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Poličské hradby a morový
sloup v roce 2016

Hradby
Po dokončených 4 etapách rozsáhlé obnovy
městského gotického opevnění – 2 hradebních
úseků v jižní části hradebního okruhu Na Valech
(od ul. Hradební po objekt bývalé sladovny v ul.
Komenského) v roce 2014, byla v roce 2015 nastartována nová akce obnovy: „Městské gotické
opevnění – obnova hradebních ochozů a střech

menných ochozových zdí břidlicí, výměnu šindelové krytiny na střechách věží v rozsahu zjištěného
poškození včetně výměny poškozených střešních
latí a tesařských prvků krovů. Krytina opravovaných střech je prováděna ze štípaného dřevěného
šindele. Lokální výměny dožilého šindele se dočkají i ostatní střechy bašt na uvedených úsecích hradeb. Stavební úpravy řeší i kamenné zdivo kurtin
a bašt (vnějších líců) a dlažby ochozů v podobě nového spárování narušených ploch. Práce probíhají
i na výměně dožilé břidlice na parapetních zídkách
ochozů, kde dochází k částečnému odbourání kamenného zdiva a následnému dozdění – zarovnání,
s úpravou koruny pro osazení dřevěné konstrukce
pro zakrytí. Jako materiál krytiny stříšky je opět
využit dřevěný štípaný šindel, který tak koresponduje s krytinou střech bašt. Veškeré řezivo na zhotovení tesařských konstrukcí a prvků se impregnuje proti dřevokazným houbám, všechny dřevěné
konstrukce jsou opatřeny nátěry.
Uvedená regenerace těchto atraktivních úseků
je důležitá pro zpřístupnění této ojedinělé památky
návštěvníkům Poličky.
Letos chceme ještě projektově připravit dokumentaci na obnovu další části ochozů – jihovýchodního hradebního okruhu za ulicí Komenského.“

věží“. Projekt řeší 2 části hradebního okruhu – na
úsecích za ulicí Václavskou a podél ulice Na Bídě,
což představuje východní a západní část hradebního okruhu. Tato významná kulturní památka
vykazovala na ochozech výše uvedených úseků
stavební a technické závady a narušení, které již
na několika místech dosahovaly havarijního stavu.
Stavební práce se v loňském roce odehrávaly
především za ulicí Václavskou, náklady představovaly částku ve výši 2,5 mil. Kč.
V letošním roce budou práce probíhat podél ulice Na Bídě. O tom, co konkrétně hradby v tomto
úseku čeká, informuje Ing. M. Mastná, vedoucí
Odboru územního plánování, rozvoje a životního
prostředí MěÚ Polička: „Stavební obnova na památce pokračuje v rozsahu II. etapy, čímž dojde
k naplnění a ukončení celého projektu regenerace
předmětných hradebních úseků městského opevnění. Konkrétní rozsah prací je obdobný jako loni,
kdy se realizovaly úseky za ul. Václavskou. Jedná
se především o výměnu dožilého dřevěného zábradlí z vnitřní strany hradebních ochozů, krytí ka-

Morový sloup
Probíhající restaurátorský zásah na této významné národní kulturní památce komentuje
Ing. Marta Mastná takto:
„Téměř 2 miliony korun půjdou letos do další
etapy restaurování morového sloupu na Palackého náměstí. Restaurátorské práce se v pracovní
sezóně 2015 odvíjely zejména na horní etáži sloupu. Restaurátoři dokončili opravy na soše Panny
Marie ve dvaadvacetimetrové výšce, zajistili na
další léta bohatou obláčkovou výzdobu s andílky
a zaměřili se i na barevnou sladěnost barokního
skvostu. Rozpracovaná byla zároveň architektura
etáže II. (střední část) včetně horní římsy.
V pracovní sezóně 2016 se restaurátoři posunou
do střední a dolní části sloupu. Úkolem kompletního restaurátorského zásahu je zpomalení eventuálně zastavení degradačních procesů hmotných
struktur památky s cílem odstranit havarijní stav
vybraných prvků a částí sloupu. Rozsah prací
mimo jiné zahrnuje další statické zabezpečení, restaurování architektonických prvků a soch, náhradu dožilých architektonických článků, zhotovení
a osazení sekaných kopií nejvíce degradovaných
soch apod.
V sochařských ateliérech budou zároveň i letos
pokračovat práce na kamenosochařských kopiích
barokních soch světců, jejichž originály byly ze
sloupu kvůli havarijnímu stavu sneseny a dočasně
deponovány na hradě Svojanov.
Byly připraveny tři kamenné bloky z přírodního kamene (pískovec z dolnoslezské části Polska)
a začaly práce na vytvoření kopií. První dvě kopie
byly v pracovní sezóně 2015 dovedeny do různých
fází rozpracovanosti. Jejich úplné dokončení je
naplánováno na další sezónu. Konkrétně byly
zahájeny práce na přípravě a vy- (pokr. na str. 2)

I v letošním roce pokračuje město Polička v obnově svých nejvýznamnějších památek – gotického opevnění a morového sloupu. Polička patří mezi
města, která díky výbornému hodnocení a připravenosti na další roky opět dosáhla na nejvyšší
možné finanční prostředky z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury. V letošním
roce jsme získali rekordních 1 800 000 Kč. Spolu
s Uherským Brodem a Trutnovem to je nejvíce ze
všech měst, která mají na svém území městskou
památkovou zónu (cca 250 měst). Oproti loňskému roku jsme si polepšili o 400 tis. Kč. Dotace,
která je vázána a podmíněna finanční spoluúčastí města, bude rozdělena na 2 akce: další obnovu
hradeb a restaurování morového sloupu. Celkové
náklady na hradby jsou 1,7 mil. Kč a na morový
sloup 1,9 mil. Kč vč. DPH.
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Přibyla další
parkovací místa
26 parkovacích míst, z toho 2 pro tělesně postižené, mohou využívat řidiči v bezprostředním
sousedství vlakového a autobusového nádraží.
Stavbu prováděla na základě výběrového řízení
společnost Swietelsky stavební, s. r. o. V rámci
akce dále vznikl nový vjezd z ulice Smetanova.
Celkové náklady jsou ve výši 1 350 000 Kč. Realizace proběhla v průběhu měsíců dubna a května.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Poděkování
Vážení a milí účastníci pietního aktu při příležitosti 71. výročí ukončení II. světové války,
velice rád bych vám všem a každému jednomu
z vás poděkoval za vaši účast a přínos při velice důstojném setkání u válečných pomníků na Centrálním hřbitově v Poličce. Svojí účastí jste potvrdili
svůj dík všem obětem této strašlivé války a zároveň i hodnotu dnešní mírové doby.
Za celé město s úctou děkuji
Jaroslav Martinů
starosta města

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 18. června
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
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Poličské hradby
a morový sloup

Historie se dá učit hrou, i na hradě

(pokr. ze str. 1) tváření sekaných kopií sv. Karla
Boromejského a sv. Víta. Navíc byl také dopraven
kámen na sochu sv. Šebestiána a v lomu v Polsku byl vybrán a upraven blok na největší sochu
sv. Václava.
Město Polička se i nadále intenzivně snaží získat finanční prostředky – dotace, i na další roky,
které by pomohly zachránit jedinečnou barokní
– národní kulturní památku, jíž 22 metrů vysoký
Mariánský sloup na Palackého náměstí bezpochyby je. A toto unikátní Pacákovo dílo s obrovskou
historickou, uměleckou i estetickou hodnotou si
prodloužení životnosti určitě zaslouží.
S tím je samozřejmě úzce spjata otázka, jak
dlouho bude „zdobit“ Mariánský sloup lešení, jak
dlouho tedy práce potrvají? „Hlavní smlouva s restaurátory je uzavřena do roku 2018. Jsme ale

Historická památka Svojanov je lákadlem nejen
pro milovníky dějin. Vedou sem i kroky mnoha
školních výletů. Děti se učí hrad poznávat pomocí
hry.
Poslední měsíc školního roku patří výletům
a právě na kluky a holky se zaměřili také na svojanovském hradě. „Připravili jsme speciální prohlídky pro děti. Přizpůsobujeme je věku malých
výletníků, aby pro ně byl výklad historie zajímavější a nenudili se,“ uvedl kastelán hradu Miloš
Dempír. Průvodci a průvodkyně jsou oblečeni v dobových kostýmech. Podle případných požadavků
učitelek vystupují třeba jako historické osobnosti,
které jsou spojené s hradem. Někteří školáci tak
zachraňují zazděnou paní Kateřinu nebo prokletého správce Rašína, pro jiné mají školy připravenou
hru s hledáním pokladu. Děti pak během prohlídky musejí dávat pozor, aby jim neunikly důležité
indicie, které je k vytouženému pokladu dovedou.
Ne vždy je dovoleno dotýkat se vystavených exponátů. Na hradě však sázejí na interaktivní výklad. „V domě zbrojnošů si děti mohou například

vyzkoušet helmici, potěžkat meč a štít, či drátěnou
košili,“ upřesnil Miloš Dempír.
Školy a školky, které mají zájem o prohlídku na
hradě Svojanov, by se měly předem objednat na telefonním čísle 461 744 124 nebo na e-mailu info@
svojanov.cz.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

Blíží se splatnost místního poplatku
Připomínáme, že 30. června 2016 končí splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Vyzýváme poplatníky, kteří nemají výše uvedený poplatek dosud uhrazen, aby tak neprodleně
učinili.
Včas nezaplacený místní poplatek bude vyměřen platebním výměrem a může být zvýšen až na

optimisté, a pokud půjde vše dobře, kompletně
obnovený sloup bychom mohli vidět již na konci
příštího roku. V roce 2018 by pak scházelo osadit
na sloup kopie soch světců.“
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Lokální síťař/ka pro území ORP Polička

Královna věnných
měst pro rok 2016

pro podporu a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Veronika Dostálková z Hořic bude kralovat věnným městům v roce 2016. Pro Veroniku hlasovalo
145 osob z celkového počtu 1 056. Hlasování probíhalo na Facebooku a také na webu Královských
věnných měst. Do soutěže byly zařazeny ženy
a dívky, které se nechaly v březnu vyfotografovat
na veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci
Králové. O titul královny bojovalo celkem 31 soutěžících.
Pro vítězku byla opět připravena jako hlavní
výhra možnost výběru víkendového pobytu v jednom z Královských věnných měst. Slečna Veronika
Dostálková si své vítězství užije v Chrudimi.
Vítězné královně gratulujeme a přejeme krásný
královský pobyt.
Naďa Šauerová, Královská věnná města

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
Lokálního síťaře pro území ORP Polička v rámci
Projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů
sociálně-právní ochrany dětí“.

Praktické a technické předpoklady:
• Časová flexibilita (možnost práce ve standardním pracovním čase)
• Ochota a možnost cestovat po regionu a na republiková setkání

Požadavky:
• Ukončené min. VOŠ vzdělání humanitního
směru (nejlépe se sociálním zaměřením)
• Plynulá znalost českého jazyka slovem i písmem na úrovni rodilého mluvčího
• Orientace v oblasti sociálně-právní ochrany
dětí, v oblasti služeb pro ohrožené děti a rodiny
• Pracovní zkušenosti v sociální oblasti, s plánováním nebo poskytováním služeb - výhodou
• Kvalitní znalost práce na PC (MS Office, PowerPoint, Internet)
• Trestní bezúhonnost

Hlavní pracovní náplň:
• Monitoring a analýza služeb pro ohrožené děti
a rodiny v území
• Spolupráce s OSPOD, zjišťování potřeb OSPOD, klientů OSPOD
• Komunikace s poskytovateli služeb, odborníky, dalšími aktéry v oblasti SPOD v území
• Aktivizace aktérů v síti služeb v území, navazování spolupráce, setkávání
• Iniciace tvorby sítí služeb pro ohrožené děti
a rodiny v území
• Aktivity směřující k zajištění potřebných služeb v území, k optimalizaci sítě služeb

Osobnostní předpoklady, dovednosti:
• Samostatnost, invence
• Komunikativnost, schopnost otevřené komunikace
• Schopnost samostatné práce, schopnost organizace času
• Organizační a koordinační schopnosti a zkušenosti
• Schopnost koncepčního a analytického uvažování
• Schopnost prezentovat výstupy práce
• Silné vyjednávací a komunikační schopnosti
a schopnost argumentace
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trojnásobek v souladu s ustanovením § 11 zákona
565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Zdůrazňujeme, že poplatkovou a ohlašovací povinnost mají, kromě fyzických osob s trvalým pobytem ve městě, také majitelé objektů (bytů, rodinných domů, staveb k individuální rekreaci), ve
kterých není nikdo hlášen k pobytu a dále cizinci,
kteří se zdržují na území města déle než 3 měsíce.
Odbor finanční a plánovací

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

Nabízíme:
• DPČ (80 h/měsíc)
• místo výkonu práce Polička
Nástup nejdříve květen, nejpozději 1. červenec 2016. Platové podmínky: 180 Kč/hod.
Pokud máte o uvedenou pozici zájem, zašlete
nám prosím stručný motivační dopis (vztahující se
k dané pozici) doplněný strukturovaným profesním životopisem na e-mail: klara.joklova@mpsv.cz
Nedoložení požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Okružní cyklostezka – sen nebo realita?
Vítaná zpráva o poskytnutí dotace na stavbu cyklostezky, spojující Poličku a Bořiny, nás může vybídnout k dalšímu uvažování o jejím budoucím využití.
Primární účel této stezky by měl být odklon cyklistů
a chodců do bezpečí mimo silniční provoz v tomto
poměrně nebezpečném úseku. Z pohledu rekreačního či sportovního to bude však víceméně „tam a zpátky“. Na téměř dvou kilometrové trase se nenajde žádná odbočka, která by umožnila pokračovat dál jiným
směrem, což by nepochybně oblibu a využívání nové
cyklostezky výrazně umocnilo. Jedna možnost by
tu ovšem přece jen byla. Asi 250 m před Bořinami
vede doleva stará, nevyužívaná půlkilometrová cesta, končící u oplocení areálu strojíren. Nemusíte mít
velkou fantazii, abyste si z tohoto místa představili
cestu vedoucí těsně podél plotu směrem k začátku
nedalekého lesa. Odsud lze pokračovat dvěma způsoby. Prvním je trasa lesem k hrázi mezi první a druhou přehradou, kde by se napojila na stávající cestu
vedoucí podél první přehrady ke kiosku a odtud dál
k „nulté“, nejnižší přehradě. V opačném směru by
bylo možné trasu napojit na plánovaný úsek, zdolávající příkrou stráň nad druhou přehradou pomocí
serpentýn a tím ho propojit s cyklostezkou, vedoucí po bývalé vlečce. Druhá varianta trasy by mohla
směřovat podél lesa do údolí k „rybářské osadě“ nad
nejnižší přehradou. Zde by šlo využít stávající, zhruba 200 m dlouhou cestu osadou a pak se napojit na
polní cestu vedoucí k mostku přes Janský potok
a následně k zahrádkářské kolonii. Tímto se okruh
uzavírá, neboť u chaty Balaton bude začínat druhá,
vedlejší větev plánované cyklostezky. A hypotetická,
zhruba čtyřkilometrová okružní stezka pro cyklisty,
chodce a běžce všech věkových kategorií je na světě…
Bezpečná, vedoucí příjemnou krajinou a prakticky
na dohled od stávající i nové bytové zástavby. Já bych
řekl, že by se nám tu žilo zase o fous lépe.
Zpátky na zem. Prvním krokem by mohla být
sonda veřejného zájmu čili žádný velký oříšek:
e-mail (cyklostezka-policka@email.cz), FB (facebook.com/cyklostezka.policka), web (policka.tvemesto.cz). Kromě základní otázky ano/ne by nebylo
od věci uvést stupeň priority a preferovanou varian-

tu trasy. Pak by byl míč na straně vedení města, které
by záměr posoudilo z hlediska proveditelnosti, jak
po technické stránce, tak i z pohledu vlastníků dotčených pozemků. Náklady na realizaci té nejlevnější
varianty v podobě válcované šotoliny by nebyly nikterak horentní, navíc městská kasa je nyní v dobré
kondici. Nepochybně by tu byl prostor i pro občanskou aktivitu ve formě dobrovolné pomoci, případně
sponzorství. Abych začal u sebe, nabízím zdarma
zpracování případné projektové dokumentace.
Petr Klusoň
projektant, člen stavební komise
Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
ano, velice souhlasím s názorem Petra Klusoně, že mimořádný úspěch města v podobě získání
cca 14 mil. Kč dotace na cyklostezky přináší velké
možnosti v dalším pokračování budování a propojení cyklostezek.
Myslím, že již i trasa na Bořiny, vedle propojení
našeho města s velkým průmyslovým podnikem
a lokalitou, kde bydlí cca 80 našich spoluobčanů,
umožní pokračovat po velmi solidní silničce směrem
na Jelínek a dále na Korouhev.
Další možná propojení, o kterých píše pan Klusoň, velice vítám a podporuji. Jsem také moc rád, že
i rybářské sdružení přispěje nemalým podílem, kdy
bude možné využít 2 – 3 km cest na hrázích rybníků a v rybářské osadě, které rybáři za 25 let na své
náklady vybudovali a velice rádi umožní jejich širší
využití.
Dovolte mi též uvést, že v současné době naše město pracuje na přípravě další trasy cyklostezky směrem na Masokombinát Polička.
Závěrem si dovolím velice poděkovat za velké pracovní nasazení, které bylo nezbytné pro konečnou
realizaci již zmíněných cyklostezek a získání velké
dotace. Především se jedná o rychlé majetkoprávní
vypořádání trasy na Bořiny, dále za studii a projekt
a též i za správné zpracování veškeré složité administrativy včetně žádosti o dotaci ze SFDI.
Jaroslav Martinů
starosta města

Jarní zpívání v Poličce
Ve středu 4. května jsme díky Divadelnímu klubu
mohli uspořádat meziškolní soutěž Speciálních škol
ve zpěvu. Letos to byl již dvanáctý ročník. V devět
hodin bylo vše připraveno, a nic nebránilo tomu, aby
klání začalo. Celou soutěží nás svými vstupy provázela skupina Friends crew, kterou tvoří čtyři šikovní
kluci ze 7. a 8. r. jednak naší poličské speciální školy, ale také ZŠ Na Lukách, prostě rapeři, a šikovná
Andrea Gažiová, která nám zahrála dvě skladby na
el. varhany. Středečním dopolednem proto zněly
z klubu nejen národní písně, ale i mnoho hitů. Soutěže se zúčastnily tři speciální školy z Jevíčka, Svitav
a pořádající Speciální základní školy Bystré. Úvodní
kategorii tvořili žáci speciálních tříd ze školy z Bystrého. Za velkého potlesku zazpívali a s rytmickými
nástroji doprovodili píseň Není nutno. Za svůj výkon
si zasloužili první místo. Dále pak měla každá škola

čtyři zástupce. Po dvou v mladší kategorii a dva ve
starší. Děti zpívaly formou karaoke. Že to nebylo vůbec jednoduché, to si asi umíme všichni představit.
Boj to byl velký a porota měla hodně těžkou práci.
Všichni soutěžící se snažili, i když museli bojovat nejen mezi sebou, ale i s nervozitou a trémou. Už jenom
to, že stáli sami na pódiu a zpívali do mikrofonu, bylo
velké osobní vítězství. Protože se však publikum nenechalo zahanbit a všichni všem tleskali, celá soutěž
se náramně vydařila.
V kategorii mladších byla udělena dvě první místa. Natálii Hanzlové a Denisu Klusákovi, oběma ze
Svitav. Na druhém místě se umístili Jakub Kohl
z Poličky a Aleš Vlasák z Jevíčka. Třetí místo si vyzpívaly Kristýna Vašková z Jevíčka a Anička Víšková
z Poličky. V kategorii starších byly na prvním místě
dvě slečny. Tereza Bejčová ze Svitav a Andrea Gažiová z Poličky. Druhé místo si vyzpívali Jaroslav Goš
z Jevíčka a Pepa Dzurko z Poličky. Na třetím místě
se umístily Saša Mlčochová z Jevíčka a Lucie Barochová ze Svitav.
Všichni soutěžící byli nakonec odměněni nejen
diplomy, ale i drobnými věcnými cenami. S celou
soutěží se nakonec všichni přítomní rozloučili mohutným potleskem a slibem, že se příští rok sejdeme
již na 13. ročníku.
A ještě jeden dík, a to lidem z Divadelního klubu,
kteří nám umožnili v takovém perfektním prostředí soutěž uskutečnit. Ještě jednou děkuji za všechny
děti, které si užily skvělé dopoledne.
Za Speciální základní školu Bystré
Mgr. Mirka Zrůstová
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Dotace na
cyklostezky
Město Polička bylo úspěšné v žádosti o dotaci na
cyklostezky u Státního fondu dopravní infrastruktury, výše dotace činí 85 % z uznatelných nákladů!
Cyklostezky budou hotové do konce tohoto roku.
Kde budou nové cyklostezky?
Cyklostezka Polička – Bořiny
Výstavba nové stezky pro chodce a cyklisty spojí město Poličku a Bořiny. Stezka bude v celkové
délce 2201 m a v šířce 2,5 m. Předpokládané celkové náklady jsou ve výši cca 10,7 mil. Kč vč. DPH,
z toho dotace představuje částku více než 8 mil. Kč
(výše nákladů se samozřejmě díky výsledkům zadávacího řízení může změnit).
Cyklostezka Polička – Modřec
Výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty
spojí město Poličku a Modřec. Navržená cyklistická stezka vede po bývalé železniční vlečce od ulice
Hegerova až do Modřece k silnici II/362 směrem
na Jedlovou. Stezka bude mít celkovou délku
2838 m a šířku 2,5 m. Zde se jedná o již užívanou
a velmi oblíbenou stezku, která díky dotaci získá
asfaltový povrch. Předpokládané náklady jsou
ve výši cca 6,6 mil. Kč, z toho dotace činí částku
5 269 000 Kč.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Upozornění pro
nové podnikatele
Opakovaně se na odbor obecní živnostenský
úřad, Městského úřadu Polička, obrátila spousta
vás, nově začínajících podnikatelů, s dotazy ohledně nabídek katalogových společností. Vy, naši
podnikatelé, jste obdrželi od různých společností
konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu
podnikatele do určitého registru nebo evidence,
tedy činnost provedení zápisu za poplatek.
Dovolím si české podnikatelské subjekty upozornit, že předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento
správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do
živnostenského rejstříku není zpoplatněno a podnikatel si ho může ověřit na stránkách www.rzp.cz.
Uvedený typ nabídek podnikatelům tedy může
vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený poplatek, což není pravda. Žádná
takováto zákonem stanovená povinnost neexistuje.
V daném případě se jedná výlučně o soukromou
podnikatelskou aktivitu těchto společností a z tohoto důvodu na ni vy, podnikatelé, nemusíte v žádném ohledu reagovat.
Eva Zindulková
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
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Dlouhá míle

Pro další období jsme pro vás připravili některé nové propagační materiály, suvenýry, dárečky,
služby a nabídky…
• Zápalky – kazety se čtyřmi krabičkami zápalek, každá s jiným obrázkem Poličky a hradu
Svojanov. Jsou v nabídce teprve krátkou chvíli, ale je o ně velký zájem.
• Čaj bohů z Olympu – nově u nás zakoupíte
pravý řecký bylinkový čaj, sbíraný rodinou
našeho dobrého partnera v pohoří „bájného
Olympu“. V řecké domácnosti je čaj denně na
stole, stejně jako třeba olivy, a proto jsou Řekové zdraví a silní, jako olympští bohové. Má
výbornou aromatickou a mírně kořeněnou
chuť. Je vhodný zejména na průdušky a nachlazení, ale i jako dezinfekce při zažívacích
potížích.
• Zájezd Jindřichův Hradec – po zdařilém zájezdu do Třeboně už chystáme návštěvu dalšího města v rámci seriálu „Po městech České
inspirace“. Bude to ještě letos, v adventním
čase, v sobotu 10. prosince. Zpestřením jistě
bude i návštěva malebného rakouského městečka Gmünd. Nenechte si ujít tuto příležitost
a hlaste se již nyní v Informačním centru
na náměstí, v cestovní kanceláři KO-TOUR
v Riegrově ulici č. 52 nebo u Ing. Nadi Šauerové na Městském úřadě. Paní Ing. Naďa Šauerová je za Poličku ve výkonném výboru České
inspirace a vždy nám vyjedná u partnerských
měst různé bonusy na vstupné apod. To je pro
účastníky zájezdů vždy velice příjemné.
• Magnetky – nejen pro sběratele jsme zajistili
nové magnetky s motivy Poličky.
• Pohlednice – stejně tak máme tři zcela nové
pohlednice Poličky.
• Víno z Poličky – opět máme v nabídce kvalitní
víno s vinětou Poličky.
• 120 let místní dráhy – u příležitosti výročí
místní vlakové dráhy Svitavy – Polička, nabízíme trička s potiskem a různé publikace.
• Historický kalendář poličského regionu – zajímavý přehled všech místních významných
událostí, časově uspořádaný podle jednotlivých kalendářních dnů.
• „Noční Polička“ – akce „Čas pro neobyčejné
zážitky“ se letos uskuteční v sobotu 4. června.
Také v Informačním centru vás v době 19.00 –
21.30 hodin rádi přivítáme a pohostíme bezplatnou ochutnávkou „Čaje bohů z Olympu“,
případně jiného lahodného nápoje.
• Křížovky Polička – stále máme křížovkářský
sešit křížovek s tajenkami z Poličky. Procvičte a vyzkoušejte svoje znalosti.
• Vstupenky na akce – ještě máme v prodeji
vstupenky na tyto akce:
• Pátek 24. 6. – Dolní Újezd, Hasiči sobě – vystoupení populárních skupin Wohnout, Dirty Way, Atmo Music a dalších.
• Sobota 16. 7. – Litomyšl, Life festival – zde
se představí kapela No Name, Vladimír Mišík & Etc., Marek Ztracený, Voxel a další.
• Dovolená, směnárna, víkendové koupání
v moři – čas dovolených se blíží. Kdo máte
málo času, pamatujte, že moře je zdravé
a u nás si můžete objednat alespoň krátké
víkendové koupání u Jadranu. Odjezd vždy
v pátek odpoledne, návrat v neděli dopoledne. A za dobré vysvědčení vašich školáků je
jistě potěšíte delším pobytem u moře. Stavte
se u nás nebo v CK KO-TOUR pro katalogy,
nabídka je bohatá.
A nezapomeňte si do naší „směnárny bez poplatků“ přijít vyměnit potřebné zahraniční měny.
Těšíme se na vás v informačním centru.
Kolektiv Informačního centra Polička
www.ic.policka.org; info@policka.org
tel. 461 724 326

4

Psát kdysi je předčasné, ale budiž; kdysi tu byla
vlečka do vojenské muniční továrny v Bořinách.
Sloužila svému účelu od roku 1924 v délce asi 6 km,
stoupání 22 promile, my jsme viděli asi tak 3 kilometry její cesty v polích. Po pár stech metrech z nádraží
přeťala Hegerovou ulici a šinula si to podél Mlýnského rybníčka mezi poli a lukami do továrny. Měla
dvojí funkci: vozila tam materiál a finální vojenské
výrobky zpět na poličské nádraží a také dopravovala zaměstnance do práce. Nejprve to byla tříspřežní
parní lokomotiva, vyrobená pro potřeby československé armády v První českomoravské továrně na
stroje v Libni, později označená 312.901 a věřte nevěřte, dosloužila až v roce 1965, pak až do zániku
tratě to byla dieselová lokomotiva T334 Rosnička
a T 444. V roce 2001 byly odvezeny do šrotu.

Pamatuji, jak jsme jako kluci dávali na kolejnici,
vedoucí jen pár metrů od už neexistujícího Mlejňáčku, jak se mu říkalo, protektorátní korunu a ta
přeměněná v teplou placičku pak kolovala z ruky do
ruky. Pokud výrobky z továrny nebyly v zastřešených
vagonech, byly přikryty vždy plachtou. V osobních
vagonech jsme viděli zaměstnance jedoucí do práce.
Byli to většinou lidé z Totaleinsatzu, totálně nasazených, ubytovaných v pěti provizorních stavbách –
lágrech v prostoru sokolovny. Cestu si mnozí krátili
kartami, ale někteří možná právě při těchto jízdách
zosnovali sabotážní akci s krycím názvem PP – Pracuj pomalu! Ta byla roku 1944 vyzrazena a můj pozdější švagr Petr byl zatčen a odvezen ještě s dalšími
do Terezína. Asi po půlroce byli z neznámých důvodů
propuštěni a vrátili se do muničky, která v té době
nesla název Skodawerke – Škodovy závody.
Z té doby mám na trať také vzpomínku, kterou
jsem už popsal, takže jen krátce: Když na polích
směrem k Troubnému rybníku havarovaly ve sněhové vánici tři německé JU 87 štuky, běželi jsme se
tam podívat a pak v podvečerním přítmí a sněhovém
vichru zabloudili. Pohybovali jsme se však v místech,
kde byla i zelená hranice s Velkoněmeckou říší a jen
pamětníci vědí, co to obnášelo, být chycen německými celníky. Po několika minutách bloudění jsme
narazili na trať vlečky a po kolejích jsme se vraceli
zpět a s úlevou narazili na první domy nad mlýnem.
Na křížení Hegerovy ulice a vlečky byla zastávka
a čekárna. Tam se v roce 1952 odehrála příhoda se
šťastným koncem. Projíždějící vlak zachytil nákladní automobil a pod koly vagonu uvěznil kabinu náklaďáku i s řidičem. Tehdejší vyprošťovací technikou
byly jen hevery a trámky na prokládání. Byl jsem
u toho a viděl, jak se tato vratká konstrukce už už
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hroutí a prodlužuje trápení těžce zraněného řidiče.
Po více jak hodinovém úsilí byl pan Hloušek vyproštěn a po dlouhém pobytu v nemocnici vyvázl s pochroumanou nohou, ale jinak zdravý.
V šedesátých letech byla čekárna přestěhována na
pravou stranu. Tam se odehrála lidská tragedie, mající dlouhou předehru. Můj kamarád z dětství, Vlastík, byl fotbalovým brankářem poličského mužstva,
dařilo se mu a měl tedy spoustu kamarádů. Pak utrpěl při utkání úraz a byl delší dobu v nemocnici. Za
celou dobu ho nikdo z nich nenavštívil. Po propuštění zpřetrhal s nimi veškeré vztahy a upadl do deprese
zesílené tím, že odmítal jakékoliv snahy o styky i se
svými blízkými. Potkávali jsme se, ale naše komunikace byla omezena jen na jeho bezkrevné Ahoj. Jednoho, ještě tmavého rána při odjezdu vlaku do Bořin
zalehl pod kola stojícího vagonu…
Dnes tady je příjemná cesta pro pěší, lyžaře a kolaře. Jednou jsem odbočil kousek za sídlištěm Mánesova podívat se, co se to děje u potůčku. Poprvé
jsem viděl, jak se stará ježčí maminka o svoje malé
bodlináčky. Když bylo potřeba, čumáčkem postrčila
svou ratolest, ale brzy jsem pochopil, že to byly ježčí
hrátky. Mláďata dováděla, a kdybych rozuměl jejich
řeči, asi jim k tomu maminka zpívala. Co všechno
nevíme o přírodě! V zimě, pokud je sníh, se tady na
běžkách potkávám se spolužákyní Helenou a skautkou Věrou. A nejen s ní. Udržovaná ski stezka přináší radost desítkám lyžařů a v sezoně zase kolařům.
Pěšky si mohu prohlížet, jak v zimě kvíčaly odněkud
ze Skandinávie akrobaticky vyzobávají na stromech
visící nespadaná jablíčka. Je jim tady asi dobře, naše
kvíčaly odlétají do teplých krajů. A když přijde jaro,
je ohlašováno ve výšce se třepotajícími a zpívajícími
skřivany. Nová stezka je plynulá, ale já tady přeskakuji roční období i roky. V polotunelu vytvořeném po
obou stranách rostoucími stromky musel strojvůdce přidat páru. Prostor tu je naplněn harmonickým
klidným včelím bzukotem. Pak, zdá se mi to? Bzukot
zní o něco výše a najednou ticho. Za chvíli už vím,
padají na mne husté kapky jarního deště.
Na opuštěných kolejích, odkud je vidět křížek mezi
lipami, vyrostla neprůchodná džungle malin. Stačilo se do ní ponořit a sbírat a sbírat. To už ale vidím na
Troubný rybník. Za první republiky to bylo výletní
a koupališťové místo Poličáků a Sokolové tehdy část
u cesty upravili jako nástupní místo ke koupání. Zde
se ve třicátých letech utopil hoch Herrmanů a já jsem
doteď nedokázal vymyslet správnou formulaci konce jeho životní dráhy – osud mu zabránil?, nedopustil?, nebo jej ochránil? poznat Osvětim.
Od křížku se otevírá pohled nahoru k lesíku, který
mě střídavě pohostí houbami, aby mě příště ponechal jen vůni lesa. Při jednom houbařském zklamání
jsem však u rozcestníku turistických značek našel
dvě pečárky ovčí s klobouky velikosti vík prádelních hrnců. Je odtud vidět Lucký vrch jako na dlani
a když je v zimě jiskřící sníh a modré nebe, stojíte na
běžkách a nechce se vám vůbec odjet.
Poslední srpnový týden se vracíme s našimi Pražáky poldrovým údolím a přítelkyně Eva se zastavuje,
dívá se a polohlasně si říká: Tady si odnáším Lucký
Vrch, támhle je Šibeňák, svatý Michal, svatý Jakub,
radnice a nad nimi silnice střítežská, litomyšlská.
Pak už nemluvíme, líp řečeno – mlčíme – a jdeme
vstříc všedním dnům.
A. Klein

Kalendář akcí
červen 2016

Kino Polička
Středa 1. června v 18.00 hod.
Alenka v říši divů: Za zrcadlem – 3D
3D rodinný/dobrodružný, USA, 105 min, dabing, přístupný, vstupné 140 Kč
Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po
svém otci a strávila několik posledních let
na divokých vlnách světových oceánů jako
mořeplavkyně. Po svém návratu do Londýna
objeví kouzelné zrcadlo…
Neděle 5. června v 18.00 hod.
Želvy Ninja 2 – 3D
3D dobrodružný, USA, dabing, přístupný,
vstupné 140 Kč
Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael jsou tady s námi a jejich příběhy pokračují!
Těšte se.
Pondělí 6. června v 19.00 hod.
Děda
Rodinný/komedie, ČR, 110 min, přístupný,
vstupné 100 Kč
K rázovitému Valašskému Dědovi přijíždějí
na prázdniny vnoučci z Prahy. Na Valašské
vesnici totiž vše funguje trošku jinak…
Středa 8. června v 19.00 hod.
Dcera čarodějky
Dobrodružný/fantasy, D/N/Šv/ČR, 96 min,
titulky, přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč
Její zbraní je pravda. Středověká fantasy plná
draků a magických praktik byla natáčena
mimo jiné ve slavných barrandovských studiích.
Pondělí 13. června v 19.00 hod.
Warcraft: První střet – 3D
3D dobrodružný, USA, 123 min, dabing, přístupný od 12 let, vstupné 150 Kč
Fantastická sága o moci a bezmoci, v níž každý o něco bojuje a válka tak má mnoho podob
a tváří.
Středa 15. června v 19.00 hod.
Jak se zbavit nevěsty
Komedie, ČR, 89 min, přístupný, vstupné
100 Kč
Hlavní postavou je moderní dynamická žena
v podání Lenky Vlasákové, která řeší trable
s láskou, životem i jednou nepohodlnou nevěstou.
Neděle 19. června v 16.00 hod.
Hledá se Dory
Animovaný, USA, 90 min, dabing, přístupný,
vstupné 120 Kč
Na stříbrná plátna se vrací oblíbená modrá
rybka Dory, která si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem.

Neděle 19. června v 18.00 hod.
Hledá se Dory – 3D
3D animovaný, USA, 90 min, dabing, přístupný, vstupné 140 Kč
Nezapomenutelné dobrodružství, které asi
zapomene.
Středa 22. června v 19.00 hod.
V zajetí démonů 2
Horor, USA, 134 min, titulky, přístupný od
15 let, vstupné 110 Kč
Tentokrát manželský pár odcestuje do Londýna, aby pomohl svobodné matce, která žije
sama se svými dětmi v domě zamořeném zákeřnými duchy.
Pátek 24. června v 10.00 hod.
Králové hor
Dobrodružný, Rakousko, 97 min, dabing, přístupný, vstupné 50 Kč
Příběh o silném přátelství chlapce a orla.
Neděle 26. června v 19.00 hod.
Den nezávislosti: Nový útok – 3D
3D akční/sci-fi, USA, 128 min, dabing, přístupný od 12 let, vstupné 150 Kč
Den nezávislosti nově vymezil žánr katastrofického filmu. Další kapitola představí globální katastrofu nepředstavitelného měřítka.
Pondělí 27. června v 8.15 hod.
Řachanda
Pohádka, ČR, 104 min, přístupný, vstupné
50 Kč
Příběh o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždy úplně poctivě.
Pondělí 27. června v 10.15 hod.
Kniha džunglí – 3D
3D dobrodružný, USA, 106 min, přístupný,
vstupné 80 Kč
Velkofilm podle překrásných povídek Rudyarda Kiplinga inspirovaný klasickým animovaným stejnojmenným snímkem od studia
Disney.
Úterý 28. června v 8.00 a 10.00 hod.
Kniha džunglí
Dobrodružný, USA, 106 min, přístupný,
vstupné 50 Kč
Hrdinou je chlapec Mauglí, člověčí mládě vychované v džungli vlčí smečkou.
Středa 29. června v 19.00 hod.
Musíme se sejít
Komedie, ČR, 80 min, přístupný
Nová letní komedie o kamarádech, kteří se na
kolech vydají za dobrodružstvím.

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

Tylův dům
Sobota 4. června od 19.00 hod.
Promítání filmu Polička 1265-2015
V rámci Času pro neobyčejné zážitky promítáme v Tylově domě filmové zpracování oslav
750. výročí založení města. Začínáme vždy
v celou hodinu: 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
a 23.00 hodin
Vstup zdarma
Čtvrtek 9. června v 17.00 hod.
Slavnostní závěrečný koncert
Slavnostní rozloučení se školním rokem.
Koncert Základní umělecké školy B. Martinů připravili pedagogové a žáci ZUŠ. Pořádá
ZUŠ B. Martinů Polička ve spolupráci s Tylovým domem.
Vstupné: 60/30 Kč
Neděle 12. června ve 20.00 hod.
Robert Fulghum – LiStOVáNí z knihy Drž
mě pevně, miluj mě zlehka
Robert Fulghum osobně zavítá do České republiky s LiStOVáNím Lukáše Hejlíka, aby
představil svou novou povídkovou knihu
Poprask v sýrové uličce. Pořádá Městská
knihovna Polička ve spolupráci s Tylovým
domem.
Vstupné: 70/120 Kč
Čtvrtek 16. června v 16.30 hod. (malý sál)
Zasedání Městského zastupitelstva
Čtvrtek 16. června v 19.00 hod.
Absolventský koncert
Absolventský koncert Terezie Preclíkové. Pořádá ZUŠ B. Martinů Polička ve spolupráci
s Konzervatoří Brno a Tylovým domem.
Úterý 21. června v 19.00 hod.
Cimrman/Smoljak/Svěrák: Dlouhý, Široký
a Krátkozraký
Pohádku, která u dětí propadla, přijedou do
Poličky zahrát herci Divadla Járy Cimrmana.
Vstupné 300, 350, 390 Kč
Více informací o jednotlivých akcích
na www.tyluvdum.cz

Jarní ples ZŠ
Na Lukách
V pátek 15. dubna se na Jordáně konal historicky
první Jarní ples ZŠ Na Lukách, který s velkou chutí a mírnou skepsí na začátku, zorganizoval Spolek přátel ZŠ. Jak ukázaly samotné přípravy plesu,
skepse nebyla na místě.
Předprodej vstupenek na ples byl zajištěn prostřednictvím ZŠ rodičům a příbuzným všech žáků,
tak veřejnosti. Díky obětavosti skupiny organizujících rodičů se podařilo zajistit i bohatou a hodnotnou tombolu. Několik ochotných maminek nachystalo malé občerstvení v podobě rozmanitých
jednohubek, které byly spolu s uvítacím přípitkem
milou pozorností pro každého příchozího.
Ples zahájil ředitel školy E. Střílek spolu s předsedou Spolku M. Klepárníkem.
K tanci a poslechu hrála skupina Mini Mix. Přišel i kouzelník, který svým vystoupením pobavil
všechny přítomné. Zpestřením večera bylo vystoupení žáků ZUŠ s ukázkou z muzikálu Šakalí léta.
Ples se vydařil. Všichni, kteří přišli, se dobře
bavili a tančili až do brzkých ranních hodin. Věřím, že se podaří ples zorganizovat i v příštím roce
a založit tak tradici Jarních plesů.
-mk-
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Pontopolis zve na
projekci a besedu

Program Centra Bohuslava Martinů

Projekce dokumentu Heleny
Třeštíkové Mallory a beseda
s Miroslavou (Mallory) Neradovou
V rámci projekcí filmů nominovaných na Cenu
Pavla Kouteckého uvede spolek Pontopolis v úterý
7. června od 19 hodin v Divadelním klubu časosběrný dokument Heleny Třeštíkové Mallory. Po
projekci bude následovat debata s hrdinkou filmu Miroslavou (Mallory) Neradovou.
Mnoho drogově závislých matek je při narození
dítěte skálopevně rozhodnuto s narkomanií přestat, málokterá to však zvládne. Mallory svůj život
kvůli malému Kryštofovi restartovat dokázala,
přestože „nečekala, že to bude tak hustý“. V průběhu třinácti let navázala několik špatných vztahů, žila půl roku v nepojízdném autě, syna dala na
čas do ústavu, na úřadech se marně snažila zajistit pro ně dostupné bydlení. Díky své nezdolnosti
a odhodlání ale nakonec dokázala nepřízeň osudu
zvrátit. Nejnovější časosběrný snímek režisérky
Heleny Třeštíkové, oceněný na MFF v Karlových
Varech, přináší životní příběh, který spěje ke světlu na konci tunelu.
Akci pořádá spolek Pontopolis ve spolupráci
s Člověkem v tísni.
Vstupné 50 Kč

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 návštěv-

Fotbal pro rozvoj
Pontopolis z.s. si vás dovoluje pozvat na:
Fotbal pro rozvoj – „Kopeme
za lepší svět“

níci 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? 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!
Akce:
Koncert nizozemského souboru putujícího po stopách Martinů
V neděli 5. června v odpoledních hodinách zazní
v prostorách Centra Bohuslava Martinů, Městského
muzea a galerie Polička, hudba dechového souboru „Haagský soubor komorní hudby“. Jde o těleso
nadšených amatérských hudebníků z Nizozemska,
zaměřující se mj. na českou hudbu. Každý rok jezdí na některé z míst, kde žili velcí čeští skladatelé:
takto putovali po stopách Antonína Dvořáka či
Josefa Suka, letos chtějí nasát atmosféru genia loci
v místech, kde žili a tvořili Bohuslav Martinů a Leoš
Janáček. Díla těchto autorů jsou také na repertoáru
souboru - poličským posluchačům se představí interpretací tří skladeb velikánů české hudby: suitou
pro dechový sextet Mládí Leoše Janáčka, Nonetem
Bohuslava Martinů a Legendami Antonína Dvořáka
(původně klavírní skladba zazní v úpravě pro dvojitý
dechový kvintet a kontrabas). Dirigentem souboru je
Sjef de Kort, absolvent Královské konzervatoře v Haagu a v současnosti dirigent více komorních souborů; s jedním z nich nedávno vystupoval v haagském
Rytířském sále za přítomnosti nizozemského krále.
Koncert Haagského souboru komorní
hudby se koná v neděli 5. června v 16.00 hod.
v atriu centra, v případě nepřízně počasí v AV sále
centra.

Tylův dům připravuje

Rohozná – sobota 25. června
od 10.00 hod. – fotbalové hřiště
Hrajeme fotbal a hrajeme ho férově.
Od 10.00 hod. – turnaj dětských týmů
Od 13.00 hod. – turnaj dospělých
Doprovodný program:
africké bubnování, workshopy pro děti i dospělé
(výroba šperků aj.), speciální občerstvení
Fotbal pro nás není jen sport, ale i prostředek
k lepšímu vzájemnému porozumění a toleranci ve
společnosti. Díky fotbalovým turnajům se Fotbalu
pro rozvoj podaří každý rok zapojit do celorepublikového projektu více než 1 500 mladých lidí z Prahy a dalších regionů.
Pořádá Pontopolis, z.s.
Akce se koná za finanční podpory MŠMT, ČRA
a obce Rohozná, děkujeme.
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Výstavy
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, jenž
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 Yorku.
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

V novém školním roce 2016 – 2017 pro vás připravujeme tyto jazykové a vzdělávací kurzy a zájmové
kroužky:

Vzdělávací kurzy:
• Kurz masáží pro volný čas; lektorka: Miroslava
Synková

Jazykové kurzy:
• Anglický jazyk; lektorka: Mgr. Veronika Šimonová
• Německý jazyk; lektorka: Mgr. Petra Vinařová
• Francouzský jazyk; lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
• Španělský jazyk; lektorka: Mgr. Pavlína Kalvodová
• Japonský jazyk – pro začátečníky; lektorka:
Mgr. Pavlína Kalvodová
• Italský jazyk; lektorka: PharmDr. Danuše Horáčková
• Ruský jazyk; lektorka: Mgr. Romana Jelínková

Zájmové kroužky:
• Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci; lektorka:
MgA. Hana Malíková – pro děti 1,5 – 2,5 let
• Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí; lektorka:
MgA. Hana Malíková – pro děti 2,5 – 3 roky
• Cvičení pro zdraví a krásu; lektorka: Dagmar
Melšová – pro dívky a ženy (od 16 let)
• Jógový klub; lektorka: Marie Hrstková – od 16 let
• Zdravotní cvičení pro každého; lektorka: Jana
Suchá – pro ženy a muže od 16 let

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

Podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku jazyků na
všech úrovních.

Skladby Bohuslava Martinů
nejen v Brně
Jarní měsíce letošního roku jakoby hudbu
Bohuslava Martinů přitahovaly. Tak bychom
mohli vysvětlit hezkou řádku koncertů a inscenací, které se v posledních týdnech „urodily“.
Řeč bude především o Brnu, moravské metropoli, která byla poličskému rodákovi Bohuslavu
Martinů vždy příznivě nakloněna. Koneckonců,
o tomto bude podrobně pojednávat podzimní
výstava Bohuslav Martinů a Brno, která se bude
konat 17. 9. – 6. 11. ve výstavních prostorách poličského muzea.

Foto: M. Olbrzymek; „Záběr z brněnské
inscenace Epos o Gilgamešovi“
Dnešní zamyšlení se týká koncertů a inscenací, které jaksi „nad rámec“ běžné koncertní
dramaturgie (neboť zejména drobné komorní
skladby Bohuslava Martinů jsou běžnou, vlastně
každodenní součástí koncertů vážné hudby) zaujaly charakterem či významností uvedení.
S vizí velmi netradičního projektu přijela na
počátku března do Poličky skupinová výprava z činoherního souboru Národního divadla
v Brně. Herci, pan dramaturg a jejich doprovod
vzali přípravu chystané inscenace s tematikou
Martinů Otvírání studánek natolik vážně, že
cítili potřebu nasát atmosféru genia loci a přes
silný vítr a četné sněhové přeháňky se nenechali
odradit od prohlídky města, ani od výstupu na
skladatelovu rodnou věž.
Své vjemy přetavili v uměleckou zpověď s aktuálními prvky. Inscenace Otvírání studánek Alfréda Radoka (premiéra 29. 4. 2016) propojuje
touhu legendárního režiséra A. Radoka inscenovat Otvírání studánek v pražské Laterně magice

Zveme vás do Kraje
Smetany a Martinů

s osudem Radoka – emigranta. Navíc s odkazem
na osud někdejšího emigranta – Bohuslava Martinů. A tak trochu i s poukazem na emigrantskou
problematiku současnosti. Režisérem inscenace byl někdy snad kontroverzní, ale originální
J. A. Pitínský.
Otvírání studánek patří ne nadarmo k nejoblíbenějším dílům skladatele vůbec. Vedle zmíněné
činoherní inscenace jsem v posledních týdnech
zaregistrovala hned dvě další uvedení tohoto
průzračného dílka.
Nejprve dne 19. 4. zazněla kantáta na mimořádném koncertě Spolku přátel hudby při
Filharmonii Brno v oduševnělé interpretaci sólisty ND Brno Richarda Nováka, pěvců souboru
Ensemble Vernum 2013 a instrumentálního doprovodu za řízení dirigenta Ondřeje Tajovského
(na stejném koncertě zazněla i další díla Martinů: Promenády, Tři madrigaly pro housle a violu, dvojzpěvy na texty moravské lidové poezie
Petrklíč, a Sextet pro dechové nástroje a klavír).
Malým exkurzem mimo brněnská pódia budiž
zmínka o uvedení Studánek v Uherském Brodě
o pouhé čtyři dny později (23. 4.) a to na slavnostním koncertě u příležitosti 70. výročí založení Pěveckého sboru Dvořák (sbormistr Antonín Veselka). A aby výročí nebylo málo – 60 let
od svého založení si slavnostním koncertem
28. 4. 2016 připomínal také brněnský dětský
sbor Kantiléna. Jak jinak, než dílem B. Martinů:
v tomto případě byl proveden (a Českým rozhlasem natáčen) skladatelův Špalíček, v němž spolu
s dětskými interprety jako sólisté zazářili Pavla
Vykopalová, Tomáš Kořínek a Jiří Sulženko. Dirigentem večera byl Jakub Klecker.
Bezesporu nejvýraznější martinůovskou udá
lostí poslední doby je nastudování oratoria
Epos o Gilgamešovi v opeře Národního divadla
v Brně. Po předloňském prvním světovém uvedení kritické edice tohoto díla v rámci abonentního cyklu Filharmonie Brno (11. a 12. 12. 2014)
nyní ke stejné notové edici sáhl i operní soubor
a i on má světové prvenství – v jeho prvním scénickém uvedení. Režisérem se stal šéf operního
souboru Jiří Heřman, akcentující fatálnost lidských vztahů na pomezí života a smrti. Hudební
nastudování a dirigování večera je dílem Marka
Ivanoviče.
doc. Monika Holá, Ph.D., muzikolog CBM

Oslavy starých Čechů
Všechno, co člověk dělá, si musí předem pečlivě promyslet a připravit. Nejinak tomu je i v případě oslav a svátků. Proto jsme se i my v Městské
knihovně v Poličce rozhodli, důkladně připravit
na jeden z nejdůležitějších svátků měsíce září,
tedy svátek sv. Václava, který se, možná omylem,
dostal i mezi státní oslavy našeho moderního
státu.
Co však stálo na počátku? Proč si vlastně připomínáme boleslavskou bratrovraždu a jak do
tohoto schématu oslav zapadá velké vraždění na
Libici? Odpovědi na jednoduché otázky bývají
zpravidla složité. Nejinak je tomu i v případě zářijových hodokvasů starých Čechů, které se často
měnily v krvavá dramata.
Jak jinak, medovina tekla proudem, popíjející
Čechové ztráceli zábrany, v alkoholovém opojení
tu a tam došlo k nehodě. A na počátku středověku
byly ty nehody nadmíru krvavé a umíralo při nich
poměrně dost lidí. Zůstává otázkou, zda bychom
dnes měli nějaké dějiny, nebýt odvěké záliby našich předků v medovině a kvasu, i tak lze totiž nahlížet na klíčové okamžiky naší národní historie,

tedy na zavraždění knížete Václava v r. 935 a vyvraždění Slavníkovců v r. 995.
Na druhou stranu je však třeba dodat, že nic
v lidském životě není černobílé a jednoduché, takže pokud budete mít zájem, přijďte si poslechnout
dvě přednášky o nepřehlédnutelných událostech
našich raných dějin, které se odehrály během velkého hodokvasu na konci září, možná v medovinovém opojení hlavních aktérů.
První setkání jsme naplánovali na 9. června
v 18.00 hod. v čítárně Městské knihovny v Poličce,
kde se budeme nad sklenkou čaje věnovat osobě
sv. Václava, věčného knížete země Čechů, jedné
z nejzáhadnějších osobností vládnoucí dynastie
Přemyslovců. Podruhé se setkáme 23. června, jak
jinak než ve stejnou dobu, tedy v 18.00 hod., a na
stejném místě, ovšem s čerstvě uvařeným čajem,
abychom si přiblížili faktický vznik českého raněstředověkého státu Čechů, který doprovázel třesk
zbraní a velké vraždění. Medovinu už asi pili jenom vítězové…
Ivana Fridrichová Sýkorová
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Bystré
11. 6. – Taneční zábava – na
zahradě za Hasičskou zbrojnicí od
20.00 hod. Zahraje skupina Rock
Faktor.
18. 6. – Dětský den – od 13.30 hod. v areálu hasičské zahrady. Pro děti jsou připraveny soutěže, diskotéka a večer letní kino, promítání pohádky Řachanda. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
24. 6. – Letní kino – promítání filmu Padesátka,
od 21.30 hod. v areálu hasičské zahrady.
25. 6. – Pouťová zábava – na zahradě za Hasičskou zbrojnicí od 20.00 hod. Zahraje skupina Rock
Faktor.
Dolní Újezd
5. 6. – Dětský den – Z pohádky do pohádky – od
13. hod. v hasičském areálu v Bořkově. Vystoupení
dětské kapely, pěnová show. V případě špatného počasí se akce nekoná.
5. a 12. 6. – Přírodovědná výstava
V regionálním muzeu vesnice od 14.00 do
17.00 hod. pořádá Klub oživení vesnice.
11. 6. – Odhalení pamětní desky knězi Martinu
Víchovi CFSsS
Ve 13.30 hod. Mše svatá v kostele sv. Martina,
15.00 odhalení pamětní desky, 16.00 posezení na
farním dvoře s harmonikou a občerstvením.
24. 6. Hasiči sobě
Minifestival, od 18 hod. v přírodním areálu vystoupí WXP, Dirty Way, Wohnout, Atmo Music, DJ
Rodrigo. Vstupné 300 Kč
Lubná
25. 6. od 21.00 hod. – letní areál Lubná – koncert
skupiny Turbo, předkapela Brix, vstupné 200 Kč,
vstup od 19.30 hodin, prodej vstupenek pouze na
místě.
Litomyšl
4. 6., 15.00-23.00 hod. – Muzejní noc. Většina kulturních institucí bude mít tento den otevřeno minimálně od 15.00 do 23.00 hod. a navíc zcela zdarma.
Na návštěvníky čeká bohatý program.
5. 6., 13.30 – 18.00 hod., areál vodních sportů
v Nedošíně u Litomyšle – Otevřené odpoledne na
Velkém Košíři – windsurfing, paddleboarding pro
malé i velké, hry pro děti, windsurfingový trenažer,
soutěže na vodě.
11. 6., 10.00-16.00 hod., Modelářské letiště Vlkov,
Litomyšl – Den otevřeného nebe – setkání modelářů
s modely různých kategorií a jejich předvedení přátelům modelářství a malým i velkým divákům
18. 6., 8.00-17.00 hod., Smetanovo náměstí, Litomyšl – Starodávný jarmark – tradiční řemeslné
trhy a hudební doprovodný program na pódiu.
Oldřiš
5. 6. – Okrsková soutěž v požárním sportu v areálu za Orlovnou.
11. 6. – Den myslivosti, lesnictví a ochrany přírody – zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi 13.00 –
17.30 hod. na střelnici v Oldřiši.
Sebranice
19. 6. Posezení pod lípou – u kapličky na Pohoře od
16.00 hod., hraje kapela Jana Pohorského. Vstupné
dobrovolné. Občerstvení zajištěno.
25. 6. – VI. ročník Sebranického pětiboje dvojic – od 8.00 hod. ve sportovním areálu koupaliště,
startovné 150 Kč, občerstvení zajištěno po celý den.
Disciplíny: tenis, basketbal, beach volejbal, nohejbal, plavání 2 x 50 m. Zájemci se mohou hlásit na
tel.: 607 166 088, e-mail: obec@sebranice.cz. Počet
účastníků je omezen.
Telecí
12. 6. 2016 – hasičská soutěž O putovní pohár
SDH – X. ročník
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Divadelní klub

Inspirace z měst
České inspirace

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Hradec Králové
17. – 26. 6. – Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů a Open air program Hradec
Králové
Klicperovo divadlo, Divadlo Drak, historické
centrum města, Žižkovy sady, nábřeží.
Největší divadelní přehlídka v ČR. K festivalu
patří kromě divadelních představení i tradiční
diskuze, koncerty, přednášky, dílny a talk show se
zajímavými hosty z oblasti českého divadla, filmu
a výtvarného umění.
Cheb
30. 6. – 3. 7. – FIJO 2016
Mezinárodní festival dechových orchestrů.

Pátek 10. 6. ve 20.00 hod.
Moje hudba
Přijďte si poslechnout hudbu z tvořivé dílny
Adély Tomanové.
Vstupné dobrovolné

Jindřichův Hradec
17.–19. 6. – Živý Hradec
multižánrový hudební festival, místo konání:
centrum města.
Kutná Hora
25.–26. 6. – Královské stříbření Kutné Hory
Každoroční gotická slavnost, připomínající slavné tradice královského horního města Kutná Hora.
Komponovaný program probíhá v okolí chrámu sv.
Barbory a přilehlých zahradách Jezuitské koleje.
Litomyšl
9. 6. – 3. 7.
58. ročník Mezinárodního operního festivalu
Smetanova Litomyšl a 12. ročník festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl.
Telč
10. 6. – Noc kostelů
Od odpoledních hodin až do půlnoci se pro veřejnost opět otevřou telčské kostely. Pro příchozí
je připraven pestrý kulturní program, koncerty,
prohlídky.
Třeboň
11. 6. – 18.00 hod. – Rožmberské veselí
velké nádvoří Zámku Třeboň
Zámecká slavnost s dobovým tancem, hudbou,
vínem i ochutnávkou rožmberské kuchyně. Na
ochutnávku nutno vstupenky zakoupit do 6. 6.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

4.–5. 6.

11.–12. 6.

18.–19. 6.
25.–26. 6.
2.–3. 7.

MUDr. Adamcová Markéta,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
MUDr. Adamec Stanislav,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184, 461 634 157
MDDr. Čermáková Ivana,
Dolní Újezd 383, 461 631 126
MDDr. Elčknerová Irena,
Polička, 1. Máje 606, 733 152 435

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Úterý 7. 6. v 19.00 hod.
Projekce dokumentu Heleny Třeštíkové
Mallory a beseda s Miroslavou (Mallory)
Neradovou
Mnoho drogově závislých matek je při narození dítěte skálopevně rozhodnuto s narkomanií přestat, málokterá to však zvládne.
Mallory svůj život kvůli malému Kryštofovi
restartovat dokázala, přestože „nečekala, že
to bude tak hustý“. Akci pořádá spolek Pontopolis ve spolupráci s Člověkem v tísni.
Vstupné 50 Kč

Sobota 11. 6. v 18.00 hod.
Pár pařmenů: Společenstvo žlutého
tentononcu s pěknou básničkou uvnitř
Parodická dabing fantasy kultovka party
severomoravských (tehdy) středoškoláků
„Banda Trotlů“. Co všechno se přihodí Fritolu
Šourkovi, dalším třem chobotům, Šmajdalfovi, Šmejdoplášti, chodníku Paragonovi a ma-

gorům z Rohlenky po cestě na megapárty do
Naadoru? Tolkien se možná obrací v hrobě,
ale tohle školní dílko má cosi do sebe...
Vstupné dobrovolné
Pondělí 13. 6. v 18.00 hod.
Absolventský koncert ZUŠ BM Polička
Úterý 21. 6. v 17.00 hod.
Závěrečné představení mladších žáků
Literárně dramatického oboru
Čeká vás Čtyřlístek a jeho dobrodružství
v podání nejmladších žáků a příběhy z Fimfára Lakomá Barka a Tři sestry a jeden prsten
ztvární starší žáci.
Vstupné 60 Kč/30 KčS
Pátek 24. 6. v 18.00 hod.
Návštěva mladé dámy – předpremiéra
Konverzační komedie inspirovaná námětem
Z. Podskalského. Aneb co všechno se může
stát během čekání na dámskou návštěvu.
Představení ztvární nejstarší žáci Literárně
-dramatického oboru, takže je na co se těšit.
Režie: Veronika Hrčková Jílková, světla
a zvuk: Alois Koláček.
Vstupné 60 Kč/30 KčS

Vyjádření k úrovni hladiny zvuku při
projekci filmu v kině Tylova domu
Z důvodu častých dotazů našich diváků jsme
oslovili předsedu Unie digitálních kin Ing. Petra
Žůrka pro odborné vyjádření k úrovni hladiny
zvuku při projekci filmu v DCI kině.
„Hladinu zvuku (intenzitu zvuku) při projekci
filmu v DCI kině mají na svědomí 2 složky - dynamika zvuku a nastavení hlasitosti zvuku pro
konkrétní film a konkrétní kinosál.
Dynamika zvuku kinematografického díla:
Technické prostředky u DCI kina umožňují dosáhnout dynamiky zvuku 100 dB a více. Využití
tak vysokého dynamického rozsahu zvuku je pouze a jen v rukách tvůrců filmu. Jinými slovy jak
dynamicky zvukový mistr zvuk ve filmu namíchá,
tak to zůstane při projekci v kině a nikdo nemá
právo (a často i možnost) do dynamiky zvuku zasáhnout. Pokud to tvůrce přežene, tak v tichých
pasážích dialogů budete mít problém rozumět
hercům a naopak ve vyhrocených akčních scénách si budete zacpávat uši. V každém případě za
takový zvukový nekomfort nemůže ani kino, ani
promítač.
Celková úroveň hlasitosti filmu v DCI kinosále:
S každým novým titulem, co se připravuje
promítat v DCI kině, si promítač dělá testovací
projekci. Nepromítá si samozřejmě celý film, ale
dle své zkušenosti vytipované pasáže s extrémy
hladin zvuku. A podle těchto extrémních pasáží (jak hlasitých, tak tichých) pak má promítač
možnost jednorázově nastavit celkovou hlasitost
zvuku, která je pro každé kino a každý titul odlišná. Připomínám, že se jedná o nastavení celkové
hlasitosti - tedy jednorázově pro film jako celek.
Je nemyslitelné, aby během projekce promítač
měnil hlasitost. Nešlo by to ani technicky ani logisticky a navíc by porušoval autorská práva mistra zvuku.
Závěrem je nutné připomenout, že s nástupem
DCI digitálních kin výrazně vzrostla dynamika
zvuku a tím i možnosti pro autory tohoto využívat. Dříve 35 mm film takovou dynamiku zdaleka
neměl. Samostatnou kapitolou je dynamika zvu-
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ku u rozhlasového nebo televizního vysílání, která se často mylně porovnává s dynamikou zvuku
v kině. Do rozhlasového a televizního vysílání se
dynamika záměrně zplošťuje z technických důvodů kapacity přenosových tras. Samozřejmě autoři původního díla musí se zásahem do dynamiky
souhlasit. Posluchači rozhlasu či diváci televize
pak nedostávají plnohodnotné dílo tak, jak bylo
vytvořeno. S podobnou situací jako v kině se setkáte u divadelního představení, koncertu, při
závodech F1, apod.“
Ing. Petr Žůrek, předseda UDK z.s.

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
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. 5.
Čas:
19.00 – 22.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Vstupné: dobrovolné
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352
Ve spolupráci s Pontopolis z.s.

Čas:
Místo:
Info:

prezentace od 13.30 hod. SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička – Sky areál
Polička
Alena Hejduková, 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
První pomoc
- preventivní akce pro žáky 1. - 3. tříd
základních škol
- ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Svitavy a ZŠ Masarykova
Termín: úterý 28. 6.
Čas:
od 8.00 hod.
Místo:
ZŠ Masarykova
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352

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. 5.

Galerie Kabinet Chaos ve Stříteži 68
4. 6. od 17 hod. Rozkoš nebo Kelly Family?
V lůně přírody barevné potvory leží, běží. Lvíčka
pacholíčka společně střeží (stěží). Umělců plná rodina je úplná pohádka! Zveme vás na oslavu života
v podání Kateřiny Olivové a její rodiny.
Kateřina Olivová (1984) je umělkyně, performerka, videoartistka, kurátorka, kojící aktivistka
a matka. Žije v Brně a tvoří na mnoha místech. Absolvovala ateliér tělového designu na FaVU (pod
vedením Jany Prekové a později Lenky Klodové),
nyní je v doktorandském studiu u Lenky Klodové,
kde rozvíjí možnosti tématu umění a mateřství.
Její umělecký projev by se dal charakterizovat
slovy: intenzivní, osobní, hedonistické pojetí tělesnosti, humor, feminismus a feminita, trapnost
a radost ze života.
A její muž a otec syna Lvíčka: Alois Stratil
(1980) je umělec, malíř, kreslíř, tatér a otec. Absolvent ateliéru intermédia na FaVU a několika
zahraničních stáží. Aloisův umělecký projev by se
dal popsat asi takto: Introvertně umanuté opakování několika motivů, půvabná meditativní práce
s pastelkami, sebeironický narcismus.
Mají společný sebeadorační přístup, zaujetí v sexualitě a dítě.

Proč byla tato umělecká rodinná soustava vybrána k výstavě do Stříteže? Protože jejich přístup
k životu, k tělesnosti a sexualitě je otevřený, bez
zábran a studu, bez křeče a bariér, pro lásku k sobě
i druhým a pro lásku k přírodě a k přirozenosti, ba
přímo přírodnosti, která odkazuje k našim původním kořenům ještě nezasaženým traumaty, schizofrenií a pokrytectvím současných společností.
Svými projevy nastavují zrcadla pokřivenosti
a nemocem doby. Jejich vystoupení považuji za
ozdravné a krásné. Připravte se na to, že můžete
čekat cokoliv.
Na setkání s vámi a s rodinou Kateřiny Olivové se těší za Spolek Planeta Chaos, 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. Vhodná destinace k procházce, výletu.

Exkurze na Damašek
Exkurze do rozkvetlých luk v přírodní rezervaci
Damašek u Pusté Rybné. A21 Polička a ČSOP pořádají 4. 6. výlet pro veřejnost do Pusté Rybné na
louky, které se pravidelně každý rok sekají, aby se
zde udržely vzácné kvetoucí rostliny.
Na co je možné se těšit? Na ohromnou rozkvetlou louku, kde roste např. masožravá rosnatka
okrouhlolistá, prstnatec májový a dlouhá řada
dalších chráněných druhů. Místy jsou mokřady
až rašeliniště, takže doporučuji vzít si s sebou
klidně i gumáky a oděv vhodný do přírody a počítejte prosím i s možností zašpinění. Svačinu, pití

a vuřt si vezměte s sebou. Sraz bude v Pusté Rybné
v 9.01 hod. u hostince. Můžete využít vlastní dopravní prostředek či linkový autobus, který z Poličky odjíždí v 8.35 hod.
Po prohlídce louky a potoka bude u hájenky
ČSOP připraveno ohniště, kde je možné opéct si
donesené vuřty. Pak bude možné jet zpět do Poličky opět linkovým autobusem ve 13.58 hod. nebo
se ještě jít projít na Rybenské perníčky a poté jet
dalším autobusem v 16.58 hod.
René Habrman
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Aby nebyl
nikdo sám
Vážení důchodci z Poličky a okolí. Sluníčko
a teplé počasí je již natrvalo tady a tak se společně pojďme těšit na akce, které pro vás připravuje výbor, sportovní a kulturní komise. Tak hezky
postupně.
V červnu zahájíme až po návratu z Velkého Mederu kondiční procházkou na přehradu dne 13. 6. Sraz
účastníků je v 9 hod. u obchodu na Berlíně. 16. 6. je
připraven pro přihlášené zájezd do Vysokého Mýta
a Holic. Odjezd autobusu je v 8 hod. z autobusového
nádraží Polička, stání 7. Spoluúčast 100 Kč. Garantem akce je Slávek Vaněk. Další zájezd je připraven
na 23. 6. do Štarkova a Daňkovic. Pro přihlášené
je odjezd v 9 hod. od gymnázia. Garantem akce je
Věra Fialová. Spoluúčast je 50 Kč. 27. 6. se opět projdeme na přehradu. Sraz je v 9 hod. u prodejny na
Berlíně. Garantem akcí na přehradě jsou Jan a Jiří
Krejzovi. V červnu zakončíme naše akce 30. června
od 9.30 hod. akcí sportovní. Přijďte na sportovní
dopoledne na tenisové kurty (vedle zimního stadionu). Budeme hrát tenis, minigolf a petanque. Garantem akce je Petr Lažner.
V letních měsících budeme v bohatém programu
pokračovat. Do té doby se mějte pohádkově.
Ivan Chudý

POKUK naostro
Jak jsme již avizovali v minulém čísle Jitřenky,
internetový POličský KUlturní Kalendář je na světě a čeká na ukládání informací o všech kulturních
a osvětových akcích konaných v Poličce a přilehlých
obcích. Pokud jejich organizátoři budou chtít, aby se
informace o jejich konání objevila nejen v POKUKu,
ale i v Jitřence, na stránkách města a dalších online
místech, bude třeba, aby je do POKUKu zadali.
Jak se to dělá, se zájemci naučí na školení, které
proběhne v pondělí 13. června od 16 hodin v počítačové učebně ZŠ Na Lukách.
Připomínáme, že zadání do POKUKu bude jedinou cestou, jak akci dostat do Kam v Poličce – přehledu, který vychází v Jitřence. Excelovské tabulky
se nebudou zasílat tak jako dosud. I když je zadávání
akcí do systému jednoduché a intuitivní, je účast zástupce všech organizací a spolků i jednotlivců, kteří
organizují kulturní a osvětové akce, velmi žádoucí
a zajisté pomůže pochopit, jak systém funguje jako
celek a jaké možnosti nabízí nebo bude nabízet. Abychom se zbytečně na školení nezdržovali, je třeba se
nahlásit u Martina Mareše (pokuk-admin@policka.
biz), autora celého webu, který před školením vytvoří přístupové údaje.
Školení proběhne jen několik dnů před uzávěrkou
červencové Jitřenky a počítáme s tím, že si na školení zadáte aktuální akce (v ideálním případě všechny)
a do Jitřenky si je redakce stáhne rovnou z POKUKu.
Případné dotazy technického charakteru, na které
potřebujete odpovědět ještě před školením, zasílejte
na adresu pokuk-admin@policka.biz (dotazy technického charakteru) nebo jitrenkapolicka@seznam.
cz (Kam v Poličce).
-IJ-

Poděkování
Děkujeme paní MVDr. Gabriele Zajícové za
ochotu a péči, kterou věnovala našemu psímu kamarádovi Dennymu. Poskytla mu léčbu i mimo ordinační dobu a přijela ochotně i k nám domů, když
se jeho stav akutně zhoršil.
Stalo se ale, že přes veškerou snahu paní doktorky náš Denny odběhl do psího ráje.
Moc děkujeme
Iva Teplá s rodiči
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Program RC MaTami
Poslední předprázdninový měsíc před námi. Pojďme si ho
zpříjemnit, ať nám to do prázdnin rychle uteče. Netradičně ve
večerních hodinách jste všichni zváni k nám do
centra na Noc neobyčejných zážitků. Oslavit s námi
můžete Den dětí na Zahradě u mlýna a 11. června
se vypravíme do Zoo v Jihlavě. Pokud máte nezodpovězené otázky ohledně očkování dětí, přijďte si
poslechnout přednášku Ing. Hany Špačkové, Očkování v souvislostech. Pokud máte chuť si ušít vlastní
sukni na léto a potřebujete poradit se střihem a postupem šití, můžete přijít na naši dílnu s Martinou
Mihulkovou. Naposledy před prázdninami máte
také možnost využít naše poradny, které se v programu objeví opět až v září.
Milá zpráva na závěr. V pátek 6. května proběhlo
v MaTami, centru pro rodinu slavnostní předání
výtěžku Benefičního koncertu pro Vašíka. Společně
se zástupci Nadace Duha, která byla naším partnerem, jsme mohli Vašíkovi a jeho rodičům předat
38.520 Kč. Tato částka alespoň z části pokryje velmi náročný rehabilitační pobyt, díky kterému dělá
Vašík velké pokroky. Tímto nám dovolte ještě jednou poděkovat všem návštěvníkům koncertu, také
sponzorům, kteří přispěli cenami do tomboly a organizátorům. Velký dík patří také kapelám, které
se vzdaly honorářů za vystoupení. Vašíka čeká ještě
spousta náročných rehabilitací a my věříme, že mu
i nadále zachováte přízeň a setkáme se na dalším
ročníku Benefičního koncertu pro Vašíka.
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.)
• Klubík pro rodiče s dětmi
(pro rodiče, prarodiče, tety, strýce…)
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 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

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)
2. 6. (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.
Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková)
4. 6. (sobota) od 14.30 do 16.30 hod.
Vedení rodičů s nejmenšími dětmi ke zdravému
a současně správnému vývoji dítěte v souladu
s jeho přirozenými možnostmi psychomotorického vývoje
Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová)
8. 6. (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
Poskytne informace v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního
práva.
Pedagogická poradna (Mgr. Jana Bidmanová)
9. 6. (čtvrtek) od 14.00 do 16.00 hod.
Řešení výukových, výchovných a vztahových
obtíží dětí a mládeže.
Laktační poradna (Lenka Tulisová)
14. 6. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
Pomoc a podpora maminkám při kojení. Poskytnutí informací rodičům po porodu i v rámci
profylaktické přípravy.
Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)
20. 6. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
Předcházení problémů s řečí, vady řeči, nápravy.
Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová)
24. 6. (pátek v rámci drobínků) od 10.00 do
11.00 hod.
Řeší s rodiči prevenci a první pomoc, konzultuje
problémy

Památkáři
v Poličce
V úterý 17. května se v Poličce na základě pozvání
Krajského úřadu Pardubického kraje konalo setkání
zástupců a odborníků zabývajících se památkovou
péčí z měst celého Pardubického kraje. Významné
setkání a diskuse probíhaly v sále barokní radnice.
A proč se hostitelem stalo právě město Polička? „Polička byla vybrána jako příklad a vzor díky restaurování svých památek, jako je morový sloup na náměstí nebo kostel sv. Jakuba,“ komentuje zástupce
setkání za město Polička Ing. Marta Mastná.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí)
každé pondělí 8.00–12.00 hod.
každou středu 8.00–12.00 hod.
Cena 45 Kč/dítě/hodina.

Noc neobyčejných zážitků
4. 6. 2016 (sobota) od 19.00 do 22.00 hod
Všechny účastníky letošního ročníku zveme
k nám do centra si pohrát a vytvořit mandalu z barevných písků s tématem 555.
Den dětí s MaTami
7. 6. (úterý) od 9.00 do 12.00 hod
Na oslavu dne dětí (s mírným opožděním) vás
zveme do Zahrady u mlýna, kde bude pro děti připraven program, a pozor – přijde i kouzelník!

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

Výlet do ZOO Jihlava
11. 6. (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
Přednáška – Očkování v souvislostech
aneb kdy, jak a proč hlásit nežádoucí
účinky vakcín
13. 6. od 16.00 do 19.00 hod
Přednáší: Ing. et Ing. Hana Špačková
Kromě jiných informací se dozvíte:
• jakou roli v systému očkování zastává stát, lékař
a rodič
• o nežádoucích účincích vakcín a jak porozumět
informacím z PIL a SPC
• je vhodné a pro děti výhodné očkovat dvě vakcíny v jeden den?
• je možné nežádoucím účinkům předcházet?
• k čemu slouží a jak funguje systém farmakovigilance
• jak vyplnit formulář hlášení nežádoucího účinku
• jaký dopad má nastavení stávajícího systému
očkování na lékaře
• pokuty pro lékaře za nenahlášení závažných
nebo neočekávaných nežádoucích účinků na
SÚKL
Cena: 150 Kč/osobu, přihlašujte se na e-mail
prihlasse.matami@seznam.cz, nutno uhradit 50 %
z ceny přednášky dopředu. Uzávěrka přihlášek 10. 6.
Šicí dílna – letní sukně
16. 6. od 15.00 do 18.00 hod
V rámci této dílny si z vlastní látky podle vlastního střihu, nebo střihu, který bude v centru připraven, můžete přijít ušít letní sukni. Bližší informace
individuálně po přihlášení.
Cena: 100 Kč, přihlašujte se na e-mail prihlasse.
matami@seznam.cz
Letní příměstský tábor
25. 7.–29. 7.
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 1 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

Městská knihovna
Sobota 4. 6. – knihovna od
18.30 hod.
Čas pro neobyčejné zážitky – vernisáž výstavy Polička
včera a dnes
Již tradičně budeme před
knihovnou vítat unavené poutníky, pro které bude
připraveno posezení a občerstvení. Ve 20.00 hod.
zahájíme výstavu Polička včera a dnes.
Čtvrtek 9. 6. – čítárna knihovny od 18.00 hod.
Oslavy starých Čechů – oslava první: zavraždění sv. Václava – přednáška Ivany Fridrichové
Sýkorové
Vítání nového člověka na tomto světě je obvykle radostné. Pokud by vás však někdo zval k oslavě
28. září do Staré Boleslavi, zbystřete, aby to s vámi
nedopadlo jako s knížetem Čechů, který do našich
dějin vstoupil coby věčný kníže sv. Václav. Co se

vlastně ono pondělí při staroboleslavských křtinách nepovedlo, nebo naopak povedlo?
Vstupné volné.

kurzu tvůrčího psaní. Dílnou provede Alena Vorlíčková, spisovatelka, copywriterka a lektorka kurzů
tvůrčího psaní. Přihlášení do kurzu je možné telefonicky, e-mailem či osobně v knihovně.
Vstupné 40 Kč.

Neděle 12. 6. – Tylův dům od 20.00 hod.
Robert Fulghum v Poličce – LiStOVáNí z knihy
Drž mě pevně, miluj mě zlehka
Robert Fulghum zavítá do Poličky, aby s projektem LiStOVáNí Lukáše Hejlíka představil svou
novou povídkovou knihu Poprask v sýrové uličce. Listovat se bude knihou Drž mě pevně, miluj
mě zlehka, nebude chybět autogramiáda a prodej
knih. Předprodej vstupenek v knihovně.
Vstupné 70 Kč/120 Kč.

Čtvrtek 23. 6. – čítárna knihovny od 18.00 hod.
Oslavy starých Čechů – oslava druhá: vyvraždění Slavníkovců – přednáška Ivany Fridrichové
Sýkorové
„Miluj bližního svého!“ Někdy a pro někoho ne zcela uskutečnitelný ideál. Jak milovat někoho, s kým
vás spojuje toliko nenávist a krevní msta. A navíc
touha po moci a majetku. Řešení se nabízí samo,
hlavně musí být rychlé a definitivní. To se odehrálo
jednoho zářijového dne r. 995 na Libici, v roli vrahů
v tomto dramatu vstoupili, jak jinak, zlotřilí Vršovci,
pochybná role obětí padla na Slavníkovce a skutečnými vítězi se stali Přemyslovci.
Vstupné volné.

Úterý 21. 6. – čítárna knihovny od 17.00 hod.
Píšu, tedy jsem – kurz tvůrčího psaní
Propagace textů a knih, budování značky, základy copywritingu. To vše a ještě více v pokračování

Pátek 1. 7. – Centrum Bohuslava Martinů od
21.30 hod.
Letní kino – Star Wars: Síla se probouzí
Legenda Hvězdných válek se vrací a s ní i tradiční
letní kino na zahradě Centra Bohuslava Martinů.
Vstupné 40 Kč.

Takové turné nemají ani rockové hvězdy
Robert Fulghum se po letech vrací do České republiky, aby představil svou novou povídkovou
knihu „Poprask v sýrové uličce“. Zastávkou na cestě
českými luhy a háji bude také Polička, proto si již
nyní rezervujte termín 12. června. K této příležitosti přinášíme pár slov s Lukášem Hejlíkem, autorem
projektu LiStOVáNí.
Robert Fulghum se k projektu LiStOVáNí připojil
již v roce 2011 s nově vydanou knihou „Co jsem to
proboha udělal“. Nyní budete listovat knihou „Drž
mě pevně, miluj mě zlehka“.
Proč jste vybrali právě tuto knihu?
Seňor Fuljumero přijíždí do Čech prezentovat novou knihu Poprask v sýrové uličce, kterou budeme
při turné křtít. Hrát budeme jeho poslední románovou věc, „Drž mě pěvně, miluj mě zlehka“, na které
navazovaly ještě „Vzpomínky na jedno dobrodružství“. A právě na tohle dobrodružství, které jsme
s Fulghumem na malém turné před pěti lety zažili,
budeme teď vzpomínat, na nové daleko větší šňůře.
Tedy budeme v podstatě představovat všechny tři
jeho poslední knihy. Robert by měl i v představení
vystoupit a číst právě ze svých typických esejů, které jeho čtenáři zbožňují.
Příběh se odehrává v prostředí tančírny Century v americkém Seatlu, kde se tančí i vyučuje argentinské tango. Můžeme se v představení těšit na
opravdový tanec?

No, úplně ne. Ta kniha je také o překonávání
hranicí a otevírání dveří, které se často bojíme jen
zkusit otevřít. Někdy totiž nejsou zamčené, ale jen
zavřené a stačí prostě jen trochu chtít. Takže podobně na tom je i postava Aristo Joyce, který hledá
způsob, jak v sobě otevřít tango. Nicméně mluvit se
o tomhle krásném tanci bude pořád! A můžeme se
u toho těšit i na velkou srandu!
Turné s Robertem Fulghumem máte nabité (od
půlky června až do poloviny července). Jenom
před LiStOVáNím v Poličce vás čeká Jevíčko, Moravská Třebová a Svitavy. Jak jste na takovou jízdu pana Fulghuma zlákal?
Popravdě, byl to jeho impuls, i když asi nečekal,
že navštíví téměř 40 měst, když mi napsal, že by
zase rád přijel pokřtít novou knihu a vyletěl s Létajícím cirkusem, jak nás posledně trefně pojmenoval,
na turné. Já si toho moc vážím, je to starý pán, který
má za sebou klikatou vzrušující cestu. Věřím, že ho
turné ještě posílí, i když bude samozřejmě velmi náročné. Tak snad zůstaneme přáteli! Také musím říct,
že zřejmě žádný autor takového formátu se opravdu
nikdy v takovém rozsahu nedostal mezi lid přímo
po republice. Takové turné nemají opravdu ani
rockové hvězdy nebo političtí kandidáti. Byl bych
docela rád, kdyby tohle někdo zmapoval, protože se
domnívám, že Fulghuma už nikdo netrumfne!
Často vás na představení doprovází sám autor.
Můžeme se s podobným projektem, jako je LiStOVáNí, setkat i v zahraničí? Nebo je pro autory turné s LiStOVáNím překvapením?
Ano, jsem hrdý na to, že mi autoři všech zemí,
a nás už doprovázely opravdu rozmanité národnosti, říkají, že se nikdy nesetkali s tak živou formou propagace knihy, která rozdává lidem radost,
vzbouzí v nich chuť číst, koupit si knihu, a která navíc právě samotným autorům dělá takovou radost.
Mnohdy, ať už to bylo v Izraeli, Anglii, Polsku, Německu nebo Francii, se samotní autoři snažili o pokračování jakéhosi LiStOVáNí v jejich zemi. Vím, že
i seňor Fuljumero si ode mne vyžádal scénář „Drž
mě pevně, miluj mě zlehka“ pro nějaké provedení
ve Finsku. Nemyslím si, že to ale dopadne. V tom je
mimochodem naše malá země ideální. Tady opravdu můžeme udělat turné od Českých Budějovic po
Třinec.
A na závěr pozvánka pro ty, kteří ještě nezažili
sílu LiStOVáNí. Téměř v každém rozhovoru se snažíte vysvětlovat podstatu LiStOVáNí… Tak jak to
máme s tou knížkou na pódiu?
Ano, za předpokladu, že vás láká Robert Fulghum, doražte. Jsme spojené síly – LiStOVáNí vás
překvapí, jak moc divadelní je, jak živá je to zábava. Překvapený byl koneckonců i sám autor, i proto
s námi chce teď potřetí vyrazit na šňůru.
Klára Kašparová, Lukáš Hejlík

Polička včera a dnes – výstava fotografií
Výstavu fotografií „Polička včera a dnes“ zahájíme v rámci večerního putování Poličkou v sobotu
ve 20.00 hod.
Výstava bude k vidění ve vestibulu knihovny od
4. 6. do 30. 9.

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

Červnový tematický koutek – Červen (nejen)
s Fulghumem
Knižní tematický koutek tentokrát obsadí američtí spisovatelé a jejich díla. Hledejte vpředu u výpůjčního pultu.

Knihovna - půjčovní
doba o prázdninách
Po
Út
St
Čt
Pá
So, Ne

Oddělení pro dospělé
8 – 12 13 - 18
Zavřeno
13 - 18
8 – 12 13 - 18
8 – 12 13 - 16
Zavřeno

Oddělení pro děti
13 - 18
Zavřeno
13 - 16
8 – 12 13 - 17
Zavřeno
Zavřeno

5. – 6. 7. – Státní svátek - Zavřeno
Pondělní čtení pro rodiny s dětmi bude o prázdninách zrušeno.
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Svatojánské
Pískohraní

Colour Meeting 22.–23. 7.

Lesní klub pro děti Napísek vás zve na Svatojánský festiválek Pískohraní. V sobotu 11. 6. od
14 hodin se v zázemí lesního klubu můžete těšit na
divadla pro děti Oříšková chaloupka od Hanky Voříškové z Chocně, Sněhurka a 7 trpaslíků - Divadlo
Kolárka Blansko, Palačinková Pepinka - Divadlo
KaKá Praha. Po té do pohody zahrají Hugo a já
z Roztok, Ambra z Janova a Paraplet ze Svitav. Na
místě bude občerstvení a večer svatojánský oheň.
Můžete přespat ve stanu.
Akce pro celou rodinu se koná v pěkném přírodním prostředí a za každého počasí. Vstup dospělý
120 Kč, dítě 50 Kč, rodinný vstup se slevou. Místo
setkání obec Kukle u Svitav. Více info na www.napisek.cz.
Akce je spolufinancována z Programu Pardubického kraje Podpora kulturních aktivit 2016.
Olga Šánová

Po podzimním účtování, dodělávkách a hlavně
rozesílání grantových žádostí o peníze na další
ročník to z jara zase přišlo: obálky s výsledky a vyjádření komisí. Vypadá to, že se vloni líbilo, letos
bude zase, děkujeme! ale o víkend později, Dušanovi se prý budou lépe vybírat kapely. Přece jen
loví v trochu jiných a hlavně zahraničních vodách,
aby to u poličského rybníka pak stálo za to!
Vše je domluveno, sejdeme se v parku u hradeb:
pódium, zvukaři, bar, kuchyň, koutek pro děcka –

Síň řemesel
Omlouvám se všem příznivcům Síně řemesel
v ulici Na bídě, kteří se k nám chystali během
nočního putování Poličkou 4. června. Z důvodu
nemoci se této akce nezúčastníme, bude zavřeno.
Moc mě to mrzí, snad příští rok. I tak přeji všem
veselé putování, radostnou náladu a hlavně ať se
vydaří počasí.
JJ

Ukliďme Lezník
V rámci oslav Dne Země se mladí a malí lezničtí
hasiči rozhodli posbírat po Lezníku volně ložené
odpadky. Sešli se v sobotu 23. dubna po obědě a do
pozdních odpoledních hodin sbírali a třídili vše,
co po Lezníku, Malé straně, našli. Především ti
nejmladší byli ve sbírání velmi aktivní a neúnavní.
Nejzajímavějším nalezeným „pokladem“ byl rám
motorky starý několik desítek let. Za jedno sobotní
odpoledne bylo sesbíráno a vytříděno, skupinkou
dětí a několika málo dospělých, neuvěřitelných 25
pytlů odpadků! Po náročném sobotním pracovním
odpoledni byly všechny děti odměněny a společně
si opekly buřty. A protože se během jednoho sobotního odpoledne nepodařilo, ani zdaleka, vyčistit všechny kopce a zákoutí Lezníka hodlají mladí
a malí hasiči celou akci příští rok zopakovat. Třeba
se k nim přidají i další děti a dospělí, protože jak
známo, příklady táhnou.
-mk-

Běh naděje

Poznali jsme další perlu
České inspirace – Třeboň
V rámci seriálu Poznáváme města České inspirace se „Poličáci“ vydali tentokrát do jihočeského města Třeboň. Zájezd se uskutečnil v sobotu
14. května. První zastávkou v tomto krásném městě
bylo oficiální přivítání skupiny v nově otevřeném
domě Štěpánka Netolického na Masarykově náměstí, expozice je zde věnována Třeboňskému rybníkářství. Poličské hosty přivítala tisková mluvčí
města Třeboně Mgr. Jitka Bednářová, která kromě
informací o městě hostům předala i propagační
materiály a také třeboňské šupinky pro štěstí.
Poté už každý zvážil sám, jak krásný slunečný
den v Třeboni stráví. Velká část skupiny využila
nabídnuté bonusy a slevy. Zájem byl o návštěvu radniční věže, ze které je nádherný výhled na
celé město a okolní rybníky. Poličáci se potkávali
na zámku, na hrázi rybníku Svět, při návštěvě Schwarzenberské hrobky, či při ochutnávce
místních kapřích specialit a návštěvě místních
cukráren. Někteří také využili jízdu lodí po Světě,
projížďku vláčkem Třeboňáčkem nebo nabídku
švýcarských specialit, protože na náměstí probíhal
festival Švýcarské jaro.
Jsme rádi, že je Třeboň společně s Poličkou ve
sdružení Česká inspirace a my jsme mohli navléknout další perlu poznání na náhrdelník těchto
krásných měst. Pokračovat v poznávání budeme

V neděli 26. 6. se od 12.30 hod. uskuteční prezentace na poličském náměstí a ve 14.00 hod. vypukne
již devátý ročník.
Běh naděje je sportovně humanitární akce inspirovaná Během Terryho Foxe a má dva hlavní cíle: získat prostředky na výzkum rakoviny v Praze Motole,
iniciovat solidaritu zdravých s nemocnými a současně apelovat na zdravý životní styl a prevenci onemocnění. Účastníci si mohou zakoupit za finanční příspěvek různé upomínkové předměty – jako symbol boje
proti rakovině. Za příspěvky a případnou podporu
moc děkujeme.
Doprovodný program (hudba) bude zajištěn. Na
organizaci se podílejí členové křesťanské mládeže,
KDU-ČSL, SJ a další příznivci. Myslím si, že svůj
úkol vždy zvládají na jedničku. Děkuji jim za záslužnou činnost.
Miloslav Zezula, hlavní pořadatel
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tak, jak nás/vás to baví. Navíc postavíme hudební
stan, další prostor pro nové zážitky.
A na koho se můžete těšit (kromě nás, pořadatelů)?
V poličském parku (pak taky na festivalu v Glastonbury) uslyšíte Mydy Rabycad – českou mládež, která
má už teď světový zvuk. V pátek mimo jiné i Výsměch?, Lelek (Polsko) nebo Justina Lavashe, výborného britského muzikanta žijícího v Praze. V sobotu
třeba Ponk, který dostal letos Anděla, Miramundo,
brazilské světoběžníky, Ado Juráčka, Michala Bystrova nebo Džambo Aguševi Orkestar. Hodně se
těšíme na Manu Delago Handmade a jejich teprve
druhý koncert v Čechách. Znáte perkusní nástroj
Hang? Přijďte a poznáte! Nebude chybět páteční „otvírák” – divadlo na náměstí a sobotní program pro
děti: divadélka u hradeb a Nešišlej!
Čtvrtý červencový víkend si zakroužkujte
v diáři, rodiče seberte děti a děti vezměte rodiče
a přijďte za námi do poličského parku. Těšíme se!
Děkujeme městu Poličce, Ministerstvu kultury,
Státnímu fondu a Pardubickému kraji za podporu,
stejně tak všem sponzorům a dobrovolníkům za
finanční i lidskou pomoc.
www.colourmeeting.cz,
www.facebook.cz/colourmeeting

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

s dalším výletem ještě v tomto roce. Město Polička
společně s provozovatelem informačního centra CK
Kotour připravuje adventní zájezd. Ten se uskuteční v sobotu 10. prosince a navštívíme Jindřichův
Hradec. Ten se k adventní návštěvě přímo nabízí,
nacházejí se zde totiž Krýzovy jesličky, největší lidový mechanický betlém na světě, který je zapsán
v Guinnessově knize rekordů. Navštívíme adventní
dny, které se konají na zámku, a pojedeme nasát vánoční atmosféru do rakouského Gmündu.
Ing. Naděžda Šauerová, členka výkonného
výboru České inspirace

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

1. 6.
2. 6.
4. 6.

5. 6.

6. 6.

7. 6.

8. 6.

9. 6.

10. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.

14. 6.
15. 6.
16. 6.
19. 6.
21. 6.

#

22. 6.

Čas
13.30
18.00
17.00
18.00
14.30
14.30
19.00
19.00
20.00

Název akce – popis
Odemykání atria, Mezinárodní den dětí
Alenka v říši divů: Za zrcadlem /3D - ke Dni dětí promítáme novou pohádku
Poradna a klub pro těhotné
1. Absolventský koncert
Poradna psychomotorického vývoje
Noc neobyčejných zážitků
Čas pro neobyčejné zážitky - CESTA KOLEM SVĚTA
Polička 1265-2015 - promítání filmu o průběhu roku oslav 750 let Poličky
Vernisáž výstavy Polička včera a dnes - výstavu zahájíme v rámci
večerního putování Poličkou
13.30 Dětský den
16.00 Koncert nizozemského souboru, putujícího po stopách Martinů
18.00 Želvy Ninja 2 /3D - návrat známých želvích hrdinů
13.30 Keramická dílna
16.00 Logopedická poradna
18.00 2. Absolventský koncert
19.00 Děda - ve filmu se kromě Bolka Polívky objeví i 350 Valachů
8.00 Den dětí s MaTami
18.00 3. Absolventský koncert
19.00 Projekce dokumentu Heleny Třeštíkové Mallory a beseda s Mallory Neradovou
14.00 Společné muzicírování
15.00 Právní poradna
19.00 Dcera čarodějky - středověká fantasy
14.00 Pedagogická poradna
17.00 Slavnostní závěrečný koncert ZUŠ
18.00 Oslavy starých Čechů – oslava první: zavraždění sv. Václava
- přednáška Ivany Fridrichové - Sýkorové
20.00 Moje hudba, hudba z tvořivé dílny Adély Tomanové
8.30 Výlet do zoo Jihlava
18.00 Pár pařmenů: Společenstvo žlutého tentononcu s pěknou básničkou uvnitř
20.00 LiStOVáNí s Robertem Fulghumem - Robert Fulghum osobně při listování
jeho knihou Drž mě pevně, miluj mě zlehka
14.00 Cestovatelské odpoledne - Norsko - Nord Cap, polární kruh, Lofoty
14.00 Hedvábná lampa - kreativní dílnička pro děti od 1.třídy
16.00 Očkování v souvislostech
18.00 4. Absolventský koncert
19.00 Warcraft: První střet / 3D - dva světy, jeden domov
17.00 Laktační poradna
19.00 Jak se zbavit nevěsty - muži mají svůj rozum, ženy svou taktiku
15.00 Šicí dílna – letní sukně
19.00 Absolvenstý koncert T.Preclíkové a Moravského komorního orchestru
16.00 Hledá se Dory - nezapomenutelné dobrodružství, které asi zapomene
18.00 Hledá se Dory / 3D - na stříbrná plátna se vrací modrá rybka i ve 3D projekci
17.00 Závěrečné představení literárně dramatického oboru - mladší žáci
17.00 Píšu, tedy jsem - kurz tvůrčího psaní - propagace textů a knih,
budování značky, základy copywritingu
19.00 Dlouhý, Široký a Krátkozraký - Divadlo Járy Cimrmana
14.00 Deskové hry
19.00 V zajetí démonů 2 - horor

Místo konání
DPS Penzion - atrium
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
CBM
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika
Tylův dům
Městská knihovna

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B. M. Polička, CBM
www.zusbmpolicka.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org

SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
DPS Penzion - pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů
ZUŠ B.M. Polička, sál školy
Kino Tylův dům
Zahrada u Mlýna
ZUŠ B.M. Polička, sál školy
Divadelní Klub
DPS Penzion - společenská místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům, velký sál
Městská knihovna

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

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

Divadelní Klub
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní Klub
Tylův dům

Divadelní spolek Tyl
MaTami z.s.
Divadelní spolek Tyl
Městská knihovna Polička

www.divadelniklub.cz
www.matami.webnode.cz
www.divadelniklub.cz
www.knihovna.policka.org

DPS Penzion - jídelna
SVČ Mozaika
Městská knihovna Polička
Divadelní klub
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům, velký sál
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
Divadelní klub
Městská knihovna

DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B. M. Polička, Divadelní klub
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B. M. Polička, Tylův dům
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ZUŠ B. M. Polička, Divadelní klub
www.zusbmpolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org

Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion - společenská místnost DPS Penzion Polička
Kino Tylův dům
Tylův dům

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

www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
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Čas
23. 6. 14.00
14.00
18.00

Místo konání
DPS Penzion - jídelna
zahrada ZUŠ B.M.Polička
Městská knihovna

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
ZUŠ B. M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org

24. 6.

Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
Divadelní klub
Rohozná

MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ZUŠ B. M. Polička, Divadelní klub
www.zusbmpolicka.cz
Pontopolis
www.pontopolis.cz

Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
DPS Penzion - společenská místnost
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
přehrada
Kino Tylův dům

Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Tylův dům

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

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

26. 6.
27. 6.

28. 6.
29. 6.

Název akce – popis
7. 5.–28. 8. Vernisáž: MĚSTOSVĚT - Město a jeho svět v ilustraci pro děti
14. 5.–31. 8. Vernisáž: Poznávej se!

www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz

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

#

25. 6.

Název akce – popis
Narozeninové zpívání
Letní zahrada - představení práce ZUŠ B. M. Polička na závěr školního roku
Oslavy starých Čechů – oslava druhá: vyvraždění Slavníkovců
- přednáška Ivany Fridrichové - Sýkorové
10.00 Zdravotní poradna
10.00 Králové hor - filmové představení pro školy
18.00 Závěrečné představení literárně dramatického oboru - starší žáci
10.00 Fotbal pro rozvoj - „Kopeme za lepší svět“ - Fotbal pro nás není jen sport,
ale i prostředek k lepšímu vzájemnému porozumění a toleranci ve společnosti.
19.00 Den nezávislosti: Nový útok/3D - pokračování Dne nezávislosti R. Emmericha
8.15 Řachanda - pohádka pro školní děti
10.15 Kniha džunglí / 3D - promítání pro školy
14.00 Trénování pamětí
8.00 Kniha džunglí - promítání pro školy
10.00 Kniha džunglí - promítání pro školy
13.15 Posezení na přehradě
19.00 Musíme se sejít - letní komedie s protagonisty „Na stojáka“

Jazz fest Polička podvacáté
Jubilejní zní honosně, ale jako k takovému se
k němu chovali především jeho návštěvníci a bylo
jich po oba hlavní festivalové dny maximálně. Musím k tomu přičíst dvě předehry, smutný britský
film o jazzové zpěvačce Amy Winehouse a úspěšné
hudebně taneční vystoupení skupiny Verte dance,
účinkovali zde s velikým úspěchem už na předloňském festivalu.
Během koncertů jsme byli provázeni fotografiemi světových autorů, fotících jazzmany a atmosféru k tomu přilínající. Černobílá fota formátu A3 se
musejí vidět. Opravdoví mistři fotografie zvěčnili

Morava, v níž jsem slyšel a snad se nemýlím, Janáčka a jeho Zarostlé chodníčky. Nebyla to jen
úlitba prostředí, bylo to upřímné vyznání této části země. Nám zůstal emotivní zážitek.
Některé věci mi unikají a tak jsem nevěděl, kdo
je Lena Yelow. Teď už to vím. Báječná skupina
s protagonistkou Lenou, která dává radost, lásku,
smutek, touhu, ale především pozitivní přístup
k životu. (To jsou její vlastní slova.) Poddává se melodiím a svým zpěvem je ještě více posiluje. Není
na to sama; doprovází ji výborně znějící kapela
(klávesy, bicí, kytara, basa, saxofon, trubka) a do-

šlo o prožitek. Prostě, jak jsme také slyšeli: Alice in
Wonderland, Alenka v říši divů…
Kryštof Marek je muzikant se širokým rozsahem hudební činnosti. Namátkou: jako dirigent
v současné době působí v Hudebním divadle Karlín, spolupracuje s českým rozhlasem, kde realizoval 14 hudebních dramatizací, v Josef Vejvoda
Trio je pianistou, v roce 2010 dirigoval na festivalu
v Haagu světoznámý Metropole Orchestra, vydal
mnoho CD a vytvářel orchestrální aranžmá ke
Koncertům hvězd na Žofíně a také je dirigoval.
Enio Morricone řídil letos v lednu Český národní

Wilkins – Uhlíř - Helešic Trio

Lena Yellow

Robert Balzar Trio

muzikanty ve chvílích hlubokého ponoření se do
hraní, ale i do neopakovatelných chvílí vítězného
prožitku z úspěšné produkce, stejně jako radostného spočinutí a odpočinutí s hudebním nástrojem v ruce či v jeho blízkosti. Výstava předtím
proběhla v Trutnově a Hradci Králové a předtím
různě po světě a taky na internetu. Na doplnění
uvádím i jména vítězných autorů fotografií Jazz
World Photo: Marion Tisserand – Francie, Seung
Yull Nah – Jižní Korea, Arielle Monti, Itálie.
Maynard Ferguson, Dizzy Gillespie, Ray Conniff, Ben Cramer, zpěvačka Gery Scott, spoluhráč
L. Armstronga Edmond Hall a další. To jsou slavní,
kdo u Gustava Broma a jeho kapely, zrozené už ve
čtyřicátých letech minulého století, hráli. Ansámbl figuroval dlouho na předních místech žebříčků
ankety nejuznávanějšího jazzového periodika,
časopisu Down beat. Ještě v padesátých letech
jsem v Brně v kavárně na Lidické tento orchestr
slyšel a viděl, ale tak jak bylo tehdy zcela normální, chodil si při něm zatancovat. Hrálo se na jeden
mikrofon a zpěvák či zpěvačka, když nezpívali, seděli ukázněně stranou kapely na židli. Dnes je to
Rozhlasový Big Band Gustava Broma a každé jeho
vystoupení je pro posluchače svátkem. Neposloucháme jen produkci orchestru, ale orchestr vynikajících sólistů; takový byl ostatně vždy, a proto
zářil na světové špičce velkých jazzových kapel.
Jeho produkce se neobešla bez vzpomínání na
mnohá vystoupení této kapely v Poličce i na bohužel už neuskutečněný slib kapelníka pana Gustava
Broma o oslavném jubilejním koncertu, který zamýšlel v Poličce provést. Osud to jemu, ani nám
nedopřál. Festivalové vystoupení byla tvorba současná, a pokud orchestr pod vedením kapelníka
Vlado Valoviče zahrál několik evergreenů, nebylo
to retro, ale výstup v novém, nablýskaném hávu.
Větší část pak byla tvorba současná, autorů, členů
kapely. Z těch jsme zde slyšeli třeba vzpomínku
na be bop Moon Day, nebo baladu pro křídlovku
a jiné skladby, kde každý hráč jakékoliv sekce, ať
už trubkové, trombonů či saxofonů, předvedl své
sólové umění. Jak také u této kapely jinak!
Na závěr pak stále svěží skladba, hraná dodnes
všemi kapelami světa, Eligtonova Take the A train.
A velký, zasloužený úspěch.
Tři vynikající hráči, ale přesto: Skip Wilkins,
americký pianista, skladatel a zpěvák vtiskl tomuto triu pestrou tvář. Nezastiňoval však Františka
Uhlíře u kontrabasu či Jaromíra Helešice – to jsou
mimořádné postavy našeho jazzu - ale pochopil
naše vnímání hudby. Dokázal to svou skladbou

Jazz World Photo 2015
provodný zpěv: Yanick Tevi a Annamária Almeida
z USA. Chytlavá rytmická skladba Fever a pak výběr z dvanácti skladeb z CD Positivity. Marně bych
hledal nějakou nevýraznou skladbu mezi nimi,
ale v anglicky zpívaných písních se objevila i jedna s českým textem „Odevzdávám“, a pokud jsem
dobře pochopil, je to píseň o samotě a patřila ještě
se zádumčivou Dont’ Ask Me Why k těm, co výjimečně zrovna optimismem nehýřily. Jsou to převážně autorské skladby s příběhy značně osobními.
Tato směs soulu, popu a jazzu přinesla pohodu, se
kterou jsme opouštěli první festivalový den.
Robert Balzar trio do Poličky jezdí, tuším od
roku 2005 a před deseti lety tu byl na jazz festivalu
také. Nyní jsme ho slyšeli a viděli v nové sestavě:
pianista Jiří Levíček je také skladatelem tria a zasloužil se velkou měrou o jejich poslední DVD. Ano
- není to CD, ale DVD. Netočilo se v někde v klubu, ale v lese u Borové, když jim v Praze vyhlédnuté místo jaksi vykáceli. Bylo to poslední víkend
letních prázdnin v koprodukci s ČT a celý projekt
byl poměrně náročný. Piano Steinway z roku 1927
zapůjčila synagoga v Českém Krumlově, pak bylo
ještě třeba zastavit přelety stíhaček. My Poličáci
víme, o čem je řeč. Dokázali to v průběhu jednoho
dne, od ranního rozbřesku až do úplného setmění. Nebýt však MUDr. J. Tomana, nevím, kde by
to točili.
Ještě musím napsat, že DVD se jmenuje One Day
a bylo také po předchozím už druhém křtu základem tohoto koncertu. Trio hrálo především vlastní
skladby – tedy J. Levíčka a R. Balzara, který si to
opět u svého kontrabasu užíval. Zaposlouchaní
účastníci utvořili s triem souzvuk, který je nutno
prožít, aby se mohlo s klidným svědomím napsat:
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symfonický orchestr v Praze, se kterým nahrál
hudbu k Tarantinovu filmu Osm hrozných, za kterou dostal Oscara a v tomto tělese K. Marek hraje.
Teď ke koncertu: Byl výjimečný hned několikrát.
Jak vznikl? Dramaturg Jazzfestivalu Dr. J. Toman
inspiroval Kryštofa Marka nápadem vytvořit pro
dvacátý festival nějakou skladbu. Nebudu popisovat vše, co se kolem tohoto nápadu odehrálo, ani
to vše nevím, ale nevznikla jen tak nějaká skladba,
ale hudební symfonické dílo o pěti větách v délce
40 minut. Každá z nich je uvnitř rytmicky i žánrově proměnná, ale jsou pevně svázány v jeden
akustický celek. Tu převáží basklarinet, tu vokály
čtyřčlenného sboru, pak motiv převezmou zvuky
klávesového nástroje, nepodobné žádnému klasickému nástroji a pak dirigentova paže ukáže třeba
k dechové sekci a sám doplní vlastním klavírním
projevem. Během produkce je skladba mnohokrát provázena spontánním potleskem. Midnight
Pictures – Půlnoční fotografie působí uměřeně optimisticky, s plností a bohatostí tónů a zvuků, také
těch, jež nás v současném světě neodbytně provázejí a jichž nejsme teď už ochráněni ani vteřinku,
včetně milionů dotírajících slov a vět. Tato symfonie je však v těch už zmíněných vteřinách vždy
pravdivá a její fascinující rytmus nás na rozdíl od
slov a vět posiluje.
Peter Lipa sice slavobránu nepotřebuje, ale nebýt jeho zakladatelského fortelu a následující desetileté dramaturgie, nebyl by ani tento dvacátý jazzový poličský svátek. Takže by mu přinejmenším
slušelo „Čestné občanství Jazz Festivalu Polička“.
Svůj koncert, dalo by se říci vzpomínkový, opřel
o své známé skladby, ale vlastně, které nejsou známé? A tak když zazněly Štyri kone vrane tahaju ma
z vane, pretože som minuly rok nezaplatil dane,
(a já doveršuju aj kontrolne hlásenie), zpíval s ním
skoro celý sál.
Diskografie a proslulost Petera Lipy v Evropě je
faktem a je příjemné, že do Poličky po letech opět
rád přijel. Jeho CD Lipa spieva Lasicu bylo nosným tématem večera a nabízí se otázka, kdo vybírá
hudební repertoár v našich, řekněme oficiálních,
rozhlasových stanicích - tam jméno Lipa neznají.
My jsme si však užívali své a těšili jsme se nejen
z Lipova scatu. Závěrečný koncert festivalu potvrdil jejich slova:
Aj dixieland aj swing aj bebop
Už po koľký raz z mŕtvych vstal
A neprestal sa nikdy hýbať
Sme poddaní a jazz je kráľ.
A. Klein, foto P. Klein

15

Co nového v ZUŠce?

Z činnosti
DPS Penzion
Na první letošní výlet senioři vyrazili do Borovnice a rovnou na slet čarodějnic, kde probíhala důkladná kontrola košťat, školení bezpečnosti letu
a na závěr byl vystaven letecký průkaz čarodějnic.
Opravdu bylo veselo. Hrálo se, zpívalo, tančilo
a nechybělo ani dobré jídlo na posilněnou před
náročným letem. Další výlet se uskutečnil pomocí
filmu pana Ing. Kleina, který výletníky zavedl do
francouzských a švýcarských Alp. Šikovné ručičky
vyráběly indiánské čelenky na společné setkání
s dětmi z MŠ, které se bude konat v červnu. Kavárnička byla ve znamení Filipojakubské noci. Senioři
vzpomínali na pálení ohňů 30. dubna v době jejich
mládí. V DPS Penzion jsme také slavili Den matek.
S krásným tanečním vystoupením přišly přát děti
z MŠ Jedlová, hudbou a zpěvem potěšili studenti
ZUŠ B. Martinů a studenti Gymnázia Polička.

Pozvánka DPS
Penzion
1. 6. Odemykání atria
a oslava Mezinárodního
dne dětí s dětmi z MŠ Rozmarýnek od 13.30 hod. v atriu. Zájemci se nahlásí do
pondělí 30. května na recepci DPS Penzion a zaplatí
25 Kč na občerstvení (chleba, uzenina, hořčice, pití).
6. 6. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti
8. 6. Společné muzicírování od 14.00 hod. ve společenské místnosti
13. 5. Cestovatelské odpoledne od 14.00 hod. v jídelně. Norsko - Nord Cap, polární kruh, Lofoty, film
pana Ing. Kleina.
22. 6. Deskové hry od 14.00 hod. ve společenské
místnosti
23. 6. Narozeninové zpívání od 14.00 hod v jídelně
27. 6. Trénování paměti od 14.00 hod ve společenské místnosti.
29. 6. Posezení na přehradě - zájemci se nahlásí
do pondělí 27. 6. na recepci DPS Penzion, vybíráme
20 Kč (chleba, hořčice, uzenina). Odchod od Penzionu ve 13.15 hod. Pro uživatele pečovatelské služby
bude zajištěna doprava. Odjezd ve 13.30 hod. Cena
dopravy je 55 Kč, platí se až při vyúčtování služeb.

XIII. ročník Poličské
Univerzity třetího věku
Poličská Univerzita třetího věku si tímto dovoluje oznámit vyhlášení zápisu do zimního semestru.
Přihlásit se můžete od 15. 6. do 31. 8. v recepci
Domu s pečovatelskou službou (DSP „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička). V zimním semestru jsou vypsány následující přednáškové cykly:
I		Čtrnáct zastavení mezi nebem a zemí (lektorka: M. Vraspírová) – teologicko-filozofické propojení Božího slova a lidských skutků
na pozadí encyklik posledních papežů.
II		 Ženy ve středověkém světě mužů (lektorka:
Dr. I. Fridrichová Sýkorová) – osudy strážkyň domácího krbu ve víru středověkých
dějin Evropy; od žen světic, přes ženy vládkyně až po ženy válečnice.
Pro návštěvu Univerzity nepotřebujete kromě
zájmu o přednáškové cykly nic, co by vaši účast
jakkoliv omezovalo. Již nyní se těšíme na vaši hojnou účast.
Irena Smolková, Ivana Fridrichová Sýkorová,
Marcela Vraspírová
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Vzhledem k tomu, že se do květnového vydání Jitřenky nevešel
článek informující o úspěších,
kterých se podařilo našim žákům
dosáhnout, dovolte mi na začátek
krátké shrnutí toho nejdůležitějšího.
Začneme krajskými koly soutěží ZUŠ, vyhlašovaných MŠMT, kde se naši žáci rozhodně neztratili
– posuďte sami. Na soutěži akordeonistů, která se
konala v Chrudimi, vybojovali žáci Marta Vopařilová, Kateřina Tůmová a Tomáš Novotný ze třídy Jitky
Nackové ve svých kategoriích krásná 2. místa.
Z krajského kola soutěže komorních her s převahou smyčcových nástrojů v Pardubicích pak „Barokní trio“ ve složení Hana Štrumfová, Lada Kincová
a Natálie Hegrová přivezlo 1. místo a „Klavírní kvarteto“ (Vendula Pucharová, Natálie Šafářová, Vojtěch
Švejda a Valerie Cechová) získalo neméně krásné
2. místo. Děkujeme učitelkám Kincové a Bouškové za přípravu. U houslistů ještě chvilku zůstaneme. Lada Kincová ze třídy Aleny Kincové získala
1. místo na houslové soutěži „O cenu Václava Krůčka“
v Novém Jičíně.
V Přelouči se setkali hráči na elektronické klávesové nástroje a i zde jsme měli svá želízka v ohni.
Michal Jílek se umístil na velmi pěkném 2. místě,
Tereza Tocháčková a Adéla Bartoňová ve svých kategoriích obsadily bronzové příčky (všichni ze třídy
Petra Kašpara).
Do Vysokého Mýta, kde se konala soutěž komorních her s převahou dechových nástrojů, se vypravily dva soubory pod vedením Ludmily Mazalové.
A „výlet“ to byl triumfální. Trio ve složení Veronika
Klimešová (flétna), Magdalena Teplá (flétna) a Tereza Přívětivá (klarinet) vybojovalo ve své kategorii
1. místo. Druhý soutěžní tým - Terezie Preclíková (flétna), Veronika Stodolová (flétna) a Vendula
Grubhofferová (klavír) převálcoval soupeře a odvezl
si 1. místo s postupem do celostátního kola. Začátkem května v Orlové, kde se ústřední kolo konalo, se
holky opět ukázaly v nejlepším světle a vybojovaly
pro své trio fantastické 2. místo. Gratulujeme!
Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci
školy. Neméně velký dík patří i všem dalším pedagogům, kteří se na výše zmíněných úspěších podíleli přípravou jednotlivých žáků všech uvedených
souborů.
Nejen hudební, ale i výtvarný obor slavil úspěchy.
Žákyně Hana Horáčková, Barbora Jelínková, Jana
Juránková, Martina Dalíková a Jana Hradecká
ze třídy Petry Zemanové získaly v ústředním kole
14. ročníku celostátní soutěže „Komenský a my“
cenu poroty v kategorii A1.
Žákyně Petry Zemanové slaví ještě další velký
úspěch. V obrovské konkurenci v Mezinárodní
dětské výtvarné výstavě Lidice získaly mezi 18 075
zaslanými pracemi z celého světa čestná uznání
Pavlína Pechancová, Martina Dalíková a Aneta Mlynářová. Blahopřejeme!
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Stěžejním květnovým počinem pak byla organizace soutěžní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů.
V letošním, již osmém ročníku se soutěžilo v kategoriích zpěv, komorní zpěv, hra na dechové nástroje,
komorní hra dechových nástrojů, dále pak v tanečním a výtvarném oboru. Letos se během třídenního maratonu vystřídalo v Tylově domě téměř 300
účastníků z celé České republiky. Celou akci završil
koncert nejlepších účastníků přehlídky, který proběhl 5. 5. ve velkém sále Tylova domu. Děkujeme
všem účastníkům za tři dny plné vynikajících uměleckých výkonů a budeme se těšit v dalším ročníku
na shledanou!
A na co se můžete těšit v červnu? Již tradičně nás
čeká velmi pestrý měsíc, v jehož průběhu se vystřídají třídní přehrávky jednotlivých pedagogů školy.
Vedle nich je v plánovacím kalendáři ZUŠ zapsáno
ještě několik dalších akcí. Především je to série pěti
absolventských koncertů, z nichž si dovoluji vypíchnout ten poslední, který se bude konat 16. 6. Ve velkém sále Tylova domu od 19 hodin vystoupí Terezie
Preclíková (klavír) za doprovodu Moravského komorního orchestru. Spoluúčinkuje Natálie Trávníčková (violoncello), absolventka ZUŠ J. Hanuše Praha.
Letošní Slavnostní závěrečný koncert proběhne
9. června od 17 hodin, taktéž ve velkém sále Tylova
domu. V případě příznivého počasí bude 23. 6. od 14
do 17 hodin probíhat další, již tradiční akce, konaná pod širým nebem, tedy Letní zahrada ZUŠ. A na
stejný den (23. 6.) je naplánován ještě jeden, tentokrát velmi netradiční počin. Pedagog tanečního
oboru Petr Palas využil skutečnosti, že vyučuje i na
ZUŠ Boskovice a připravil společné taneční představení těchto dvou základních uměleckých škol.
Společně se žáky nastudoval choreografii na Fantastickou symfonii Hectora Berlioze a jako „jeviště“
zvolil zahrady boskovického zámku. Jedinečnou atmosféru jistě podtrhne i fakt, že začátek představení
je stanoven na 21.30 hod.
V divadelním klubu proběhnou závěrečná představení literárně dramatického oboru. 21. 6. od
17 hodin se představí mladší žáci, 24. 6. od 18 hodin
vystoupí žáci druhého stupně s představením Návštěva mladé dámy od Zdeňka Podskalského. Bližší
informace k jednotlivým akcím naleznete na www.
zusbmpolicka.cz.
Na závěr mi dovolte ještě několik slov. Již jednou
zde při výčtu úspěchů našich žáků padla zmínka
o paní učitelce Petře Zemanové, jež v uplynulém
roce zastávala funkci zastupující ředitelky za Gabrielu Vraspírovou Vorbovou, toho času na mateřské
dovolené. Petra se ovšem nechala inspirovat a už
i ona se nám pilně připravuje na nastávající mateřství. Myslím, že mohu i za všechny kolegy konstatovat, že se role zastupující ředitelky zhostila na
výbornou a zajistila tak v pohodové atmosféře bezproblémový chod školy. Petro, děkujeme a přejeme
mnoho zdraví a radosti celé rodině.
Tomáš Jandl, DiS.
zástupce ředitele pověřený řízením školy

Zprávy z Masarykovy školy
Pomalu se blíží ukončení letošního školního roku. Měsíce duben a květen jsou přímo nabité
řadou akcí.
Dařilo se nám ve sportovních
soutěžích.
26. dubna se vybraní žáci naší školy premiérově
zúčastnili okresního kola všestrannostní soutěže
OVOV, kterou zaštiťuje olympijský svaz. Absolvovali pětiboj složený z trojskoku, hodu medicinbalem, kliků, přeskoků přes švihadlo a volitelné
disciplíny – běh, plavání a dribling. Za chmurného
počasí předvedli žáci kvalitní výkony. Janu Jelínkovi unikla medaile jen o pomyslný vlásek. Adéle

Bartoňové se podařilo z druhého místa postoupit
do krajského kola.
11. května proběhl ve Svitavách hokejbalový turnaj. Přes okresní kolo jsme se dostali, až do kraje,
kde jsme se rozhodně neztratili a vybojovali bronzové medaile.
Nemalé úspěchy dosáhli naši žáci i v přírodovědných soutěžích. Letošní okresní kolo biologické
olympiády se vydařilo mladším žákům, Anežka
Vargová získala druhé místo a Michal Jílek čtvrté.
Ve středu startovního pole se mezi mladšími žáky
umístila Eliška Sobolová a mezi staršími Marek
Dittrich a David Zahradník. Do přípravy se ještě
zapojil deváťák Jan Kocanda. Všichni soutěžící
museli vypracovat vstupní úkol, který vyžadoval
samostatnou práci nad rámec výuky přírodopisu. Zaměřili se například na sledování biorytmu
domácího mazlíčka, pozorovali klíčící rostliny na
různě osvětlených stanovištích a pohroužili se do
tajemství rostlin temnoty.
Zúčastnili jsme se i soutěže v poznávání rostlin
a živočichů, kde výrazných úspěchů dosáhli: Kateřina Kastnerová, Simona Rozkošná, Štěpán Jelínek, Anežka Vargová, Aneta Soukalová a Michal
Jílek.
Nezahálely ani humanitní obory.
Skončila dějepisná soutěž a předávaly se ceny.
Soutěž měla 6 kol, letos pod názvem Polička
750. Soutěže se účastnili dobrovolně žáci 4.–9. ročníků. V jednotlivých kolech odpovídali na otázky
k danému tématu a vytvářeli nějaký praktický úkol,
např. koláž, článek do novin, plakát, portrét. V letošním roce se věnovali dějinám města Poličky
a založili si i vlastní město. Do konce vydrželo
a úspěšně dokončilo 73 žáků. Nejúspěšnější byli:
K. Báčová 4. C, I. Havlíková 4. C, M. Chalupník 4. B,
K. Pavlíková 4. C, M. Sodomka 4. B, F. Harašta 5. A,
Š. Jelínek 5. A, V. Klimešová 5. A, A. Krušinová
5. C, T. Kunčák 5. B, K. Machová 5. B, S. Petrásová
5. B, E. Šlosrová 5. B, M. Jílek 6. A, E. Sobolová

6. A, E. Benešová 8. C, V. Ondrák 8. C, T. Pantůčková 6. C a A. Vargová 6. A.
Letos uplynulo 170 let od narození jimramovského rodáka Jana Karafiáta. Zároveň si připomínáme 140. výročí prvního vydání Broučků. Jelikož se
snažíme, aby měli naši žáci povědomí i o regionálních autorech, seznámili se šesťáci se spisovatelem
a jeho dílem formou tříměsíčního projektu. Vše
vypuklo v polovině února, kdy si žáci začali shánět knihu Broučci. „Slunko bylo u samého západu
a svatojánští broučci vstávali.“ – tato slova se pro
ně stala pomyslnou vstupní branou do světa svatojánských broučků. Společnou četbou v hodinách
literatury zkombinovanou s domácí samostatnou
četbou se stali svědky Broučkova života od jeho
dětství, přes dospívání, rodičovství až k úmrtí celé
jeho rodiny.
Science Cup – Pohár Vědy – Rojko 2016 – pod
tímto názvem se skrývá mezinárodní soutěž pro
badatelské týmy, která je zaměřena na různé fyzikální pokusy a bádání o věcech kolem nás. Tohoto
projektu se zúčastnila 2. B, která dosáhla největšího úspěchu za výrobu kelímkových telefonů
a zkoumání jejich fungování.

Druhá část deváťáků (31 žáků 9. A, B) vyrazila
dobýt Hrad. V úterý 26. dubna jsme se vydali směr
Praha. První zastávkou bylo Staroměstské náměstí, kde jsme viděli v akci několik nevěst i pověstný
orloj. Procházka přes Karlův most a Malou Stranu
byla též příjemná. V Poslanecké sněmovně České
republiky jsme nejdříve zhlédli film, ve kterém se
mihl i náš pan starosta, pak někteří v kovovém
rámu zapípali, na galerii jsme obdivovali 2 kilogramy zlata na stropě a svými dotazy jsme završili výborný výklad naší průvodkyně. Potom jsme
po schodech vyběhli k Pražskému hradu. Pravda,
chrám sv. Víta a přilehlé sály na nás sice dýchly
svou historií, ale více nás oslovila Zlatá ulička
a Daliborka. S rozchodem na Václavském náměstí si všichni bravurně poradili. KFC, Burger King
a Mc Donalds praskaly ve švech.
Ve dnech 26.–28. 4. jsme v naší škole přivítali
hosty z Estonska. Na návštěvu přijeli učitelé základní školy Tallinna Südalinna Kool, kteří přijali
naše pozvání při naší podzimní návštěvě v jejich
škole. Zajímali se o průběh vyučování a zúčastnili
se několika vyučovacích hodin na obou stupních
školy. Po setkání s panem starostou si prohlédli
naše město, navštívili CBM a obdivovali věž kostela i se světničkou, kde se narodil náš známý hudební skladatel. Hovořili jsme nejen o metodách výuky
a navzájem si doporučili náměty a materiály, ale
hlavně jsme spolu strávili příjemné okamžiky.
Doufáme, že jsme 12. května udělali radost našim maminkám, mámám, mátím, pramátím, babičkám a prababičkám, když jsme společně oslavili
Den matek.
V CBM Polička proběhl hodinový program, kde
účinkovaly děti z I. a II. stupně naší školy. Programem provázela Veronika Poliačiková a mrazící tečkou, třešničkou na dortu, byl závěrečný zpěv Leony
Petikové.
Blahopřejeme též našim deváťákům za skvěle
zvládnuté přijímací řízení na střední školy a učební obory.
Mgr. Ludmila Haraštová

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

„Obchodka“
na soutěži
Vítězné týmy krajských kol, mezi které patřil
i ten náš, změřily síly v úterý 26. dubna v celostátním finálovém kole soutěže Finanční gramotnost.
Sešli jsme se spolu s celou řadou čestných hostů v zajímavých prostorách historického areálu
benediktinského opatství Emauzy v Praze. Tento
klášter založil v roce 1347 císař Karel IV. jednak
v souvislosti s plánovaným zahájením výstavby
Nového Města pražského, jednak ze snahy obnovit slovanskou církevní vzdělanost v Čechách.
Mohli jsme si tak prohlídkou prostor kláštera
připomenout i letošní významné Karlovo výročí.

Po deváté hodině soutěž zahájil sám guvernér
ČNB Ing. Miroslav Singer, CSc. Poté nám byla
představena porota. Zasedli v ní Ing. Miroslav
Škvára, odborník v oblasti financí a finanční
gramotnosti, a Ing. Patrik Nacher, český ekonom
a mediální poradce. Známým se stal především
jako bojovník proti různým bankovním poplatkům.
Pak už nic nebránilo tomu, abychom se pustili do soutěžního klání. Nejprve se spolu utkali
soutěžící z 1. stupně základních škol, po nich
z 2. stupně a v poledních hodinách došlo konečně
i na naši kategorii středních škol.
Bojovali jsme statečně, ale na stupně vítězů
jsme bohužel nedosáhli. Naše odpovědi byly téměř všechny správné, ale chyběla rychlost při
klikání myší. Proč? Byli jsme ve finále takovéto
soutěže vůbec poprvé a nevěděli jsme „do čeho
jdeme“, určitě se projevila i únava z krátkého
spánku a dlouhé cesty. Rozhodně jsme však nezklamali a neudělali ostudu ani sobě, ani učitelům, ani škole.
Věříme, že zkušenosti a poznatky o soutěži
úspěšně předáme našim následovníkům a ty potom už stupně vítězů neminou.
Soutěžní tým: Tereza Křečková 3. E, Jana Kocandová 1. BN, Halamka 1. BN
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Vzpomínáme
Dne 21. 6. uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek,
dědeček, pan Zdeněk Pešava.
Díky za to, čím jsi nám v životě byl a za každý den, který
jsi pro nás žil.
S láskou vzpomínají
manželka a děti
s rodinami
Dne 23. 6. 2016 uplyne
10 let, kdy nás navždy opustila naše drahá maminka a babička, paní Marie Reifová.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.
Dne 29. června uplyne
6 roků, co nás vinou druhé
osoby navždy opustil náš milovaný syn, manžel, tatínek,
bratr, pan Jaroslav Švanda.
Díky za to, čím jsi pro nás
byl, za každý den, jenž jsi pro
nás žil.
Děkujeme všem, kteří
vzpomenou společně se námi.
Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout.
30. června k tomu bude
10 let, co nás navždy opustila naše milovaná maminka
a babička, paní Blanka Jílková – Novotná.
S láskou vzpomíná
syn Roman, Zdeněk, dcera
Blanka a vnoučata

Charita otevřela vrata
Ve středu 18. května se v Oblastní charitě Polička konala malá slavnost – den Otevřených vrat,
neboť uplynul právě rok od vysvěcení prostor Třetího charitního domu č. p. 10 ve Vrchlického ulici
a jeho uvedení do provozu. Během dne, od 8 do
17 hodin, se sem přišlo podívat mnoho pozvaných
zájemců a příznivců, aby si prohlédli provozní
místnosti, výstavu obrazů malovaných lidmi s duševním onemocněním, seznámili se s charitními
službami a činností, a také společně poseděli a pobesedovali při malém pohoštění.
Mezi prvními návštěvníky byli starosta Jaroslav Martinů a místostarostka Marie Kučerová,
které přivítala zástupkyně ředitelky Štěpánka
Dvořáková (viz foto). Oba hosté se živě zajímali
o dění v charitě, její aktivity a život klientů, hovořilo se pochopitelně i o situaci ve městě, republice
a ve světě.
O rozhovor jsem požádal ředitelku Oblastní
charity Markétu Šafářovou. Řekla mj. „Dnes jsme
takzvaně otevřeli vrata na počest 1. výročí otevření tohoto našeho třetího domu. Koupili jsme ho
v roce 2014 a slavnostně otevřeli 20. května 2015.“
Z toho co vidím je zřejmé, že pokud jde o klientelu, máte velmi široký záběr.
„Je to tak. Poskytujme deset služeb, jednu zdravotní a devět sociálních, s tím, že v tomto domě je
zázemí pro osobní asistenci, pečovatelskou službu, služby „šance pro rodinu“, centrum náhradní
rodinné péče a konečně středisko Otevřené dveře,
které letos slaví desáté výročí své existence.“
Jaké je věkové spektrum klientů?
„To záleží na typu služeb. „Otevřené dveře“ slouží
lidem s duševním onemocněním, tady jsou klienti
od 18 let do seniorského věku, nejpočetnější je kategorie kolem 30 let. Pečovatelská služba a osobní
asistence slouží v terénu seniorům a služba šance

Klub zdraví zve na červnové setkání
Je pro vás začínající červen také měsícem plným
očekávání, jestli léto bude letos opravdu nabízet
letní počasí? Ani se není čemu divit, když byl květen spíše podobný dubnu. A to nás v červnu čeká
slunovrat se zkracováním délky dne, sice pozvolna, ale přece jen. Ovšem plakat nad tím nemá smysl, lépe je si ten slunečný čas pořádně užít venku
v přírodě.
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pro rodinu a centrum náhradní rodinné péče pracuje pro děti v rodinách.“
Vezmu-li v úvahu všechny vaše aktivity, zdá se
mi, že byste přivítali i čtvrtý dům…
„V tom vám rozhodně nebudu oponovat. Přestože nevznikají nové služby, ty stávající se stále
rozvíjejí, většina z nich je terénních, a to vyžaduje
i personální zajištění. Jen za poslední tři roky se
jejich počet zvýšil z 35 na 54 a všem musíme poskytnout nějaké zázemí.“
Jak je to s finančním krytím vašich aktivit?
„Z převážné části jsme kryti státními dotacemi
(od loňska jdou přes Pardubický kraj), dále granty Pardubického kraje a dotacemi měst a obcí.
Zvláště chci poděkovat Poličce za štědrost. Další
prostředky získáváme za sociální péči, kdy si část
nákladů platí klienti. Peníze získáváme také od
dárců. Protože pracujeme v terénu, nezbytně potřebujeme auta. K jejich nákupu nám významně
pomáhá Tříkrálová sbírka.“
Ptal se a fotil: L. Vrabec
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Protože SVČ Mozaika má v červnu dopolední
režim, volíme alternativní možnost setkání právě
v tomto duchu. Zveme vás dne 8. června na společnou procházku okolo Poličky s občasnými zastaveními, která budou doprovázena mluveným
slovem oblíbené MUDr. Slávky Sílové. Sraz bude
jako loni u Divadelního klubu za Tylovým domem
v 17.30 hodin. Ochutnávku omezíme na první
červnové ovoce a o pitný režim se postará každý
sám za sebe, děkujeme pěkně. V případě nepříznivého počasí se akce bez náhrady ruší. Doporučujeme vhodnou obuv, sluneční brýle a máte-li, pak
i trekingové hole.
Slunce nás potěší, déšť nás osvěží, vítr nás povzbudí. Ve skutečnosti neexistuje špatné počasí,
jsou jen různé druhy dobrého počasí. A nebýt počasí, spousta rozhovorů by ani nezačala! Stará pranostika na 8. června praví: „Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy.“ Tak uvidíme, jak
to letos dopadne. Každopádně to může být i podle
tohoto scénáře: „Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.“
Ať už se počasí bude tvářit jakkoli, nastává čas
rozdávání vysvědčení, posledních objetí před vyprázdněnou školou – a hurá na prázdniny a dovolené. Až se zaslouženě vydáte kamkoli, podle plánu
nebo jen tak, hlavně si svůj čas odpočinku opravdu vychutnejte, naberte během něj síly do dalších
dní a všechna ta navštívená místa a s nimi spojené
zážitky si nějak odvezte či odneste, aby vám ještě
dlouho připomínaly toto léto, které za pár dní odmávne červeně start. Letos nastává astronomické
léto 21. června pouhých 35 minut po půlnoci.
Zkuste si na něj počkat na louce pod hvězdnatou
oblohou. A po celé léto buďte zdrávi!
Na společnou červnovou procházku vás pozvala
za tým Klubu zdraví
Hanka Ščigelová

Žádné dohady pod Hády
Poslední den v dubnu a první den v květnu se
v Brně jely první jarní sk8ové závody. Pod název
Grand Prix Sk8 Slalom Brno 2016 se na start připravilo více jak třicet jezdců ve čtyřech kategoriích. Za Poličku bylo přítomno třináct závodníků,
kteří za dva dny soupeření přivezli cenné kovy.
Na dětské závodníky doma čekaly připravené
ohýnky a kopce buřtů, tak se rozhodlo, že jako
první pojedou kategorie dětí a dorostu. Tyto kategorie měly odjet všechny tři závody za sebou, tedy
tight, hybrid i giant. V kategorii dětí se celkově na
prvním pozici umístila Karolínka Machová. Na
čtvrté pozici se pak umístil Lukáš Martinů. Hned
za ním na pátém místě Anička Šafránková, šestá
Maruška Maděrová, sedmá Emily Martinů a na
osmém místě Tomáš Mach. Sourozenci Machovi
tedy obsadili všechny první místa, ať už zezadu
tak zepředu. Petr Martinů tento rok již přestoupil
do kategorie dorostu a hned na prvních závodech
narazil na silnou konkurenci. Petr sice vyhrál giant slalom, ale v dalších dvou závodech byl druhý
a tak celkově skončil na druhém místě. Jsme však
na začátku sezóny a mistr světa 2015 v kategorii
dětí Petr Martinů může ve vyšší kategorii této sezóny ukázat ještě spoustu skvělých výkonů. Držíme palce.
Následovaly kategorie žen a mužů. Renata Škrabalová jako jediná závodnice v kategorii žen skončila celkově na čtvrtém místě. Úřadující nejlepší
jezdec za uplynulou sezónu 2015 Jaroslav Knettig,
nenechal nic náhodě a ukázal, že i v této sezóně
má skvělou kondici. Sice mu giant slalom nevyšel
dle představ a skončil na šestém místě, ale další
dva závody už byly čistě v jeho režii. Díky tomuto výkonu si celkově odnesl prvenství. Na třetím
místě se pak umístil Zdeněk Mach, hrdý otec obou
ratolestí, které řádí v dětské kategorii. Na čtvrtém
místě celkově dojel Jakub Knettig a hned za ním

na místě pátém Standa Nožka. Dvanácté místo
pak obsadil Ivo Škrabal a tím by byl výčet našich
poličských jezdců kompletní. Počasí nedělalo problémy a tento rok bylo celkově v Brně o dva závodníky více než v roce 2015. Doufejme, že tendence
bude vzrůstající a pod Hády se podíváme i příští
rok.
-jt-
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Úspěchy sportovních
gymnastek
Jsme rádi, že Vám můžeme po roce opět přinést
dobré zprávy o úspěších poličských mladých gymnastek.
Dne 4. 4. 2016 se ve Svitavách uskutečnily okresní
závody ČASPV (České asociace sportu pro všechny)
ve sportovní gymnastice. Z našeho oddílu, který
v Poličce už 13 let existuje pod SVČ Mozaika, se závodu zúčastnilo 12 dívek ve 4 kategoriích. Všechny
bojovaly statečně, ale do krajského kola, které se konalo hned příští víkend opět ve Svitavách, postoupily
tyto dívky:
• Mladší žákyně I. (07-mladší): Rozálie Jánová
• Mladší žákyně II. (06-05): Sára Sedláková, Michaela Cihlářová
• Starší žákyně I. (04-03): Lucie Kysilková, Marie
Mourová, Petra Findejsová
• Dorostenky (99-00): Markéta Findejsová
V konkurenci gymnastek z krajů Pardubice a Vysočina si vedly velmi dobře a s hrdostí můžeme gratulovat dvěma dívkám, které postoupily do republikového finále ČASPV. Rozárka Jánová z nádherného
1. místa a Maruška Mourová ze 4. místa.
Tato soutěž se konala 14. května 2016 v Doubí
u Třeboně. Maruška se republikového finále zúčastnila už potřetí za sebou jako členka družstva pardubického kraje. Umístily se na pěkném 9. místě.
Rozárka Jánová se do této nejvyšší soutěže probojovala poprvé. Byla také součástí pardubického družstva, které v této kategorii skončilo sedmé, a zároveň
měla i veliký úspěch jako jednotlivkyně – umístila se
v republikovém výběru na krásném 13. místě.
Všem gymnastkám děkujeme za bojovnost a přejeme, aby jim toto nasazení vydrželo. Máme z vás
radost a těšíme se na společné trénování.
Za všechny trenérky oddílu
SG M. Jakubcová, L. Králová
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Ani při jarní přívlači nebylo teplo
V sobotu 23. dubna se na přehradě Pod Kopcem
konal závod Jarní přívlač. Přes nepřízeň počasí
a značné množství závodů během krátké doby přijel do Poličky udivující počet závodníků ze všech
koutů republiky a také velmi početná výprava ze
Slovenska (okolo 80 přátel), takže dohromady obsadili kolem vody 217 postů. Hospodář pořádajícího Rybářského sdružení Vysočina Polička Jaroslav Martinů nám k tomu řekl:
„Je to náš velký jarní závod v přívlači a máme
obrovskou radost z toho, že oproti minulému ročníku se do něj přihlásilo o sto závodníků víc. Nepamatuji, že by meziročně k takovému nárůstu
u nějakého závodu došlo. Vedly k tomu podle mne
dva důvody. Jednak přijelo nečekaně velké množství kamarádů ze Slovenska (jim se náš závod započítává do jejich mistrovských závodů) a jednak
panuje velká spokojenost se zarybněním našeho
revíru. My letos navíc vysazujeme nádherné, kapitální lososy (pstruzi kolem 2-3 kg), což je pro
rybáře nejen z republiky velký „tahák“. Přijíždějí
sem často i Poláci a Slováci. Připomenu, že jsme
do vody tentokrát vysadili dalších 5 000 pstruhů.

20

Připočítám-li k tomu předchozí zarybnění a odečtu-li ryby, které si rybáři odnesli domů, předpokládám, že zde k dnešku zůstalo zhruba 8 000
pstruhů a sivenů.

Čtyři nejúspěšnější závodníci s poháry
(zleva) 2. Marian Krino, 1. Michal Daněk,
3. Igor Slavík a Roman Gono
za největší rybu.

Dnes bylo za první hodinové kolo uloveno 1 400
ryb, což je přímo super výsledek (stávalo se, že tolik ryb se nechytilo za celý závod). Dnešní jarní
závod je čtvrtý v pořadí a mohu s velikou radostí
(a z finančního hlediska s úlevou) konstatovat, že
všechny se nadmíru povedly. Ve srovnání s loňskem je to letos nejméně o 20 % lepší.
Vezmeme-li v úvahu tyto výsledky, není divu,
že jsme během jednoho čtvrtletí přijali 70 nových
členů. A to neděláme žádný nábor, jen vycházíme
vstříc zájemcům.“
Konečné výsledky:
1. Michal Daněk, 2. Marian Krino, 3. Igor Slavík,
4. Michal Slavík, 5. Martin Urbánek, 6. Jára Martinů, 7. Peter Horňák, 8. David Maixner, 9. Rastislav
Kuhajda, 10. Tomáš Svoboda atd.
Největší rybu (tolstolobik 72 cm) ulovil Roman
Gono. Oceněny byly i tři nejlepší ženy ve startovním poli – Daniela Nová, Magdaléna Bakytová
a Mirka Strejčková.

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

Text a foto: 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.
•
Pronájmu byt 1+1 v Poličce, spodní patro RD,
zatepleno, plastová okna, topení plyn, tuhá paliva. Preferuji dlouhodobý pronájem, od června.
Tel: 731 506 249.
•
Od května přijímám brigádníka nebo
OSVČ, možno i zaměstnance. Na práce zednické, opravy a natírání střech. Práce na střechách.
Tel: 731 506 249.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Volejbalové zprávy

Tenis

Barevný minivolejbal
Početná skupina dětí se zúčastnila posledního
festivalu barevného minivolejbalu v Lanškrouně.
Podařilo se nám poměrně hladce získat některá medailová umístění. V sobotu v barvách žluté a oranžové jsme obsadili 2 x druhé a 2 x třetí místo. V neděli
ještě přidala děvčata Karlíková, Kučerová v barvě
červené stříbro a HABA (Harašta, Baláš) dokonce
svoji skupinu vyhráli. Celkem startovalo za Poličku
15 družstev.
Přípravka
Dvě květnová kola zahýbala pořadím v krajské
soutěži přípravek dívek. Polička A ztratila slibný
náskok na druhý Lanškroun, dokonce se po jednom
turnaji objevila až v B skupině. Přesto děvčata zamakala, před posledním kolem mají stejně bodů se
soupeřkami z Lanškrouna. O všem, zda zacinkají
medaile, rozhodne tedy závěrečné kolo, které hrají
děvčata na domácí půdě 12. 6. B tým se stále lepší,
i on bude v závěrečném kole atakovat místa v první VIP skupině. Zatím drží 6. místo. Ostatní týmy
se pohybují v polovině startovního pole. Dokonce
Polička F se posunula o pět míst v celkovém pořadí.
Mladší žákyně
Děvčata vstoupila do prvního kola Poháru Pardubického kraje s chutí. V konkurenci 8 družstev
obsadila Polička A 2. místo, když nestačila pouze
na děvčata z Lanškrouna, Polička B prohrála smolně v tiebreaku s Žichlínkem a skončila osmá. Pro
děvčata z B týmu to byla mnohdy první zkušenost
s šestkovým volejbalem. Nejužitečnějšími hráčkami
našich týmů: Kateřina Pešavová a Erika Petiková.

22. 4. Meziokresní přebor mladších žákyň v Pardubicích. Z našeho pohledu opět vydařený turnaj, i když chybělo málo a bylo to ještě lepší. Ve
dvouhře zaznamenala jednu výhru Šárka Uhlířová, 3. místo obsadila Kačka Kotvová a 2. místo
získala Simča Válková. A výčet by nebyl kompletní
bez čtyřhry, kterou ovládla naše sehraná dvojice
Kačka – Simča.
V sobotu 30. 4. začala soutěž družstev. V letošním roce máme v soutěžích rekordní počet družstev a to osm. Některé týmy mají medailové ambice a některé budou teprve získávat zkušenosti. Tak
uvidíme, jak se jim bude dařit.
Sobota 30. 4.
Babytenis: Choceň – Polička 1:5
Body: Šafář Samik, Uhlířová Verča, Novák
Adam, Šafář – Uhlířová, Novák – Navrátilová
Žanda
Neděle 1. 5.
Mladší žactvo: Polička – Dolní Dobrouč 9: 0
Body: Vodák Matěj, Jelínek Štěpán, Křivý Vašík,
Zahradníček Důša, Uhlířová Šárka, Vendolská Karolína, Vodák – Baláš Ondra, Zahradníček – Sedlatý Honza, Uhlířová – Matoušková Klaudie
Dorost A: Dolní Dobrouč – Polička A 2:7
Body: Jílek Zdenda, Hnát Radim, Fučík Dan,
Pečenková Adéla, Válková Simča, Hnát – Fučík,
Pečenková – Válková
Dorost B: Polička B – Pardubice 0:9
Body:
Senioři: SKT Hradec Králové – Polička 3:6
Body: Teplá Lída, Pazlarová Alena, Teplá – Pazlarová
Minitenis A: Polička A – Svitavy A 1:7
Body: Chadima Matěj
Polička A – Dolní Dobrouč 8:0
Body: Chadima Matěj 2 x, Slavíková Bára 2 x,
Zobačová Valerka 2 x, Dostálová Šárka 2 x
Minitenis B: Polička B – Vysoké Mýto 3:5
Body: Chalupník Martin 2x, Matoulková Nikolka

Polička B – Česká Třebová B 2:6
Body: Zahradníčková Anežka, Vodehnalová Štěpánka
Sobota 7. 5.
Babytenis: Polička – Žamberk B 6:0
Body: Šafář Samik, Navrátilová Žanda, Novák
Adam, Slezák Patrik, Šafář – Novák, Uhlířová Verča – Navrátilová
Starší žactvo: Česká Třebová B – Polička 4:5
Body: Fučík Dan, Válková Simča, Kotvová Kačka, Fučík – Toman Jirka, Válková – Kotvová
Neděle 8. 5.
Dorost A: Polička A – Letohrad 8:1
Body: Jílek Zdenda, Sotona Petr, Hnát Radim,
Fučík Dan, Pečenková Adéla, Jílek – Hnát, Sotona – Fučík, Pečenková – Hrubá Eliška
Dorost B: Holice – Polička B 9:0
Body:
Senioři: Polička – Holice 4:5
Body: Teplá Lída, Pazlarová Alena, Sedláček Milan – Vápeník Pepa, Teplá – Pazlarová
Mladší žactvo: Ústí nad Orlicí – Polička 6:3
Body: Uhlířová Šárka, Matoušková Klaudie, Uhlířová – Matoušková
Minitenis A: Polička A – Česká Třebová 3:5
Body: Chadima Matěj 2 x, Slavíková Baruška 1 x
Polička A – Dolní Dobrouč 8:0
Body: Chadima Matěj 2 x, Slavíková Baruška 2 x,
Zobačová Valerka 2 x, Dostálová Šárka 2 x
Minitenis B: Polička B – Svitavy B 0:8
Body:
Polička B – Česká Třebová B 3:5
Body: Zahradníčková Anežka, Vodehnalová Štěpánka, Chalupník Martin
14. 5. babytenisový turnaj ve Skutči. Super výsledek zaznamenala Verča Uhlířová, která po výborných výkonech obsadila krásné a zasloužené
2. místo.
-zj-

První „Pohárový“ závod v Poličce
Muži
Muži mají za sebou základní část Krajského
přeboru II. třídy. Vedli si velmi dobře, v A skupině
obsadili 2. místo. V nadstavbě se utkají s družstvy
Rybníka, Chocně, Chlen, Lanškrouna a Vysokého
Mýta. 18. 6. bude znám vítěz Krajského přeboru
Pardubického kraje v mužské kategorii.
Har
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Dva závody jsou letos zařazeny do běžeckého
Poháru Iscarexu v Poličce. Na podzim dospělé
čeká v Liboháji přespolní běh, který je organizován F-Bike Klubem Sádek. Pro všechny kategorie
se již po 51. konal 1. května Běh kolem Poličských
hradeb organizován Atletikou Polička za vydatné
technické pomoci ZŠ Masarykovy. Poděkování
patří i za poskytnutí zázemí v Nové lékárně.
Ideální běžecké počasí přilákalo na start i do
cíle 322 závodníků. To je pátá nevyšší účast. Lze
očekávat, že i v žebříčku účasti bude závod mezi
ostatními Pohárovými na jedné z nejvyšších
příček. Protože tentokrát nebyl víkend prodloužený, měl závod značnou konkurenci. Sportovní
kvalitu by jistě zvedli čtyři zástupci Českotřebovského běžeckého klubu, kteří den před tím
startovali na MČR v běhu na 10000 m. To samé
absolvoval i vítěz hlavního závodu Jáchym Kovář,
již startující v dresu Dukly Praha. I když k traťovému rekordu se nepřiblížil, s velkou jistotou si
založil na trvalé získání putovního poháru, daru
starosty města Poličky. Poprvé stejnou možnost
mají i ženy a první držitelkou je Lenka Dušková
(Iscarex). Špičkovou sportovní úroveň tentokrát
zastali nejlepší z kategorií dorostu. Oba svěřenci
Petra Hubáčka z N. Města na Moravě vylepšili již
tak kvalitní traťové rekordy. Dorostenka Katka
Pulgretová o tři sekundy a navíc svůj osmý start
v Poličce proměnila na sedmé vítězství. Stejně
mladý Karel Kulíšek po žákovském nejlepším
čase je i nejlepším na dvojnásobné trati. Čas vylepšil o šest sekund. Ale ve všech bězích nebyla
pouze kvantita, ale i kvalita běžců. V té byli vidět
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

i poličští startující, i když až na ty nejvyšší stupínky ještě malinko scházelo.
O odměny závodníků se postarali tradiční
sponzoři. V prvé řadě bez široké podpory města
Poličky by závod již neexistoval v této podobě.
Od finančí podpory až po využití veřejných toalet. Druhým velkým příznivcem je firma CNC
J. Šimůnka a po osmnácté se hlavní závod běžel
jako Velká cena Medesy Polička. Ale tradičními
příznivci jsou už po desetiletí Elektro Kelvin
Petra Krištofa, Skloram, Agricol, Drogerie Teta,
Ravensburger, Zahradní sochy Petra Šimka,
Pneu Červený a Osobní doprava Martina Tobiáše.
Na závěr jména vítězů 51. ročníku od nejmladší
až po veterány nad 70 let: Silvie Roušarová a Marek Mokrejš, Anežka Dvořáková a Pavel Kabrada,
Erika Třísková a Jiří Kubalák, Johanka Borková
a Šimon Knápek, Adéla Horákovská a Pankrác
Boháč, Eliška Holcová a Dominik Vebr, Klára
Hanáková a Jiří Kabrda, Kateřina Pulgretová
a Karel Kulíšek, Kristýna Šafářová a Vojtěch Vondra, Jáchym Kovář a Iva Klímová, Lenka Dušková a Martin Kleibl, Anna Krátká a Aleš Stránský,
Miroslava Nechvílová a Miroslav Krupička a Petr
Leszkow. Přeborníky Polička se stali Lenka
Schauerová a nejrychlejší z mužů Jáchym Kovář.
Již po dvaadvacáté jsou na úplný závěr vyhlášena a odměněna rodinná družstva. Potřetí trojčlenná. Vítězství opět obhájili bratři Boháčovi
z Chocně.
Kompletní výsledky lze nají na webu Iscarexu
či Atletiky Polička.
Miloslav Červ

Honza Roušar má republikový bronz
V silových sportech se vyskytuje mnoho trénujících lidí, mnohdy i poměrně tvrdě cvičících, kteří ale nikdy nepůjdou soutěžit. Důvody k tomuto
rozhodnutí mají různé, někteří skutečně nemají
o účast na závodech zájem, jiní by naopak soutěžit
moc chtěli, ale strach z prohry jim to nedovolí.

Ti odvážnější dobře pochopili, že z počátečních
neúspěchů mohou později vytěžit. Člověk musí být
ovšem silný nejen fyzicky, ale i mentálně. Klasickým příkladem borce, kterého prohry, ba dokonce
celá série mnoha prohraných soubojů neobyčejně
posílila, je Jan Roušar. Honza absolvoval jednu
soutěž za druhou, z každé se do Poličky vracel poražen a to ve všech soubojích.
Honzík se narodil v roce 1985, pravidelně posiluje od roku 2000 a na páku se specializuje od
roku 2010. První dva roky trval výše zmíněný stav.
Až třetím rokem přišla první dílčí výhra v jednom
ze soubojů, záhy na to také první bronz z nižší soutěže. To se psal konec roku 2013 a Jeník dobře pochopil, že to vše nebylo marné, ve vzduchu byl cítit
blížící se větší úspěch. Přišly další soutěže, úroveň

české extraligy, medaile jedna, druhá, třetí atd.
Bylo to fajn, jednalo se o pěkné výsledky, ale stále
chyběla ta důležitá medaile, cenný kov z mistrovství České republiky.
Honza i nadále poctivě trénoval s použitím klasického vybavení fitcentra, ale i se speciálními pomůckami vlastní výroby, určenými pro armwrestling. A potom to přišlo. Sedmnáctý rok posilování
a sedmý rok specializace na páku přinesl konečně
první, opravdu velký úspěch. Jan Roušar vybojoval letos 23. dubna v Podivíně u Břeclavi bronz
v přetláčení levou i pravou rukou ve váhové kategorii do 105 kg.
V oblasti sportu se pohybuji mnoho let a za tu
dobu jsem poznal hodně lidí, kteří jsou pevně přesvědčeni o tom, že právě oni by byli ti velcí šampioni. „Kdyby, tak by, to byste viděli, ale nemohu
protože… Jinak bych byl ale fakt dost dobrej“. Tak
takto nějak ony věty formulují, snaží se přesvědčit
o svém nesporném talentu a zároveň také o důvodech, které jim brání se plně projevit na reálné
soutěži.
Jan Roušar je pravý opak těchto vypravěčů.
Honzík toho mnoho nenamluví, když tu a tam hovoří, je to věcné, často i vtipné. Nikdy se ale nad
nikoho nepovyšuje, je skromný, pracovitý, má
dostatek pokory a sebereflexe. V tréninku umí pořádně máknout, má myšlení šampiona, je trpělivý,
je si vědom dobře faktu, že cesta k úspěchu není
snadná a právě v tom spočívá její kouzlo.
Často také slýchám různá vyjádření o tom, jak
páka není o síle, ale pouze o technice. Tak tedy
zde jsou alespoň čtyři Jendovy silové výkony:
benchpress – 160 kg x 4 opakování, veslovaní na
kladce – 140 kg x 8 opakování, bicepsový zdvih
s jednoručkou – 40 kg x 6 opakování, Scottova lavice – 105 kg x 2 opakování.
To je dost slušné, viďte? Jde jen o to, abyste
uměli tuto nadprůměrnou sílu pomocí speciálních
tréninkových technik, správně transformovat do
specifické pákařské motoriky. Zní to možná jednoduše, ovšem vyžaduje to velké úsilí a hlavně
trpělivost.
A právě trpělivost je ta nejdůležitější Honzova
vlastnost, která ho dovedla až k republikovému
bronzu. Gratuluji a přeji mnoho dalších úspěchů!
Jiří Štěpánek

Kamenický losos přilákal slunce
V sobotu 7. května proběhl na vodní nádrži
už několik dní předem jsme museli vyhlásit „stop
v Pusté Kamenici už 3. ročník závodu „Kamenický
stav“. Takže přijelo 71 zájemců, kteří se přihlásilosos“. Příjemné bylo, že po několika nevlídných, li mezi prvními, ale i tak jsme měli dost starostí
sychravých dnech přivítalo závodníky téměř letní „srovnat“ je na posty kolem vody. Pochopitelně
počasí, plné slunce. Že se jedná o oblíbený závod
jsme revír opět zarybnili (tisíc pstruhů a kaprů),
s dobrou tradicí, potvrdila účast – přijelo 71 rybá- ale trochu nás pozlobila kyselá voda, ještě dnes
řů z blízka i daleka.
ráno bylo vidět, že hlavně pstruzi jezdí kolem
Hospodář pořádajícího Rybářského sdružení
krajů. Přesto ryby braly, jen za první kolo jich
Vysočina Polička Jaroslav Martinů k tomu řekl:
bylo uloveno 220, což je solidní výsledek. Celkem
„Je to náš další, v pořadí už šestý letošní závod se- byla tři, hodinu a půl trvající, kola, dohromady
bylo uloveno téměř 400 ryb. Myslím, že mohu
riálu v „lovu dravců“. Počasí nám nádherně vyšlo
s klidným svědomím říci, že máme radost z účasa tak není divu, že zájem byl obrovský. Dokonce
ti, krásného počasí i pohody, která zde, jako obvykle, vládne. Je tomu tak i díky dobré spolupráci
s našimi zdejšími členy a s vedením obce v čele
se starostou Miroslavem Myškou a místostarostou Jaroslavem Sklenářem, kteří dovedou ocenit
poctivou, prospěšnou práci. Obec věnovala do
závodu 6 pohárů.“

Májový dvojboj
o kapry a pstruhy
V sobotu 30. dubna se na přehradě číslo 1 Pod
Kopcem strhl nevídaný rybářský souboj, který byl
zajímavý ze dvou hledisek. Jednak šlo o soutěž dvoučlenných týmů, a navíc ve dvou kategoriích (kapr
a pstruh). Vše korunovala nečekaně vysoká účast
závodníků ze všech koutů republiky. Zahanbit se nedalo ani počasí, ba ani ryby, které ochotně přijímaly
potravu.

Největší rybu (kapr 67 cm) ulovila dvojice
Kyncl - Hlásenský
Hospodář pořádajícího Rybářského sdružení Vysočina Polička Jaroslav Martinů k průběhu závodu
řekl: „Májový souboj dvoučlenných týmů probíhá
vždy ve dvou kategoriích, a to kapr a pstruh. Je to
první jarní závod, kdy je na tomto revíru dovoleno
chytat kapry, takže jsme tu dnes vlastně oficiálně
zahájili kaprařskou sezónu. (Důvodem pro hájení
kaprů na PK 1 byly předchozí čtyři závody v lovu
pstruhů). Sjelo se k nám dnes celkem 96 rybářů,
tedy 48 dvojic, což je uspokojivý počet, který nám
udělal radost. Podstatné je, že ačkoliv byl ráno
mrazík -2 °C, udělalo se krátce po zahájení krásně,
svítí sluníčko a oteplilo se, je skoro letní den. Fouká
mírný vánek, který mají ryby rády, a proto ochotně
berou. Vliv má jistě i to, že voda je plná ryb z předchozích zarybnění. Jen pro ilustraci – vypadá to, že
jen za první poločas bude uloveno kolem 1 500 ryb.
Ukazuje se, že dobře začali brát i kapři.“
Konečné výsledky: kategorie Pstruh: 1. Hladík –
Horáček, 2. Novotný – Novotná, 3. Sedlák – Hájek,
4. Doleček – Folkman, 5. Michajlovič – Štajdl atd.
Kategorie Kapr: 1. Olšan – Voda, 2. Pleskač – Plutnar,
3. Hejč – Hnilička, 4. Čížek – Till, 5. Kyncl – Hlásenský atd.
Celkem bylo uloveno 524 kaprů a 2 136 pstruhů.
Největší rybu (kapr 67 cm) ulovila dvojice Kyncl –
Hlásenský.
Text: L. Vrabec, foto L. Vrabec a E. Křivková

Konečné výsledky: 1. J. Škraňka, 2. V. Palla,
3. M. Popelka. Největší ulovená ryba: V. Bareš,
sumec 78 cm. Nejstarší účastník: M. Kaštánek,
bezmála 80 let. Nejmladší účastník: L. Ondráček,
10 let.
Text a foto: L, Vrabec
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Plavecký bazén

Turisté zvou

1. středa

6.00-7.30, 17.30-18.45 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquafitness
2. čtvrtek 6.00-7.30, 12.00-17.30, 17.30-18.30
zdokonal. Kurz pro dospělé, 18.3020.00
3. pátek
6.00-8.00, 12.00-19.00, 19.0020.00 kondiční plavání
4. sobota
14.00-20.00
5. neděle
zavřeno
6. pondělí 6.00-8.45, 11.00-12.00, 13.00-16.00,
18.00-20.00
7. úterý
6.00-8.15, 12.00-13.30, 15.00-16.00,
17.00-20.00, z toho 17-18 dvě dráhy
8. středa
6.00-9.45, 17.30-18.45 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquafitness
9. čtvrtek 6.00-7.30, 10.00-17.30, 17.30-18.30
zdokonal. Kurz pro dospělé, 18.3020.00
10. pátek
6.00-8.00, 12.00-19.00, 19.0020.00 kondiční plavání
11. sobota 14.00-20.00
12. neděle zavřeno
13. pondělí 6.00-9.45, 11.00-20.00

14. úterý
15. středa
16. čtvrtek
17. pátek
18. sobota
19. neděle
20. pondělí
21. úterý
22. středa
23. čtvrtek
24. pátek
25. sobota
26. neděle
27. pondělí
28. úterý
29. středa
30. čtvrtek
1. 7. pátek

Provoz koupaliště
Provoz koupaliště bude zahájen v sobotu 17. 6.
Provozní doba v červnu je od 12 do 19 hod.
Provozní doba v červenci a srpnu je od 10 do
19 hod.
Případné změny budou zveřejněny na informační tabuli na koupališti v Poličce, na www stránkách T.E.S., s. r. o. a MÚ Polička
V případě nepříznivého počasí je koupaliště zavřeno
Platný ceník 2016
Vstupné na koupaliště:
děti do 3 let
zdarma
děti od 3 do 15 let
15 Kč, po 17 hod. 5 Kč
držitelé děti ZTP
8 Kč, po 17 hod. 3 Kč
držitelé děti ZTP/P
a jejich průvodci
8 Kč, po 17 hod. 3 Kč
dospělí
30 Kč, po 17 hod. 10 Kč
držitelé dospělí ZTP
15 Kč, po 17 hod. 5 Kč
držitelé dospělí ZTP/P
a jejich průvodci
15 Kč, po 17 hod. 5 Kč

6.00-8.15, 9.45-13.45, 15.00-20.00
6.00-16.00, 18.00-19.00, 19.0020.00 kondiční plavání
6.00-8.00, 10.00-20.00
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-20.00
6.00-8.15, 9.45-13.45, 15.00-20.00
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
6.00-20.00
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-20.00
6.00-20.00
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
6.00-20.00
zavřeno

Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny:
upozorňujeme vás na dodržování provozní doby
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
• Martina Navrátilová: 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631,
plbazen@tespolicka.cz
Kurzy pro děti a dospělé končí ve dnech
6. června až 8. června. Rozpis kurzů pro děti najdete na stránkách TES, s. r. o.: www.tespolicka.cz

Půjčovné se hradí v pokladně
u vstupu do areálu:
rukávky/pár
5 Kč/hod.
plavecký pás 
5 Kč/hod.
pálka na stolní tenis 2 ks
a míček l ks
5 Kč/2 hod.
slunečník
10 Kč/den
hřiště
100 Kč na 2 hod.,
Vstupné na koupaliště platí hráči i diváci plážového volejbalu dle platného ceníku. Vstupné a půjčovné jsou včetně DPH.
Přijímáme poukázky SODEXO (dle platného ceníku www.tespolicka.cz).
Přijímáme rodinné pasy (sleva 5%).
Informace:
koupaliště 731 020 030
nebo 461 725 631 plavecký bazén
Jitka Kmošková - vedoucí plaveckého bazénu
Polička tel. 737 867 342, e-mail:bazen@tespolicka.
cz
Kiosek na koupališti zahájí provoz v pátek 17. 6.
Občerstvení je zajištěno po dobu provozu koupaliště.

Provoz sauny v červnu uzavřen. Těšíme se na
vaši návštěvu v druhé polovině září.
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:
17.00-19.00 hod.
Upozorňujeme návštěvníky fitcentra, že soboty v červnu mají provozní dobu od 17.00 do
19.00 hod.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby
zapůjčené klíčky vraceli i s kladkami od zámku
a dodržovali zamykání skříněk dle vydaných čísel.
Děkujeme.
Provoz zimního stadionu
Bruslení na in-line ploše 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.

Pátek 3. června
Za západem slunce
Odjezd vlakem z Poličky:
v 18.31 hod. Z Borové povede
trasa po žluté turistické značce přes osadu Dědek na Lucký
vrch. Při příznivém počasí budeme na Luckém
vrchu sledovat západ slunce. Z Luckého vrchu
vyrazíme za soumraku a půjdeme po červené turistické značce přes Přibylov a Oldřiš do Poličky.
Délka trasy celkem 12,5 km.
Vycházku vede Josef Brokl.
Středa 8. června – Přes Peklo a Librův kopec
do Bystrého.
Linkovým autobusem z Poličky v 8.40 hod. do
Korouhve. Z Korouhve k rybníku Peklo a neznačenými cestami přes Librův kopec do Nedvězího.
Odtud po silnici do Bystrého. Trasa asi 11 km.
Na vycházku zve Jiří Andrle.
6.–10. června – Toulky na kole
V letošních toulkách na kole navštívíme oblast
České Lípy a bývalého vojenského prostoru Ralsko.
Akci vede Josef Brokl.
17.–19. června – Setkání cykloturistů
na Vysočině.
21. ročník oblíbené cykloturistické akce. Sraz
účastníků v pátek večer na Kadově. Ubytování
ve vlastních spacích pytlích a karimatce. Možnost též příjezdu v sobotu do 8.00 hod. Trasy do
80 km.
Akci připravil Míla Štefka.
Středa 23. června – Krounka
Odjezd linkovým autobusem ve 12.00 hod. do
Zderazi. Prohlídka skalních domů a odtud údolím říčky Krounky do Předhradí. Návrat linkovým autobusem s odjezdem v 18.16 hod., s příjezdem do Poličky v 19.00 hod. Délka vycházky asi
10 km.
Na vycházku zve Jiří Andrle.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

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

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.

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.
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