajině. Být sám, uvnitř sebe. Momenty, které nás vedou k hlubšímu prožití místa a prostoru
kolem nás i sebe sama, hledám klid, ale zároveň
napětí. Atmosféru a pocit z místa, ale také to, jak
daná situace nebo člověk na toto místo reaguje
a jak ho přetváří.“
Pro tvorbu Kristýny Erbenové, již budou reprezentovat fotografie z cyklů Soukromá území, jsou
typické krajinné motivy, ale i figurální zaměření.
Svá místa, objekty i osoby trpělivě pozoruje a zachycuje rozhodující momenty jejich vnitřního nastavení a souznění s okolním prostorem.
Krajiny v souboru Soukromá území Kristýny
Erbenové zvou k putování. Nevíme, kdy se vydáme
na cestu a kde skončíme. Není důležité, kde jsme.
Je to stále jeden a tentýž klidný svět. „Fotím různé

lidi a místa, ale vlastně nejde o konkrétní osudy,
ale o stále stejný příběh. O jednotlivé životní kapitoly, které známe všichni. Říkám tomu bezčasí
a bezprostor.“
Když se do nich ponoříte, jsou fotografie svou výpovědí opravdu silné, a to i přesto, že jsou vlastně
velmi jemné, křehké a poetické. Autorka potvrzuje,
že má dar nacházet poetické obrazy na zdánlivě
nudných místech a svébytným vizuálním jazykem
je s pokorou posílat dál divákovi. Kristýniny fotografie jsou básně, ke kterým si musí najít cestu divák sám a to v jejím případě vůbec není těžké.
V předešlé práci, ve které paralelně pokračuje,
fotila svá místa a osoby ve svitu měsíce v úplňku,
toto zvláštní tajemné osvětlení dodává jejím fotografiím hloubku a magičnost.
Na setkání s Kristýnou i s vámi se těší za spolek
Planeta Chaos, který zaštituje celoroční provoz Galerie Kabinet Chaos,
MgA. Veronika Šrek Bromová.
Celoroční program Galerie Kabinet Chaos je
částečně hrazen z grantů na kulturu města Poličky
a Ministerstva kultury ČR.
Otevřeno je vždy v den vernisáže a v neděli mezi
13-18 h, nebo po domluvě na e-mailu, verbrom@
gmail.com nebo mobilu 602 315 215. Galerie se
nachází v krásném přírodním prostředí usedlosti
Chaos, 4 km od Poličky ve Stříteži, 14 km od Litomyšle.

Na moment Momentum 2016
Festival Momentum - Dny mladého divadla - začal už ve čtvrtek 17. 3. večer. Ideální příležitost dát
si jedno pivko, kdyby ovšem člověk nešel další den
do školy a nepsal čtvrtletku z matiky. Festival divadla jsem tedy odstartovala s džusem v ruce.
Hned prvním představením - one woman show
Vanilková džungle - nasadila vysoko laťku strhujícím výkonem Diana Toniková. Divadlo o obyčejné
mladé dívce, v neobyčejném prostředí dospívání,
v zlomových životních situacích. Chvílemi se člověk
smál, někdy se pozastavoval nad jednáním postav,
chvílemi byl dojat. Po závěrečném potlesku jsem
byla přesvědčena, že tento víkend bude stát za to.
Páteční večer jsem zahájila kávou na povzbuzení.
Ale už po několika minutách sledování dvojice Dva-

Ja jsem věděla, že kafe bylo zbytečné. Mnohem víc
mě totiž nakoply výkony dvou mladých urostlých
chlapíků, kteří svým tancem šli až za hranice možností lidského těla. Jejich výkony byly famózní - jako
tanečnice jsem z nich byla nadšená. Následovaly
etudky z třídenního workshopu, kterého se účastnili studenti poličského gymnázia, což také přilákalo velké množství gympláků. Workshop byl velmi
úspěšný, jeho účastníci svými výkony přesvědčili
publikum o talentu a chuti zkoušet nové věci. Večer
pokračoval druhým představením skupiny DvaJa,
tentokrát v podání pouze jednoho tanečníka. Druhého totiž nahradil stůl. To, co performer dokázal,
bylo dech beroucí, neuvěřitelné, nedokážu jeho pohyby popsat slovy. Následovalo improvizované vystoupení mladých studentů, při kterém se pobavili
nejen diváci, ale i účinkující. Po krátké pauze přišlo
na řadu představení Nekroshow skupiny KLIKA divadlo plné hlíny a masek. Z reakcí ostatních diváků jsem zjistila, že si každý vyložil děj jinak. V tom
ale naopak vidím kouzlo představení. Celý večer
zakončil film Unified Estonia.
V sobotu už vydrželi jen ti nejsilnější. Naštěstí
jsem byla mezi nimi. Večer odstartoval Gilgameš
- studentská režijní práce tradičního příběhu v netradičním podání a uskupení herců. Zvláště bych
vyzvedla výkon herce v hlavní roli, vozíčkáře, který
se nevzdal jak na divadelních prknech, tak ve svém
soukromém životě.
Festival zakončil film Furiant, který nás zanesl
do doby života dramatika Ladislava Stroupežnického. Upozorňuji, že to, co ukázal divákům film, nenajdete v žádných učebnicích literatury!
Celý festival byl doprovázen interaktivní počítačovou hrou Fate and remote control. Ta vznikla
v rámci projektu, který zkoumá proměnu vztahu
člověka k člověku při hře akčních počítačových her.
Velká účast, kladné ohlasy.
Co říci závěrem? Asi by se hodilo šampaňské na
oslavu velmi úspěšného ročníku, za který patří obrovský dík všem pořadatelům a účastníkům festivalu. A určitě nelžu, když řeknu, že se poličští diváci
budou těšit na další ročníky Momenta.
Veronika D.
studentka poličského gymnázia

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

Ptejte se,
odpovíme
Příštím hostem Zdravotně sociální komise
(ZSK) bude Mgr. Dita Bomberová, ředitelka Speciální základní školy Bystré. I vy byste rádi položili
Mgr. Bomberové otázku související se Základní
školou Bystré, jež má odloučené pracoviště i v Poličce? Zeptáme se za vás. Svůj jasně a slušně (podpis vítán) formulovaný dotaz zašlete do 12. 5. na
e-mailovou adresu zsk@policka.org nebo doručte (v obálce označené „ZSK“) do podatelny MěÚ
v Poličce. Požádáme Mgr. Bomberovou o odpovědi,
které zveřejníme v nějaké příští Jitřence. Děkujeme za váš zájem!
Petr Šimon, předseda ZSK

Projekt EDiDaV
Pravidelně vás na stránkách Jitřenky informujeme o projektu, který probíhá na našem gymnáziu v rámci programu Erasmus+. Jeho cílem je
poskytnutí možnosti absolvovat dlouhodobější
metodické kurzy v zahraničí pro učitele jazykových i nejazykových předmětů. Snažíme se jednak
o vylepšení kompetencí a metodiky učitelů cizích
jazyků, ale také o možnost vylepšení výuky odborných předmětů metodou CLIL (obohacení některých aktivit cizím jazykem). Projekt je dvouletý
a pomalu se nám začíná dostávat ke své první polovině. Prozatím proběhly dva z pěti plánovaných
výjezdů a jeden je naplánován na konec tohoto
školního roku.
Poslední absolvovanou akcí byl metodologický
kurz CLIL ve výuce přírodovědných předmětů.
Dvoutýdenní vzdělávací akce proběhla v Exeteru
(International Project Centre Ltd.). Tento kurz,
který jsem absolvoval, byl velmi prakticky zaměřený. Samotné hodiny probíhaly denně od 9 do 16
a byly doplněny i o poznávací exkurze. Ve skupině
nás bylo pouze pět, takže vše probíhalo velmi individuálně a intenzivně. Lektorkou byla zkušená
učitelka, která prošla všemi stupni škol a nyní se
zabývá vzděláváním a testováním učitelů. Její zkušenosti se projevily nejenom ve velké škále metod,
které nám nabízela, ale také v praktických zkušenostech a úskalích, které jednotlivé přístupy mají.
Poměrně hodně času jsme věnovali také možnostem využívání moderních IT technologií ve výuce.
Doufám, že množství nových metod, které jsme
probrali a vyzkoušeli, budou brzy obohacením
i pro žáky naší školy.
Pokud se podíváme na zkušenosti učitelů, kteří podobné programy absolvovali (nejen v rámci
programu Erasmus+), je společným jmenovatelem
vysoká spokojenost s úrovní i dopadem kurzů na
jejich praxi.
Petr Tišl, Gymnázium Polička

Ukliďme Česko
V sobotu 16. dubna sedm obyvatel Sídliště Hegerova posbíralo odpadky na přilehlé louce a v lesíku
za vodárnou na Hegerce. Tímto jim chci poděkovat. Hájek za vodárnou je krásný kousek divoké
přírody, který poskytuje jedinečný úkryt a domov
množství ptáků a drobných živočichů. Děkuji i za
ně.
Marie Staňková
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Zprávy z Masarykovy školy

Erasmák v přírodě
Duben byl pro mě ve znamení cestování za holandskou přírodou. Prvním místem, které jsem si nemohla nechat ujít, byl známý rozkvetlý květinový park
Keukenhof, který je otevřen pouze 6 týdnů v roce.
Musím na rovinu přiznat, že nejsem žádný zahradník ani biolog, a mé znalosti různých odrůd květin
skončily s hodinami biologie na poličském gymnáziu. Zůstalo mi jen pár základních znalostí. To mě od
výletu neodradilo a o Velikonocích jsme tedy sbalili
svačiny a vyrazili. Prvním překvapením bylo již parkoviště, kde zhruba každých 50 metrů stála osoba
v reflexní vestě a přijíždějící řidiče navigovala tak,
aby se předešlo zmatkům. Důvod jsem pochopila
ve chvíli, kdy jsem uviděla celé obrovské parkoviště, kde se nacházelo nespočet řad aut a autobusů
nejrůznějších národností. Po zaplacení vstupného
jsme mohli vstoupit. Pro bližší představu o parku
Keukenhof je nutné zmínit, že je to 32 hektarů velká
zahrada, na které kvete až 7 milionů květů, můžete
vidět mlýn i nakrmit kozy a ovce. Pro milovníky zahrádek a skanzenů je to správné místo na víkendový
výlet. V mém případě jsem byla zaskočena všudypřítomnou češtinou, od které jsem si za posledních pár
měsíců odvykla, a šusťákovými soupravami, které
jsou do dálkových autobusů určitě pohodlným oděvem. Jen co jsme se rozkoukali, že jsme daleko pod
věkovým průměrem návštěvníků, tak jsme potkali
známé poličské výletníky, kteří si tento výlet také
nemohli nechat ujít. Není ani nutné zmiňovat klišé,
jak je svět malý, když lze toto místo navštívit i s poličskou cestovní kanceláří…
Druhým místem, kam jsem v dubnu vyrazila poznávat přírodní poklady, byl Národní park Hoge Veluwe. Přestože moje očekávání po parku Keukenhof
nebyla nijak vysoká, tento přírodní klenot byl pro
mne i kolegyni Slovenku lehkým zklamáním. Pravdou zůstává, že překonat slovenské Tatry či mně
blízkou Vysočinu není lehký úkol. Vlastně se jedná
o rezervaci, kam po zaplacení vstupného, můžete
vjet autem nebo si zapůjčit jedno z 1500 kol a prozkoumat tento národní park s větrem ve vlasech.
Proč tedy zklamání? Nejdivočejší příroda v národním parku zahrnuje les a pole s rybníčkem.
Co se Holanďanům nedá upřít, je jejich snaha proměnit místa, která by normálně moc lidí nepřilákala,
v ráje víkendových výletů nebo pikniků. Nejen kvůli
obrovskému zázemí s restauracemi a kavárnami, ve
kterých se někdy cítíte jako v jídelně a jindy jako
u někoho doma v obývacím pokoji, máte z výletu příjemný pocit. A vlastně, proč ne…
-Bára-

Dětská scéna – recitace
Recitace je typ ústního přednášení, které má být výstižné
a má vykazovat autorovy myšlenky, které přednáší recitátor.
Musí tedy zákonitě textu porozumět, rozčlenit ho na části a tlumočit myšlenky
textu, potažmo autora.
Promlouvá k posluchačům, jeho hlas musí být
přiměřený a slyšitelný, důležitou roli hraje i oblečení, mimika a gestikulace přednášejícího.
Recitování není věc jednoduchá, zkuste si sami
před publikem přednést text básně, či prózy tak,
abyste svou výpovědí zaujali posluchače, potlačily
vnitřní nepříjemné pocity a zkrotily trému.
Dětská scéna je jedna z příležitostí, kdy si žáci
mohou vyzkoušet své umění práce a interpretace
s textem. Je to sice soutěž, ale více než o umístění
jde o dobrý pocit předvést na jevišti, co umím, dát
druhým kousek sebe, navodit příjemnou atmosféru, přimět posluchače k zamyšlení se nad textem
a možná ho i vhodně nasměrovat do knihovny nebo
knihkupectví. Probudit v něm lásku k literatuře.
V letošním roce pořádala Masarykova základní
škola Polička oblastní kolo této soutěže. V rámci
školních kol nebylo jednoduché vybrat z 98 recitátorů postupující, neboť byli velmi dobře připraveni.
V oblastním kole soutěžilo 68 recitátorů z 5 základních škol a gymnázia. Ti nejlepší postoupili do
okresního kola.
Za oblast Poličsko do krajského kola postoupili
dva žáci, a to z Masarykovy základní školy. Lukáš
Hradecký za svoji interpretaci bajky o lišce a hlemýždi a Aneta Mlynářová za pohádku o Popelce.
Zdatně sekundoval i Štěpán Krejčí s panem Kazisvětem. Nejvíce jsme zabodovali v Ceně laskavého diváka, kdy 4 naši žáci tuto cenu obdrželi: Vanda Klusoňová, Aneta Mlynářová, Aneta Soukalová
a Štěpán Krejčí.
V dubnu se naši recitátoři zúčastnili krajského
kola přehlídky v Pardubicích. Oba dostali účastnické diplomy a Aneta přivezla Čestné uznání. Dlužno
dodat, že nás jako svitavský okres doslova převálcovala Chrudim a Ústí nad Orlicí, jak je patrno
z výsledkové listiny.
Svitavská čtečka
0. kolo literární soutěže pořádala knihovna ve
Svitavách, a to jako protipól olympiády z českého
jazyka. Strávené dopoledne bylo velmi milé, vznikla krásná literární díla. Všichni byli vzorně připraveni. Putovní pohár získala - ZŠ Jevíčko. Naše
želízko v ohni Eliška Soukalová, pilná čtenářka,
obsadila 13. místo. Elišce patří poděkování. Soutěžící měli za úkol vymyslet i haiku. Podařené haiku:
Teď soutěž běží.
Třesu se jak osika,
Píšu jen stěží.
Dne 23. března se naši žáci zúčastnili okresního
kola fyzikální olympiády. V kategorii 8. tříd vybojoval vynikající místo Martin Kysilka 8. A – 2. místo. Mezi deváťáky byl na 4. místě Marek Dittrich
9. A.
Po zveřejněných výsledcích okresního kola Matematického klokana jsme opět zajásali. V kategorii
Benjamin 2. místo Jáchym Tengler 6. A, 6. místo
Lucie Popelková 7. A, 8. místo v kategorii Kadet
Daniel Vomáčka 9. A.
Na škole proběhla i Pythagoriáda, kde nejvíce
zabodovali Tereza Tutková 8. A, Lucie Popelková
7. A a Michal Jílek 6. A.
Dne 18. 4. proběhlo na škole první kolo přijímacích zkoušek do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, druhé kolo je
naplánováno na 4. 5.
I sportem žije naše škola
Okresní soutěž ve volejbale hostilo nejprve poličské gymnázium, a to ve středu 6. 4. v kategorii 8. –
9. tříd chlapců a dívek. Naši chlapci nevolejbalisté
předvedli velmi bojovný výkon, i když 2 x nešťast-
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ně prohráli v tiebreaku. Dokonce jako jediní jsme
potrápili pozdější vítěze ze svitavského gymnázia.
Děvčata na tom byla o poznání lépe, v základu sice
nehrály jen volejbalistky z místního oddílu, přesto držely prim. Zápasy byly velmi vyrovnané, nakonec se ukázalo, že rozhodující byl hned 1. zápas
s Dolním Újezdem, který jsme 1:2 prohrály. Celkové druhé místo.
Soutěž volejbal 3 + 3 (tři chlapci a tři dívky) hrála hned 4 družstva. Nejvyrovnanější výkony předvedla 9. A, 9. B skončila na druhém místě a třetí
místo obsadila 7. A. Své umění si poměříme s týmy
kraje 4. 5.
Také florbalisté přivezli z tradičního turnaje
v Lubné 3. místo.
V pátek 8. 4. žáci 9. ročníků vyjeli na exkurzi
do Prahy. Navštívili Poslaneckou sněmovnu ČR
a Hrad. Při procházce Starým Městem a Malou
Stranou si prohlédli další pamětihodnosti a kulturní památky Prahy.
V rámci preventivních programů nejvíce zaujali: Prevence pohlavních chorob a Jak se nestat závislákem a Kyberšikana.
Společný projekt 9. B s I. stupněm, Šetříme přírodu, měl též velký úspěch.
Žáky čeká školní soutěž ve zpěvu, cestovatelské
besedy s Pavlem Jonešem a pokračování programů
finanční gramotnosti.
Mgr. Ludmila Haraštová

Důchodci se hřáli
v teplé vodě
Ráno v úterý 12. dubna vyrazily z Poličky dva
autobusy se členy městské organizace Českého
svazu důchodců směrem Jeseníky. Konkrétním
cílem jejich zájezdu byly teplé prameny ve Velkých
Losinách, které prospívají nejen pacientům z tuzemska - vzhledem k jejich léčebným účinkům přijíždějí i hosté ze zahraničí. (Tady musím připojit
osobní poznámku. Pobýval jsem v Losinách před
léty několikrát i já, ale přiznám se, že teď jsem
nepoznával ani známá místa, tak se lázeňský areál proměnil – básník by řekl, že se oděl do krásy.
Ocenění zaslouží jak zahradníci, pečující i rozsáhlý park, tak i architekti).
Naši důchodci zamířili do nového velikánského
pavilónu kde je k dispozici několik bazénů s různě
teplou a hlubokou vodou, rozličnými „chrliči vody“
odspodu i shora, velkou skluzavkou a s mnoha
procedurami (masáže, sauny aj.) V tomto teplém
ráji se důchodci hřáli a bavili téměř pět hodin, aby
kolem 16. hodiny vyrazili na zpáteční cestu.
Hlavním tématem debat byly zpočátku pochopitelně dojmy z pobytu. Sečteno a podtrženo – byl
to úspěšný, po všech stránkách vydařený den, za
který jsou všichni účastníci vděčni jak vedení
městské organizace, které zájezd uspořádalo, tak
i městskému úřadu, který důchodcům na jejich
aktivity přispívá.
Text a foto: L. Vrabec

Zprávy z Charity
Potřebuji psychiatra. No a?
Doktor Chocholoušek a jeho
eskapády ze známého českého filmu představují vtipný předobraz
psychiatrie. Úsměv na rtech ale
zamrzá lidem, kteří mají svému
okolí přiznat, že psychiatrickou péči skutečně potřebují. Přinést svému zaměstnavateli propustku
s razítkem psychiatrické ambulance, to také chce
pořádnou dávku odvahy. V čem je vlastně psychiatrie specifická?
Psychiatrie je pravděpodobně nejstigmatizovanější medicínskou disciplínou. Ze zdravotnictví
dostává jako obor nejméně peněz. Její diagnostika
se prakticky nemůže opřít o klinické testy a léčebné metody mohou leckomu připadat nestandardní.
Úspěšná terapie je navázána na podporu psychosociálních služeb. Ve společnosti je silně zakořeněná představa duševně nemocného pacienta jako
nebezpečného jedince. Mezi lidmi často panuje
přesvědčení, že duševní chorobu si nemocní přivodili vlastní „slabostí“, nebo že jde o simulanty.
Statistiky ale hovoří jasně. Během jednoho roku
navštíví ordinaci psychiatra cca 600 tisíc Čechů.
Třetina z nás má s psychiatrií či s lidmi s duševními chorobami osobní zkušenost. Depresivních
a úzkostných poruch ve vyspělé společnosti přibývá. Odhaduje se, že v roce 2020 budou duševní
choroby nejčastější příčinou invalidizace u nás.
Dosti vysoká čísla na to, abychom se na psychiatrii
dál dívali skrz prsty.
Příčin vzniku závažných duševních chorob,
mezi něž se řadí psychózy (např. schizofrenie)
a poruchy nálady (deprese, mánie, bipolární afektivní porucha dříve známá jako maniodepresivní
psychóza) je několik. Patří mezi ně i genetická
podmíněnost. Nikdo z nás neví, jakou chorobu má

Kardiaci hodnotili
Svaz postižených civilizačními chorobami, Základní organizace kardio Svitavy na své výroční
schůzi, konané dne 24. března, hodnotila činnost
za rok 2015. V loňském roce připravil výbor organizace pod vedením předsedy pana Jana Pokorného
celkem 26 akcí. Jednalo se o již tradiční ozdravný
pobyt ve Vlachovicích, který proběhl ke spojenosti všech účastníků. Za účasti 57 členů organizace
proběhl již 3. ročník Kardio olympiády. V květnu
se uskutečnil seminář zdravé výživy, který proběhl
pod vedením šéfkuchaře Václava Šmerdy. Na oslavu čarodějnic byly na kulturní program, který zajistily členky tanečního klubu Srdíčko, přizvány děti
z Dětského domova v Poličce. V podzimních měsících to byla návštěva „Domu na půl cesty“ a Květné
zahrady v Květné, kde zajišťují preventivně výchovnou péči o mládež na Svitavsku. Velkým zážitkem
pro členy byl adventní koncert v unikátním kostele
v Neratově. Ve Svitavách byla zahájena akce, ve které chtějí členové pokračovat i v dalších letech a to
je zpívání u vánočního stromu. Rok 2015 členové
ukončili v restauraci Jordán v Poličce, kde se členky
z Poličky pochlubily kulturním programem, a proběhla ochutnávka vánočních dobrot.
V průběhnu roku se členové mohou účastnit kondičního cvičení, které probíhá v tělocvičně SPCCH
ve Svitavách a Penzionu v Poličce. Dále mají zlevněný vstup do bazénu a do kina na prémiové filmy.
Na 18 kondičních vycházkách, které jsou pravidelně pořádány a jsou hlavní náplní k udržení
kondice kardiaků, nachodili členové v roce 2015
na svých vycházkách celkem 4.420 km a umístili
se tak v rámci celé republiky v akci Svazu postižených civilizačními chorobami „Rozchodíme civilky“ krásné 9. místo. Za to všem, kteří se vycházek
účastnili, patří poděkování.
Ladislava Morkesová,
předsedkyně KO SPCCH Pardubice

v sobě „zakódovanou“. Jedno je ale jisté. Jakákoliv
choroba, ať už fyzická nebo duševní, může potkat
kohokoliv z nás.
Psychiatričtí pacienti - lidé s duševním onemocněním, trpí skutečnými problémy. Chybné vnímání reality, pocity pronásledování a ohrožení sebe
i svého okolí, ztráta vůle k jakékoliv činnosti, pocity vlastní nicotnosti a zbytečnosti nebo naopak
neomezené moci, poruchy spánku, nechutenství,
problémy s pozorností, výpadky paměti. To je jen
stručný výčet potíží, které různou měrou zasahují do běžného života nemocného. Ovlivňují jeho
fungování v rodině a zaměstnání, vztah k druhým
lidem, trávení volného času, způsob hospodaření
i vedení domácnosti.
Otevřené dveře poličské Charity jsou sociální
službou, která pomáhá lidem s duševními chorobami tyto potíže zmírňovat. Obrátit se na ni mohou
nejen sami nemocní, ale i jejich blízcí. „Navštěvujete-li psychiatra a hledáte ještě další typ pomoci,
kontaktujte nás. Jsme tu pro vás už 10 let!“, zdůrazňuje Štěpán Plecháček, vedoucí služby.
Jana Dobrovolná
Připravujeme v dohledné době
Otevřená vrata: 18. 5. od 8 do 17 hodin bude
pro veřejnost otevřen třetí charitní dům. Rok od
slavnostního vysvěcení prostor uvidíte, jak jsme
se v budování a zabydlování domu posunuli. K nahlédnutí bude nová místnost pro asistované kontakty a jedinečná výstava umělecké tvorby osob
s duševním onemocněním, klientů střediska Otevřené dveře, které letos slaví 10. výročí od svého
vzniku.
Přednáška: 31. 5. od 15.30 do 18.30 hodin
v domě Jordán. Psychoterapeutka a výchovná
poradkyně Pavla Koucká pohovoří o tom, jak zvyšovat psychickou odolnost dětí. Přednáška je pro
rodiče za 100 Kč, pro odborníky s požadavkem na
osvědčení o absolvování vzdělávání za 150 Kč.
Labyrintem třetího domu: 4. 6. od 19 do
22.30 hodin v třetím charitním domě. Oblastní
charita Polička se připojuje k Času pro neobyčejné
zážitky. Projděte si tajuplný dům od střechy až po
strašidelný sklep, pomozte nám v zápase dobra se
zlem, pak si odpočiňte v Lábuš a na další cestu se
posilněte charitní „polífčičkou“. Během putování
domem si prohlédněte díla vytvořená lidmi postiženými duševní nemocí.
Štěpánka Dvořáková
Nejstarší členka kruhu přátel
Vůbec nejstarší členkou Kruhu přátel poličské
Charity je paní Gertruda Krušinová, která v polovině letošního dubna oslavila 89. narozeniny.
Blahopřejeme a děkujeme za všechny její moudré,
laskavé a velkorysé skutky v jejím životě, zvláště
pak za ty směřující k Charitě.
Kruh přátel poličské Charity vznikl před osmi
lety. Sdružuje především místní lidi, kteří mají
o činnost Charity zájem, chtějí ji finančně i dobrovolnicky podporovat a leží jim na srdci rozvoj
služeb i spokojenost klientů. Jde o sice malý, ale
aktivní okruh patnácti lidí: laici sympatizanti,
úředníci, rodiče klientů, bývalí zaměstnanci Charity či podnikatelé. Jejich opora je silná a citelná.
Děkujeme.
Oblastní charita Polička

Terezínská tryzna
Akce se koná v neděli dne 15. května od 10 hodin na Národním hřbitově v Terezíně. Odjezd z Poličky je plánován na 6.00 hodin od gymnázia. Tato
akce je pro účastníky zdarma. Zájemci hlaste se
u Jany Zrůstové, telefon 775 371 872 do 10. května.
Za výbor ZO ČSBS Polička
Jana Zrůstová
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Z činnosti
DPS Penzion
Literární kavárnička pokračovala ve čtení pohádek. Tentokrát to byly známé i méně známé
příběhy o zvířátkách. Posluchači vzpomínali na
léta, kdy čítávali svým dětem a také na svá hospodářství, kde se právě touto dobou rodila kuřátka,
housátka, kůzlátka… Čtení probíhalo ve spolupráci s dobrovolníky z Gymnázia Polička.
Jaro je také nejlepší čas na návštěvu zahrad.
Senioři se pomocí videa vydali do Lednice, Kroměříže a nevynechali ani zahrady pod Pražským
hradem. Navštívili také slavnou Monetovu zahradu v Giverne a v Tokiu zahradu Rikugien. Závěr
patřil obrazům o zahradách. Účastníci si prohlédli díla Claude Moneta, Vincent Van Gogha
a Antonína Slavíčka.

Při dalším setkání si senioři pomocí malby
a vystřihování, vytvořili svoji vysněnou zahradu.
Odpoledne v DPS Penzion patřila také společenským hrám, trénování paměti, narozeninovému
zpívání a šikovné ručičky vyráběly košťata na blížící se slet čarodějnic.
Sdružení Pontopolis Polička představilo seniorům v rámci festivalu Jeden svět, film Bábušky z Černobylu. Následovala beseda s panem
Ing. Bořivojem Župou o jaderné energetice. Téma
filmu i besedy všechny zaujalo a i další dny po
promítání si o bábuškách a jaderných elektrárnách senioři povídali.

Pozvánka DPS
Penzion
3. 5. Šikovné ručičky
od 14.00 hod. v pracovní
místnosti.
4. 5. Cestovatelské odpoledne od 14.00 hod. v jídelně. Švýcarské a francouzské Alpy, film pana Ing. Kleina.
11. 5. Den matek
– besídka od 14.00 hod. v jídelně.
25. 5. Šikovné ručičky
od 14.00 hod. v pracovní místnosti.
26. 5. Narozeninové zpívání
od 14.00 hod v jídelně.

Blahopřejeme
Dne 22. 5. 2016 oslaví
80. narozeniny pan Ladislav
Hloušek z Poličky.
Všechno nejlepší, pevné
zdraví, pohodu a sílu do dalších let mu přejí
manželka Anna, dcera
Ivana a syn Ladislav
s rodinami
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Vzpomínáme
V dubnových dnech uplynulo 10 let, co nás navždy
opustil tatínek a dědeček,
pan Stanislav Chalupa.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera s rodinou
Dne 12. května uplyne
smutné 25. výročí, kdy nás
navždy opustila naše milovaná manželka, maminka,
babička a prababička, paní
Jaroslava Hubinková.
S láskou a smutkem vzpomíná zarmoucená
rodina.
Dne 15. května uplynulo
pět let ode dne, kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička, paní Zdeňka Tomanová.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte ji tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají
manžel, dcera a syn
s rodinou.
Dne 18. května uplyne rok
od tragické smrti našeho
syna Pavla Bednáře. Každodenní vzpomínky a obrovská
bolest doprovází toto smutné
výročí.
Děkujeme všem, kteří se
k nám se vzpomínkou připojí.
Rodiče, sourozenci,
prarodiče a ostatní příbuzní
Dne 19. května uplyne
5 let od úmrtí našeho tatínka a manžela, pana Ivana
Brázdy.
Stále vzpomínají
manželka s rodinou.

Dne 25. května 2016 by se
dožil 90. let pan Cyril Navrátil.
S vírou, nadějí a láskou
vzpomíná
rodina.

Dne 29. května uplynou
smutné 4 roky od úmrtí našeho drahého manžela, tatínka
a dědečka, pana Josefa Bartoše. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají
manželka a děti
s rodinami.

Aktivity SOŠ a SOU Polička
Školní aktivity SOŠ a SOU Polička často obohacují volnočasové aktivity občanů. Mezi takovéto
chvíle patří například návštěva firemních rautů a svatebního či jiného veselí. Zde k příjemně
stráveným okamžikům napomáhá bohatě zdobená dekorace, správně vychlazený nápoj, chutně
připravený pokrm a nikdy nechybějící usměvavá
obsluha. Ale aby byl výsledný efekt akce zaručen, je třeba překonat dlouhou cestu příprav nejen teoretických. I proto se v úvodních měsících
roku 2016 učitelé odborného výcviku ani jejich
studenti skutečně nenudili, a tak své služby mohli
směle zúročit na akci Sportovec roku – raut pro
250 osob a ve stejném čase probíhající dvoudenní
svatební hostině. Následovalo zajištění občerstvení svojanovského plesu a raut pro litomyšlskou
firmu Orion, zde pro 350 hostů. Dále náš catering
zabezpečil Velikonoce na zámku Pardubice. Catering ale není jedinou specializací našich studentů,
kteří se zde prezentují, zároveň musí zvládnout
přípravu na nejednu soutěž, jež je pro ně v rámci školního roku zadána. Pojďme nahlédnout do
výsledkové listiny soutěží barmanských, baristických, carvingových a také stále častěji zmiňovaných fiktivních firem…
Ale začněme barmany. Ti se předvedli při příležitosti výstavy Top Gastro & Hotel 2016, kdy
se konala barmanská soutěž Amundsen Vodka
Bartenders Junior Cup 2016 Praha, zde si s konkurencí hotelových škol nejlépe poradil Dominik
Prouza, 2. ročník oboru Kuchař-číšník, a zlato
nebylo Dominikovi odepřeno ani v soutěži Junior Amundsen Cup Prostějov 2016. A jak jsou
na tom teatendeři a baristé? Soutěžení mladých
teatenderů pod záštitou CBA a její odborné sekce Czech Teatenders bylo součástí výstavy Top
Gastro & Hotel Praha 2016 konané dne 19. února
v Praze. V prvním ročníku gastronomického studia při SOŠ a SOU Polička se pro „čaj“ více než
nadchla Kateřina Vymazalová, a proto zde odbornou porotu oslnila správnou přípravou čaje a jeho
následným servírováním, právem si tak odvezla
vítězství. Druhé místo potěšilo také poličského zástupce – Františka Šuteru. Baristka Hana
Kösslerová si v souběžně konající se disciplíně
Junior mistr kávy počkala na třetí příčku a pohár bronzový. Carving? Carvingový reprezentant
Vojtěch Petržela dosáhl mezinárodního úspěchu
na veletrhu Intergastra v německém Stuttgartu
(20.–24. 2. ) V carvingovém klání porazil soupeře
Německa i Thajska a celkovým prvním místem se
postaral o dobré jméno carvingového umění, jehož kurzy se na naší škole každoročně konají. Tím
ale pro Vojtěcha soutěžení zdaleka neskončilo. Na
souboj jej 14. dubna vyzvalo Gastro Hradec Vitana Cup 2016, kde byl Vojta vyhlášen celkovým vítězem za rok 2015. Hradečtí si připravili pro carvingové nadšence hned dvě disciplíny – kompozici
na volné téma a limitovanou kompozici s tématem
Dětská party. Vojta zde získal 4. místo ve stříbrném pásmu (limitovaná kompozice) a 3. místo ve
zlatém pásmu („volná tvorba“). Nebyl ale jediným
zástupcem carvingové oblasti ze SOŠ a SOU Polička, společně s ním soutěžili nováčci – Ondřej
Juráš (5. místo), Cibulková Kamila (2. místo)
a Petr Šplíchal získal místo 3. Všem úspěšným
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy studentům u jejich pedagogům. Tímto informačním
průřezem školními aktivitami se prozatím loučíme, ale pokud se chcete dozvědět více, neváhejte
a navštivte webové stránky školy www.soupolicka.
cz, kde si můžete prohlédnout fotografie ze soutěží, případně vyzkoušet zajímavé receptury studia
gastronomického oboru.
Soutěž studentských firem
Studenti ze SOŠ a SOU Polička přivezli první
místo z mezinárodní soutěže studentských firem,
která se konala Praze. Podařilo se jim obstát
v konkurenci 121 studentských podniků z devíti
evropských zemí.
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„Je to ohodnocení celoroční práce, kterou studenti vykonávají v rámci odborného předmětu
fiktivní firma. Díky kvalitní přípravě a odhodlání uspěli i v tvrdé mezinárodní konkurenci,“ hodnotí úspěch studentů Gastronomie a Hotelnictví
jejich učitelka Ing. Bronislava Pražanová.
Nejúspěšnější byla kategorie „Cena veřejnosti“,
kterou hodnotila veřejnost a kde studenti oboru
Hotelnictví získali první místo. Probíhala i prestižní soutěžní kategorie o nejlepší stánek, ve které
se studenti umístili na čtvrtém, resp. pátém místě.
Poličští ale bodovali i v dalších kategoriích, jako
je prezentace firem nebo soutěž o nejlepší katalog.
V rámci celého veletrhu žáci soutěžili v mnoha kategoriích. Ve všech museli dokázat, jak umí používat teoretické znalosti v reálném prostředí. „Studenti jsou hodnoceni za tvorbu katalogu, znalosti
účetnictví, práce s IT technologiemi i konverzaci
v anglickém jazyce, který je obchodním jazykem“,
dodává Pražanová.
Úspěchy na Gastro Hradec
Studenti SOŠ a SOU Polička získali vysoké ocenění na gastronomické soutěži v Hradci Králové.
Uspěli v uměleckém vyřezávání ovoce, úspěšní
byli také v cukrářských a kuchařských výrobcích,
kde obsadili druhou příčku. Poličským se podařilo navázat na sérii úspěchů z prvních měsíců roku
2016.
Výborné ocenění získal student 3. ročníku
oboru Gastronomie Vojtěch Petržela v kategorii
carving, neboli uměleckém vyřezávání z ovoce.
V divácky atraktivní disciplíně musí soutěžící
v časovém limitu před zraky diváků vyřezat z vodního melounu plastiku dle vlastního návrhu. Hodnotí se zejména zručnost a umělecké provedení.
„Vojta Petržela je velký talent. Má pevnou vůli
a tvrdě trénuje ve svém volném čase. Je zářným
příkladem toho, že talent podpořený pílí a odhodláním slaví úspěchy,“ říká vedoucí učitelka odborného výcviku Marie Škaroupková. Petržela bodoval již dříve. Z posledních soutěží je to například
velký úspěch na únorové mezinárodní soutěži ve
Stuttgartu, kde získal první místo.
Kromě carvingu uspěli studenti z Poličky také
v kategorii cukrářských výrobků s uměleckou
prezentací. Studentka 2. ročníku oboru Podnikání Lenka Štěpánková na soutěž přivezla cukrářský
umělecký dort, se kterým se umístila na bronzové
pozici. Štěpánková je vyučená cukrářka, nyní pokračuje na nástavbovém studiu. Se slavnostním
výrobkem soutěžila cukrářka Kristýna Kulíšková,
která se umístila ve stříbrném pásmu a Zdeňka
Rubešová získala bronzové pásmo.
„Tato umístění jsou ohromný úspěch. Konkurence byla velká a času na přípravu velmi málo.
Děvčata si vybrala velmi náročný výrobek, risk
se ale vyplatil. Jsou úspěšná, protože dělají něco
navíc,“ doplňuje Škaroupková. Výrobky na cukrářskou kategorii studenti vytvářeli předem a na
soutěž je dovezli již hotové.
Úspěch zaznamenali i kuchaři. Pod dozorem
učitele odborného výcviku Vladimíra Andrlíka
připravil žák 2. ročníku Jiří Kaláb „Třítalířové
menu pro jednu osobu“. Porota jej ocenila umístěním ve stříbrném pásmu.
„Letos se nám podařilo získat již několik pohárů
a každého si velmi ceníme,“ říká ředitel Poličské
střední školy Boris Preissler. „Vítězství v soutěžích jsou oceněním našich studentů i učitelů, kteří se žákům často věnují nad rámec svých povinností,“ doplňuje ředitel.
Gastronomická soutěž Gastro Hradec Vitana Cup 2016 se konal v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Kromě soutěží v carvingu
a uměleckém cukrářství se souběžně konal XI.
ročník mistrovství republiky kuchařů a cukrářů
a XXI. mezinárodní ročník soutěže kuchařského
a cukrářského umění. Soutěž pořádala Asociace
kuchařů a cukrářů České republiky.
J. Boháčová

Aktivni kardiaci
V sobotu 5. března jsme uskutečnili vycházku do
obce Hřebeč. Z vyhlídky nad tunelem jsme si s velkým zájmem prohlédli panoráma Mor. Třebové
a okolí a seznámili se s historickým hraničním kamenem Čech a Moravy. Pohodlnou pěší vycházkou
cca 5 km jsme došli do obce Koclířov, kde jsme navštívili klášter Českomoravské Fatimy. Celým tímto
areálem s vysoce odborným výkladem nás provedl
P. Pavel Dokládal. Spokojeni a po novém poznání
jsme se navrátili domů. Potěšila nás vysoká účast
50 nejen členů kardio.
Dalším cílem jarní vycházky v sobotu 19. 3. byl
Vysoký les a sněženky s prohlídkou kapliček a studánky s léčivou vodou. Část naší vycházky jsme
absolvovali autobusem, a dále pak pěší vycházkou
cca 6,5 km lesem. Zpáteční cestu šli někteří členové
pěšky, ostatní jeli zpět do Poličky autobusem. Překvapením byla vysoká účast 47 nejen členů kardio,
ale i našich příznivců.
Za Kardio Svitavy H. M.
V sobotu 14. května odjedeme autobusem na prohlídku nově otevřeného hradu Litice, po prohlídce
bude následovat pěší 6 km vycházka krásnou přírodou podél řeky Divoké Orlice na hrad Potštejn.
Odjezdy: bus Polička 7.00 hod., Svitavy 7.30 hod.
bus nádraží, úřad práce v 7.35 hod.
Sobota 28. května Údolím Doubravy. Památník
Jana Žižky, návštěva muzeum v Přibyslavi. Pěší
7 km náročná vycházka kolem řeky Doubravy z Bílku do Chotěboře. Odjezdy: Svitavy vlak. nádraží
v 8.00 hod., do Poličky přestup. Polička bus nádraží 8.30 hod. Neseďte doma, krásná příroda na nás
čeká.
Přihlášky + platba:
• Svitavy, Hikadeová Jana tel. 737 636 184.
• Polička, Mlynářová Hana tel. 724 290 229.
Jan Pokorný, SPCCH ZO kardio
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Klub zdraví zve
na květnovou
přednášku

Volejbalové zprávy

Jsou lidé, kteří mají rádi svoje vyzkoušené jistoty, zaběhané postupy, vyšlapané cestičky, jiní
naopak volí vždy cesty nové a nevyzkoušené. Ani
na jednom způsobu není nic špatně, každý si vybírá podle svého uvážení, možností, zkušeností,
času, někdy i peněženky. Záleží ovšem i na tom,
co je cílem tohoto putování (a nemusíme se při
něm pustit na sám konec světa), co očekáváme
a co jsme ochotni podstoupit. Někdy se na takové
cestičky dostáváme i tehdy, když přijde nemoc
a nezabírá běžná, tzv. konvenční léčba.
Na 11. května si pro vás Jana Konečná, lektorka
Klubu zdraví, připravila téma „Alternativní medicína, možnosti a rizika“ a vy si ji můžete přijít
poslechnout a také s ní diskutovat od 18.00 hodin do horní místnosti SVČ Mozaika. Určitě jde
o téma zajímavé, byť někdy i trochu kontroverzní
a přednáška vám tak nabízí možnost rozšířit si
pohled či zkorigovat názor. Je doba jarních bylinkových čajů, které mohou téma vhodně doplnit
a k tomu bude připravena i ochutnávka z pestré
nabídky vegetariánských receptů, ty budou opět
připraveny pro každého k vyzkoušení na doma.
A rada na závěr bude z těch, které apelují slovy
důvěřuj, ale prověřuj! Protože: „Nikdo není neomylný a nikdo neví vše, ale proti zjevným lžím
je nutné podle mého názoru vystoupit, dokud
je čas.“ To napsal Vojtěch Mornstein, člen klubu
Sisyfos. Takže ať už budou vaše cestičky prošlápnuté či zarostlé, vždycky si uchovejte schopnost
jasného pohledu na situaci a vše dobře zvažujte,
než se pustíte dál. A v měsíci máji nejen prožívejte lásku, ale především buďte zdrávi!
Za tým Klubu Zdraví Polička
Hanka Ščigelová

Ženy
Po delší hrací pauze vyrazily poličské ženy na
turnaj do nedalekého Dolního Újezdu. Polička
dokonce vyslala družstva dvě. Projevila se slabší
kondička, protože turnajový maraton byl velmi
dlouhý, čítal pro každý tým šesti zápasovou porci.
Přesto spokojenost s předvedenou hrou, která tentokráte na stupně vítězů sice nestačila, ale projevila se velká vyrovnanost, když oba naše týmy dělily
na umístění setiny.
Je třeba popřemýšlet, zda opět neobsadíme nějakou z okresních, či krajských soutěží.
Kadetky
Závěrečný turnaj kadetek a juniorek byl především slavnostním předáváním medailistkám
v obou kategoriích. Polička narazila na silné Pardubice, D. Újezd a Českou Třebovou. Přesto se jí
podařilo vybojovat po výhře nad Svitavami 5. místo. Nyní se děvčata připravují na první jarní venkovní turnaj v Lupenici.
Starší žákyně
Tady byly karty rozdány před posledním kolem.
Hra kočky s myší se předpokládala. Ani D. Újezd,
ani Litomyšl Poličku příliš nepozlobily. V týmu
byly dvě výrazné osobnosti Kateřina Mičková
a Karolína Dvořáková. Ostatní hráčky mají menší
volejbalové zkušenosti a mnohdy nezvládly roli tahounek týmu. Přesto je výsledek potěšující.
Mladší žákyně
Přestože mají sezónu již dohranou, objíždějí turnaje. Na Jarním turnaji v Hradci Králové poměřily síly s 17 družstvy, především sousedního kraje.
V turnaji startovala obě naše družstva. Mladší
hráčky sbíraly zkušenosti a nevedly si vůbec špatně, konečné sedmé místo je více než překvapující.
Bez ztráty kytičky procházel B tým turnajem až do
finále, kde jsme dosti smolně prohrály s Rychnovem nad Kněžnou. Hráčky svojí hrou dokázaly, že
tréninková píle nese kýžený úspěch.

Férová snídaně
Jako loni, tak i letos, je tu Férová snídaně NaZemi,
happening na podporu fair trade. Fair trade, neboli
„spravedlivý obchod“, je způsob obchodu, který dává
možnost lidem z globálního jihu uživit se svou vlastní prací. Férová snídaně se koná při oslavách Světového dne pro fair trade již šestým rokem. Loni se do
ní zapojilo 5 000 lidí ve 137 městech České republiky,
včetně Poličky. V sobotu 14. května v 10.00 hod. se
pojďme opět potkat na dece s hrnkem férové kávy,
čerstvým chlebem a domácí marmeládou v parku
u hradeb. V případě nepříznivého počasí budeme
snídat v Městské knihovně Polička. Těšíme se na vás.
Akce probíhá pod záštitou nevládní neziskové organizace NaZemi.
AKys
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O týden později se B tým zúčastnil Mistrovství
České republiky. Před tak honosným názvem se
nejenom nám rozklepala kolena. Nepředvedly
jsme standardní výkon z uplynulého víkendu
a pouze jsme paběrkovaly. Hubený jeden bodík
nás do dalších bojů nepustil. Především moravské
týmy nám ukázaly, jak bezchybný volejbal musí
být. Přesto týmy Brna, Uničova i Přerova byly hratelné.
I mladší žákyně se zúčastní Zmrzlinového turnaje v Lupenici.
Přehazovaná
I poslední kolo této krajské soutěže bylo dohráno. Byly to však nervy do poledního písknutí.
Polička po předešlém turnaji držela třetí místo
s minimálním náskokem. Navíc se jí v prvních
zápasech posledního kola příliš nedařilo. Dá se
říci, že třetí místo obhájila děvčata Bára Otcovská, Magdaléna Otcovská, Kamila Sílová a Anežka
Kučerová až v posledních třech zápasech kola. Dokonce si naše děvčata vyšlápla i na první D. Újezd,
který dokázala po dlouhé pauze porazit. V tomto
zápase byla jejich hra výborná a taktická.
Barevný minivolejbal
Nejprve se vrátíme k maminkovskému minivolejbalu, který hrají děvčata, ještě školková. Anežka Dvořáková a Barbora Pešavová obsadily stejně
jako Barbora Sodomková a Tereza Langerová (školačky) 5. místo.
První víkend v dubnu patřil Festivalu BMV
v Dolním Újezdu. Žlutá děvčata skončila těsně
pod stupni vítězů, v oranžovém jsme vybojovali:
1., 2. a 2x 3. místo. V červeném tým děvčat 2. místo
a chlapci HABA dokonce zvítězili.
Oddíl se připravuje na venkovní sezónu, kde
bude možnost vidět na kurtech zápasy děvčat
z přípravky, mladší žákyně v Poháru Pardubického
kraje a muže v dohrávce Krajského přeboru.
har

Poličský duhák
mezinárodní
V sobotu 26. března se v areálu Rybářského
sdružení Vysočina Polička Pod Kopcem uskutečnil 2. ročník závodů dvojic v přívlači - Poličský
duhák. Mezi pozitiva patřilo pěkné počasí, ale
především početná účast rybářů z celé republiky,
a také ze Slovenska a Polska. Hospodář sdružení
Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Letošního 2. ročníku závodů dvojic v přívlači
se zúčastnilo 268 skvělých rybářů z Česka, Slovenska a Polska, což jej pravděpodobně řadí mezi
největší akce svého druhu na světě. Osobně jsem
nečetl a ani nehovořil s nikým, kdo by takto velkou a hlavně skvělými rybáři početně obsazenou
akci někde zaznamenal.
Myslím, že se závod vydařil, a to především
díky skvělé atmosféře, kterou zde účastníci vytvořili. K všeobecné spokojenosti ryby braly, úlovek 3600 ryb za pouhých 240 minut svědčí nejen
o dobrém zarybnění, ale též i velkém rybářském
umu všech závodníků. Počasí nám vyšlo a odpolední zakončení závodů v teplém jarním slunci
pouze podtrhlo krásu dnešního dne. Dovolte mi,
abych všem účastníkům poděkoval za osobní přínos, všichni byli skvělí a těšíme se s nimi na další
setkání.
Chci též poděkovat všem obětavým rozhodčím,
paní Evě Křivkové za neúnavnou a skvělou fotodokumentaci našich akcí, děkuji též i slečnám
Magdě a Petře za bezchybné zpracování výsledků
a v neposlední řadě všem sponzorům, kteří nezištně věnovali hodnotné ceny, díky nimž byl tento
závod výjimečný.“
Konečné výsledky:
1. Peter Klesniak, Peter Augustin, 2. David
Maixner, Martin Forbak, 3. Peter Horňák, Laco
Mlynarovič, 4. Mateusz Okoň, Roman Olma, 5. Juraj Smatana, Marek Rojtaš atd.
Text L. Vrabec

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
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 chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Od května přijímám brigádníka nebo
OSVČ, možno i zaměstnance. Na práce zednické, opravy a natírání střech. Práce na střechách.
Tel. 731 506 249.
•
Středoškolský učitel nabízí doučování
anglického a českého jazyka. Tel. 777 112 174.
•
Kosmetika AVON Polička
www.avon-policka.cz
•
Pokračování „Osudu sedláků na Poličsku
po roce 1948“ z archivních materiálů StB Pardubice nabízí Knihkupectví Dolejš v knize Josefa
Němečka “Obvinění manžela ze žhářství Marie
Kabrhelová odvolala“.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Letos svatý Petr Monfish cupu nepřál
Po dva dny, v sobotu 9. a v neděli 10. dubna, probíhal na přehradě Pod Kopcem závod, který se za
dobu své existence stal svátkem nejlepších muškařů z celé republiky a postupně i ze zahraničí. Bylo
tomu tak i tentokrát – V. ročníku Monfish cupu se
zúčastnilo celkem 176 rybářů. Většina byla pochopitelně z tuzemska, přijela však i velmi početná
skupina přátel ze Slovenska (mnozí až z východu
země ujeli přes 700 km), a také několik Poláků
a Rakušanů.
Závodníci byli rozlosováni do dvou skupin a během soboty absolvovali čtyři rozřazovací kola.
Z každého pak postoupilo 50 nejúspěšnějších do
nedělního finále.
Hospodář Rybářského sdružení Vysočina Polička Jaroslav Martinů: „Je to muškařský závod, který je vlastně pokračováním Jarní mušky, kterou
před léty začalo pořádat naše sdružení. Nyní už
šest ročníků závod organizuje pražská rybářská
firma Monfish pod svým názvem, a my s ní spolupracujeme. Naším úkolem je revír řádně zarybnit
a zajistit rozhodčí, Monfish se stará o propagaci
a hodnotné ceny. Podle dostupných zpráv se s největší pravděpodobností jedná o největší setkání
muškařů v republice, ne-li v Evropě či dokonce ve
světě. Musím se přiznat, že nám výrazné zhoršení počasí nadělalo vrásky, vždyť už tady čtyřicet
hodin nepřetržitě prší, což nemá pamětníka. Ale
ukázalo se, že rybáři nejsou nějaké panenky, které se zaleknou trochy vody, takže, až na několik
výjimek, přijeli všichni přihlášení, což považuji
za malý zázrak a potvrzení nezdolnosti rybářské
vášně. Samozřejmě nám to udělalo radost z finančních důvodů, protože jsme pro tento závod
nakoupili a vysadili 7 000 pstruhů (mezi nimi
i trofejní kusy), v ceně 250 000 Kč a ty peníze se
nám musely vrátit.“
A jak průběh závodu během soboty a neděle viděl
majitel známé pražské rybářské firmy Monfish pan
Roman Vlček: „S počasím se nedá bojovat a proto
bereme to, jaké nám sv. Petr nachystal. Pokud jde
o naši spolupráci s Rybářským sdružením Vysočina Polička, trvá už šest let. Je dobrá a funguje
k oboustranné spokojenosti. Proto není pochyb, že
se společně dočkáme i sedmého ročníku. Musím
sdružení poblahopřát ke krásnému rybníku, který
máme k dispozici a ocenit, jak se o své revíry stará.
Pokud jde o vlastní závod, měli jsme velké obavy,
protože počasí nevěstilo nic dobrého, a mohlo řadu
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přihlášených rybářů odradit od účasti. K naší velké radosti to byly obavy liché a 176 závodníků je
druhá nejvyšší účast za uplynulých pět let. Obdivuji jejich odolnost a lásku ke svému koníčku. Neplatí to jen pro dospělé, ale i o mládež. Byli tady
i devítiletí kluci - vše rovněž zvládali bez problémů
a účast ve finále jim utekla jen o kousíček.“
Už od samého začátku se tyto závody staly pro
rybáře magnetem kvůli mimořádně hodnotným
cenám. Jak to bude letos?
R. Vlček: „První cenou pro vylosovaného závodníka zůstává čtrnáctidenní rybářský zájezd
do Mongolska v ceně kolem 70 000 Kč. Musím
říci, že v zájmu objektivnosti a co největší spravedlnosti jsme rozhodli, že zájezd nedostane ten,
kterému se nejvíc dařilo, nýbrž že ho může získat kdokoli. Proto vždy předem vylosujeme číslo
z celého pole závodníků (letos ze 176 čísel). Letos
zájezd obdrží číslo 23. Kromě toho jsme věnovali dva zhruba osmitisícové rybářské závody do
Dánska na lov pstruhů. Jeden obdržel osmý zá-

vodník v sobotním rozřazovacím závodu a druhý
dnes předáme absolutnímu vítězi.“
Hlavní rozhodčí Alois Mrňák dodal několik
postřehů: „Celkem přijelo 176 lidí, do finále jich
postoupilo 100. Včera pršelo celý den, takže jsme
obstojně promokli, celkem bylo uloveno kolem
2 000 ryb, což není až tak málo, ale na to kvantum
vysazených ryb to mohlo být lepší. Bylo uloveno
několik pstruhů nad 50 cm, štika 60 cm a kapr
55 cm. Hlavní je, že jsou lidé spokojeni a navzdory
počasí panuje příjemná atmosféra.
Konečné výsledky: sobota – 1. Vojtěch Ungr,
2. Antonín Pešek, 3. Luboš Roza. Neděle – absolutní pořadí: 1. Luboš Roza, 2. Vojtěch Ungr,
3. Vladimír Škoda, 4. Antonín Pešek, 5. Roman
Heimlich atd. První tři převzali poháry. Další
byly připraveny pro lovce největší ryby, nejlepší
muškařku (Petra Jílková), nejlepšího poličského
muškaře (Petr Řebíček). Do Mongolska si vyjede
Pavel Novák.
Text L. Vrabec

Tenis
20. 2. turnaj mladších žákyň v Tišnově. Velice
vydařená akce pro Simču Válkovou, která slavila ve
dvouhře i ve čtyřhře 1. místo.
Sobota 20. 2. , patřila v Poličce Mistrovství Pardubického kraje neregistrovaných. Jedenáct startujících dvojic bylo rozděleno do dvou skupin. Z každé
skupiny postoupili čtyři dvojice do bojů o velice ceněný titul Přeborník Pardubického kraje. S každým
odehraným zápasem kvalita stoupala a vygradovala přesně ve finále soubojem favorizovaných dvojic
Janíček, Černý – Kubát, Souček 6: 4.
Konečné pořadí domácích:
3. Zdeněk Jílek – Dušan Vápeník
5. Vláďa Vltavský – Erik Vápeník
26. 2. Simča Válková se pokusila vybojovat body
v Olomouci, kde probíhal turnaj nejvyšší kategorie
A. V této nejvyšší kategorii jsme nikdy našeho hráče neměli. Bohužel jiný povrch a soupeřka byly nad
síly naší hráčky, která tak vypadla už v kvalifikaci.
27. 2. turnaj minitenistů v Havlíčkově Brodu.
Mezi 14 dětmi startovaly Baruška Slavíková 8. místo a Valerka Zobačová 10. místo.
27. 2. turnaj mladších žákyň ve Vysokém Mýtě.
Ve dvouhře Kačka Kotvová obsadila 2. místo, Kája
Vendolská zaznamenala jednu výhru, když ve vyrovnaném zápasu porazila Šárku Uhlířovou. Čtyřhra se stala kořistí naší dvojice Kačka Kotvová –
Simča Válková a zasloužené 1. místo.
27. 2. turnaj mladších a starších žáků v Poličce. V každé kategorii jsme měli jednoho zástupce,
Důšu Zahradníčka a poprvé se na turnaji objevil za
účelem sbírání zkušeností Filip Lopour.
Bohužel oba si musejí na první výhru počkat
v dalších turnajích.
5. 3. babytenisový turnaj v Poličce. Mezi 13
děvčaty zabojovala Verča Uhlířová, která získala
2. místo a Žanda Navrátilová 10. místo. Mezi 15
chlapci obsadil Adam Novák 11. místo. Od postupu
mezi osmičku ho dělil jen kousek.
5. 3. se ve Svitavách konaly Východočeské přebory v kategorii minitenis. Mezi 18 dětmi bojovaly
také naše Anežka Zahradníčková 8. místo, Baruška
Slavíková 10. místo, Verča Sršňová 12. místo, Štěpánka Vodehnalová 12. místo, Valerkas Zobačová
15. místo a Renda Halamka 16. místo.
5. 3. turnaj mladších žákyň v Havlíčkově Brodu.
Konečně zabrala Šárka Uhlířová a ve dvouhře jí patří zasloužené 3. místo.
5. 3. turnaj mladších žákyň vyšší kategorie
B v Břeclavi. Simča Válková dokázala vyhrát jeden
zápas ve dvouhře.
5. 3. turnaj mladších žákyň v Hlinsku. Kačka
Kotvová hrála pouze čtyřhru, ve které získala se
spoluhráčkou ze Svitav 1. místo.
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12. 3. turnaj mladších žákyň a dorostenců v Poličce. Ve startovním poli jsme měli sedm děvčat a jednoho dorostence Adama Jelínka, který přes snahu
na výhru nedosáhl stejně jako Karolína Vendolská,
Esterka Navrátilová a při své premiéře Lucka Kotvová. 3. místo ve čtyřhře získala Klaudie Matoušková se Šárkou Uhlířovou, Šárka ještě vyhrála jeden
zápas ve dvouhře a Simča Válková a Kačka Kotvová
obsadily ve dvouhře společné 3. místo a jako favoritky získaly 1. místo ve čtyřhře.
12. 3. minitenisový turnaj ve Svitavách. Na tomto
turnaji se velice snažili Baruška Slavíková – 6. místo, Valerka Zobačová – 12. místo, Martin Baláš –
13. místo, Martin Chalupník – 14. místo a Štěpánka
Vodehnalová – 16. místo.
V sobotu 19. 3. se v Poličce konaly po dlouhé době
opět Mixy. Do turnaje zasáhlo devět párů, které se
rozdělily do dvou skupin. Celý turnaj se nesl v příjemné atmosféře, jinak to snad ani ve spojení mužů
a žen není možné a také menších narozeninových
oslav páru Jílkových 40 + 43. Všichni aktéři se velice dobře zahráli a unavili se. Hned ráno byla na
12.40 hod. naplánována polední pauza, při které
se podával vynikající guláš od Radima a která byla
především věnována vyvrcholení SP v biatlonu žen
ve stíhacím závodu žen. Za našeho velkého přispění
se to nakonec Gabče podařilo.
Konečné pořadí pěkného turnaje:
1. Kubát Martin – Pazlarová Alena ml.
2.	 Dvořák Jirka – Pazlarová Alena st.
3. 	 Jílkovi Andrea a Zdeněk a Němec Jindra –
Kusnierzová Petra
5. 	 Tománek Ondra – Bulíčková Aneta
6. 	 Neumaister Michal – Dvořáková Yvonne
7. 	 Pospíšil Ota – Báčová Dráža
8. 	 Blažkovi Pavel a Alena
9. 	 Navrátil Pavel – Hamanová Petra
26. 3. turnaj mladších žákyň ve Vysokém Mýtě.
2. místo ve dvouhře získala Kačka Kotvová, když jí
od titulu dělily dva míče. Startovala také Karolína
Vendolská.
26. 3. minitenisový turnaj v Poličce. Turnaj byl
rozdělen na 10 chlapců a 11 dívek.
Mezi kluky obsadil Martin Baláš 9. místo a Martin Chalupník 10. místo.
Mezi děvčaty se dočkaly poháru Baruška Slavíková a Anežka Zahradníčková obě za 3. místo.
Dále startovaly a statečně bojovaly Štěpánka Vodehnalová – 5. místo, Anička Štěpánková – 6. místo, Valerka Zobačová – 7. místo, Verča Sršňová –
9. místo, Šárynka Dostálová – 10. místo a Julinka
Kavanová 11. místo.
-zj-

Mlynář Mlejn a manažerka
z „jiné planety“
V období leden až březen se děly ve fitcentru
Maminka Veroniky Jana Maršálková je další
opravdu zajímavé věci. Takový start ve veslování
ženou, která se dokázala po přípravě zlepšit z 65
v kategorii žen, tak to tu ještě nebylo! Před pat- na 102 opakování. Tento výkon jí vynesl posun
nácti lety u nás cvičila, potom cestovala po světě
z 19. místa do prestižního top 10.
a sbírala zkušenosti. Žena více profesí, erudovaDne 14. 3. se zlepšila mladá vyznavačka bojoná odbornice Ing. Markét Švandová, MBA je opět
vých sportů a posilování Michelle-Nicole Hanydoma, nostalgie po rodné Poličce byla silnější, ková na 78 opakování, které jí dávají na její nízký
než vidina pragmatismu a lukrativnějších příle- věk velmi působivé 16. místo a vynikající hodnožitostí.
cení výkonu.
Po návratu z USA, Austrálie a dalších zemí
24. 3. vstoupila do soutěže veslařek profesioopět, tato svým vystupováním příjemná a milá
nální masérka a vítězka soutěže – Fitness - Postacvičenka, navštěvuje naše fitcentrum a trénuje
pravidelně v areálu plaveckého bazénu. A nebyla by to nadprůměrně geneticky disponovaná
Markét, aby neotestovala svoji kondici v našem
náročném testu. Ambiciózní žena z „jiné planety“
dokázala hned při svém startu získat hodnocení
ocelová kondice za 228 opakování. Tímto brutálním rekordem se dostala hned na 3. místo v konkurenci 70 žen, za šampionku Hanu Javůrkovou
z Krásného a druhou v pořadí Ludmilu Nožkovou.
Přitom průměrně zdatná žena z fitka dokáže 45
opakování, skvělá Javůrková měla doposud nejlepší start 135 opakování.
Úspěšná manažerka Markét působí na důležitém postu jedné prosperující firmy v našem okrese, kde je nadřízena 150 zaměstnancům. Svým
startovním rekordem ve veslování pod sebe
v posilovně poslala hned 240 mužů z 290 borců!
Jestli je vyznavačka hasičského sportu, posilování a severské chůze obdařena i výraznými zlepšovacími schopnostmi, tak se máme na co těšit.
Skvělá práce Markét.
Dalším člověkem, kterému se velice dařilo, je
mnohaletý cvičenec našeho fitka, bývalý hokejista poličského A – týmu Pavel Mlejn Mlynář
(48). Pavel dosáhl po poctivé dvouměsíční veslařské přípravě 25. 3. skvělého zlepšení z 256 na
442 opakování. Zajistil si tak posun v žebříčku
va snů 2008 Zdena Šimonová. Zdena předvedla
veslařů z pěkného 43. na krásné16. místo, tedy
vydařený start a osobákem 75 opakování získala
do prestižní top 20, mezi úspěšné borce, větši- tak, jako Michelle-Nicole, hodnocení výkonu vynou medailisty různých sportovních odvětví. nikající výkonnost a pěkné 17. místo v žebříčku
Současně si Pavel Mlejn Mlynář polepšil z hod- veslařek.
nocení vynikajícího na zisk hodnocení železná
Dne 10. 2. se po veslařské přípravě významně
kondice.
posunula nahoru Helena Malinská, která navýšePavel si také významně zlepšil postavu, od mi- ním z 32 na 61 opakování dokázala velké zlepšení
nulého osobáku shodil 3 kg tělesného tuku, při
z 57. na 24. místo soutěže.
tělesné výšce 178 cm má hmotnost 80 kg. Díky
Dále pouze stručně: Lenka Korečková – 58
pravidelnému veslování jsou jeho svaly separova- opakování a 26. místo, Andrea Blažková – 54
nější, vyrýsovanější, mají lepší hustotu a plastici- opakování a 29. místo, Robin Štěpánek – 161 opatu. Jen málokterý chlap v jeho letech vypadá tak
kování a 85. místo, Radek Tejkl – 154 opakování
dobře. A nejen to, Pavel má dokonce lepší postavu, a 101. místo, Jarda Malinský – 142 opakování
než většina cvičenců, kteří jsou o generaci mladší
a 114. místo.
než on.
Dále ještě stručněji: Václav Sečka – 101 opaSpolečně se svojí sympatickou, pohlednou pří- kování, Jarda Kovář – 88 opakování, Luboš Bártelkyní (viz nástěnka před plaveckým bazénem)
ta – 88 opakování, Tomáš Drašar – 86 opakování,
Helenkou, tvoří pěkný, inspirativní, sportovní
Patrik Čori – 84 opakování, Jirka Hanyk – 49
fitness pár. Když oba vydrží v současném nasaze- opakování, Zdeněk Nedoma – 41 opakování
ní, nebo jej dokonce navýší, budou na tom v létě
a Petr Horníček mladší - 28 opakování.
ještě lépe nejen kondičně, lze u nich předpokládat
Co dodat závěrem? Gratuluji Markét k výjiprogresi i muskulaturně proporcionální.
mečnému vstupu do soutěže, Pavlovi, Veronice
Výborně si již delší dobu počíná Lenka Andrlí- a Heleně ke skvělému zlepšení, Zdeně k pěknému
ková z Kamence, která po poctivých přípravách
startu a děkuji Lence a Janě za příkladnou houstřídavě bojuje o 6. až 8. místo. Dalším rekordem
ževnatost.
dosáhla nejdříve 10. 2. zlepšení z 97 na 116 opaI ostatní cvičenci předvedli v této velmi náročkování, aby pak po další přípravě navýšila svůj
né disciplíně solidní výkony, v disciplíně, kde mít
rekord na 138 opakování, které jí dává výkonnost „jen sílu“ nebo „jen kondici“ nestačí. Musíte mít
železná kondice a současně s tím právo zařazení
obě tyto schopnosti, k tomu pevný stisk, toleranci
do nejlepší ženské šestky v rámci mužské tabulky
bolesti, psychickou odolnost a ještě navíc doufat,
pro vzájemnou zajímavou konfrontaci. Maminka
že patříte mezi šťastlivce, kteří mají geneticky
tří dětí má být tedy skutečně na co hrdá.
dané nadprůměrné zlepšovací schopnosti. Bez
Dne 23. 3. si svoji zlepšovací euforii po veslař- nich totiž zůstanete pouze na nižších výkonech
ské přípravě prožila Veronika Maršálková. Tato
i při tvrdém, pravidelném tréninku. Naopak,
štíhlá bojovnice se po vydřeném pokusu vlivem
i když těmito schopnostmi disponujete, tak bez
maximálně uvolněných endorfinů dostala do
poctivé tréninkové práce, se mezi nejlepší také
pravé euforie a mohla se radovat z perfektního
nedostanete.
osobáku, výrazným zlepšením z 65 na železných
133 opakování a posunu z pěkného 18. na krásné
Jiří Štěpánek
7. místo.
kondiční trenér
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Trasou Březinské
50 podruhé!
Běžci! Turisté! Milovníci pohybu a Českomoravské vrchoviny! Pro vás všechny je určen následující text. Takže – než zase někam vyběhnete, nebo se
půjdete projít, chvilku se zastavte a dočtěte, prosím, do konce.
A jestli vážně nemáte čas, tak pro vás rychle to
hlavní hned na začátek:
9. července – Březiny
trasa 50/35 km
časový limit 13 hodin
A pro všechny ostatní pomalu pokračujeme. Březinská 50 je srdeční záležitost (dnes by se řeklo asi
projekt, ale nám se to první označení líbí mnohem
víc) party lidí z Březin a Litomyšle. Předloni dali
hlavy dohromady a napadlo je, že by bylo skvělé se
vrátit k tradici závodu Březinská 50, která se jezdila na lyžích jako jeden ze závodů ligy dálkových
běhů.
A jak tak přemýšleli, zjistili, že jsou spíš běžci,
než lyžaři a s tím sněhem to v posledních letech
taky není valné. Ale to je neodradilo. Naopak. Po
dlouhém přemýšlení se rozhodli loni uspořádat
letní, běžeckou Březinskou 50. Běžců se přihlásilo dost, trasa podél řeky Svratky, kolem skal Čtyři
palice, Drátník a další, přes kopce a louky se všem
líbila, atmosféra byla skvělá, polévky v cíli chutné.
Takže letos podruhé. Trasa je stejná jako loni
(a jako v 80. letech), běží/jde se 50 km, ale je možnost jít jenom trasu 35 kilometrovou. Počasí je objednané, organizační tým se těší.
A na co se můžete těšit vy?
• Na trasu dech beroucí hornatou krajinou
• Na mimořádně přátelskou (až rodinnou) atmosféru
• Překvapení při prezenci
• 3 občerstvovací stanice na trase
• Polévku v cíli
• Možnost přespání ve vlastním spacáku
Chcete být u toho? Není nic jednoduššího, než
se zaregistrovat na e-mail: brezinska50@seznam.
cz, odtud vám bude poslán variabilní symbol, pod
kterým zaplatíte startovné, symbolických 150 korun. Pokud máte další dotazy, podívejte se na náš
web www.brezinska50. cz nebo napište či zavolejte
řediteli závodu. Michal si s vámi rád popovídá.
Kontakt:
Michal Pazdera
420 608 416 830
infobrezinska50@seznam.cz
Registrace už probíhá. Tak neváhejte.
Těšíme se na vás.
Tým Březinské 50
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Plavecký bazén
1. neděle
2. pondělí
3. úterý
4. středa
5. čtvrtek
6. pátek
7. sobota
8. neděle
9. pondělí
10. úterý
11. středa
12. čtvrtek
13. pátek
14. sobota
15. neděle
16. pondělí
17. úterý
18. středa
19. čtvrtek
20. pátek
21. sobota
22. neděle
23. pondělí
24. úterý
25. středa
26. čtvrtek
27. pátek
28. sobota
29. neděle
30. pondělí
31. úterý

zavřeno
6.00-8.00, 11.00-12.00, 13.00-16.00,
z toho 14.00-15.00 dvě dráhy, 18.0020.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-20.00
6.00-7.30, 7.30-18.45 kondiční plavání,
19.00-20.00 Aquafitness
6.00-7.30, 14.00-17.30,17.30-18.30
zdokonal. kurz pro dospělé, 18.3020.00
6.00-8.00, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 11.00-12.00, 13.00-16.00,
z toho 14.00-15.00 dvě dráhy, 18.0020.00
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-20.00
6.00-7.30, 17.30-18.45 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquafitness
6.00-7.30, 14.00-17.30,17.30-18.30
zdokonal. kurz pro dospělé, 18.3020.00
6.00-8.00, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 11.00-12.00,13.00-16.00,
z toho 14.00-15.00 dvě dráhy, 18.0020.00
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-20.00
6.00-7.30, 17.30-18.45 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquafitness
6.00-7.30, 14.00-17.30, 17.30-18.30
zdokonal. kurz pro dospělé, 18.3020.00
6.00-8.00, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 11.00-12.00, 13.00-16.00,
z toho 14.00-15.00 dvě dráhy, 18.0020.00
6.00-8.00, 12.00-16.00, 17.00-20.00
6.00-7.30, 17.30-18.45 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquafitness
6.00-7.30, 12.00-17.30, z toho 13.4514.45 dvě dráhy, 17.30-18.30 zdokonal.
kurz pro dospělé, 18.30-20.00
6.00-8.00, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 11.00-12.00, 13.00-16.00,
z toho 14.00-15.00 dvě dráhy, 18.0020.00
6.00-8.00, 12.00-16.00, 17.00-20.00

Zájemci o kurz pro dospělé volejte na tel.
č. 731 020 030, počet omezen!
Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny:
upozorňujeme vás na dodržování provozní doby

Ubytování „Balaton“
Ubytování u koupaliště je vhodné pro rodiny
s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři
ložnice, celkem 8 lůžek, vybavenou kuchyňku,
sociální zařízení, společenskou místnost s krbem.
Venkovní ohniště je vhodné pro opékání. Využít lze
gril a chlazení. Ceník a foto najdete na webových
stránkách www.tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
tel. 737 867 342, 461 725 631.

plaveckého bazénu včetně sprchování a to nejdéle do 20.00 hod.! Z tohoto důvodu vás žádáme,
abyste si svoji činnost naplánovali a ukončili tak,
že odevzdáte klíče od šatních skříněk nejdéle ve
20.00 hod.! Po zavírací době není možné, abyste
se nadále zdržovali v prostorách bazénu, fitcentra
a sauny.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na www
stránkách: město Polička, T.E.S., s. r. o.
Informace:
• Jitka Kmošková: 737 867 342
bazen@tespolicka.cz, 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631,
plbazen@tespolicka.cz
Rozpis kurzů pro děti najdete na stránkách
TES, s. r. o.: www.tespolicka.cz
Provoz sauny:
Muži:
středa a pátek 16-20 hod.
Ženy:
čtvrtek 16-20 hod.,
sobota 14.30-16.55 hod.

Společná sauna: sobota 17-20 hod.
Návštěvníky sauny žádáme o dodržování provozní doby! Děkujeme.
Provozní doba fitcentra
na plaveckém bazénu:
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00 hod.
út, čt:
14.00-20.00 hod.
so:
7. a 14. května 14.00-17.00 hod.,
od 21. května 17.00-19.00 hod.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby
zapůjčené klíčky vracely i s kladkami od zámku
a dodržovaly zamykání skříněk dle vydaných čísel.
Děkujeme.
Provoz zimního stadionu
Zahájení bruslení na in-line ploše je 2. května.
Bruslení pro veřejnost: každé úterý 17.15-18.15
a každá neděle 14.00-15.00 hod.
Kontakt na objednávky pronájmu in-line plochy:
vedoucí zimního stadionu Polička, Miloš Grubhoffer 605 246 743, 461 725 427, zimnistadion@tespolicka.cz.

Pohár Iscarexu 2016 se rozběhl
Již 18. ročník běžeckého Poháru je připraven pro
běžce i běžkyně všech věkových kategorií v regionu
Orlicko.
Dospělí mohou body získat až v 63 závodech (započítáno bude 15 nejlepších) a děti až po dorost mohou
závodit 26 x a počítat se jim bude 12 závodů nejlépe
bodovaných. V rámci Poháru jsou i dva minipoháry - Pekelný kilometr na sjezdovce v České Třebové
a Zemská míle na dráze v Lanškrouně. Pro zajímavost v prvním seriálu v roce 1999 se mohli závodníci
poměřit pouze sedmnáctkrát. Závěrečné vyhodnocení proběhne 12. prosince v Němčicích u Litomyšle.
Letos v Poličce budou již dva závody Poháru. Tradiční „Hradby“ 1. 5. v prostoru městského parku.
Nový závod Běh 17. listopadu v Liboháji, v loňském
roce vyzkoušeli pořadatelé z F-Bike Klubu Sádek.
Nyní i tento kros bude bodovaný v kategoriích dospělých.
V ročníku 2015 celého Poháru pouze Veronika
Červená vybojovala menší pohár za druhé místo.
Těsně čtvrtý byl Jan Kapoun (chyběl mu jediný závod) a dlouho vedoucí nejmladší muž, Karel Radiměřský. Mezi deseti nejúspěšnějšími skončila Eliška
Červená – sedmá, která však pro zranění neabsolvovala potřebný počet závodů. Devátá byla dorostenka
Lada Vondrová.
Prvním závodem byla letos 2. 4. Svitavská desítka. Zde nejúspěšnější z Poličských a okolních běžců
byl Tomáš Fliedr na třetím místě v nabitém závodě
mužů nad 40 let. Třetí nejrychlejší žena do 34 let
byla Barbora Turbaková. Těsně za stupněmi vítězů skončili mezi mladším žactvem Eliška Červená
a Marek Bukáček. Další středu na „Pekláku“ bodoval
nejpilnější závodník loňského seriálu Karel Radiměřský sedmým místem. A hned v pátek dva bronzy
ze Zemské míle přivezlo opět mladší žactvo – Adéla
Bartoňová a Jan Kapoun. Karel Radiměřský mezi
mladými muži byl pátý a první start zaznamenal čtyřicátník Petr Kapoun hned časem kolem šesti minut.
Což nezaznamenali rozhodčí v cíli.
Prvým závodem 22. 3. začal další pohár v Poličce,
tentokrát v režii F-Bike Klubu Sádek – tzv. Vlečka,
což je cca pětikilometrový závod po trase bývalé
vlečky do Poličských strojíren. Po loňském čtrnáctidenním intervalu se běhá letos jednou měsíčně. Premiérovými vítězi byli Tomáš Fliedr a Lenka Schauerová na tradiční pětce. V roce 2016 závodí i dětské
kategorie po doběhu hlavního běhu. Vítězi se stali
Aneta Vrabcová, Lucie Jílková, Adéla Honzálková,

Matouš Němec a Eliška Holcová. Podruhé zkontrolovali formu, či si běžci potrénovali 12. 4. Kvalitní
traťový rekord zaběhl Martin Pavliš z Borové /Hvězda Pardubice) - 15:56. Mezi ženami zvítězila svitavská Anička Krátká startující rovněž v dresu Hvězdy.
Potěšitelné pro pořadatele určitě byla rekordní účast
třicet šest závodníků. Své kvality i podruhé v žákyních potvrdila Eliška Holcová. Vítězství obhájili
Aneta Vrabcová a Matouš Němec. Poprvé zvítězili
Aleš Holec a Jakub Svatoš.
Potřetí se na Vlečce mohou běžci potkat i utkat
v úterý 10. května.
Miloslav Červ

Turisté zvou
7.–8. 5. - Kokořínsko.
Dvoudenní autobusový výlet do
CHKO Kokořínsko a Mělníka.
Výlet plně obsazen. Akci připravila Vilma Červená.
Středa 11. 5. - V květnu do Květné. Májová vycházka z Poličky do Květné. Sraz účastníků v 9.00 hod
před nádražím ČD, možno se připojit na Družstevní
ul. Trasa asi 11 km. Na vycházku zve Josef Brokl.
14.–15. 5. Prudkým potokem na Kralický Sněžník
Dvoudenní vlakový výlet do oblasti Kralického
Sněžníku. Akci připravil Míla Štefka.
Středa 25. 5. - Vycházka do Toulovcových Maštalí
Na další májovou vycházku pojedeme linkovým
autobusem s odjezdem ve 12.50 hod. do Poříčí u Litomyšle. Odtud půjdeme do Budislavi, přes Borek do
Vranice. Z Vranic se vrátíme k autobusu do Budislavi.
Autobusem v 18.33 hod odjedeme do Poličky. Délka
vycházky 11 km. Vycházku připravil Jiří Andrle.
Sobota 28. 5. - Za památkami UNESCO - Telč
Na první letošní jednodenní autobusový výlet pojedeme do Telče. V programu výletu bude prohlídka
historického centra dle vlastního zájmu a krátká vycházka do okolí. Výlet vede 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.

Jitřenka - měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne
v měsíci. Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893, Korespondenční adresa: Pomezí 128, 569 71 (schůzku
je třeba předem dohodnout), tel. 603 526 243, e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Z. Kašparová, Ing. N. Šauerová. Registrováno MK
ČR pod č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí města Poličky, podatelna MěÚ, e-mail: podatelna@policka.org. Příspěvky a inzerci do Jitřenky přijímá e-mailem šéfredaktor
(jitrenkapolicka@seznam.cz), písemně Informační centrum a podatelna MěÚ ve lhůtě do uzávěrky příslušného vydání. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.
Graf. zpracování a tisk: Tiskárna Polička s. r. o., Haškova 446, Polička.
-jkd-
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

