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Polička a Dwingeloo – setkání
po 25 letech
Před 25 lety byla nastartována spolupráce
mezi Poličkou a holandskou obcí Dwingeloo.
Dwingeloo se později stalo součástí regionu
Westerveld, který je partnerem Poličky doposud.
Ve čtvrtek 18. srpna se setkali u starosty Jaroslava Martinů ti, kteří byli zakladatelé spolupráce a také ti, kteří vztahy rozvíjeli v dalších

a posezení v kanceláři starosty města se delegace vydala Poličkou, aby mohla vidět novinky
a změny v našem městě. Jak již bylo zmíněno,
jedna ze zastávek proběhla v rekonstruované
ulici Riegrova, dále si hosté prohlédli průmyslovou zónu, nové lokality pro bydlení Mánesova
a Bezručova. Program pokračoval na hradě Svo-

letech. Z holandské strany to byl bývalý starosta
Dwingeloo Hans van der Laan, který v rekonstruované Riegrově ulici symbolicky položil
i jednu kostku dlažby. Dalšími hosty byli bývalý
místostarosta a tajemník Dwingeloo. Mezi hosty z Poličky byli bývalí starostové Poličky Jan
Edlman, Jakub Skalník, Václav Kysilka a bývalý zastupitel Jiří Kašpar. Po společném uvítání

janově. I zde hosté obdivovali velké změny, které
na hradě proběhly.
Setkání bylo velmi příjemné a srdečné, přirozeně se propojila minulost i současnost. Hans
van der Laan přislíbil, že se zaměří na další
kroky k oživení naší vzájemné spolupráce. Naše
strana samozřejmě tyto kroky uvítá.
Ing. Naďa Šauerová, tisková mluvčí města
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v Poličce
Rekonstrukce ulic v centru města – průchozí
a nově vydlážděná je ulice Hradební, U Masných
krámů i část Václavské. V ulici Riegrova – v úseku od Palackého náměstí po ulici U Masných krámů – jsou již hotové chodníky po obou stranách
a komunikace je zčásti vydlážděna. Práce nadále
pokračují.

Koupaliště – bazén
Milí spoluobčané, vážení čtenáři,
velice často jsem účasten zajímavých diskusí
a názorů na téma provozu koupaliště a bazénu v našem městě. Dovolte mi, prosím, přispět
i mým pohledem, kterým se stručně vyjádřím
k probíhajícímu tématu.
Je velice správné, že naše město vedle velmi
nákladného provozu bazénu nezapomíná i na
provozování koupaliště. Osobně jsem velice rád,
že po diskusích z devadesátých let, ve kterých
zaznívaly i názory na utlumení rozvoje koupaliště včetně jeho zásadního zmenšení o jednu polovinu z důvodu provozních nákladů, převládly
postoje ve prospěch dalšího úsporného rozvoje
v původním rozměru.
Je přirozené a nezbytné, že provoz bazénu vyžaduje výrazně větší provozní peníze, cca 4,3 mil.
Kč z našeho rozpočtu. Ve srovnání s „pouhými“
360 tis. Kč provozního schodku na koupališti
je zřetelně vidět, že koupalištní provoz je velmi
úsporný a hospodárný. V této souvislosti musím zdůraznit a napsat, že krytý bazén v roce
2015 navštívilo v přepočtu na jednohodinové
návštěvy 41.702 lidí (běžné plavání, plavecká
škola a sauna). V porovnání s koupalištěm, které
ve stejném roce navštívilo 23.916 občanů, kteří

zde strávili skromným odhadem v průměru 3
hod., celkem tedy zhruba 70.000 hodin, vyznívá
provoz koupaliště velice příznivě a hospodárně.
V přepočtu na hodiny strávené v těchto zařízeních můžeme konstatovat, že na 1 hod. strávenou
na bazénu město doplácí 100 Kč a na 1 hod. na
koupališti pouze 15 Kč.
Za zásadní skutečnost a správný přístup našeho města považuji fakt, že vstupné na poličské
koupaliště je, ve srovnání s okolními koupališti,
daleko nejnižší. V Litomyšli činí 80 Kč, v Chrudimi 60 Kč a u nás pouze 30 Kč dospělí a 15 Kč
děti. Po 17. hod. je další výrazná 50 % sleva.
Tato finančně příznivá dostupnost a solidní
úroveň včetně krásného prostředí jsou faktory,
které velice příznivě působí na návštěvnost a oblibu občanů nejen z Poličky, ale též z širokého
okolí. Mám celou řadu poznatků, a to i od lidí ze
vzdálených měst, kteří naše koupaliště hodnotí
ve všech směrech pozitivně, a co do výše vstupného nemající obdoby. Této úrovně a dobrého
stavu bylo dosaženo za posledních cca 6 let, a to
za pouhých 8 mil. Kč celkových nákladů včetně
ceny 1,4 mil. Kč (bez DPH) na pořízení velké
skluzavky, 20 m dlouhé. Z těchto 8 mil. Kč byly
ještě 2 mil. Kč dotace.
(pokr. na str. 1)
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Probíhá oprava kanalizace v ulici Betlém a v části ulice Havlíčkova, samozřejmostí bude i nový asfaltový povrch ulic.
(pokr. na str. 1)

Nový tajemník
Od 1. srpna 2016 má Městský úřad v Poličce nového tajemníka, stal se jím Mgr. Jan Teplý.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Město očima návštěvníka

(pokr. ze str. 1)
Práce pokračují u ZŠ Masarykova. Před školou probíhá rozsáhlá úprava prostranství.

První srpnový týden jsme pobývali v Poličce. Poznávali jsme město a pod vedením skvělých průvodkyň B. Šifnerové a L. Novotné jeho zajímavé
okolí. Dokonce s námi pobesedoval i pan starosta.
Běžný občan naší země zná Poličku podle názvu
slavného salámu a někteří jako rodiště B. Martinů
a město, kde se zachoval souvislý věnec středověkých hradeb.
Vnímavý cizinec však má především hluboký
pocit bezpečí. Pohybovali jsme se po městě ve dne
i v noci a nikdy jsme se nestřetli s ničím nepříjemným nebo snad nebezpečným. Nepotkali jsme ani
tlupy povykujících opilých výrostků, ani žebráky,
dokonce jsme ani neviděli žádné grafiti.
Co nás však udivilo, byla péče o vzhled města.
Upravené hradební příkopy připomínaly povrch
golfového hřiště. Už v 6.30 hod. sekali v malém
parčíku pruh trávníku. Ulice jsme viděli čisté ne-

Zdeněk Duffek

Třídíte?

Za ZŠ Masarykova se již začínají rýsovat první
nová sportoviště.

Co nás ještě do konce roku čeká v oblasti stavebních prací a investic?
Opravy chodníků na ulicích Bezručova, Dvořákova, v části ulice Heydukova a Družstevní, nové
zpomalovací prahy v části lokality Mánesova. Plánovaná rekonstrukce ulice Alšovy se odkládá z důvodu zpoždění prací firmy ČEZ na jaro 2017. Mezi
další akce patří rekonstrukce parkoviště u hotelu
Opus, zasíťování 18 parcel v rámci 2. etapy lokality
pro bydlení Bezručova. Dojde též k zahájení 1. etapy opravy čističky odpadních vod.
V městském parku v rámci plánované obnovy
páteřní cesty procházející kolem Synského rybníka bude instalován zkušební vzorek navrhované
dřevěné cesty. Tento vzorek zde bude do jara 2017
a ukáže, zda tato „dřevěná varianta“ cesty splňuje
technická i vizuální očekávání. Dle výsledku město na jaře rozhodne, zda se přikloní k cestě z žulových kostek či k dřevěnému povrchu.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Blahopřání a veliké
poděkování

Sběr a recyklace
elektrospotřebičů v roce 2015
Polička obdržela od kolektivního systému ASEKOL Certifikát k environmentálnímu vyúčtování
za rok 2015. Z Certifikátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naši
občané v loňském roce vytřídili 573 televizí, 205
monitorů a 6 539,12 kg drobných spotřebičů. Tím
jsme uspořili 277,11 MWh elektřiny, 13 543,29 litrů ropy, 1 214,90 m3 vody a 10,67 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 60,94 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 240,33 tun.
Pro porovnání lze například uvést, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska. Odevzdáním 10 vysloužilých monitorů ušetří uživatelé počítačů spotřebu

energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let.
Úspora emisí za rok 2015
dosažená tříděním odpadů
Město Polička obdrželo od autorizované obalové
společnosti EKO-KOM, a. s. osvědčení o úspoře
emisí za rok 2015. Výpočet úspory vychází z množství vytříděných odpadů z obalů občany města
Poličky, tj. z vytříděných odpadů z papíru (267,2 t),
plastů (192,9 t), nápojových kartonů (1,8 t – třídí
se společně s plasty), skla (92 t) a kovů (356,9 t).
Úspora emisí dosáhla v loňském roce 1 144,005 tun
ekvivalentu CO2 a úspora energie 27 208 328 MJ.
Dík patří všem, kterým záleží na stavu životního
prostředí a tříděním odpadů mají na tomto dosaženém výsledku města Poličky svůj podíl. Má to
smysl.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

Koupaliště – bazén
(pokr. ze str. 1)
Chci rovněž zdůraznit, že
v mnoha jiných městech stála koupaliště, případně jejich opravy, desítky až stovky miliónů
korun a mnohé z nich nemají potenciál koupaliště poličského.
V těchto širších souvislostech musíme uvažovat též i o rozsahu dokončení celkové opravy
krytého bazénu, kde nás opravy za posledních
pět letech stály již cca 20 mil. Kč, nicméně zásadní dokončení má stále ještě rozměr 50 mil.
Kč dle projektové dokumentace z roku 2010.
Jsem velice rád, že začala debata na úrovni
finančního výboru, rady města, ale též i zastupitelů nad aktualizací tohoto velkého záměru.
Osobně vítám a též patřím do názorové skupi-

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi využít této příležitosti v naší městské
Jitřence a za celý sportovní svět Poličky poblahopřát našemu sportovnímu nestorovi Radku Pruškovi k jeho významnému životnímu jubileu 75 let,
které oslavil 6. srpna letošního roku.
Zároveň chci za nás všechny Radkovi poděkovat
za vše, co za svůj velmi aktivní život pro naše město a především sport vykonal.
Milý Radku, velice děkujeme a věříme, že v dalších letech se stále budeme na našich sportovištích
potkávat.
S úctou
Jaroslav Martinů, starosta města
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jen v komunikačních osách, ale nenašli jsme ani
vysloveně zanedbaná zákoutí.
Naprosto překvapeni jsme byli prací dlaždičů.
Pečlivě skládali nikoli dnes běžnou zámkovou
dlažbu, ale poctivé žulové kostky. Je to jistě drahá
záležitost, ale trvalá a krásná.
Velké ocenění si zaslouží i péče o městský hrad
Svojanov. Je to něco, čím se může Polička chlubit.
Jeho nákladná oprava je až udivující v době, kdy
některá města nechávají historické památky chátrat a mnohdy se těší, až spadnou.
Jen mě překvapilo, že velmi kvalitní koncert
mladých houslových virtuozů 2. 8. byl v krásně rekonstruovaném Tylově domě tak málo navštíven.
Co by za podobnou možnost dali obyvatelé jiných
měst. A přitom byl vstup zdarma.
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ny, která volá po novém přehodnocení a úpravě
s cílem nalézt hospodárnější a méně nákladný
rozsah dokončení celkové opravy při zachování
hlavního cíle zatraktivnění bazénu do požadované podoby.
Pevně věřím, že do konce tohoto roku docílíme
široké shody, která bude základem pro vyčlenění
rozumné finanční částky do rozpočtu roku 2017.
Velice vítám a děkuji radním, zastupitelům
a členům finančního výboru za hospodárný přístup, který je nezbytnou podmínkou pro další
vyvážený rozvoj našeho města.
Jaroslav Martinů
starosta města

Tajemná místa Kraje Smetany
a Martinů – město Bystré
Za dva roky to bude šest set
padesát let, co bylo Bystré povýšeno na město. První doložená
písemná zmínka o Bystrém pochází dokonce z roku 1349. Ještě
před tím se o něm měl ale (r. 1012) zmínit Václav
Hájek z Libočan ve své Kronice české.
Zda se tak skutečně stalo, popř. zda nedošlo
k chybné interpretaci, asi nedoložíme. Skutečností ale je, že ani ne kilometr na západ od Bystrého
stojí Boží muka připomínající místo původní osady, která byla vypálená po údajné bitvě v 11. století
mezi Čechy, Poláky a Uhry. Možnou pravdivost dokládají úlomky hliněných nádob a zbytky roubené
studny, z nichž některé podle archeologů pocházejí právě z 11. století. Poté však byla osada znovu
vystavěna kilometr na východ na místě dnešní
Podkovy. Proč? Tak to již nastiňuje pověst o stav-

Pondělní
světnička byla
úspěšná

bě kostelíka na výšině uprostřed původní osady
dodnes zvané „U kostelíčka“.
„Osadníci, kteří přijali křesťanství, pilně sváželi
Návštěvníci Poličky uvítali možnost prázdninokámen ke stavbě. Přes jejich snahu kamene nepři- vých prohlídek rodné světničky Bohuslava Martibývalo. Co za dne svezli, v noci zmizelo. Stařeši- nů i v pondělí, kdy mívá většina památek zavřeno.
nové a tajní ctitelé starých bohů nemohli potlačit
Rodná světnička se tímto přidala k hradu Svojaradost nad tím, že původní pohanské obětiště
nebude znesvěceno stánkem nového Boha. Křesťané však pokračovali ve svém úsilí a na stráž ke
svezenému kamení postavili šest nevinných panen,
oděných v bílá roucha, které se podle staré víry
nemusely bát zlých duchů. Ráno vyprávěly panny,
že kolem půlnoci začal náhle vát vlahý západní
větřík a s ním se snesla skupina andělů k naveženému kamení. Každý z nich uchopil jeden kámen,
zamávali křídly, bílé řízy zavlály a odletěli k východu. Zmizelý kámen našli pak osadníci na návrší vzdáleném asi 700 metrů na východ. Považovali
to za jasný pokyn nebes, aby postavili svůj kostelík
na určeném místě, tam, kde stojí i dnešní chrám…“
Stavbu kostelíčka i původní osadu samou připomíná výše zmíněná Boží muka, která byla postavena r. 1999 na památku předků. Zajímavostí je, nov, který má pondělky otevřené již několikátou
že ji zdobí kopie nejstaršího dochovaného obrazu
sezónu. „Již po prvním měsíci této novinky jsme
z farního kostela, obrazu svaté rodiny. Symbolické
mohli zaznamenat velký úspěch a zájem,“ potvrje pak to, že byla postavena z kamene sebraného
zuje Ondřej Král z IC Polička.
z polí, na nichž se bysterští tolik napracovali a kteSlužbu nabízelo IC po dohodě s městským murá byla zdrojem jejich obživy.
zeem a galerií. Muzeum zajistilo své průvodce, inSoutěžní otázka: Komu je zasvěcen farní kostel
formační centrum jejich zázemí a odbavení turistů.
v Bystrém? Odpovědi zasílejte na adresu nsauero- Průměrně připadlo na jedno pondělí cca 35 osob.
va@policka.org do 14. září. Autor správné odpově- „Lidé využívají prodloužené víkendy a ptají se nás,
di získá dárek od města Bystré.
co mohou v pondělí v Poličce navštívit. Jsou velmi
spokojení, že mohou jít právě na věž kostela. Pro
nás je velmi příjemné, že nemusíme turisty odmítat a že nám díky této možnosti z města neodjíždějí. Naopak, nabízíme jim jednu z největších poličských zajímavostí,“ dodává Ondřej Král. Díky
pondělním prohlídkám, tak mohl být odbaven
i velký zájezd 125 maďarských turistů.
Ing. N. Šauerová,
spolupořádání festivalu přímo na Jindřichohratisková mluvčí města
deckém zámku. A protože další zakládající člen
Milda Vokáč se zatím stal radním a ředitelem gymnázia, mohl se narodit festival Folková růže, jemuž
je letos 23 let.
Folková růže i kapela, to vše procházelo během let
vývojem se spoustou proměn. Časopis Folk & country zanikl a s ním i festival Zahrada, pořádání Folkové růže se všemi riziky zatím přešlo na samotnou
kapelu. Nápomocni jsou právě pan Michal Jupp
Konečný (dramaturg Folkové růže), dále Jihočeský
Využijte svátku všech památek – Dnů evropkraj, město Jindřichův Hradec, Státní hrad a zámek
ského dědictví (European Heritage Days – EHD)
v Jindřichově Hradci a celá řada institucí, sponzorů
a nadšených dobrovolníků.
k návštěvě toho, co nabízí město Polička a hrad
I kapela se ustálila na třech hudebnících a doká- Svojanov. V letošním roce byly vyhlášeny dny
EHD v termínu 3.–11. 9.
zala svoji tvorbu prezentovat v různých končinách
světa. Kromě úspěchů na tuzemských hudebních
Městské muzeum a galerie Polička ve dnech
scénách dokázala potěšit posluchače v Rakousku, 3.–4. 9. nabízí: barokní radnice – vstup zdarma,
Německu, Švýcarsku. Velmi úspěšné a inspirativní
Centrum Bohuslava Martinů – 50 % sleva na
bylo turné po západním pobřeží Mexika v letech
vstupném. Ve dnech 10.–11. 9. prohlídka gotického
2008 a 2010.
opevnění města – vstup zdarma.
Kapela má na kontě pět CD a několik demo naHrad Svojanov nabízí po oba víkendy zvýhodněhrávek, občas zaslechneme její písničky v různých
né vstupné pro návštěvníky, a to prohlídku okruhů
rádiích. Současně vystupuje ve složení Nela Mlád- A + B za cenu okruhu A.
Ing. N. Šauerová,
ková (zpěv, rytmika, flétny, saxofon), Ondra Vácha
tisková mluvčí města
(zpěv, akordeon, rytmika), Pavel Jarčevský (zpěv,
kytara, ukulele).
Ing. N. Šauerová,
členka výkonného výboru České inspirace

Kapela Jen tak tak zahraje
na hradě Svojanově
Česká inspirace organizuje i letos akci Ozvěny
festivalů. Polička vyvezla opět svůj Mime Fest,
tentokrát do Jindřichova Hradce. Do Poličky, tedy
konkrétně na hrad Svojanov putuje známý folkový festival Folková růže z Jindřichova Hradce. Na
hradě Svojanově vystoupí v sobotu 24. září od
17.00 hod. kapela Jen tak tak. Na Svojanově by hudebníci rádi zahráli skladby ze své současné folkové tvorby a také několik mexických písní. Kapelu
v textu níže pro vás představil její kapelník Pavel
Jarčevský.
Kapela vznikla koncem osmdesátých let jako
gymnaziální těleso složené ze studentů a profesorů jindřichohradeckého gymnázia. Impulzem ke
vzniku bylo tehdy pro studenty a pedagogy povinné „výchovné odpoledne se sovětskou hudbou“, ale
nějak se to vymklo, protože studenti a profesoři
nacvičili výhradně písničky Vladimíra Vysockého
a Bulata Okudžavy.
Od tohoto repertoáru už byl jenom krok k folku,
účasti na Portách a dalších festivalech, ke zdokonalování projevu či vybavení a posléze k vlastní
tvorbě. Dodnes se v kapele vystřídalo slušné množství hudebníků, protože zejména studenti neustále
kamsi odcházeli svými životními cestami. Ze zakladatelů zbyl dnes pouze kytarista a zpěvák Pavel
Jarčevský.
Když se repertoár skupiny rozšířil o vlastní
tvorbu, nastal problém, kde ji prezentovat a jak
ji zdokonalovat. Hudebníci rozeslali své písničky
(tehdy ještě na audiokazetách) různým kritikům
a hudebním specialistům, odezva však byla téměř
nulová. Téměř, protože jediný, kdo odpověděl, byl
dramaturg festivalu Zahrada a redaktor časopisu
Folk & country Michal Jupp Konečný. Ta odpověď
sice nebyla nikterak lichotivá, ale přesto vzbudila
svou poctivostí důvěru, a muzikanti z kapely za ni
byli vděční. Pavel Jarčevský se tedy zastavil v redakci časopisu Folk & country a nabídl časopisu
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Dny evropského
dědictví
v Poličce 2016

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 17. září
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
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Z rady města Poličky

Kontroly
technického
stavu kotlů
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně
způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí
být provedena nejpozději do 31. prosince 2016
(podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že do konce roku
2016 si musejí i domácnosti nechat zkontrolovat
technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Na vyžádání pak musejí obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností předkládat
doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován
v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně
ovzduší. Nesplnění této povinnosti je přestupkem, za který může být uložena pokuta do výše
20 000 Kč.
Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně
odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem
tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž
proškolování těchto odborně způsobilých osob
provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR
a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory
ČR.
Pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle lze využít odborně způsobilých
osob ze seznamu na adrese www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Případné dotazy Hospodářské komoře
lze zasílat na adresu zeleny@komora.cz.
Jiří Coufal, OÚPR a ŽP

Po 20 letech
opět v Poličce!
Letos je tomu už 20 let, co se v Poličce uskutečnilo historicky první česko-německé setkání mládeže. Do Poličky se tenkrát sjelo přes 150 účastníků a mnoho známých osobností, včetně prezidentů
obou zemí, Václava Havla a Romana Herzoga.
Už za měsíc bude Polička znovu hostit česko-německé setkání (v pořadí už deváté), konkrétně
od 23. do 25. 9. V nabitém programu od pátku do
neděle se účastníci budou věnovat rozličným tématům jako například otázkám migrace a menšin,
vyhnání Němců v r. 1945, česko-německé spolupráci v oblasti kultury, zjistí, jak si i bez znalosti
němčiny vzájemně porozumět, a budou mít příležitost přispět svými nápady k dalšímu rozvoji
vzájemné spolupráce. Program bude probíhat
v několika blocích, kdy si účastníci budou moci
vždy vybrat téma, které je zajímá. Z českých hostů
potvrdili účast například bývalý ministr školství
Ivan Pilip, novinářka Bára Procházková, zástupci
ministerstva školství, České rady dětí a mládeže
a dalších organizací.
Na slavnostní zahájení, kulturní program v sobotu večer, obsahující například česko-německé
divadelní představení či závěrečnou diskuzi v neděli v poledne, které se uskuteční v Tylově domě,
bude k dispozici i několik míst pro zájemce z řad
veřejnosti.
Štěpán Mairovský
Česká rada dětí a mládeže
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Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku
města Poličky konané dne 1. srpna 2016
p. č. 149/6 o výměře cca 45 m2 v k. ú. Polička. Kupní
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze
cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškedne 2. 5. 2016, jehož předmětem je rozšíření před- ré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně
mětu nájmu o část pozemku p. č. 1005/9 o výměře
oddělovacího geometrického plánu.
cca 150 m2 v k. ú. Pomezí, za účelem umístění zaRM neschvaluje záměr prodeje pozemku
hradní železnice, dle důvodové zprávy.
p. č. 168/4 o výměře 48 m2 v k. ú. Polička, dle důRM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlou- vodové zprávy.
vě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a následné
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouuzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti in- vě o zřízení věcného břemene – služebnosti a o práženýrské sítě mezi městem Polička jako povinným
vu provést stavbu č. IV-12-2013637/VB/1 Polička
a Dobrovolným svazkem obcí Oldřiš – Borová, jako
Bezručova II. etapa – knn – Město a následné uzaoprávněným, dle důvodové zprávy.
vření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlou- mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distrivě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a následné
buce, a. s., Děčín, jako oprávněným z věcného břeuzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti in- mene, dle důvodové zprávy.
ženýrské sítě mezi městem Polička, jako povinným
RM schvaluje uzavření dohody o podmínkách
a obcí Kamenec u Poličky, jako oprávněným, dle
postoupení práv a povinností z investorství na budůvodové zprávy.
dované dílo „Rozšíření distribuční sítě kabelového
RM schvaluje uzavření dohody o umístění re- vedení NN“ v rámci stavby č. IV-12-2013637 Polička,
klamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení se
Bezručova I. etapa – knn – Město, jako předávajíspolečností COMA, s. r. o., Polička, dle důvodové
cím investorem a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, jako
zprávy.
přebírajícím investorem, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dohody o umístění reRM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na
klamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení „Vestavbu hygienického zázemí do ubytovacího zaříse společností TAUER ELEKTRO, a. s., Svitavy, dle
zení příhrádek, hrad Svojanov, II. etapa – západní
důvodové zprávy.
křídlo“ č. OR/16/23428 s Pardubickým krajem, ParRM schvaluje smlouvu o dílo na opravu fasády se
dubice, dle důvodové zprávy.
zateplením na hasičské zbrojnici v Poličce Modřeci
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
s firmou Mihulka Jiří SPOS Polička, Bor u Skutče, o dílo s firmou H & B delta, s. r. o., Bobrky, na zakázdle důvodové zprávy.
ku „Oprava střechy empírové budovy s průjezdem
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor
(příhrádku) v areálu hradu Svojanov“, dle důvodové
zprávy.
plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2016.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouo dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., vě o zřízení věcného břemene – služebnosti a náVysoké Mýto, na akci „Rekonstrukce ul. Riegrova, sledné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného
U Masných krámů a Hradební v Poličce“, dle důvo- břemene – služebnosti v rámci akce „Teplovodní
přípojky pro bytové domy Bezručova“ mezi městem
dové zprávy.
RM vydává Nařízení města Poličky č. 1/2016, kte- Polička jako obtíženým a společností T.E.S., s. r. o.,
Polička, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.
rým se vymezují místní komunikace nebo jejich
úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu
RM neschvaluje záměr prodeje pozemku st.
s cenovými předpisy a Ceník úhrady za zakoupenou
p. č. 1589/1 o výměře cca 16 m2 v k. ú. Polička, dle
důvodové zprávy.
parkovací kartu v Poličce, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
o dílo se společností Skanska, a. s., Praha, na akce
„Přechody pro chodce na ul. Vrchlického a Staro- přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
hradská v Poličce“, dle důvodové zprávy.
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
RM schvaluje:
(tzv. anonymizovaný text); originální text je k disa/ smlouvu o poskytnutí dotace na restaurování
Mariánského sloupu č. OŠK/16/23384 s Pardubic- pozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.
kým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.
b/ smlouvu o poskytnutí dotace na opravu náhrobku Josefa Smoly – 2. etapu č. OŠK/16/23386 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.
c/ smlouvu o poskytnutí dotace na přípravu a konání pěti kulturních akcí na hradě Svojanov v roce
2016 č. KH/2016/23345 s Pardubickým krajem,
Pardubice, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo se společností TOGET, s. r. o., Praha, na zakázku „Hrad Svojanov – dokončení sanace hradeb“,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
zpracování prováděcí projektové dokumentace na
akci „Realizace úspor energie – Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“ s projekční firmou ŠAFÁŘ
CZ, s. r. o., Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
(NN) č. 16_SOBS01_412 208 854 mezi městem
Polička a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín,
v souvislosti se zřízením nového odběrného místa
Na Valech, parc. č. 74/1, k. ú. Polička, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření rezervační smlouvy mezi
městem Polička jako zájemcem o koupi nemovitosti – stavební parcely p. č. st. 1194, jejíž součástí je
dům č. p. 491 a stavba garáže nezapsaná v katastru
nemovitostí, v části obce Horní Předměstí, v obci
a k. ú. Polička, dle důvodové zprávy.
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Kalendář akcí
září 2016

Pondělí 5. září od 17.00 hod.
Den otevřených dveří
Připravena je prezentace Klubu jógy a Masáží
pro volný čas.

Kino Polička
Středa 7. září v 19.00 hod.
Star Trek: Do neznáma 3D
3D akční/sci-fi, USA, 122 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč
Posádka hvězdné lodi U. S. S. Enterprise
zkoumá nejvzdálenější kouty a nezmapovaná
místa vesmíru. A zde se setkávají s novým,
záhadným nepřítelem…
Pondělí 19. září v 19.00 hod.
Obr Dobr 3D
3D rodinný/fantasy, VB/USA/Kanada, dabing, přístupný od 12 let, vstupné 130 Kč
Příběh mladé dívky a laskavého obra, kteří
se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem
zajmout zlé lidožroutské obry, kteří pronikají
do světa lidí.
Středa 21. září v 19.00 hod.
Zloději zelených koní
Drama, ČR, 90 min + 15 předfilm, přístupný
od 12 let, vstupné 110 Kč

Zběhlý student geologie Pavel (Marek Adamczyk) a nezaměstnaný zemědělec Kačmar
(Pavel Liška) se živí jako nelegální kopáči
vltavínu.
Pondělí 26. září v 19.00 hod.
Dítě Bridget Jonesové
Rodinná komedie, VB/F/USA, 123 min, dabing, přístupný od 15 let, vstupné 120 Kč
Jak název třetího dílu slavné série napovídá,
tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství…
Středa 28. září v 19.00 hod.
Prázdniny v Provence
Komedie, ČR, 95 min, přístupný od 12 let,
vstupné 110 Kč
Léto neskončilo, zábava trvá. Vojta Kotek,
Jakub Prachař a Kryštof Hádek se po zimní komedii Padesátka vrací na plátna kin
s letní atmosférou.

Zákrejsova Polička 2016
Každou říjnovou sobotu vás zveme do Tylova
domu na 6. ročník nesoutěžní přehlídky ochotnických divadelních souborů. V letošním roce se
představí ochotnické spolky z Poličky, Brněnce,
Hronova, Víru, Velké Bystřice a Holic.
1. října (sobota) v 19.00 hodin
Eric – Emmanuel Schmitt: Manželské vraždění
Divadelní soubor E. Vojana Brněnec
Manžel Gilles se po nejasném úrazu hlavy
a ztrátě paměti vrací z nemocnice, manželka Líza
se mu snaží pomoci a připomíná jejich dosavadní
společný život. Postupně vycházejí najevo překvapivé okolnosti. Má v dnešní době manželství ještě
smysl?
8. října (sobota) v 19.00 hodin
Alois Jirásek: Vojnarka
Divadelní spolek Jiráskovo divadlo Hronov
V jejich podání není Vojnarka dobovým vesnickým dramatem, ale ryze moderním příběhem
ženy, která podlehne své přirozené touze po muži,
jehož před lety velmi milovala a vůči němuž navíc trpí pocitem viny. Příběhem, který se může
stát kdekoli a komukoli i dnes. Příběhem o vášni,
zklamání, hořkosti, příběhem hraným s velkou
naléhavostí, v strhujícím tempu a s výbornými hereckými výkony.
15. října (sobota) v 19.00 hodin
Vítězslav Welsch: To je přepadení, pěkně prosím
Divadelní soubor Kulturního domu města Holic – holičtí ochotníci
Veselohra sepsaná k pobavení širokého publika.
Za devatero horami, devatero řekami a devatero
přehradami leží malé městečko, na jehož jménu
mnoho nezáleží. V rohu malebného náměstíčka
stojí kostel s vysokou věží ozdobenou kulatými hodinami, na druhé straně náměstí se za omšelými
dveřmi skrývá místní poštovna, vedená pevnou
rukou paní „poštmistrové“. Kostelní hodiny se
chystají odbít devátou hodinu a právě v tuto chvíli
příběh začíná…
22. října (sobota) v 19.00 hodin
Jezinky – Bezinky
Ochotnický divadelní soubor Vířina

Tylův dům

Černá kriminální komedie. Příběh hry je zasazen do válečného New Yorku. Hlavními hrdiny
jsou členové rodiny Brewsterovy: čerstvě zasnoubený novinář Mortimer, jeho bratr Teddy a především jejich tety Abigail a Martha, které jsou ve
svém okolí velmi oblíbené, ovšem skrývají velké
tajemství. Ve svém nejlepším přesvědčení totiž
vraždí staré pány – nabízejí jim otrávené bezinkové víno a mrtvoly pak odklízí Teddy, který se
považuje za prezidenta Roosevelta. Jako by to nestačilo, po letech se vrací domů další Mortimerův
bratr, sériový vrah Jonathan (a také jeho věčně
podnapilý kumpán Dr. Einstein), připravený pomstít dávné křivdy a ukrýt ve starém Brewsterovic
domě svoji poslední oběť…
23. října (neděle) v 15.00 hodin
Čert nikdy nespí
Divadelní spolek Tyl Polička
Pohádka se zpěvy. Pohádka pro malé i velké
o tom, co všechno se může stát, když čert potřebuje „nový brejle“. Zpracováno podle scénáře Zdeňka
Kozáka.
29. října (sobota) v 19.00 hodin
Vasilij Sigarev: Detektor lži
Osvětová beseda Velká Bystřice z.s.
Komorní komedie se odehrává na pozadí jednoho ruského, dvacetiletého manželství. Manželé se
sice mají rádi, ale začínají vidět a řešit nedostatky
toho druhého. Vše vyvrcholí, když manžel v opilosti schová výplatu neznámo kam. Manželka se
tuto situaci rozhodne řešit rázně. Pozve si domů
hypnotizéra.
Vstupné na každé představení je 60 Kč.
Předprodej byl zahájen na obvyklých předprodejních místech Tylova domu (IC Polička, IC Bystré a CK Ko-Tour Polička). Pokladna Tylova domu
se bude otevírat vždy hodinu před jednotlivými
představeními. Vstup volný po předložení Senior
pasu nebo průkazu člena SDČR v Poličce.
Těšíme se na příjemná setkávání v prostorách
Tylova domu při představeních v rámci přehlídky
amatérských divadelních souborů Zákrejsova Polička 2016.
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Úterý 6. září od 10.00 hod.
Den otevřených dveří
Zdarma si můžete vyzkoušet pohybovou
aktivitu v kroužcích: Cvičení rodičů s dětmi,
Zdravotní cvičení pro každého, Cvičení pro
zdraví a krásu.
Čtvrtek 8. září v 19.00 hod.
Veselá trojka Pavla Kršky
Veselá trojka se poprvé veřejnosti představila v TV Šlágr v roce 2013 a díky ní si začala
získávat své posluchače a příznivce. Jejich
hlavním cílem je přinášet v písničkách radost
a pohodu.
Vstupné: 150 Kč
12. – 17. září
Mime Fest 2016
Pátek 30. září v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
„Zadejte se, prosím.“ bude opět po roce znít
z velkého sálu Tylova domu.

Tylův dům v Poličce otevírá

KURZ MASÁŽÍ PRO
VOLNÝ ČAS
Rádi se učíte něco nového? Naučte se základy
masáží pro rodinnou potřebu. Kurz je určen pro širokou veřejnost – po ukončení obdržíte certifikát.
Samozřejmostí je individuální a trpělivý přístup.
Náplň kurzu:
• teoretická část: základy anatomie, teorie masáží, indikace masáží
• praktická část: postup masáže zad a šíje, relaxační metody (čokoládová masáž atd.)
• naučíte se uvolňovací a regenerační techniky
pro bolavá záda, které se kombinují s relaxačními metodami
• malý sál Tylova domu v Poličce od 4. října
do 22. listopadu vždy v úterý od 19.00 do
21.00 hodin v rozsahu 8 lekcí po 2 hodinách
• kurz vede: Miroslava Synková
• cena: 1.200 Kč v ceně je zahrnut materiál
• přihláška: v kanceláři Tylova domu v Poličce od
29. 8. do 15. 9.
• přihláška je závazná platbou nevratné zálohy
200 Kč
• počet účastníků je omezen
• možnost platby celého kurzovného přes účet
Tento kurz bude prezentován na Dni otevřených
dveří v Tylově domě v pondělí 5. září v 18.30 hodin,
kde si můžete vyzkoušet masáž šíje.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz, www.tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa – 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek – 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.
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Inspirace z měst
České inspirace

Program Centra Bohuslava Martinů

Hradec Králové
3.–4. 9. – 23. ročník Czech International Air Fest – CIAF
letiště Hradec Králové

Cheb
10. 9. – Babí léto
Country festival s „českoinspirační ozvěnou“
Toulovcových pátků z Litomyšle, Chebský hrad,
KC Svoboda
Jindřichův Hradec
24. 9. – Svatováclavské slavnosti
Trhy, hudební vystoupení, ochutnávka vín, náměstí Míru
Kutná Hora
10. 9. – Vinobraní na Kačině
Ochutnávka vín, bohatý program.
Litomyšl
30. 9. –3. 10. – ArchiMyšl 2016
oslava Světového dne architektury
Telč
9.–10. 9. – Den otevřených dveří památek
Telčské památky na náměstí Zachariáše z Hradce se otevřou všem návštěvníkům.
Přijďte navštívit památky, poslechnout si koncerty, prohlédnout nejen výstavy, ale i expozice.
Třeboň
17. 9. – Jihočeský festival zdraví
Soutěže v olympijských sportech, poradny zdraví i zdravá výživa, kulturní program, charitativní
sbírka.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Chaos

Výstavy:
“Genesis” – putovní vzdělávací výstava s filmovou
projekcí a veřejnými vědecko-populárními přednáškami
5.–15. 9.
Do Poličky zavítá vůbec poprvé unikátní mezinárodní vědecko-historická vzdělávací výstava Genesis. Můžete se těšit na originální sbírku zkamenělin,
lebky tzv. předků člověka, mnohé ukázky výjimečných knih a filmů, desítky velkých informačních
panelů a pro děti puzzle a pexeso. Výstava bude
probíhat v muzeu v Poličce v sále v prvním
patře, ul. Šaffova pouze v pracovních dnech
od pondělí 5. září do čtvrtka 15. září v 9.00
– 19.00 hod. Součástí výstavy jsou filmová
představení vždy od 16.00 hod. a odborné
večerní přednášky s dárkem pro každého
vždy od 17.00 hod. Na setkání s vámi se těší spoluautor výstavy a přednášející Mgr. Libor Votoček
– absolvent oboru fyzika na Matematicko-fyzikální
fakultě UK Praha. Vstupné je dobrovolné, aby mohl
přijít skutečně každý!
Výstava Bohuslav Martinů a Brno
17. 9. – 6. 11.
I když slavný poličský rodák v Brně nikdy nežil,
měl s moravskou metropolí zejména ve 30. letech
20. století čilé pracovní vztahy a město na skladatele nezapomnělo ani po jeho smrti. Skladatelova
tvorba je pravidelnou součástí repertoáru komorních a symfonických koncertů či operních scén,
jeho osobnost je připomenuta několika sochařskými díly ve veřejném prostranství města a jeho
jméno nese i jedna brněnská ulice. Nová výstava
chce připomenout nejzajímavější aktivity, které
v Brně v historii i zcela nedávné minulosti ve vztahu k Bohuslavu Martinů proběhly. Bude zahájena 17. září od 14.00 hod. vernisáží, na které
budou osudy skladatele a jeho vztah k Brnu
podrobněji přiblíženy krátkou přednáškou
a umocněny hudebním doprovodem umělců z Brna.
doc. Monika Holá, muzikolog CBM

Galerie Kabinet Chaos Střítež 68
u Poličky 10. 9. od 17 h
Na zářijové výstavě v Galerii Kabinet Chaos ve
Stříteži u Poličky se, po výživném 5. letním symposiu Chaos StArt 2016, setkáte s tvorbou předního
grafického designera, grafika, ilustrátora a hudebVěra Faberová – REFLEXY
níka Františka Štorma.
– kostýmní tvorba
Jeho typografická i grafická tvorba se vyznačuje
10. září – 6. listopadu
ohromnou obrazotvorností, hraničící s uměním
Výstava představí výběr prací z kostýmní tvorby,
psychedelickým, v mnohém odkazuje k pracím ni- ilustrací a návrhů obálek výtvarnice a scénografky
zozemského umělce M. C. Eschera, Josefa Váchala
Věry Faberové Šauerové, která se narodila v Poličnebo k pracím expresionistů, své vizuální nápady, ce. Po skončení studií na VŠUP a DAMU v Praze
či spíše vize, artikuluje pomocí bravurních rytin do
byla výtvarnicí Státního divadla v Ostravě. Spoludřeva, či kresbou, jeho styl je výjimečný a uchvacu- pracuje s divadly, Čs. televizí a filmem v ČR i zahrající. Často se vztahuje k tématům přírody, v jejímž
ničí. Vernisáž výstavy uznávané poličské rolůně také často pobývá.
dačky se koná 10. září od 13.30 hod. v sálech
„Vystavím práce z poslední doby, kresby a grafi- muzea. Úvodní slovo pronese David Junek
ky volně doprovázející poslední desku naší kapely
a Věra Faberová.
Master’s Hammer, kresby a akvarely inspirované
indickou a jihočeskou krajinou a několik dekadent69. Umělecký salon v Poličce
ních kousků s halucinogenní příměsí. Kratochvilné
10. 9 – 31. 10.
kreslení a malování jako únik od úmorné digitální
Výstava 69. Umělecký salon představí výběr
typografie…“
z tvorby čerstvých absolventů Akademie výtvarNarozen 1966, studia: Hollarka, pak Umprum, ných umění v Praze. Prostřednictvím diplomových
působil tamtéž od 2003 do 2008 jako vedoucí ate- prací absolventů se představí ateliéry malby, kreslieru Písma a typografie; v r. 1993-4 založil vlastní
by, sochařství a nových médií vedené významnými
písmolijnu, ve které dosud vydal na 1000 řezů pů- českými umělci a pedagogy jako Vladimír Skrevodních písem; žije a pracuje střídavě v Praze, již- pl, Jiří Sopko, Michael Rittstein, Lukáš Rittstein,
ních Čechách a jižní Indii. S jeho tvorbou se můžete
Martin Mainer, Tomáš Svoboda nebo Jiří Petrbok.
předběžně seznámit na www.stormtype.com.
„Výstava představuje široké spektrum uměleckých
Za podporu celoročního výstavního programu
projevů a přístupů. Všechna díla spojuje snaha doděkujeme zúčastněným umělcům, realizačnímu
sáhnout co nejzajímavějšího a nejlepšího výsledku.
týmu, městu Poličce a MKČR. Najdete nás 4 km od
Ambicí každého z vystavujících umělců je vytvořit
Poličky, 14 km od Litomyšle, v takové strži Stříteži
zásadní dílo, které zakončí období studií, ale také
vesnické lokaci naší. Tip pro pěkný podzimní sobot- otevírá novou etapu, a to nejen uměleckou, ale
ní výlet, děti a psi vítáni, výběh a pohoštění zajiště- i lidskou. Výstava je prestižní záležitostí: veřejně
no. Příspěvky dobrovolné, bulletin a kalendář za
presentuje díla umělců, kteří by se mohli a měli
minulý a pro současný rok zdarma pro návštěvníky. v následujících letech výrazně projevovat a proVáš Spolek Planeta Chaos, www.planeta-chaos.cz. sazovat nejen na domácí, ale i na zahraniční výOtevřeno v den vernisáží a v neděli mezi 13 a 18 h.
tvarné scéně,“ říká kurátor výstavy historik umění
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Otto M. Urban.
Vernisáž se koná v sobotu 10. září od
14.00 hod. v sálech barokní radnice.
Jaroslav Mareš Fotografie
16. 9. –6. 11.
Autor představí návštěvníkům na padesát prací,
mezi kterými naleznou jak ty nejnovější, tak i ty
které mohou znát z dřívějších výstav.
Jaroslav Mareš (1958), původem z Proseče, absolvent Fakulty strojního inženýrství, žije a pracuje v Poličce. Focení jako koníček ho provází od dětství, intenzivněji se mu věnuje od nástupu digitální
fotografie.
Jeho tvorba zahrnuje řadu témat, mezi nejoblíbenější patří snímky lidí v jejich přirozeném prostředí, portrétní fotografie, městská krajina a fotografie detailů architektury. Věnuje se i foto-grafice
a montážím.
Je členem Svazu českých fotografů a Fotoklubu
Svitavy, realizoval 10 samostatných výstav, na dalších 19 se podílel jako spoluautor. Jeho práce byly
vícekrát publikovány ve fotografických časopisech.
Získal na dvě desítky ocenění, mj. několik cen Národní soutěže amatérské fotografie, jeho snímky
jsou ve Sbírce české fotografie Svazu českých fotografů. V roce 2011 reprezentoval Poličku na 12. výtvarném salonu královských věnných měst.
Mimo vlastní tvorbu spolupracuje na fotografickém životě v regionu, je autorem projektu 750 tváří
Poličky, ve kterém s dalšími fotografy vytvořil a do
jediného osmimetrového obrazu spojil 750 portrétů. Byl kurátorem několika výstav, každoročně
připravuje fotografické výstavy k festivalu Polička
Jazz.
Výstava bude zahájena v pátek 16. září od
17.00 hod. ve výstavních sálech centra. Vernisáž doprovodí swingovými melodiemi saxofonový kvartet ZUŠ Litomyšl.
Akce:
Komentované prohlídky výstavy fotografií Jaroslava Mareše
V neděli 23. října od 14.00 hod. se uskuteční mimořádná komentovaná prohlídka výstavy s autorem Jaroslavem Marešem, jenž vás seznámí s příběhy vystavených fotografií.
Náš Martinů:
Recitál klavírního dua pro čtyři ruce –
Duo Bretas-Kevorkian
V loňském roce oslavily brazilské pianistky Patrícia Bretas a Josiane Kevorkian 20 let činnosti
svého Dua Bretas-Kevorkian. Vítězky mnoha soutěží v Brazílii a v zahraničí dnes patří k nejprestižnějším souborům Brazílie. Jejich hra inspirovala mnoho současných brazilských skladatelů ke
kompozicím věnovaným a ušitým na míru přímo
oběma umělkyním, z nichž některé zazní i v rámci tohoto recitálu. Brazilské autory doplní v druhé
části programu Edward Grieg, Frederic Chopin,
Bohuslav Martinů a Antonín Dvořák.
Koncert se koná v pátek 23. září od
19.00 hod. v hudebním sále Centra Bohuslava Martinů. Vstupné: 90 Kč. Vstupenky
lze zakoupit v předprodeji v CBM od 1. září.
Pořádá Spolek Náš Martinů.

Pojďte s námi
dělat Jitřenku!
Chcete se vyjádřit k dění v Poličce? Chcete zveřejnit rozhovor se zajímavou osobností? Chybí
vám v Jitřence reportáž z nevšední akce? Máte jiný
nápad? Tak pojďte dělat Jitřenku s námi. Stačí napsat na jitrenkapolicka@seznam.cz nebo zavolat
na tel. 603 52 62 43.
Ivo Janeček, šéfredaktor

Kurzy v Tylově domě
Tylův dům v Poličce otevírá od října pro nový
školní rok 2016 – 2017 tyto jazykové kurzy a zájmové kroužky
Jazykové kurzy:
• Španělský jazyk: lektorka: Mgr. Pavlína Kalvodová; vyučovací den – úterý, začátek 11. října
• Japonský jazyk – začátečníci: lektorka:
Mgr. Pavlína Kalvodová; vyučovací den – úterý,
začátek 11. října
• Německý jazyk: lektorka: Mgr. Petra Vinařová;
vyučovací den – bude upřesněno, začátek od
října
• Francouzský jazyk: lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková; vyučovací den – středa, začátek
12. října
• Italský jazyk: lektorka: PharmDr. Danuše Horáčková; vyučovací den – úterý, začátek 11. října
• Ruský jazyk: lektorka: Mgr. Romana Jelínková;
vyučovací den – bude upřesněno, začátek od
října
• Anglický jazyk: lektorka: Mgr. Veronika Šimonová; začátečníci – pondělí od 16.00 hod., začátek 10. října; mírně pokročilí – pondělí od
17.45 hod., začátek 10. října; středně pokročilí
– čtvrtek od 16.00 hod., začátek 13. října; pokročilí s konverzací – čtvrtek od 17.45 hod., začátek
13. října
Nabízíme:
• výuku v malých studijních skupinách za výhodných finančních podmínek
• možnost výuky v tzv. dvoutřídce (tzn. výuka
dvou úrovní v jednom kurzu)
• tzv. “osvěžení“ jazyka, který jste dlouho nepoužívali
• individuální výuku
Počet lekcí a délka vyučující hodiny se vzhledem
k nabízeným malým studijním skupinám domlouvá s účastníky kurzu na úvodní schůzce.
Cena kurzu se určuje podle počtu lekcí, délky vyučující hodiny a počtu účastníků.
Výuka probíhá od října 2016 do dubna 2017.
Zájmové kroužky:
• Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci – 1,5
až 2,5 let – dopolední cvičení. Lektorka:
MgA. Hana Malíková; den bude upřesněn
9.00 – 10.00 hod., začátek – říjen; 16 lekcí

Tylův dům v Poličce
informuje, že bude opět na podzim otevírat

ZDOKONALOVACÍ
KURZ TANCE
pro dospělé
zaměřený na přípravu na plesovou sezónu
Kurz bude probíhat ve 4 lekcích – 3., 10., 17.,
a 24. istopadu, vždy ve čtvrtek od 1900 do 2200 hodin v malém sále Tylova domu v Poličce.
Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy.
Cena kurzu: 900 Kč za jednotlivce.
Přihlášky se přijímají pouze v páru.
Otevření kurzu je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Závazné přihlášky platbou se budou přijímat
v kanceláři Tylova domu nebo po zaslání podkladů možnost platby přes účet od 1. září.
Kurz je určen pro páry, které se chtějí v nové plesové sezóně cítit na tanečním parketě sebejistě.
Další informace: www.tyluvdum.cz

á 1 hodina/640 Kč/podzimní kurz – do konce
ledna 2017
• Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí – 2,5
až 3 roky – dopolední cvičení. Lektorka:
MgA. Hana Malíková; den bude upřesněn
10.00 – 11.00 hod., začátek – říjen; 16 lekcí
á 1 hodina/640 Kč/podzimní kurz – do konce
ledna 2017
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny
na pohybové hry na říkadla a písničky, obsahují
posilovací a relaxační část, která je vedena formou
her. Kroužek pro pokročilé je určen dětem, které
již chodily, ale samozřejmě se mohou hlásit i noví
zájemci.
• Cvičení pro zdraví a krásu – pro ženy a dívky
od 16 let. Lektorka: Dagmar Melšová; úterý
17.30 – 18.30 hod., začátek 4. října; 16 lekcí
á 1 hodina/640 Kč/podzimní kurz – do konce
ledna 2017; středa 17.30 – 18.30 hod., začátek
5. října; 15 lekcí á 1 hodina/600 Kč/podzimní
kurz – do konce ledna 2017
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou
využíváním různých stylů posilovat celé tělo.
• Jógový klub – od 16 let. Lektorka: Marie Hrstková; pondělí 17.30 – 19.30 hod., začátek 3. října; 16 lekcí á 2 hodiny/1.280 Kč/podzimní
kurz – do konce ledna 2017
Náplní kroužku jsou klasická jógová tělesná, dechová a mentální cvičení a další doprovodné techniky. Jóga jako celek pomáhá odolávat negativním
a stresujícím vlivům dnešního života a vede k celkové harmonizaci.

PŘIJĎTE SI VYBRAT SVŮJ POHYBOVÝ KROUŽEK
a vyzkoušet si aktivitu, která by vás zajímala
5. a 6. září
do Tylova domu v Poličce,
kde pro vás bude připravena prezentace zájmové
činnosti pro nový školní rok 2016/2017.

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ TYLOVA
DOMU
Budete si moci zdarma vyzkoušet pohybovou
aktivitu v jednotlivých zájmových kroužcích.
Začátky jednotlivých ukázkových hodin:
pondělí 5. září
• 17.00 hod. Klub jógy
• 18.30 hod. Masáže pro volný čas
úterý 6. září
• 10.00 hod. Cvičení rodičů s dětmi
• 17.00 hod. Zdravotní cvičení pro každého
• 18.30 hod. Cvičení pro zdraví a krásu
Všechny ukázkové hodiny budou trvat cca 60
min. a budou koncipovány tak, abyste si mohli
vyzkoušet, jestli daná aktivita odpovídá vašim
představám a vašim tělesným a pohybovým možnostem.
Lektoři jednotlivých kroužků vám po ukázkové
hodině budou k dispozici pro vaše případné dotazy. Na cvičení si s sebou vezměte cvičební úbor,
karimatku a boty na přezutí. Při prezentaci Kurzu
masáží pro volný čas si můžete vyzkoušet masáž
šíje.
Informace také na www.tyluvdum.cz.
Těšíme se na vás.
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• Zdravotní cvičení pro každého – pro ženy
i muže – od 16 let. Lektorka: Jana Suchá; tředa 18.45 – 19.45 hod., začátek 5. října; 15 lekcí
á 1 hodina/600 Kč/podzimní kurz – do konce
ledna 2017
Cvičení je zaměřeno na správné držení těla, udržení tělesné kondice, protažení a posílení problémových partií, zpevnění svalstva, odstranění svalových dysbalancí, zklidnění a odstranění stresu
a únavy.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno
minimálním počtem účastníků.
Přihláška – platbou nevratné zálohy 200 Kč
v hotovosti v Tylově domě od 29. 8. do 15. 9.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa – 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek – 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

Tylův dům v Poličce nabízí
Poslední volná místa v základním kurzu

tance a společenské
výchovy
podzim 2016
Kurz bude probíhat od 30. září do 16. prosince
vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hodin ve velkém sále
Tylova domu v Poličce a je určen pro chlapce a dívky
od 16 let.
Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy.
Cena kurzu včetně prodloužené, věnečku a rautu činí 1 500 Kč za jednotlivce.
Přihlášky platbou – kancelář Tylova domu v Poličce. Páry mají při přihlašování přednost.

Tylův dům v Poličce zve na

KURZ TANCE PRO
POKROČILÉ
Tento kurz je určen pro absolventy základního
Kurzu tance a společenské výchovy a pro všechny, kteří mají znalost základních tanečních kroků
jeho obsahem bude prohloubení získaných dovedností a rozšíření o nové taneční figury.
Kurz bude probíhat ve 4 lekcích – od 6. do 27. října
vždy ve čtvrtek od 19.00 do 22.00 hod. v Tylově domě
v Poličce.
Cena: 900 Kč za jednotlivce
vyučuje taneční škola ELLIS Svitavy
Závazné přihlášky platbou se přijímají v kanceláři Tylova domu do 26. září. Přihlášky se přijímají
pouze v páru.
Otevření kurzu je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Další informace: www.tyluvdum.cz
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Divadelní klub

Přednášky
v knihovně

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Manželka a matka králů –
Eleonor Akvitánská
V dnešní době se stalo módou mluvit o rovnosti
pohlaví a tzv. genderové vyváženosti a rovnosti lidské společnosti. Řeči se vedou, voda teče
a každodennost má daleko k ideálům, byť by
byly i dobře myšleny. Je trochu škoda, že bojovnice za ženská práva už nenosí modré punčochy
a nelezou po telegrafních a elektrických sloupech
s nůžkami na plech. Asi je to tím, že telegrafní
sloupy mizí pod náporem digitálních technologií
a kabely elektrických sítí se zakopávají do země.
Rozhodně to není tím, že by bylo dosaženo rovného postavení mezi pohlavími, to bude trvat ještě
hodně dlouho. Ale neklesejme na mysli, mohlo by
to být ještě horší.
Byly doby, a není to zase tak dávno, kdy žena
byla věc, sice živá, ale věc, kterou směl její pán,
jedno zda otec, bratr, strýc či manžel, kárat, trestat, vdávat nebo posílat do kláštera, či jiné takto
bohulibé instituce. Žena byla toliko pasívní hráčka na vinici Páně, nehledě na schopnosti, vzdělání, majetek. Pokud se stala matkou, její společenské postavení se tím nepatrně vylepšilo. Přesto
jako jedinec slabý, nestálý a náchylný k hříchu,
musela být žena neustále pod kontrolou muže.
Bludný kruh úcty a neúcty k člověku se kolem
naší civilizace vine pěkných pár stovek let.
S příběhem Eleonory Akvitánské se můžete setkat v čítárně Městské knihovny v Poličce 8. září
v 18.00 hod. při přednášce Dr. I. Fridrichové-Sýkorové.
Oslavy a svátky starých Čechů –
vyvraždění Slavníkovců
Na jaře letošního roku jsme se v knihovně
pokusili vypátrat, co se skrývalo za oblibou zářijových svátků našich předků. Samozřejmě, že
radost ze života, oslava úspěšné sklizně a občas
i nějaký ten „státem“ nařízený hodokvas, který
měl za úkol svést bujarost Čechů do rámce jisté
kontrolovatelnosti. Že se to ne vždy úplně vydařilo, je věc jiná. Nutno však podotknout, že naši
prapradědové a praprabáby slavit uměli, a jak.
Někdy se ovšem bujaré oslavy s hojností jídla
a medoviny trošičku vymkly kontrole. Tak vlastně vznikají dějiny, protože, když se něco děje, je
hodné si to pamatovat, a když už si to máme pamatovat, potom tomu říkáme dějiny.
Na počest knížete Václava, respektive jeho
vraždy v Boleslavi, si staří Čechové nenechali ujít
možnost řádně oslavit konec léta. Byl to tradiční
hodokvas, který se uskutečňoval už před památnou bratrovraždou, ale po onom neštěstí se jaksi
hodilo smrt tohoto muže připomínat každoročně
a okázale upomínat památky tohoto našeho čistě
domácího světce.
Ale ouha, v září 995 se našli lidé, kteří nedbali, svátek nesvětili, tedy alespoň podle zažitých
zvyků a obyčejů. Lidé, kteří vyměnili proudy
medoviny za potoky krve. Těmi lidmi byli zlotřilí
Vršovci, o kterých každý čtenář Kosmovy kroniky ví, že nebylo špatnosti, za kterou by nestáli.
Využili situace, tedy dokonalé znalosti poměrů
v Čechách kolem svátku sv. Václava a zneužili
toho, že kníže Boleslav, stižen mrtvicí, nemá moc
plně pod kontrolou, navíc vojsko je za hranicemi,
kde šíří mírumilovnou křesťanskou víru ohněm
a mečem a rozhodli se, že konečně srazí hřebínek pyšným Slavníkovcům. Ti patrně v Čechách
pili krev nejenom jim, ale i Přemyslovcům. A tak,
údajně, 28. září 995 při nepříčetném vraždění na
Libici vzniká český stát. Nebo taky ne, možná, že
pozadí celé libické tragédie bylo méně státotvorné a více se blížící každodenní realitě života na
konci 10. století.
Ale o tom si přijďte poslechnout přednášku
Dr. I. Fridrichové-Sýkorové do čítárny Městské
knihovny v Poličce 22. září v 18.00 hod.
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Sobota 3. 9. v 19.00 hod.
Na konci září
Nezávisle natočené historické drama,
jehož ústředním tématem je mobilizace
v roce 1938. Po promítání proběhne diskuze s tvůrci.
Vstupné 50 Kč
Pondělí 12. – sobota 17. 9.
MIME FEST
Pátek 23. 9. ve 21.00 hod.
Simeon soul of Charger
Simeon Soul Charger vznikli v roce 2008
v Akronu v Ohiu a řadí se mezi kapely nové
generace Woodstocku. Jejich hudbu lze
charakterizovat jako směs progresivního
rocku, folku a blues sedmdesátých let v novém kabátu.
Po vydání prvního CD, které získalo kultovní status, následovalo měsíční turné

po USA, na jehož základě byli pozváni ke
koncertům do Evropy. V roce 2011 našli
evropský domov na bavorském statku,
odkud vyjíždí ke koncertům po Německu
i okolních státech.
Vstupné 150 Kč
Neděle 25. 9. v 16.00 hod.
LiStOVáNí – Straka v říši entropie
(Markéta Baňková)
Jestli máte špatné vzpomínky na fyziku,
přijďte na LiStOVáNí. Bavit se budou naprosto všichni, to je fyzikálně dané!
Vstupné 50 Kč/100 Kč
Čtvrtek 29. 9. ve 20.00 hod.
Večer šansonu
Francouzský šanson v českém klubu v podání Petry Boštíkové, Veroniky Jílkové
a hostů.
Vstupné 80 Kč/50 KčS

Městská knihovna
Sobota 3. 9. – Park u hradeb
od 11.00 hod.
Bitva na políčkách – boj
o čest
Druhý ročník historického
festivalu, při kterém v parku
vyroste středověké ležení, a v Poličce se setkají skupiny živé historie z několika zemí. Těšit se můžete na
dobové tržiště a řemesla, středověkou kapelu z Polska, bojové duely a velkolepou finální bitvu. Pořádá
spolek Aldeigjuborg z. s. ve spolupráci s Městskou
knihovnou Polička. Vstupné zdarma, koná se za každého počasí.
Čtvrtek 8. 9. – čítárna knihovny od 18.00 hod.
Manželka a matka králů – Eleonor Akvitánská –
přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
O neobyčejném životním příběhu patronky trubadúrů se dozvíte v přednášce, která se koná 8. září
v knihovně.

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

Pátek 9. 9. – vestibul knihovny od 14.00 hod.
Vernisáž výstavy – 80 let Dětského domova v Poličce
V rámci jubilejních oslav Dětského domova Polička se koná výstava fotografií dokumentující příběh
domova v letech 1936 – 2016. Vernisáž výstavy se
uskuteční v pátek 9. září ve 14 hodin ve vestibulu
knihovny. Výstava bude k vidění do 28. října.
Středa 14. 9. – knihovna od 17.00 hod.
Otevření poličské Semínkovny
Rádi byste se dozvěděli něco více o problematice
semenaření a podíleli se na šíření odrůd osvědčených v našem regionu? Zavítejte do Semínkovny,
kterou otevřeme ve středu 14. září v knihovně.
Čtvrtek 22. 9. – čítárna knihovny od 18.00 hod.
Oslavy starých Čechů – vyvraždění Slavníkovců –
přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Co a proč vedlo Vršovce 28. září 995 k Libici, sídlu
všemi neoblíbeného rodu Slavníkovců? To se dozvíte
v přednášce o počátcích českého státu a krevní mstě.
Neděle 25. 9. – Divadelní klub od 16.00 hod.
LiStOVáNí – Straka v říši entropie (Markéta Baňková)
Proč se hroch udrží na vodní hladině? Jak liška
prochází krizí středního věku? To se dozvíte ve fyzikálním LiStOVáNí, v němž zvířata luští záhady existence a fungování světa. Objev roku ceny Magnesia
Litera 2010 Markéta Baňková napsala bajky. Pro dospělé. Ale pobaví i děti. Jestli máte špatné vzpomínky na fyziku, přijďte na LiStOVáNí touto originální
knihou. A jestli fyzika nebere i vaše děti a puberťáky,
vezměte je klidně také, zažijí příjemné doučování!
Bavit se budou všichni, to je fyzikálně dané! Předprodej vstupenek v knihovně. Vstupné 50/100 Kč.
Každé pondělí od 9.30 hod. – v čítárně knihovny
Čtenářský klub pro rodiny s dětmi
Hravé dopoledne mezi knihami, pohádkami
a kouzelnými pohádkovými bytostmi. S dětmi si
čteme, prohlížíme, vyprávíme a tvoříme. Občas také
posloucháme pohádky a tancujeme. Na závěr vybíráme a půjčujeme knížky na doma, aby bylo stále co
číst. Pro děti od 2 let.
Zářijový tematický koutek – Knihy současnosti
Zajímáte se o knihy současných českých autorů?
Pak neváhejte a přečtěte si naše knižní tipy!

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
Hrakyjáda
– hravé, zábavné odpoledne pro děti
a rodiče. Přijďte si zařádit a strávit
krásné podzimní odpoledne. Bude
připravená trampolínka, rondo –
balancování s míčky, skákací boty,
motokáry, kvízy, workshopy a další
aktivity. Občerstvení zajištěno.
Termín: sobota 17. 9.
Čas:
14.00 – 17.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281

Připravujeme na říjen
Vzdělávání pro pedagogy
Tvořivé techniky a použití přírodních
materiálů nejen ve výtvarné výchově
– Vánoce
Projekt operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Inspiromat nápadů pro tvoření s dětmi formou tvořivých dílen.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
350 Kč
Lektor:
Zdeňka Švecová, Dáša Procházková,
Blanka Faltýnková, Alena Hejduková, Irena Chroustovská
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352

Podzimní putování za zvířátky
– výukový program pro děti MŠ
Termín: září – říjen
Místo:
Jezdecký spolek Jitřenka
Info:
Irena Chroustovská, tel: 605 431 034
Akce je spolufinancována z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje v rámci programu Vzdělávání,
výchova a osvěta v oblasti životního
prostředí v Pardubickém kraji.
Do zájmových kroužků na školní rok 2016 –
2017 se můžete hlásit na www.mozaika-policka.cz.
V novém školním roce přecházíme na nový
přihlašovací systém. Rádi vám, v případě
nejasností, poradíme na telefonním čísle:
736 761 281.

Retro večírek
– večer hudby z 30. – 90. let s půlnočním překvapením
Pořádá Spolek přátel při SVČ
Mozaika
Hudba:
DaddyJay Upeer
Termín: pátek 14. 10.
Čas:
od 20.00 hodin
Vstupné: 80 Kč (předprodej místenek v SVČ
Mozaika)
Místo:
Taneční sál Jordán Polička
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Borová
18. 9. – „Formanský den“ –
XVIII. ročník, zahájení v 10 hod
s bohatým programem: westernová soutěž, vozatajský parkur, soutěž v kládě, těžký tah a dostihy.
Bystré
10. 9. – Zámecké slavnosti – v prostorách historického zámeckého nádvoří i parku od 13.00 hod.
Připraven je bohatý program.
17. 9. – Setkání hasičských praporů okresu Svitavy spojené s žehnáním nového praporu okresního
sdružení, začátek ve 13 hod.
29. 9. – S kolem kolem světa – beseda s cestovatelem Petrem Mazalem, který se vydal na kole napříč
kontinenty. Beseda bude zaměřena na přiblížení
prvních dvou etap cesty, cesty z Číny do Turecka
a cesty z Turecka do Portugalska, od 17 hod. v Komunitním sále MFD.
Dolní Újezd
3. 9. – Vinobraní
V přírodním areálu v Bořkově od 20 hodin pořádají hasiči. Hraje MIX
11. 9. – Jízda zručnosti
Pro děti na parkovišti před nákupním střediskem
od 13 hod. Soutěží se na odstrkovadlech, koloběžkách a kolech.
11. 9. – Podvečer s Dolnovankou
Od 17 hod. před Domem s pečovatelskou službou.
Při nepřízni počasí se akce nekoná.
Litomyšl
10. 9. od 12.00 hod., Fish fest – Sportovní areál
za sokolovnou, Litomyšl

Litomyšlské rybí hody open air, vystoupí kapely
Elixir, Volnost, Pendl, Night’s Joy a Jakub Vaníček.
Vstup zdarma.
15.–18. 9. – Mladá Smetanova Litomyšl
43. ročník festivalu klasické hudby, divadla a jazzu pro mladé publikum.
17. 9. 8.00-17.00 hod. – Smetanovo náměstí, Litomyšl, Starodávný jarmark
Tradiční řemeslné trhy a hudební doprovodný
program na pódiu.
Oldřiš
18. 9. od 14.00 hod – „Člobrdiáda, aneb člobrdo,
pojď si zahrát člobrdo…„ Turnaj dětí i dospěláků
v oblíbené stolní hře. Hlavní výhrou je „zlatý pohár“. Hraje se v zasedací místnosti obecního úřadu.
24. 9. od 14.00 hod – Drakiáda na kopci za školou v Oldřiši
Sebranice
2. 9. – Kurz Pletení ošatek ze slámy, 14-19 hodin
v Sebranicích č. p. 8, Spolek archaických nadšenců,
přihlášky na tel. 604 590 474
28. 9. – Živý obraz u kolejí na Kněžství – začátek
ve 14 hodin, téma obrazu bude zavčasu oznámeno,
vítáni jsou všichni návštěvníci v dobovém oblečení.
Pořádá Spolek archaických nadšenců.

Kurzy v knihovně
Městská knihovna v Poličce otevírá ve školním
roce 2016/2017 tyto kurzy anglického jazyka:
• konverzace
• kurzy pro dospělé – 3 úrovně – začátečník,
středně pokročilý, pokročilý
Rozsah kurzů je 50 hodin (po domluvě možné
i více hodin), cena 3 000 Kč. Kurzy začínají v říjnu. Zájemci se mohou přihlásit u lektorky Doroty
Madejské-Stansbury na tel. 605 375 474.
www.knihovna.policka.org.

Jak se loučil
Erasmák
Nastal čas se pomalu smiřovat s blížícím se
odjezdem. Pocity, které se ve mně mísí, jsou matoucí. Nikdy jsem nežila 10 měsíců mimo Českou
Republiku. Nikde jsem nepotkala tolik jiných kultur, národností a lidí, z nichž mnozí se stali mými
kamarády, doufám, na celý život. Groningen se pro
mě stal vlastně novým dočasným domovem, který
mi přirostl k srdci a je nelehké ho opouštět. Odjezd
je však nevyhnutelný a já začínám tak, jak to lidé
v důležitých životních chvílích dělávají, bilancovat…
Takže co mi bude chybět? Kola, kola a zase kola!
Většinu času (pokud není vichřice, nelije nebo
nepadají kroupy) jsou každodenní závody na kolech paráda. Neztrácíte čas chozením, čekáním na
MHD nebo taháním nákupů v ruce. Chybět mi také
budou pouliční grilovačky ve stylu: stačí vytáhnout
sedačku ven, koupit pivo, něco na grilování a party
na ulici před domem může začít. Postrádat budu
parky plné běhajících a piknikujícíh lidí, kteří tráví
volný čas venku s přáteli či rodinou. Jen tak…
Co mě můj pobyt naučil? Poznala jsem mnoho
lidí i míst, ochutnala jsem nová jídla a víc se sžila
s cizím jazykem, který doufám mi už není tolik cizí.
Bezpochyby jsem zažila pocity, které jsou známé
každému cestovateli: pocit strachu z neznáma či
věčné hledání názvů ulic a ptaní se kolemjdoucích
na cestu (i když v 21. století je spíše rozhodující přístup k internetu a Google mapám). Naučila jsem se
být víc tolerantní a nezabývat se maličkostmi, za
což děkuji všudypřítomným Španělům, jejich poobědovým siestám a jižanskému přístupu k životu.
Překvapující pro mě samotnou je však zjištění, že
jsem se ale toho nejvíc naučila sama o sobě. Dostat
se občas mimo svoji komfortní zónu je za začátku
sice nepříjemné, ale ve výsledku mi takové zkušenosti daly nejvíc a posunuly mě o kus dál.
A abych byla objektivní, musím přiznat, že jsou
i věci, po kterých se mi stýskat nebude! Nejmíň
se mi bude stýskat po upršeném počasí, které mě
v prvních měsících přivádělo k šílenství. Chybět mi
nebude ani nekonečné hledání místa, kde zaparkovat kolo a ještě nekonečnější hledání místa, kam
jsem to kolo zaparkovala. Myslím, že jsem touto
činností strávila hodiny života, než jsem se naučila
poznat své kolo ze 100 m dálky.
Sečteno, podtrženo jsem nesmírně ráda, že jsem
se rozhodla na Erasmus odjet, zažít něco nového.
Celý rok pro mě byl nezapomenutelnou zkušeností
se vším dobrým i zlým.
Bára

Telecí
3. 9. – od 13.00 hod. – Oslavy 130. výročí založení hasičského sboru v obci. Ukázka hasičské techniky, Hasičská veselice s Poličankou, taneční zábava
– hraje kapela Rockfaktor
24. 9. – od 13.00 hod. – Loučení s létem – dětské
odpoledne spojené s pouštěním draků – fotbalové
hřiště TJ Sokol Telecí

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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MIME FEST 2016 Polička 12.–17. 9.
Pondělí 12. 9.
19.30 hod. – In memoriam Boris Hybner
(Promítání vzpomínek,
divadelních představení
a filmů s komentářem)
Divadelní klub, vstupné: zdarma
Promítání vzpomínek,
divadelních představení a filmů s komentářem.
Večerní pořad je věnován přední osobnosti české
pantomimy, prof. Borisi Hybnerovi, jehož osobnost
je spjata s mnoha významnými událostmi oboru,
včetně myšlenky na založení festivalu MIME FEST
v Poličce. Jeho následovníci se rozhodli vzdát vstupním pořadem poctu milovanému učiteli a příteli, jehož smrt 2. dubna 2016 zarmoutila všechny příznivce pantomimického umění.
Celovečerní pořad bude uveden krátkou přednáškou PhDr. Ladislavy Petiškové, někdejší pedagožky
Katedry pantomimy HAMU, která seznámí publikum s Hybnerovými tvůrčími a životními cestami.
Na její slova naváže sled komentovaných filmových
ukázek z Mistrovy tvorby.
Úterý 13. 9.
19.30 hod. – Ateliér fyzického divadla JAMU (CZ):
Chaos srdce
Tylův dům, vstupné: 80/60 Kč *
Klaunérie na motivy Shakespearovy tragédie Romeo a Julie.
Zranitelní, a přesto neuctiví, posedlí potřebou žít
bez ohledu na konvence, vrhají se klauni do tragédie
jako kachny do osolené vody. Ta po nich neškodně
steče. Vyplavou suší… nebo uvaření v polívce?
Představení Chaos srdce vzniklo na základě spolupráce studentů JAMU se známým klaunem a performerem Danielem Gulkem. Tak se zrodily klaunské
postavy, které v Chaosu srdce důkladně zkoumají
témata intimity a emocí. Známá Shakespearova hra
zde pomáhá vyzdvihnout tragické srdce klaunérie,
kdy autorova nevyčerpatelná poezie působí jako
spouštěč pohybu klaunských duší. Celé toto fantazírování pak doprovází hudba Pavla Fajta.
21.00 hod. – Katedra pantomimy HAMU (CZ):
Ňáká pantomima
Divadelní klub, vstupné: 80/60 Kč *
Jak moc pálí pantomimický oheň?
Jak drsný je pantomimický rozsudek?
Jak rychlý je pantomimický vlak?
Jakou bolest způsobí pantomimická jehla?
Jaké peří má pantomimický pták?
Kolik lásky může dát pantomimický partner?
To a ještě mnohem více uvidíte, když s námi přijdete sdílet „ukecané“ ticho. Závěrečné etudy studentů katedry pantomimy HAMU mají říz i šťávu, a byly
propečeny na nejlepším ohni.
Vstupné na obě večerní představení: 100/80 Kč *
Středa 14. 9.
9.00 a 11.00 hod. – Václav Strasser (CZ): Duhové
bubliny
(Představení pro MŠ) Divadelní klub, vstupné:
50 Kč
Mág Václav Strasser předvede své unikátní vystoupení, v němž se ukáže, co vše se dá podniknout
s bublinami… Budete vtaženi do křehkého světa barev a třpytu, s objekty nejrůznějších velikostí, v mnoha obměnách a tvarech. Očekávejte bubliny kouřové,
obří, duhové a množství dalších triků.
19.30 hod. – Nimmy Raphel (IND): Nidravathwam
Tylův dům, vstupné: 100/80 Kč *
Nitrawathwam je příběhem ze staroindické Rámájany. Vypráví o dvou mužích, Kumbhakamovi
a Lakshmanovi, z nichž jeden je nespokojen, že
jeho život neustále narušuje spánek a druhý je
znaven bdělostí. Autorka, režisérka a interpretka
představení Nimmy Raphel je členkou Pondicherry
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Adishakti, divadelní laboratoře, kde umělci hledají
vlastní jevištní jazyk a výraz skrze studium starších
indických forem jako Kutiyattam nebo Kalaripayattu. Všestranná Nimmy, která je herečkou, tanečnicí,
loutkářkou a hudebnicí, v tomto příběhu propojuje
indickou filosofii s pantomimou a pohybovým výrazem. Herečka, která umí v jednu chvíli spojit rychlost a pomalost, vás vtáhne do krásného prastarého
příběhu.
21.00 hod. – Red Bastard (USA)
Divadelní klub, vstupné: 120/100 Kč *
Světoznámý klaun přijíždí do ČR. A těšte se! Zažijte vynikající zrůdnost, řezavý humor i zlomyslnou
improvizaci. Cokoliv se může stát, neboť Red Bastard láká diváky do syrové konverzace, provokace,
pasti nebo světa odměn. Jeho osobní projev si klade
jeden cíl – existenciální dotaz: „Kdo si sakra myslíte,
že jste?“ Eric Davis ztvárnil roli Allena Smithee ve
hře Iris v Cirque Du Soleil. V roce 2010 vyhrál cenu
Zlatý nos za klauna roku (Golden Nose for Clown of
the Year) a stal se finalistou v soutěži NY Comedy
Festival’s Andy Kaufman Award. Je zakladatelem
a jednou z vůdčích osobností New Yorského divadelního festivalu klaunů. Davis je vítězným oceněným
režisérem a spoluautorem The Bouffon Glass Menajoree a Kill Me Loudly: A Clown Noir. V roli Red Bastarda vystupuje od r. 2003 a již přes 15 let také praktikuje nebo vyučuje improvizaci a Lecoqovu metodu.

Upozornění: Představení je v anglickém jazyce.
Není vhodné pro děti!
Vstupné na obě večerní představení: 150/120 Kč *
Čtvrtek 15. 9.
11.00 hod. – Radim Vizváry (CZ): Sólo
(Představení pro 2. stupeň ZŠ), Tylův dům, vstupné: 50 Kč
Sólo je Best of z pantomimické tvorby Radima Vizváryho.
Od klasické pantomimy k butó, od fyzické komedie až po současné mimické divadlo. Jeho pantomima je moderní, čistá a aktuální. A i když se nechává ovlivňovat jinými styly, nakonec se vždy vydává
vlastní cestou.
Radim Vizváry vám představí klasická i současná,
poetická i komická díla. Smát se i brečet pak můžete
bez jediného Radimova slova – k jeho umění totiž
nejsou potřeba. Vyjádření je čistě tělesné a pojí pohybovou virtuozitu s herectvím. Zkrátka, uvidíte
jeho nejlepší výstupy a skrze ně, co dnes znamená
pantomima.
19.30 hod. – Radim Vizváry (CZ): Sólo
Tylův dům, vstupné: 120/100 Kč *
21.00 hod. – Bandart (HU): Dancing Graffiti & You-Topia
Divadelní klub, vstupné: 100/80 Kč *

Zeptali jsme se klaunů
Red Bastard (USA)
1. Jak vnímáte současnou pantomimu a klaunérii?
Hodně z toho, co jsem viděl, bylo to, co bych nazval „bezpečné.“ Bez rizika. V oblasti „roztomilosti“.
Osobně, když vidím lidi, kteří riskují, ale přesto je
zajímá publikum, zbystřím! Vidím, že někteří lidé
jdou právě tímto směrem a doufám, že vytrvají. Vidím druhou stranu, a sice tu neuvěřitelnou citlivost
k umění, která může být posouvána třeba díky kráse. Myslím, že to může být dar, jak krásu vytvořit.
2. Dokázal byste si představit život bez pantomimy a klaunství?
Ano. Ale nemohu se říct, zda je to ráj nebo peklo!
3. Přijíždíte do Česka poprvé? Je něco, na co se na
MIME FESTu těšíte?
Na MIME FEST do České republiky mířím již
podruhé. Poprvé jsem vystupoval v Praze. Bylo to
krásné. Věřím, že to bude magická zkušenost a magie jsou především lidé.
4. Co víte o MIME FESTu?
MIME FEST je, a to bez váhání, jeden z největších
světových metalových festivalů!
Enano (Portugalsko)
1. Jak vnímáte současnou pantomimu a klaunérii?
Spojení mim a klaun ukazuje lidem emoce, city
a představuje, jak jíst umění podobně jako kousek
velmi chutného koláče. My umělci, rádi “vaříme“
a ukazujeme lepší svět skrze umění, jež nemá bariéry.
2. Dokázali byste si představit život bez pantomimy a klaunství?
Neumím. Pro mě je klaunství život, vzduch, který dýchám, je to pro mě způsob, jak rozdávat lásku
světu.
3. Přijíždíte do Česka poprvé? Je něco, na co se na
MIME FESTu těšíte?
Do Čech přijíždím podruhé. Vystupoval jsem poprvé na pouličním divadelním festivalu v Praze, pamatuji si dobré lidi a dobré jídlo.
Jsem rád, že mohu hrát právě na MIME FESTu,
setkat se s ostatními umělci, sdílet svou energii
s publikem a ukázat své znalosti jako učitel klauné-

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

rie studentům. Věřím, že společně všichni zažijeme
skvělé chvíle.
4. Co víte o MIME FESTu?
Vím, že je to velký festival v malém městě v České
republice, který dnes patří k vyhledávaným v celém
světě v oblasti mimického umění. Využiji všechny
své zkušenosti z mého života, kdy jsem hrál ve více
jak 200 městech a více jak 43 zemích, abych pomohl
tomuto festivalu růst.
Filip Hajduk (Slovensko)
1. Jak vnímáte současnou pantomimu a klaunérii?
Do súčasnej pantomímy a klaunérie nevidím tak,
ako by som chcel, teda ich neviem naplno posúdiť.
Práve preto sa chystám aj na MIME FEST Polička,
aby som načerpal nové informácie, skúsenosti, vzťahy, kontakty.
2. Dokázali byste si představit život bez pantomimy a klaunství?
Mám vskutku veľkú predstavivosť, ale pantomíma a najmä klaunéria, klaunstvo ako filozofia a spôsob vnímania sveta je neodmysliteľná, rád pozorujem ľudí vo svojom okolí a všímam si ich prirodzené
konanie, ktoré sa veľmi často v drobných detailoch
podobá na konanie klauna. Naposledy som tak sledoval môjho kocúra.
3. Byli jste v Poličce? Co na ní máte nejradši?
Bol som v Poličke na MIME FESTe dvakrát. Najradšej na MIME FESTe mám MIME FEST. Asi všetky zložky. Ale naozajnaj viac najradšej mám jedlo od
Radimovej mamky. Potom všetky tie ostatné veci
ako atmosféra, možnosť podiskutovať so svetovými
velikánmi, skvelý a kvalitný program a to, že mi stačia aj tri hodiny spánku denne, aby som to všetko
zvládol.
4. Co víte o MIME FESTu?
O MIME FESTe ešte viem akurát to, že je to kvalitný divadelný festival so zameraním na pantomímu,
mimické divadlo, dnes tak často skloňovaný pojem
fyzické divadlo, pohyb. Ponúka mnohé možnosti na
čerpanie inšpirácie z predstavení, ľudí, workshopov.
Viem, že sa koná v Poličke aj Prahe a tento rok nás
čaká…štvrtý? Piaty ročník? :) Ešte viem, že je tam
super!

Večer nabídne dvě představení maďarské skupiny.
Dancing Graffiti je unikátní mezižánrové představení o významu soukromých, veřejných a vlastních
osobních hranic komunikace, které propojuje tanec
s tvorbou živých digitálních graffiti. Inscenace využívá různé druhy graffiti a pojí je do jednoho příběhu,
který sleduje vývoj hlavní postavy od narození až po
nalezení zvláštních schopností. Děj není jen metaforou života, v němž je každá věc, o niž jsme usilovali,
po naplnění nahrazena další. Je to také kritika společnosti, která se snaží ovládnout jednotlivce skrze
sociální, fyzická a jiná omezení.
V You-Topii se podíváme do magického světa,
v němž se Mortal Kombat prolíná se Labutím jezerem a mediálním umělec obrovskou digitální rukou
pohybuje s tanečnicí jako s loutkou.
Vstupné na obě večerní představení: 150/120 Kč *
Pátek 16. 9.
11.00 hod. – Losers Cirque Company (CZ): The
Losers
(Představení pro SŠ), Tylův dům, vstupné: 50 Kč
Novocirkusové představení na motiv básně Osudový stín Anny-Marie Mlezivové.
Vítězové prvního ročníku televizní soutěže Česko Slovensko má talent, akrobatické duo DaeMen,
oslovili další performery z řad tanečníků a akrobatů
a vytvořili divadelně-akrobatický projekt Loser(s),
ke kterému přizvali uznávaného choreografa Jarka
Cemerka. Novocirkusové představení The Loser(s)
chce být současnou reflexí faktu, že v dnešním
zrychleném tempu společnosti mnoho lidí ztrácí
svoji osobnost a vizi svého soukromého i partnerského života. Chce si klást otázku, kde se nalézají naše
hranice, kdo je naším vzorem, láskou a partnerem.
Co tu děláš?
Dlouho jsme se neviděli.
Máš unavenou tvář.
Vzpomínám na ty chvíle, kdy jsme protančili celou
noc.
Počítali jsme hvězdy.
A tenkrát jsi mi ji dal, tu květinu.
Růži.
Protože každá z hvězd představuje jednu cestu.
A ty sis vybral tu trnitou.
16.00 hod. – Filip Hajduk (SK): Šaško Fjodor
(Pouliční rodinné představení), Palackého nám.
Show historického Šaška Fjodora je plná improvizace, žonglování, balancování, humoru, veselí
a především radosti ze hry. Jde o veselou podívanou
určenou pro všechny věkové i jiné kategorie. Režiséry tohoto představení jsou diváci a nikdo, ani sám
Šaško, nemůže s jistotou tvrdit, že tuší, jak to dopadne. Jen na divácích záleží budoucnost představení,
budoucnost Šaškova, budoucnost jako taková. Jaká
bude? Přijďte a uvidíte!
19.30 hod. – Losers Cirque Company (CZ):
Walls & Handbags
Tylův dům, vstupné: 120/100 Kč *
Novocirkusové představení, propojující tanec, divadlo a akrobacii.
Režijní tandem SKUTR propojil principy divadla
a nového cirkusu v kooperaci se skupinou DaeMen,
ve spolupráci s úspěšnou choreografkou Janou Burkiewiczovou. Po inscenacích 8 – polib prdel kosům,
La Putyka nebo Mistr a žák vznikla čtvrtá inscenace
SKUTRú s divadelně-novocirkusovým zaměřením.
Kromě českých tvůrců se na inscenaci podílel i maďarský herec Csongor Kassai (zpěv) nebo srbská spisovatelka Marija Pavlović.
Kdesi ve městě na dvoře bloku domů stojí zeď. Ta
zeď je výzvou, zkouškou odvahy, ale i startem k imaginaci. A také je tu zavazadlo, ve kterém se skrývá
naše dětství, naše někdejší přání. Kdysi jsme je tam
zabalili. Malý chlapec a pětice dospělých mužů se
vrací na dvorek ke zdi s taškou v ruce, aby opět snili své klukovské fantazie. Za zdí totiž může být celý
svět. Stačí ji jen přelézt anebo na ni vylézt a pohlédnout na město z ptačí perspektivy.

21.00 hod. – Spitfire Company (CZ): Antiwords
Divadelní klub, vstupné: 10 /80 Kč *
Ovlivněno dílem Václava Havla, především hrou
Audience a jejím legendárním filmovým zpracováním, kdy Pavel Landovský v roli sládka během hraní
vypil přibližně devět osmistupňových piv. Podaří se
performerkám překonat tento výkon? Podaří se jim
dosáhnout hraničního stavu, který odkazuje na havlovský motiv odcizení? V hlavní roli se spolu s aktérkami inscenace představí i velké hlavy od sochařky
Pauliny Skavové a hudba Sivan Eldar. Představení
Antiwords bylo uvedeno již ve třech kontinentech
světa a sklízelo úspěch ve Washingtonu, New Yorku, Pekingu, Soulu, Busanu, Milanu, Oslu, Krakowě,
Florencii, Berlíně, Londýně či Edinburku.
Vstupné na obě večerní představení: 150/120 Kč *
Sobota 17. 9.
16.00 hod. – Enano (P): Red Chocolate
(Pouliční rodinné představení), Palackého nám.
Klaun Enano, extrovert, inovátor, schizofrenik,
spontánní buřič. Věří, že se klaunem nemůžeš stát,
že klaunem musíš být. Jeho vytříbená improvizační technika a humor těží z výjimečných a absurdních situací. Po celém světě ukazuje svůj výjimečný
a výstřední klaunský jazyk. Jeho nonverbální projev
oslovuje široké publikum, přestože se vyhýbá sociálním, politickým a náboženským tématům. Enanův umělecký projev je nemyslitelný bez diváků,
bez jejich spontánních reakcí a nepředvídatelných
událostí. Jeho improvizace si vyžaduje spolupráci
publika, jež v průběhu představení přebírá hlavní
roli. Enano vyvolává v publiku širokou škálu pocitů
a emocí. Staví se do role sociálního pracovníka, jenž
umožňuje divákovi sundat si masku a tím v sobě naleznout svého svobodného klauna. Doporučeno pro
jakékoliv publikum, které ještě samo v sobě klauna
neobjevilo.
Jsem klaunem, abych se necítil osamělý mezi
ostatními…
19.30 hod. – Mime Evening in memoriam Boris
Hybner
(Slavnostní finále festivalu), Tylův dům, vstupné:
150/120 Kč *
Slavnostní setkání a prezentace tvorby předních
mimů z jednotlivých zemí, zastoupených na festivalu. Program nabízí to nejlepší z jejich repertoáru
v etudové formě. Letošní Mime Evening věnujeme
památce Borise Hybnera, barda české pantomimy
a přítele našeho festivalu.
Účinkující: Vanda Hybnerová (CZ), Nimmy Raphel (IND), Losers Cirque Company (CZ), Enano (P),
Pantomima S.I. (CZ), Radim Vizváry (CZ) a další.
21.30 hod. – Simple Muffin (CZ)
Koncert, Divadelní klub, vstupné: 50 Kč
Závěrečný koncert kapely Simple Muffin v jejich
nevšedním stylu Office-pop.
Kapelu Simple Muffin tvoří šestičlenné seskupení
působící na české scéně přes tři roky. V roce 2013
vyhráli pražské kolo globální soutěže GBOB (Global
Battlle Of Bands). V koprodukci s českým předním
producentem Martinem Ledvinou natočili už dva
singly – Korporát a Lezec. Říkají, že pro studenty,
hospodský, kuchaře a zahradníky umí hrát každý.
Proto zaslíbili kapelu i lidem z kanclů, kteří jsou
populární hudbou opomíjený. Jejich styl je v českém prostředí netypický, říkají mu Office-Pop: hrají
taneční muziku, funk, pop, čardáše a šansóny. Společným jmenovatelem je autorská taneční řežba, se
kterou boří nejen sály, ale i kancly.

MIME FEST
uctí památku
Borise Hybnera
Už pátý ročník populárního mezinárodního
festivalu MIME FEST se koná od 12. do 17. září
ve východočeské Poličce. Přední umělci z různých
koutů světa i domácí špička mezi klauny, mimy či
akrobaty předvedou svá nejlepší představení a zároveň předají zkušenosti skrze workshopy a semináře.
Letošní ročník je věnován památce známého
českého mima Borise Hybnera, který na jaře zesnul. Právě Hybner inicioval vznik festivalu MIME
FEST a také na něm vystupoval a přednášel. „Boris byl inspiračním zdrojem mnoha projektů
a jsme rádi, že nám pomohl vybudovat tento festival. Prozíravost nápadu potvrzuje stále rostoucí
návštěvnost i množství špičkových zahraničních
interpretů, kteří k nám rádi jezdí,“ říká umělecký
šéf festivalu Radim Vizváry, jinak také Hybnerův
žák a přítel. Hybnerovi bude věnován hned pondělní večer, ale i sobotní vyvrcholení, kdy v rámci
Mime Evening vystoupí také jeho dcera Vanda.
Mezi zahraničními hosty se letos představí
umělci z USA, Portugalska či Indie. Diváci se tak
můžou těšit na velkou rozmanitost vystoupení.
Drastický klaun Red Bastard, známý ze Cirque de
Soleil, se ve středu 14. září představí ve své téměř
terapeutické show, která žádného diváka neušetří.
Indka Nimmy Raphel týž den předvede propojení
tradičních východních umění se západními artistickými disciplínami. O den později bude maďarské duo Bandart tančit se zapojením nejnovějších
projekčních technologií.
Ovšem také česká scéna nabídne hvězdná představení. Ve čtvrtek předvede Radim Vizváry ve
svém Sólu řadu výjevů z historických a současných podob pantomimy, v pátek se můžou diváci
těšit na dvě vystoupení akrobatické skupiny Losers Cirque Company. Nejdříve The Losers a večer
pak nové dílo Walls & Handbags, které režírovalo
známé duo SKUTR. Pátek završí Spitfire Company světově oceňovanou inscenací Antiwords na
námět hry Audience Václava Havla. V úterý večer
předvede své umění nová mladá generace. Klaunérie Chaos srdce pochází z dílny JAMU, etudy studentů katedry pantomimy HAMU jsou shrnuty
pod názvem Ňáká pantomima.
Program festivalu myslí i na nejmenší a na pořadu je tak několik vystoupení Václava Strassera
s duhovými bublinami nebo rodinná představení
na náměstí – žonglérská show historického Šaška
Fjodora a Red Chocolate portugalského klauna
Enana. Tradičně nebudou chybět ani workshopy
a semináře v podání zahraničních hostů festivalu.
MIME FEST byl finančně podpořen Visegrádským fondem, Ministerstvem kultury ČR, městem Poličkou, Divadelním ústavem – Institutem
umění, Nadací život umělce, Pardubickým krajem,
společnostmi CardMag a Setronic.
Podrobný program a více informací najdete na
www.mimefest.cz
Organizátory festivalu jsou Pontopolis z.s.
a Mime Prague z.s.

Permanentka na všechna představení:

699/499 Kč *
* plná cena/snížená cena
Předprodej vstupenek: IC Polička
Školní představení si můžete rezervovat na emailu mimefest@gmail.com nebo tel. čísle 731 462 824
(Petra Jílková).

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Program RC MaTami
Září je tu. Děti jdou zpět do
školy a my jsme si i pro vás, rodiče, připravili pár kurzů, které
sice proběhnout až v říjnu, ale
přihlásit se na ně můžete již nyní.
Mimo pravidelných poraden, které se vrátily
do programu, nás tento měsíc čeká oblíbený Bazárek. Poznamenejte si změny ve cvičení, a přijďte si s Danou vyzkoušet, co vaše tělo snese. Děti
se mohou blíže seznámit s pravidly silničního
provozu na dopravním hřišti pod vedením Hany
Orálkové.
V neposlední řadě bych vás ráda upozornila na
chystanou besedu s Ing. Marcelou Hrubošovou,
která pořádá přednášky a vede kroužky finanční
gramotnosti pro děti i dospělé. Jsme moc rádi, že
přijala naše pozvání a doufáme, že beseda zaujme. Více informací o paní Hrubošové a jejím
programu na www.kuratkopipo.cz.
Pravidelný program
pro rodiče, prarodiče s dětmi
• Klubík pro rodiče s dětmi
každé pondělí 9.00 – 12.00 hod.
• Drobci s Hankou (2-3 roky)
každé úterý 9.00 – 12.00 hod.
• Hrátky s angličtinou
každé úterý 15.00 – 17.00 hod.
(řízená aktivita potrvá od 15.30-16.00 hod.)
• Drobínci s Lídou (0-1 rok)
každý čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.
• Drobečci s Lídou (1-2 roky)
každý pátek 9.00 – 12.00 hod.
• Cvičení s Danou
Pondělí:
–– Power joga 17.50 – 18.50 hod.
–– Bodybalance s velkými míči
19.00 – 20.00 hod., obě cvičení v MaTami
Středa:
–– Metabolic training/HIIT/TBA
ZŠ TGM zrcadlový sálek od 19.00 –
20.00 hod.
Pátek:
–– Power joga – 17.00 – 18.00 hod.
–– Metabolic training/HIIT/TBA
18.10 – 19.10 hod., obě cvičení v – ZŠ TGM
zrcadlový sálek
Neděle
–– Metabolic training/HIIT/TBA
od 18 hod. v MaTami
Podrobné informace k jednotlivým cvičením
najdete na www.facebook.com/dana.matejskova.

Zahájení školního
roku v ZUŠ

Do zrcadlového sálku je nutné vzít si cvičební
podložku.
Hlídáček
Samostatný (kapacita 10 dětí)
každé pondělí 8.00 – 12.00 hod.
každou středu 8.00 – 12.00 hod.
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 psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková)
3. 9. (sobota) od 13.30 – 15.30 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)
7. 9. (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
Poskytne informace v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního
práva.
• Poradna a klub pro těhotné (Mgr. Zuzana
Vocásková)
8. a 22. 9. (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 hod.
Pro těhotné a jejich partnery. Informace nejen
z praxe, relaxační a pohybové aktivity, které
přispějí k většímu klidu a pohodě nastávajících
maminek.
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)
12. 9. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
Předcházení problémů s řečí, vady řeči, nápravy.
• Laktační poradna (Lenka Tulisová)
13. 9. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
Pomoc a podpora maminkám při kojení. Poskytnutí informací rodičům po porodu i v rámci
profylaktické přípravy.
• Pedagogická poradna (Mgr. Jana Bidmanová)
15. 9. (čtvrtek) od 14.00 do 16.00 hod.
Řešení výukových, výchovných a vztahových
obtíží dětí a mládeže.
• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová)
27. 9. (úterý v rámci drobků) od 10.00 do
11.00 hod.
Řeší s rodiči prevenci a první pomoc, konzultuje
problémy
• Dopravní výchova pro nejmenší
kdy: 21. 9. od 9.00 do 12.00 hod.
kde: dopravní hřiště Polička
Pojďte s námi ukázat vašim dětem hravou formou, že existují jistá pravidla provozu, která se
musí dodržovat. Že se nosí helmy, staví se na
červenou a že máme být ohleduplní k ostatním.
Motorky a odrážedla s sebou.
Povede: Hana Orálková

Vážení rodiče, dovolte mi několik krátkých vět k zahájení školního roku. Domluva rozvrhů bude
probíhat 1. 9. od 13 do 16 hodin
v budově ZUŠ, Čsl. armády 347,
a to pro všechny obory.
Další informace a rozpis tříd jednotlivých pedagogů naleznete na www.zusbmpolicka.cz. Výuka podle rozvrhů začne od pondělí 5. 9.
Bazárek
Druhé kolo přijímacích zkoušek do projektu
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu.
pro děti od 4 let s názvem „Hrátky s uměním“, se
Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí.
bude konat 6. 9. od 16 hodin v sálku školy. TémaProdej: 21. 9. (středa 9.00 – 17.00 hod.)
tu předškolního vzdělávání v naší škole jsme se
a 22. 9. (čtvrtek 9.00 – 16.00 hod.). Opět se můžeblíže věnovali v minulém čísle Jitřenky, případní
te těšit na komisní prodej kojeneckého a dětského
zájemci naleznou více informací také na webu
oblečení a obuvi na období podzim/zima, oblečení
školy.
pro těhotné a hraček. Přihlašovat se můžete na ePřejeme všem žákům (i nám pedagogům) pří- -mailové adrese bazarek.matami@email.cz.
jemný start.
Příjem věcí: 19. 9. (pondělí) 9.00 – 17.00 hod.
Tomáš Jandl, (Jordán). Výdej věcí 23. 9. (pátek) 9.00 – 16.00 hod.
zastupující ředitel
(Jordán).
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Kurz „Chystáme se na
přijímací pohovor“
Kurz nejen pro maminky vracející se z rodičovské dovolené, ale i pro širokou veřejnost.
Kdy: každou říjnovou středu od 16.00 do
18.00 hod.
1. Verbální a neverbální komunikace – co nás
může v tomto směru potkat při přijímacím pohovoru.
2. Jak a proč psát strukturovaný životopis – cílené individuální konzultace, co uvést, co neuvést;
teoretická část: bianko životopis, příklad životopisu; úprava dokumentů typu životopis.
3. Motivační dopis, průvodní dopis – proč oba,
cílené konzultace. Teoretická část: náležitosti,
struktura, koncept obou.
4. Modelové situace – telefonní kontakt s potencionálním zaměstnavatelem, přijímací pohovor,
silné a slabé stránky jednotlivých účastníků, podělte se o vlastní zkušenosti;
Cena: kurz je zdarma. Během kurzu je možnost
hlídání dětí 35 Kč/hod.
Více informací a přihlášky na prihlasse.matami@seznam.cz.
Kurz „Šťastný rodič, šťastné dítě“
Kdy: čtvrtek 6., 13. a 20. 10. od 16.00 do 18.00 hod.
Lektor: Renata Křivá
Kurz pro rodiče s dětmi, o vztazích v rodině, jak
si rozumět a naslouchat, jak zůstat sám sebou, malí
i velcí, proč jsme někdy naštvaní a proč někdy v euforii a jestli se s tím dá něco dělat.
Cena: 300 Kč/kurz. Během kurzu je možnost hlídání dětí 35 Kč/hod.
Více informací a přihlášky na prihlasse.matami@seznam.cz.
Beseda a dílna pro děti prvního
stupně – Kuřátko Pípo
Finanční gramotnost pro děti
Kdy: 26. 10. (středa, podzimní prázdniny) od
8. 00. do 12.00 hod.
Přednáší: Ing. Marcela Hrubošová
Děti se učí s kuřátkem Pípem – hravou, interaktivní a jednoduchou formou: co jsou peníze, kde se
berou, jak se získávají, jak se s nimi hospodaří, jak
se zhodnocují a prožívají s Pípem mnohá dobrodružství, když jim Pípo vypráví o svých cestách po
světě – když byl bohatý, ale i chudý, když byl hloupý
a nevzdělaný, ale i zkušený a světaznalý, za jakých
okolností se mu dařilo a co se mu povedlo a proč,
kdy se mu naopak nedařilo a jaké z toho plyne ponaučení.
Mimo to si děti vyrobí svoji pokladničku. Svačinu s sebou. Více informací o kuřátku Pípo na www.
kuratkopipo.cz.
Cena: 60 Kč/osobu, přihlašujte se na email
prihlasse.matami@seznam.cz.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky,
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

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

3. 9.
5. 9.
6. 9.
7. 9.
8. 9.

9. 9.
10. 9.
13. 9.
14. 9.
16. 9.
17. 9.
19. 9.
21. 9.

22. 9.
23. 9.
25. 9.
26. 9.
27. 9.
28. 9.
29. 9.
30. 9.
1. 10.

Čas
11.00
19.00
9.30
17.00
10.00
13.30
19.00
13.30
18.00
19.00
14.00
13.30
14.00
13.30
13.15
17.00
17.00
14.00
14.00
19.00
9.00
14.00
19.00
18.00
19.00
21.00
16.00
19.00
13.30
19.00
14.00
20.00
18.00

Název akce – popis
Místo konání
Bitva na políčkách – Boj o čest – Druhý ročník historického festivalu v parku u hradeb. Park u hradeb
Na konci září
Divadelní Klub
Čtenářský klub pro rodiny s dětmi
Městská knihovna
Den otevřených dveří – Můžete si vybrat svůj pohybový kroužek
Tylův dům
Den otevřených dveří – Prezentace zájmové činnosti Tylova domu pro nový školní rok Tylův dům
Výlet Balda – Posezení v přírodě, krátké procházky lesem, zpěv, opékání.
DPS Polička
Star Trek: Do neznáma, 3D – akční sci-fi
Kino Tylův dům
Šikovné ručičky
DPS Polička
Manželka a matka králů – Eleonor Akvitánská – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové Městská knihovna
Veselá trojka Pavla Kršky – Koncert tří kamarádů, kteří čerpají písničky ze života
Velký sál Tylova domu
Vernisáž výstavy Příběh Dětského domova v Poličce – 80 let Dětského domova v Poličce Městská knihovna
Vernisáž: Věra Faberová – Reflexy – kostýmní tvorba
Městské muzeum a galerie (CBM)
Vernisáž: 69. Umělecký salon v Poličce
Městské muzeum a galerie (CBM)
Šikovné ručičky
DPS Polička
Procházka Liboháj
Liboháj
Slavnostní otevření poličské Semínkovny
Městská knihovna
Vernisáž: Jaroslav Mareš fotografie – Autor představí návštěvníkům na 50 prací.
Městské muzeum a galerie (CBM)
Hrakyjáda
SVČ Mozaika
Vernisáž: Bohuslav Martinů a Brno
Městské muzeum a galerie (CBM)
Obr Dobr / 3D – rodinný film
Kino Tylův dům
Dopravní výchova pro nejmenší děti
Dopravní hřiště Polička
Zamykání atria
DPS Polička
Zloději zelených koní – české drama
Hasičská zahrada
Oslavy starých Čechů – vyvraždění Slavníkovců – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové Městská knihovna
Recitál klavírního dua pro čtyři ruce – Duo Bretas-Kevorkian
Městské muzeum a galerie (CBM)
Simeon soul of Charger – Koncert americké kapely z nové generace Woodstocku
Divadelní Klub
LiStOVáNí – Straka v říši entropie (Markéta Baňková)
Divadelní Klub
Dítě Bridget Jonesové – Rodinná komedie
Kino Tylův dům
Šikovné ručičky
DPS Polička
Prázdniny v Provence – česká komedie
Kino Tylův dům
Narozeninové zpívání
DPS Polička
Večer šansonu – Šanson v podání Petry Boštíkové, Veroniky Jílkové a dalších hostů
Divadelní Klub
Co přináší nálepka duševní nemoci – Beseda s odborníky na aktuální téma
stigmatizace lidí s duševním onemocněním
Městské muzeum a galerie (CBM)
19.00 Manželské vraždění – Zákrejsova Polička
Velký sál Tylova domu

#

Název akce – popis
5. 9.–15. 9. “Genesis” – putovní vzdělávací výstava s filmovou projekcí
9. 9.–28. 10. Výstava – Příběh Dětského domova v Poličce – Příběh Dětského domova v Poličce
v letech 1936 – 2016
10. 9.–6. 11. Výstava: Věra Faberová – Reflexy – kostýmní tvorba – Kostýmní výtvarnice
a scénografka Věra Fáberová a poličská rodačka.
10. 9.–30. 10. Výstava: 69. Umělecký salon – Přehlídka současného výtvarného umění.
16. 9.–6. 11. Výstava: Jaroslav Mareš fotografie
17. 9.–6. 11. Výstava: Bohuslav Martinů a Brno – Slavný poličský rodák Bohuslav Martinů
a moravská metropole
21. 9.–22. 9. Bazárek – Komisní prodej kojeneckého a dětského oblečení a obuvi na období
podzim/zima, oblečení pro těhotné a hraček.

září 2016

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami
matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Spolek NÁŠ MARTINŮ www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Oblastní charita Polička
Tylův dům

zastupce.charita@policka.cz
www.tyluvdum.cz

Místo konání
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
CBM (Muzeum)

Městská knihovna

Městská knihovna Polička

Městské muzeum a galerie (CBM)
Radnice
Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Dům Jordán

MaTami

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

Kontakt, informace, rezervace
muzeum@muzeum.policka.org
www.knihovna.policka.org

matami.webnode.cz

Pozvánka DPS
Penzion

Fotoreportáž k *555 festivalu

7. 9. Výlet Balda – posezení v přírodě, krátké procházky lesem, zpěv, opékání… Zájemci se přihlásí na recepci DPS Penzion do
5. 9. Vybíráme 25 Kč na občerstvení (buřty, chleba,
hořčice, pití) a 55 Kč na dopravu.
8. 9. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
13. 9. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
14. 9. Liboháj – procházka. Zájemci se nahlásí
na recepci DPS Penzion. Odchod ve 13.15, odjezd
ve 13.30 hod. Cena dopravy je 55 Kč.
21. 9. Zamykání atria – čeká na nás poslední
letní den a zároveň poslední letošní grilování.
Vybíráme 25 Kč na občerstvení (uzenina, chleba,
hořčice, pití). Zájemci se nahlásí na recepci DPS
Penzion do úterý 20. 9., začínáme ve 14.00hod.
27. 9. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
29. 9. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně DPS Penzion.
Svižný Děda Mládek Ilegal Band

Iva Marešová s Precedensem

Celé náměstí v pozounu –
JK Band Pardubice

Jsem bubeník a kdo je více? – Bubeníci

Zuzana Stirská s gospelem a s pohodou

21 hodin a 36 minut

Jana Hrochová & Martin Hroch &
Brno Baroque v chrámu sv. Jakuba

Milá řeč moravská a milý zpěv
moravský – Cyrilka

Aby nebyl
nikdo sám
Vážení důchodci, členové MěO SDČR. Tak nám
léto uteklo jako voda. Potěšily jsme se se svými rodinami, dětmi a vnoučaty, stihli jsme aktivně navštívit
i některé akce, které připravil výbor a komise SDČR.
Tím jsme naplnili dobře heslo „Aby nebyl nikdo sám“.
Děkuji tímto organizátorům letošní letní aktivity.
A co pro nás chystáme na září 2016? Tak hezky postupně. Pravidelná kondiční vycházka na přehradu
proběhne 12. a 26. září vždy od 9 hod. od prodejny na
Berlíně. 10. září vás vezmeme na zámecké slavnosti
do Bystrého. Odjezd 9.45 hod. linkovým autobusem,
garantem akce jsou Korábovi. Členové petanque klubu se sejdou v parku 7. září v 10 hod. 15. září je připravena společná vycházka do Kamence. Odcházíme
v 10.30 hod. z parkoviště pod divadlem. Sportovní
komise připravila nohejbal a ukázku hasičů. Garantem akce jsou Fialová a Lajžner. Dále připravujeme
na 20. září autobusový zájezd do Telče. Odjezd je
v 7 hod. z parkoviště pod divadlem. Garantem akce
je M. Lajžnerová, spoluúčast 200 Kč. Na závěr měsíce připravujeme vlakový zájezd do Svitav v rámci
programu Poznej svůj kraj a okresní město. Vlak odjíždí 29. 9. v 9.20 hod. Garantem akce je V. Fialová.
Na jednotlivé akce se hlaste u svých vlaštovek. Do té
doby se mějte pohádkově.
Předseda MěO SDČR, Ivan Chudý

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

3.–4. 9.
10.–11. 9.
17.–18. 9.
24.–25. 9.
28. 9.
1.–2. 10.

MDDr. Novák Peter,
Sloupnice 188, 465 549 236
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MDDr. Stavělová Pavla, Polička,
1. máje 607, 461 724 423

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Kočovníci opět vyjeli za diváky
Čerti na Karštejně
Už po mnoho let využívají poličští divadelní
ochotníci prázdninový čas k tomu, aby nastudovali nějakou taškařici a vyrazili s ní za svými diváky. Proto se trasy příliš nemění, neboť není nad
to vsadit na jistotu. A tak se letos vydal pověstný
žebřiňák po trase Oldřiš, Borová, Pustá Rybná,
Krásné, Březiny a Milovy.

V týdnu od 8. do 13. srpna byli v akci „staří
mazáci“ v čele s Petrem Erbesem, autorem textu,
hudby, režisérem uváděné hry Čerti na Karštejně,
také hercem a muzikantem. Požádal jsem ho, aby
čtenářům přiblížil obsah a poslání hry.
„Děj vychází tak trochu z pověsti o Karštejně,
jak ji zaznamenal Míla Bureš v knize Zpívající
lípa. Navíc jsou tam zakomponovány vzpomínky
na některé události a situace, na různé Vysočinské, mnohdy už zaniklé hospody, na hospodské,
na jejich hosty a také na ženy a muže a jak se okolo sebe ochomýtají.“
Proč se ve hře používá název Karštejn, když každý má na jazyku Karlštejn?
„Když jsem byl ve druhé nebo třetí třídě, paní
učitelka Janečková nám říkala, že Karlštejn je
hrad u Prahy, tak ať si mu tamní tak říkají, my
tady na Vysočině že máme Karštejn. Bavil jsem se
o tom tak porůznu s lidmi a ukázalo se, že opravdu většina říká Karštejn.“
Kdybys měl vystihnout smysl, poslání hry, co
bys řekl?
„Mám strašně rád, když mě po čase potkají lidé
a objeví se jim na rtech úsměv a prima vzpomínka z léta. Jednou třeba takhle uprostřed zimy
jsem se kdesi setkal s takovou rodinkou – táta,
máma a malá holčička. Všichni na mě tak divně
koukali a já si říkal: „Co se děje?“ Pak ale přišla
paní, jež našla odvahu, a řekla mi, že nás viděli
v létě hrát divadlo a že to bylo super a na to se
všichni začali strašně řehtat… Tak nějak jim ta
vzpomínka prozářila ten pošmourný den.
Tahle hra se měla původně jmenovat Kronika
a je, jak už jsem říkal, vzpomínkou na zajímavé
či podivné lidi, se kterými jsem se setkal… třeba
na hajného Havlíčka, takového filosofa samouka,
kterého jsme v noci přes les opravdu museli vyprovázet až k domu.
A co je v pozadí? Záleží na každém, co tam vidí.
Jeden se protrhne smíchy, jiný se během hry rozpláče a třetí v ní uvidí jen oplzlou exhibici herců.“
Takže stejně jako Jan Pivec svou Thespidovu
káru jste vy dnes začali tlačit svůj žebřiňák…
„My se vlastně na téhle trase pohybujeme po
místech, o kterých je ve hře řeč. Hlavně jsou to
obce Krásné, Březiny a Křižánky. Nesmím samozřejmě zapomenout na Pustou Rybnou, kde
je, podle mne, pořád ta pravá vesnická hospoda,
taková „Roklinka“. Aspoň pro mne.“
Kolik lidí se na inscenaci podílí?
„Abych pravdu řekl, musím to honem spočítat,
protože dnes jsme se poprvé sešli komplet. Jsou
sice prázdniny, ale ne pro všechny, mnozí chodí
do práce a jsou různě rozjetí po světě. Takže mé
pocity, půl druhé hodiny pře začátkem, nejsou
blahé. Láďo, je to peklo, ani jedna zkouška neproběhla s kompletním ansámblem. Jo, je nás nejspíš

Z činnosti
DPS Penzion

osmnáct a věřím, že si spolu s diváky užijeme
fůru legrace jak na jevišti, tak i za ním a cestou
a v noci…“

V prázdninovém čase senioři každý rok navštíví
výstavu v Městském muzeu a galerii v Poličce. Letos se vydali na výstavu – Poznávej se. Se zaujetím
plnili různé úkoly, procvičovali smysly, dozvídali se
nové informace. Po dobře odvedené práci se výletníci odměnili občerstvením v Přístavu. Trénování
paměti v DPS Penzion bylo zaměřené na olympijské
hry v Riu. Nevyčerpatelné téma, které senioři zvládli
s radostí a s přehledem. Pohádkový rok v kavárničce
pokračoval četbou pohádek K. J. Erbena. V keramické dílně senioři vyráběli a zdobili misky, které při
Šikovných ručičkách osázeli skalničkami a vytvořili
si tak minizahrádku, která zdobí jejich okna a balkóny. Letos v atriu vyrostly krásné bylinky, tak se

A pak už to začalo. Od první chvíle na scéně
tryskal gejzír gagů situačních, slovních, světelných, pyrotechnických, osvěžením byly hudební
produkce, které děj komentovaly. Bylo zřejmé, že
herci si své dialogy užívají a vychutnávají, takže
dohromady to byla lahodná podívaná, což si publikum nenechalo pro sebe a dalo to zřetelně najevo.
Ani ryba ani rak
Mladší kočovníci vyjeli po stejné trase v pondělí
15. srpna s hrou Ani ryba ani rak, s dvěma výjimkami – v sobotu 20. srpna nehráli na Milovech,
nýbrž v Poličce (od 23.00 hodin v Divadelním
klubu) a role autora textu, hudby, režiséra a muzikanta připadla v tomto případě Petru Erbesovi
mladšímu. Byl jsem se podívat na úterní představení v Borové a položil mu pár otázek:
S jakými záměry jsi k napsání hry přistupoval?
I laik cítí, že hodně inspirace jsi čerpal z Otvírání studánek Míly Bureše. Napadlo tě při tom, že
mnoha lidem, tak jako studánkám na jaře, by prospělo odstranit ze srdcí bláto, písek a kamení?
„Recept jak někoho napravit nemám. Mým
úmyslem bylo navrátit se k některým rituálům,
mýtům a tradicím, které se nějakým způsobem
dotýkají očisty člověka. Ty rituály se táhnou dějinami lidstva od Sumerů, přes biblické děje a příběhy, po tradice našich pradědů a prababiček,
jak o nich vypráví Otvírání studánek. A právě tahle tematická rovina, že člověk potřebuje obrodu
stejně jako příroda, mě zajímala.“
Jsem přesvědčen, že každý, kdo hru pozorně
sledoval, v ní najde námětů ke své obrodě habaděj…
„V to doufám, Ale obávám se, že pro někoho
třeba budou důležitější uzená žebírka s hořčicí
a chlebem a pivo, které jsme v závěru hry divákům podávali…“
Mám za to, že v tomhle se mýlíš. Mě při některých sekvencích běhal mráz po zádech, protože mi
hodně připomínaly naši současnost…
Během představení jsem v některých momentech herce špatně slyšel, protože jejich dialogy
zanikaly vinou diváků – smáli se jako pominutí.
A bylo jich tam hodně, zcela zaplnili hlediště i balkóny, barák byl, jak se říká, nacpaný až po střechu.
Za mnou seděla žena, která stěží popadala dech
a už jen hýkala. Tady jsem si uvědomil, jak obtížné je recenzovat v jednom článku dvě představení,
jedno lepší než druhé, neopakovat se a nepřehánět slova chvály. A byl jsem taky trochu na měkko,
neboť jsem se přesvědčil, že poličský Divadelní
spolek Tyl má o budoucnost postaráno.
Text a foto: L. Vrabec

sušilo a ukládalo do nádob. V zimě při bylinkovém
čaji budou senioři vzpomínat, jaké to léto vlastně
bylo, co dělali v prázdninovém čase, kde jaká bylinka rostla. Odpoledne plné barev prožili senioři při
batikování. Barvila se trička, dečky na výzdobu bytů,
ubrusy a senioři také vytvořili obrazy, které jsou vystaveny v prostorách Penzionu. V létě nesmí chybět
společné posezení v atriu. Je to již tradice, kterou
si senioři nenechají ujít. Než se ugrilovaly klobásy,
senioři vytvořili z barevného písku a mušliček mandalu. Je nádherná. Závěr posezení patřil melounům,
fakt byly dobrý. Nejsladší byl ten druhý a poslední.
A proč melounům? No, protože je léto.

Počítačový kurz
pro seniory
Od 22. 9. začíná opět další kurz výuky základních prací na počítačích v Domě s pečovatelskou
službou „Penzion“ Polička.
Kurz je určen pro seniory a je zaměřen na běžné a jednoduché ovládání počítačů v každodenní
praxi. Jde o to, aby se senioři nebáli pracovat na
počítači a naučili se zvládnout jejich základní obsluhu. Například jak vhodně najít různé informace
prostřednictvím webových stránek, jak si založit
a ovládat svou e-mailovou adresu, napsat dopis
a spoustu dalších užitečných rad, které se hodí pro
současný praktický běžný život. Rozhodně není
důvod mít z toho strach, mohou přijít i ti, co ještě
na počítači nic nedělali a mají zájem se s ním naučit pracovat.
Zájemci o výuku na počítačích se mohou přihlásit ihned po vyjití „Jitřenky“. Výuka bude probíhat
každý čtvrtek od 22. 9. do 24. 11., vždy po jedné
hodině v rozmezí od 8.00 do 12.00 hod. Na výuce
jsou vždy dva zájemci, které vede jeden vyučující. Učebna je vybavena 2 počítači, ale zájemce si
může vzít případně i svůj notebook. Kurz obsahuje
10 výukových hodin a stojí celkem 600 Kč/os. Počet uchazečů je omezený, proto se bude brát zřetel
na pořadí přihlášek. Rovněž je nutný určitý počet
uchazečů pro zahájení kurzu.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná (tel.
461 753 126) nebo Pavel Brandejs (tel. 461 753 121)
osobně nebo po telefonu.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Týdny pro duševní zdraví
Podzim v Otevřených dveřích je
tradičně ve znamení Týdnů pro duševní zdraví a aktivit přispívajících
k destigmatizaci duševně nemocných lidí. Letošní program obohatí
skutečnost, že v září je tomu přesně
10 let, co se služba otevřela prvním uživatelům.
„Co přináší „nálepka“ duševní nemoci?“ Na tuto
ožehavou otázku se během besedy pro veřejnost pokusí odpovědět PhDr. Kristina Najbrtová (klinická
psycholožka, Centrum duševního zdraví, Praha)
a Bc. Blanka Novotná (vedoucí psychiatrická sestra,
Centrum duševního zdraví, Praha) v pátek 30. září
od 18 hodin v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.
Pozastaví se nad tím, jaký je současný pohled laické
i odborné veřejnosti na lidi s duševním onemocněním a zda se s tímto pohledem/nálepkou ku prospěchu duševně nemocných lidí dá něco dělat.
Obě lektorky povedou i psychoedukoační kurz
na téma „Jak se postavit k duševní nemoci?“ pro
uživatele služby a jejich blízké. Během víkendu 1. –
2. října se budou společně zamýšlet nad nejčastěji
pokládanými otázkami lidí s duševním onemocněním, jako např. Mám jako duševně nemocný člověk
svou nemoc přijmout nebo s ní mám bojovat? Vyléčím se někdy? Lze žít kvalitní život, i když nemoc
zcela nezmizí?
Problematiku duševního zdraví otevřou pracovníci služby také v rámci besed na vybraných středních školách Svitavska. Studenti získají podrob-

Nabídka obědů
Stravování v DPS „Penzion“
Obědy pro:
• seniory
• rodiče na rodičovské dovolené
• osoby zdravotně znevýhodněné
• organizace a jejich zaměstnance
• podnikatele
• ostatní veřejnost
Výhody stravování v DPS „Penzion“:
• moderní kuchyně splňující nejpřísnější hygienické požadavky
• výběr ze dvou hlavních jídel s polévkou (pondělí – pátek)
• cena oběda 55 Kč včetně DPH
• výdej obědů od 11.30 – 13.00 hod.
• možnost obědvat v jídelně DPS nebo si vzít
oběd domů do jídlonosičů
• bezbariérový vstup do jídelny
• jídelna vybavena sedačkami pro malé děti, které lze přidat ke stolu
• v hale DPS lze zaparkovat kočárek pod střechou a v teple
• objednávání obědů více způsoby, lze i přes internet až na 14 dní dopředu
• aktuální jídelníček na www.dpspolicka.cz (oddíl – stravování) nebo na recepci DPS
Zajistíme i rozvoz obědů do domácností, firem a organizací: jsme plátci DPH (výhodné pro organizace
s možností uplatnit si odpočet DPH)
Zájemci se mohou informovat (přihlásit) na adrese:
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“,
Družstevní 970, Polička:
kuchyně DPS – tel: 461 753 152,
e-mail: kuchyne@dpspolicka.cz,
ředitel DPS – tel: 461 753 121,
e-mail: reditel@dpspolicka.cz
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nější představu o nejčastějších a nejzávažnějších
typech duševních chorob, jejich projevech i možnostech pomoci.
Vyvrcholení oslav proběhne v pátek 7. října v Divadelním klubu v Poličce. Od 18 hodin se chystá promítání tematického filmu „Jak jsem nepotkal ryby“,
který komentářem a následnou diskusí doprovodí
MUDr. Petr Hejzlar, psychiatr a ředitel spřátelené
organizace Péče o duševní zdraví z Pardubic. Následovat bude koncert pražské kapely „Typical Stereo“.
Ta vznikla transformací kapely Praguematique, jejíž 4 členové v novém uskupení pokračují v hudební
pouti napříč žánry, jako je např. gypsy swing, balkán, bossa nova, reggae, i originálními aranžmá
známých písní. Silná pozitivní energie vyjádřená
4 hlasy, 5 jazyky a nejrůznějšími styly je příslibem
nevšedního zážitku.
„K celorepublikově pořádaným Týdnům pro duševní zdraví se s Otevřenými dveřmi připojujeme
už několik let. Schéma akcí se nám osvědčilo, takže
obvykle měníme jen konkrétní obsah, příp. osobnosti hostů a lektorů. Letos, u příležitosti našich
kulatých narozenin, jsme pro naše příznivce připravili malý dárek v podobě koncertu kapely Typical Stereo. Vstup na všechny uvedené akce je zdarma. Přijďte s námi oslavit 10 let Otevřených dveří
a podpořit duševní zdraví diskusí či tancem. Rádi
vás uvidíme“, přikládá pozvánku Štěpán Plecháček,
vedoucí služby.
Jana Dobrovolná

Zprávy z Masarykovy základní školy
Nejprve se vraťme ve vzpomínkách k červnovému předávání vysvědčení vycházejícím
deváťákům. Jejich závěrečné
proslovy byly zaměřeny na příběhy, lumpárny, které během
studia zažili. Vzpomínali na násobení, dělení, trojčlenky či pravopis, na učivo, které se nevyučuje
a paní učitelky ho stejně učily, na deodoranty, které, jak se ukázalo, se nesmí používat v uzavřených
prostorách a šatnách, jak nakreslit botu, znát trávicí soustavu žáby. Na nestresující přestávky, plno
možností, kam se vydat. Dát si samozřejmě pozor
na strážce v podobě učitelů na chodbě. Všechny
devítky ujistily, že na tuhle školu nikdy nezapomenou, to co jednotlivci prožili, se jim nevymaže
z paměti.
O prázdninách prošla naše škola řadou úprav.
Činili se především lakýrníci a natěrači. Kdo procházel kolem školy, mohl sledovat, jak se mění
prostranství před školou v nádherné pozemní arkádové vydláždění a na školní zahradě vznikající
chloubu – nové víceúčelové hřiště. Celý sportovní
areál tím splní podmínky sportovního vyžití pro
hodiny tělesné výchovy, ale i pro zapálené děti různých sportovních kroužků.
Škola i nadále bude podporovat výuku přírodovědných předmětů. O tom, že je to správný směr,
svědčí řada umístění v okresních a krajských soutěžích, kde se snažíme srdnatě bojovat se studenty
gymnázií.
Ani humanitní předměty nejsou stranou. Především vybavená školní knihovna přilákala čtenáře,
některé dokonce knihy zaujaly natolik, že je četli
v hodinách pod lavicí. V tomto školním roce stoupl
významně počet výpůjček.

Motivací pro studium cizích jazyků, zejména
angličtiny, byl poznávací pobyt v Brightonu. Němčináři navštívili nedalekou Vídeň. Žáci navštěvovali alternativní výuku. Probíhala příprava na
mezinárodní cambridgskou zkoušku KET úrovně
A2. V dalším školním roce budou takto pokračovat
žáci budoucí 7. A, 8. A a 9. A.
Rozhodli jsme se reagovat na potřeby jazykové
vybavenosti pro všechny, řada firem působících
v Poličce vyžaduje znalost cizího jazyka, vysílá své
zaměstnance do zahraničí. Proto jsme nad rámec
rozvrhu zařadili workshopy – anglické úterky. Od
září budou pro šesťáky a sedmáky fungovat dílničky dvě. V budoucnu se přidají kroužky i pro
8. a 9. ročníky.
V současné době zpracovává vedení školy podklady pro účast v dotačním programu MŠMT na
podporu škol formou projektů zjednodušeného
vykazování. Finanční prostředky z této výzvy
pomohou během dvou let rozvoji výchovně vzdělávacích aktivit na škole. Zde se naskytne řada
možností jak zpestřit, vylepšit, vyladit práci na
základní škole.
Věříme, že si všichni naši žáci užili prázdniny.
Cestovali, poznávali, neseděli doma za pecí, načerpali spoustu novinek, které využijí nejen v hodinách zeměpisu a dějepisu, ale třeba i při slohových pracích.
V novém školním roce uvítáme 77 nových tváří v prvních třídách, 69 žáků zaplní šesté ročníky, kde budou mít na výběr z různých volitelných
předmětů. Známé tváře ostatních tříd přivítá
1. září 39 učitelů, 6 vychovatelů a především ti,
kteří zkrášlovali školu během prázdnin.
Mgr. Ludmila Haraštová

Klub zdraví zve na netradiční
setkání v září
Také máte rádi, když věci čas od času vybočí ze
zaběhaných kolejí? Jste rádi u zrodu něčeho nového? Nevadí vám, že kvůli zážitkům musíte cestovat
mimo své bydliště? Pak vám máme co nabídnout.
Klub zdraví Polička vás srdečně zve na již 13. ročník Biodožínek, který proběhne v neděli 11. září
v Nenačovicích u Berouna od 11 do 17 hodin! Je
to příležitost příjemně strávit druhou zářijovou
neděli. A na co se můžete těšit? Na cooking show
(neboli předvádění přípravy pokrmů), na koncert,
na zajímavé přednášky, bude i program pro děti.
Ve spoustě stánků můžete nakoupit biopotraviny,
čerstvé pečivo, ovoce a zeleninu, přírodní kosmetiku a ekologickou drogerii. Připravena bude
i tombola. Autobus je sice již plně obsazen dříve

přihlášenými zájemci, ale komu nevadí cestovat
po vlastní ose, může najít na této adrese potřebné
informace: www.biodozinky.cz/o-biodozinkach/
jak-nas-najdete.
Další klubové setkání bude na obvyklém místě
v SVČ Mozaika až druhou středu v měsíci říjnu,
o exotické anoně ostnité ze stromu graviola bude
přednášet Gábina Slezáková, zdravotní sestra.
Do té doby se mějte krásně, buďte zdrávi a třeba si vezměte k srdci, co řekl americký herec Will
Rogers: „I když jste na správné cestě, budete-li jen
sedět a čekat, nakonec nikam nedojdete.“
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová
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Vzpomínáme
Dne 18. 8. 2016 jsme si připomněli 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš
milovaný syn Patrik Kodeš.
Děkujeme všem, kdo vzpomněli s námi.
S láskou vzpomínají
rodiče, sestra s rodinou
a babička.
Dne 4. září 2016 uplyne již
25 let od úmrtí naší manželky, maminky a babičky, paní
Ludmily Jandlové. Kdo jste
ji znali a měli rádi, věnujte jí
tichou vzpomínku.
S láskou a vděčností vzpomíná
rodina.
Již tři roky, co jsi odešla,
těžko lze uvěřit tomu.
Snad jsi se jen ve světě
ztratila a nemůžeš najít cestu domů.
Máme Tě ve svém srdci.
Rodiče Dvořákovi, manžel,
děti a bratři s rodinami.
Dne 25. 9. 2016 by se dožil
80 let náš tatínek, pan František Dostál z Poličky.
Vzpomínají
děti.

Dne 27. 9. 2016 uplyne
10 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka a přítele pana
Vladimíra Pražana.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, věnujte mu tichou vzpomínku.
S láskou
rodina
Kdo žije v našich srdcích,
nikdy neumírá…
Dne 29. září uplyne 10 let,
kdy nás náhle opustil náš
drahý manžel, tatínek, dědeček, pan Bohuslav Cacek.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka, dcera Jana
s rodinou a syn Luboš
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Díky Luboši!

Turisté z KČT Polička na Slovensku

Před pár dny zcela nečekaně a předčasně zemřel
náš kamarád a dlouholetý člen Českého svazu
ochránců přírody Lubomír Zerzánek. Luboš byl
členem organizace již od roku 1980, kdy byla 1. ZO
ČSOP Polička založena, později se stal jejím předsedou na dlouhých patnáct let. Během této doby
a vlastně až doposud vykonal spoustu užitečné
práce v ochraně přírody a významným způsobem
udával směr, kterým se naše organizace v současné době ubírá. A nám nyní nezbývá nic jiného, než
alespoň takto poděkovat a rozloučit se jménem
ČSOP i ostatních kamarádů s člověkem, kterého
jsme měli rádi, který nás toho hodně naučil, a který nám bude chybět… Tak naposledy kanady do
spacáku a nazdar bejku!
Ochránci přírody a kamarádi

Kardiaci zvou
ZO Kardio Svitavy a Polička zve příznivce zdravého pohybu na autobusový zájezd do Boskovic spojený s kondiční 5 km vycházkou. Navštívíme empírový
zámek, židovskou čtvrť, synagogu maior a židovskou
lázeň mikve. Po chutném obědě se přesuneme do arboreta a prodejního zahradnictví Šmelcovna.
Akce se uskuteční v sobotu 3. září. Odjezd z Poličky autobus. nádraží v 7.30 hod. Přihlášky a platba:
člen kardio 170 Kč, nečlen 200 Kč. Zájemci se přihlásí u Hanky Mlynářové telefon 724 290 229. Vedoucí
zájezdu Marcela Pokorná.
Na sobotu 1. října připravujeme autobusový zájezd
do Dolní Moravy na novou Rozhlednu v oblacích.
Na všechny se těší členové výboru Kardio. Neseďte doma, pojeďte s námi do přírody.
Jan Pokorný

Po mnoho let stála Malá Fatra mimo zájem poličských turistů. Proto letos Klub českých turistů,
odbor Polička, pod vedením Jiřího Dvořáka uspořádal ve dnech 2. – 6. července pětidenní výlet do
této oblasti. Malá Fatra je krásné pohoří, její travnaté vrcholy, jen místy pokryté kosodřevinou, skýtají nádherné výhledy po blízkém i vzdáleném okolí. Můžete odtud vidět Roháče, Velkou Fatru a další
pohoří. Začátkem července se mění v jednu velkou
skalku, plnou rozličných horských květů. Prostě
pastva pro oči.
Cestou na Malou Fatru jsme se zastavili na tak
trochu opomíjených Súľovských skalách. Výstup
ke zřícenině Súľovského hradu kolem zvláštních
skalních útvarů připomínajících jehly je náročný,
stojí však za to. Výhledy na skalní město a okolí
jsou jedinečné.
Ubytováni jsme byli přímo ve Vrátné dolině ve
strategicky dobře umístěném horském hotelu Pod
Sokolím. Z oken pokojů jsme měli výhledy přímo
na panoráma Kriváňské části Malé Fatry.
První den dopoledne nám trochu pokazil déšť.
Ale odpoledne už jsme procházeli po lávkách a stoupali po žebřících Jánošíkovými dierami. Výstup po
strmých žebřících divokou soutěskou Horních dier
byl zvláště po dešti opravdu adrenalinový zážitek.
Stejně tak prudký sestup do doliny po blátě byl ná-

ročný a neobešel se bez pádů. Námaha však byla
odměněna divokou krásou této soutěsky.
Další dny jsme podnikali túry přizpůsobené fyzické zdatnosti účastníků. Někteří vystoupali na
hřeben od Strečna. Túra je to opravdu náročná.
Turisté musí nastoupat více jak 1000 výškových
metrů a přejít několik vrcholů včetně Malého Kriváně. Náročnost cesty je však odměnila krásnými
výhledy na okolní hory a krajinu pod nimi. Další
skupina využila lanovku do Snilovského sedla, vystoupala na Velký Kriváň a pak pokračovala přes
Chleb a ostatní vrcholy hřebene na Poludňový Grúň
a odtud pak různými cestami sestupovala do údolí.
Byl to opravdu nádherný pocit stát tam nahoře a kochat se krásnou slovenskou krajinou. Nemohli jsme
vynechat ani výstup na nejznámější vrcholy Malý
a Velký Rozsutec, které jsou dominantou této části
Fatry. Na rozdíl od ostatních zelených vrcholů jsou
tvořeny bílými skalisky svítícími do krajiny. Putování jsme poslední den zakončili prohlídkou Terchové, výstupem na rozhlednu, prohlídkou betlému
ve zdejším kostele i křížové cesty na protějším svahu. Menší skupina zdolala ještě Obšívanku – zbojnickou skalnatou soutěsku. Počasí nám většinou
přálo, i proto to byl velmi zdařilý výlet.
Za Klub českých turistů Polička
Vilma Červená

Žebříček veslování po pěti letech
V srpnu 2016 oslavilo veslování na kladce se 40 kg
závažím své pětileté výročí. V dlouhodobé soutěži je
výkon průměrného cvičence fitcentra 120 opakování,
průměrné cvičenky 45 opakování. V testu vytrvalostní síly je k srpnu zapojeno 290 mužů a 70 žen.
Žebříček veslování muži TOP 20
Pořadí Jméno, příjmení
Osobní rekord
1.
Jiří Štěpánek
4100
2.
Tomáš Lněnička
1613
3.
Jindřich Jílek
1373
4.
Jarda Petr
1164
5.
Vojta Dubánek
812
6.
Zdeněk Zavoral
684
7.
Jarda Jirásek
672
8.
Milan Tůma
636
9.
Konstantin Ožinskij
611
10.
Jakub Knettig
581
11.
Zbyněk Žižka
573
12.
Vlastík Novák
563
13.
Jarda Trávníček
561
14.
Petr Horníček
506
15.
Stanislav Nožka
493
16.
Milan Stelzl
467
17.
Pavel Mlejn Mlynář
442
18.
Martin Kastner
436
19.
Jarmil Cik
422
20.
Josef Vomáčka
416

rych – 331, 30. Vojtěch Melša – 321, 31. Emanuel
Petr – 312, 32. Milan Komárek st. – 312, 33. Petr
Štejdíř – 306, 34. Martin Dostál – 305, 35. Petr
Škaroupka – 302, 36. Petr Šinkovský – 286, 37. Vojta Hanyk – 280, 38. David Müller – 274, 39. Karel
Soukal – 271, 40. Petr Čermák – 271, 41. Franta
Zink – 266, 42. Martin Votava – 261, 43. Petr Humlíček – 261, 44. Vlastimil Kalášek – 259, 45. Zdeněk
Roušar – 258, 46. Luboš Chládek – 257, 47. Jakub
Mitáš – 254, 48. Michal Serafin – 251, 49. Honza
Jiruše – 234, 50. Jiří Havran – 229, 51. Jiří Dvořák – 229, 52. Antonín Novotný – 226, 53. Honza
Petr – 224, 54. Radek Horníček – 222, 55. David Beneš – 221, 56. Patrik Lopour – 221, 57. Lukáš Jurda –
218, 58. Franta Zbořil – 217, 59. Lukáš Karlík – 216,
60. Josef Stříteský – 206, 61. Daniel Ševčík – 205,
62. Libor Říhák – 205, 63. Jirka Zrůst – 205, 64. Milan Hurný – 204, 65. Tomáš Mareček – 203, 66. Štěpán Staněk – 202
Ženy: 11. místo – Milena Jančová – 94 opakování,
12. Daniela Vykypělová – 85, 13. Lenka Vejdělková –
84, 14. Jaroslava Trmačová – 84, 15. Lenka Poulová – 83, 16. Petra Neumeisterová – 81, 17. Iveta Vostrčilová – 79, 18. Michelle Hanyková – 78, 19. Zdena
Šimonová – 75, 20. Ivana Tobiášová – 74, 21. Jana
Nyklová – 73

Žebříček veslování ženy TOP 10
Pořadí Jméno, příjmení
Osobní rekord
1.
Hana Javůrková
294
2.
Lída Nožková
229
3.
Markét Švandová
228
4.
Eva Petrová
217
5.
Majka Martinů
211
6.
Lenka Andrlíková
138
7.
Veronika Maršálková
133
8.
Sandra Štěpánková
122
9.
Marie Balášová
113
10.
Jana Maršálková
102
Pořadí dalších cvičenců, kteří ještě dosahují elitních výkonů.
Muži: 21. místo – Robin Běhoun – 404 opakování, 22. Milan Komárek ml. – 363, 23. Jan Dubský – 362, 24. Vláďa Němec – 356, 25. Láďa Pavelka – 356, 26. Vojta Měšťan – 352, 27. Ladislav
Jílek – 352, 28. Petr Soukal – 346, 29. Zdeněk Hu-
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Veronika Maršálková

Fešáci si dokráčeli pro primát
Více než tři dekády trvá tradice fotbalového
turnaje o Putovní pohár ředitele THT Polička. Na
vzorně připraveném starém hřišti Sokola Pomezí
se uskutečnil jeho 31. ročník, kterého se zúčastnilo
celkem sedm družstev. A měla o co bojovat, vždyť
pořadatelé v čele s Radkem Pruškou zajistili ceny
od více než tří desítek sponzorů. Na nejvyšší stupínek nakonec dosáhli Fešáci, druhé místo obsadil
dorostenecký tým Poličky a Pomezí a třetí skončil
Bortel. Nejlepším střelcem turnaje byl Jakub Mužík (Fešáci) a brankářem Martin Vrátný (Bortel).

Inzerujte v JiTřence
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

Vyhlášeni byli také nejmladší hráči: Rudolf Maňoušek (Umělka) a Ludmila Kudová (žáci Pomezí –
Polička). Celý turnaj se odehrál v pohodové atmosféře a ve sportovním duchu, na čemž měli zásluhu
i bezchybní rozhodčí Gega, Mach a Mačát.
Sponzoři XXXI. ročníku malé kopané 2016:
THT Polička, Pavel a Jan Pásek Polička, Městský úřad Polička, Qanto Svitavy, Pneuservis
Červený, Podlahy Nacko, Huntovna, Restaurace
Starohradská, Prima – Švanda, Strefa – Dvořák,
M.I.P. – Polička, Pekárna Borová, Obecní úřad Borová, Vinařství – Mikulica Kobylí, CH + B Polička,
Plasty – Havel, Agricol – Polička, Prodejna „Věra“,
D.A.S. Polička, Metalplast Hřebíček, Gambrinus,
Dipro Proseč, Hemerka Zdeněk, SAVOS Zerzánek,
Tabák u Kubátů, Motorest Borová, Yvonne Köning,
Manželé Bulvovi, Firma Major, Pivovar Pardubice,
Elstore, Poličské strojírny, a. s.
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První ročník
závodu Feeder

Volejbalové soustředění

V sobotu 6. srpna se na přehradě Pod Kopcem
konal první ročník závodu dvojic Feeder. Pro nezasvěcené budiž řečeno, že jde o novou rybářskou
techniku – není užíváno žádných čihátek (závěsné
na vlasec či splávky), záběr ryby signalizuje ohnutí
speciální měkké špičky prutu. Sešlo se na něm 28
dvojic.
Hospodář pořádajícího Rybářského sdružení Vysočina Polička Jaroslav Martinů nám řekl: „Je to
vskutku nový závod, s iniciativou uspořádat ho zde
na přehradě přišla parta kamarádů kolem Vlastíka
Melezínka, kteří ve feederu chytají první ligu. Byli
jsme si vědomi, že toto období prázdnin a dovolených není nejvhodnější termín, když navíc je zřejmé,
že kaprařské závody už rybáře příliš „netáhnou“,
ale ukázalo se, že zájemců přišlo dost. Ovšem pravda je, že v největší oblibě je vláčka, chytání dravců.
I tak ale je účast 56 závodníků podle mne úspěch.
I tentokrát jsme na závod přisadili další pěkné kapry, vládne pěkné počasí, příjemná atmosféra a tudíž všeobecná spokojenost. Dodám, že jen za první
čtyřhodinový poločas chytila nejúspěšnější dvojice
téměř čtyřicet kaprů. Ale jak to bývá, na jiných
postech to bylo s braním horší. Ovšem celkově vzato
nutno říci, že závod vejde do historie našeho sdružení jako úspěšný. Pokud jde o ceny, rozhodli jsme
tentokrát odměnit borce na prvních třech místech
finančními částkami 6 000 Kč, 4 000 Kč a 2 000 Kč
a krásnými poháry, k dispozici jsou i věcné ceny.
I my se musíme chovat úsporně, protože nemáme
žádné významné sponzory.“
Jeden z organizátorů Vlastík Melezínek: „Na
uspořádání závodu se podíleli kamarádi Honza Zavřel a Petr Fejt, kteří mi hodně pomohli. Je to první
ročník, a doufám, že nebude zároveň poslední. Jsou
dvojice, kterým se daří, mají už chyceno kolem čtyřiceti kaprů, jiným to jde hůř. Ale tak to na rybách
bývá. Musím poděkovat hospodáři Jardovi Martinů za veškerou pomoc (zarybnění, poháry).“
Konečné výsledky: 1. Šafář – Šafář, 2. Olšán –
Báča, 3. Cepák – Lejbl, 4. Beneš – Fejt, 5. Kaválek –
Bednář atd.
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.
•
Směním stavební parcelu o rozloze 2 830 m2
ve středu obce Lubná za ornou půdu. Nabídněte –
tel: 774 674 443, po 16 hod.
•
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SBĚRU OVOCE NA 50% DESTILÁT. V letošním roce bude
opět sběr ovoce (jablka, hrušky, švestky). Zahájení ve středu 7. září 2016 v 15.00 hod. Sběrné místo: Polička – U liboháje 64 (nad fotbal. hřištěm).
Provozní doba: středa 15.00 – 17.00 hod., sobota
9.00 – 11.00 hod. Do odvo!ání, kontakt: tel.
737 940 432, 728 838 385
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Také letos proběhlo soustředění našeho volejbalového oddílu v Česticích, kdy po sedmnácté hostil areál místní jednoty náčelníka Charváta téměř
osmdesát statečných, kteří se porvali jak s náročným tréninkovým programem, tak s kuchařskými
a uklízecími službami. A protože zdatní kulinářští odborníci i pomocné síly v kuchyni Eli a Leni
fungovaly na jedničku, nic nebránilo tomu, aby
sytí a spokojení sportovci dali maximum do všech
běhů, sprintů, švihů, kliků, balance i stabilizace.
Výchozí podmínky pro dřinu byly tedy splněny. Denní program otvíral letos v 7.30 hod. méně
hlučný budíček, než v předcházejících letech. A tak
není divu, že někteří spáči opouštěli chatku o hodinu později pouze s miniaturní snídaní přímo na
první tréninkovou jednotku.
Největší zápřah čekal kadetky a starší žákyně,
které úderem 9 hodiny vybíhaly směr týnišťsko-orlický les. Nádherná trať, známá z předchozích
let, skýtala krásné crossy – kratší či delší výběhy
a seběhy. Intervalové běhy otestovaly pevnou vůli
účastnic. Postupně děvčata vadla, ale bylo jasné,
že les je náš. Pár klíšťat, pár pádů, změny směrů
a rychlostní vytrvalost účastnice rozproudily, rozhýbaly a správně naladily na druhou tréninkovou
fázi. Silové, stabilizační a kompenzační cviky byly
poté hračkou. Trénovala se především přihrávka,
vybírání a obranná činnost. Starší žákyně pilovaly
hru vbíhajícího nahrávače.
Mladší žákyně též okusily běh na kolečku, kde
se nedá zabloudit, nikdo to nezmotal a všechny
běžely to, co běžet měly a skončily tam, kde trenérka chtěla. I ony především přijímaly a přijímaly.
A naši nejmladší hráli různé hry, fotbálek, přehazovanou, přípravku, nejvíce je potrápil biatlon, ale
pouze ty, kteří neuměli mířit. Při obhlídce hlavních koučů se všichni snažili a dlužno konstatovat,
že se vylepšila nahrávka prsty. Došlo i na koupání
v žabím království.
Ti úplně nejmenší opět spali v hlavní budově,
proběhly i slzičky a špatné usínání. Odměnou jim

opět byly výtvarné a vyráběcí dílničky, které organizovala jako každoročně Naďa. Děkujeme tímto
za sponzorský dar Ravensburgeru v Poličce.
Tradiční vlaková výluka opět nezklamala, ale
my na ni vyzráli. V odpočinkový den jsme letos
zamířili na krytý plavecký bazén do Rychnova nad
Kněžnou.
Nechyběly tradiční debly, kdy zlato brala v nejstarší kategorii Maky a Mája, Terka Kropáčková
v žákyních, která sice hrála s Pítrsem, ale neměli
to lehké a v nejmladších Aneta s Evčou. V poledním klidu se hrály Aktivity, letos nejvíc frčelo kartové Prší.
Ve středu jsme rozkrojili i narozeninový dort.
Přesto, že je letošní léto nadprůměrné v teplotách, letos byly chatky zatepleny a zadýchány,
okenice uzavřeny, a tak ranní trio kohoutů mělo
smůlu.
Obnovena byla i podvečerní hra s místními
chlapci, pravděpodobně nám dorostla pohledná
děvčata.
Poslední večer uzavřela nefalšovaná reprodukovaná diskotéka s tanečními kreacemi, a to nejen
dětí, ale i jejich trenérů.
Po týdnu jsme opouštěli do detailů známé prostředí, zákoutí, schovávačky, téměř domácí postýlku a je jisté, že za rok se vrátíme…
A co nová sezóna?
Jako první do ní vstoupí v srpnu starší žákyně, které absolvují turnaj ve Svitavách, poté ženy
pořádají turnaj a muži zahajují sezónu krajskou.
Ženy v letošním roce budou hájit barvy Poličky
v okresním přeboru, a to hned dvěma družstvy.
Mladší žákyně a přípravka i chlapecká začnou
druhý zářijový týden. Nejvýše se představí poličské kadetky, které se pokusí v juniorské soutěži
udržet pro Poličku 1. ligu, nejen v této sezóně. Poslední do bojů zasáhnou družstva přípravek.
Všem držíme palce, přejeme pevné zdraví a ať
nám to cinkne.
-har-

Půlnoční sumec – rybářská noc
V sobotu 12. srpna uspořádalo Rybářské sdružení Vysočina Polička ve svém areálu Pod Kopcem
sportovně-společenskou akci, nazvanou Půlnoční
sumec – Rybářská noc. Hospodáře Jaroslava Martinů jsme požádali o komentář. Řekl nám:
„Je to jedna z dalších akcí našeho seriálu závodů,
které jsme přidali jeden další rozměr, a to společenský. Naším cílem je, aby spokojeni byli nejen
rybáři, ale i jejich manželky. Proto jsme pozvali
známou litomyšlskou country skupinu REZ, kterou mají lidé rádi, aby přispěla k dobré náladě
všech přítomných. Takže, kdo chtěl rybařit tak rybařil, kdo chtěl tancovat, tak tancoval. Cílem sportovců je ulovit nejdelší rybu. Pokud jde o účast na
závodech, nemůžeme si stěžovat, ale mohu-li obecně hodnotit společenskou stránku našeho života,
mám pocit, že v dnešní době upadá, jako by lidi už
ani nebavilo se bavit. Kdysi sem Pod Kopec chodilo
z Poličky procesí lidí na naše country večery, dnes
jich je kolem sta. Vidíme to i na návštěvnosti našich plesů. Bývaly časy, kdy bylo zájemců víc než
míst u stolů, ale v poslední době dokonce uvažujeme o tom, budeme-li plesy vůbec pořádat.“

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

Konečné výsledky: největší ryby ulovili: Jaroslav
Rosenberg – kapr 84 cm, Jiří Hájek – kapr 68 cm,
Alena Šudomová – kapr 61,5 cm, Patrik Martínek –
kapr 60 cm, Mirka Strejčková – kapr 58 cm.
Jak konstatoval J. Martinů, úlovky těchto krásných ryb svědčí nejen o dobrém zarybnění revíru
(den předtím byly ke stávající obsádce velkých
kaprů vysazeny další kapitální kusy), ale i o dovednosti zúčastněných rybářů.
Přestože se mraky honily po obloze, sešlo se na
Rybářské noci přes sto lidí, kteří se skvěle bavili
a tancovali.
Text L. Vrabec

Tenis
Po dvou náročných měsících (květen a červen)
byla ukončena soutěž družstev. Letošní sezonu můžeme označit jako velice úspěšnou. Hned pět družstev obsadilo pohárové umístění.
Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo staršího
žactva, které bylo před soutěží pasováno do role favorita a tuto roli nakonec i zvládlo. I když ne vždy jde
vše podle plánu, přes různé nástrahy se podařilo vše
zvládnout a po zápasovém skóre 6:0 se můžeme radovat z 1. místa a postupu do vyšší soutěže pro příští
rok.
Další kategorii, kde jsme mohli pomýšlet na dobré
umístění, byla kategorie babytenis. Děti v ní hrající
si po loňském získání zkušeností vedly velice dobře
a obsadily 2. místo.
Dalším družstvem, se kterým se počítalo na dobré
umístění, bylo družstvo minitenistů, které tvořily
děti působící v této kategorii druhý rok. Nakonec se
soutěž projevila jako velice vyrovnaná a o konečném
umístění rozhodlo až poslední kolo, které naši zvládli skvěle a odměnou je jim zasloužené 3. místo.
U týmu mladšího žactva se počítalo s umístěním
okolo středu tabulky, kolem 4. a 5. místa.
Nakonec po bojovných výkonech a těsných výsledcích z toho bylo po velice dramatické koncovce překvapivé, ale zasloužené 3. místo.
Naprosto se stejnými ambicemi jako mladší žáci,
vstupovali do soutěží také dorostenci.
Naše nejstarší juniorské družstvo postupovalo
soutěží nad očekávání dobře a dokonce před posledním kolem okupovalo před sezónou nemyslitelnou
druhou příčku. Nakonec těsná porážka 5:4 s Českou
Třebovou, kdy o prohře rozhodla až poslední čtyřhra,
která měla být v naší moci, rozhodla o konečném
krásném 3. místě.
Další družstva minitenistů B a dorostu B, která
měla za úkol hlavně sbírat zkušenosti a pokusit se

soupeře potrápit, obsadila poslední, tedy 6. a 8. místo.
Posledním družstvem, které bojovalo, bylo v minulosti velice úspěšné družstvo seniorů. Bohužel
letos se týmu vinou nekompletností mužské části
sestavy vůbec nedařilo a bez jediné výhry obsadilo
smutné 8. místo. Snad se už v příští sezóně dočkáme
odrazu ode dna a budeme i v této kategorii slavit pohárové příčky.
Celkové skóre našich týmů bylo 25:33.
9. 7. turnaj mladších žákyň ve Svitavách. Kačka
Kotvová navázala na úspěšný domácí turnaj a nenašla přemožitelku ve dvouhře ani ve čtyřhře a po
právu získala dvě 1. místa. Šárka Uhlířová obsadila
3. místo ve dvouhře a Lucka Kotvová vyhrála svůj
první zápas ve dvouhře.
16. 7. babytenisový turnaj ve Vysokém Mýtě. Verča
Uhlířová zabojovala a obsadila 5. místo.
23. 7. turnaj mladšího žactva v Ústí nad Orlicí.
Duša Zahradníček vyhrál jeden zápas ve dvouhře
a Šárka Uhlířová obsadila 2. místo ve čtyřhře.
13. 8. minitenisový turnaj ve Svitavách. Po velice pěkných zápasech obsadila Baruška Slavíková
5. místo, Valerka Zobačová 12. místo a Julinka Kavanová 14. místo.
13. 8. turnaj mladšího žactva v Žamberku. Mezi
děvčaty zabodovala Šárka Uhlířová, když získala 3. místo ve dvouhře a 2. místo ve čtyřhře. Mezi
chlapci zaznamenal jednu výhru ve dvouhře Důša
Zahradníček.
14. 8. babytenisový turnaj ve Svitavách. Verča Uhlířová skončila opět pod stupni vítězů na 5. místě.
15. 8. turnaj mladších žákyň vyšší kategorie
B v Jihlavě za účasti 44 hráček. Simča Válková získala za tři výhry ve dvouhře krásné 5. místo a spolu
s Kačkou Kotvovou obsadily 3. místo ve čtyřhře.
-zj-

Plavecká škola vás zve k návštěvě kurzů
Kurzy zahájíme 12. září
Pondělí:
vede instruktor/ka
• 16.00 – 17.00 hod. přípravka Orka

Zdeněk Jandík
• 16.00 – 17.00 hod. Delfínek 6 – 9 let

Zdena Šemberová
• 16.00 – 17.00 hod. Kapříci 4 – 7 let velký b.

Jolana Kozlová
• 17.00 – 18.00 hod. Delfínek 6 – 9 let

Zdena Šemberová
• 17.00 – 18.00 hod. Plavecký oddíl A+B Orka

Zdeněk Jandík
Úterý:
• 16.00 – 17.00 hod. Kapříci 4 – 7 let velký b. Zita
Nešťáková,
• 16.00 – 17.00 hod. Kosatky – zdokonalovací
6-9 let
Martina Navrátilová
• 17.00 – 18.00 hod. Kosatky – zdokonalovací
8-12 let
Martina Navrátilová
• 17.00 – 18.00 hod. Plavání a cvičení pro těhotné
Zita Nešťáková
• 18.00 – 19.30 hod. Freediving dozor – plavčík
Středa:
• 13.30 – 14.00 hod. batolata, malý bazének –
Pulečci
Jitka Kmošková
• 14.00 – 14.30 hod. batolata, malý bazének –
Pulečci
Jolana Kozlová
• 14.30 – 15.00 hod. batolata, malý bazének –
Medúzky
Jolana Kozlová
• 15.00 – 15.30 hod. batolata, malý bazének
– Medúzky
Jolana Kozlová
• 15.30 – 16.00 hod. batolata, malý bazének
– Medúzky
Jana Nyklová
• 16.15 – 17.00 hod. *plavání rodičů s dětmi
2-4 let – Želvičky – velký b. 
Jana Nyklová
• 16.15 – 17.30 hod. Freediving dozor – plavčík
• 16.15 – 17.30 hod. Plavecký oddíl Orka, 2 dráhy

Zdeněk Jandík

• 17.30 – 19.00 hod. kondiční plavání veřejnost

plavčík
• 19.00 – 20.00 hod. Aquafitness Jana Nyklová
Čtvrtek:
• 17.00-18.00 hod. kurz pro dospělé neplavce

Zdena Šemberová a plavčík
Kurzy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit sebe
nebo děti můžete kdykoliv v průběhu roku.
Pulečci 6 – 12 měsíců, Medúzky 1 – 2 roku, Želvičky 2 – 4 let (veřejnost), Kapříci 4 – 7 let, Delfínci 6 – 9 let, Kosatky 6 – 12 let zdokonalovací kurz
st. žáci, Plavecký oddíl Orka, Kurz pro těhotné,
Aquafitness.
Přihlášky obdržíte na úvodní přednášce na Plaveckém bazénu, Nádražní 775, Polička.
Kontakt: Jitka Kmošková tel. 737 867 342, bazen@tespolicka.cz, recepce bazén tel. 461 725 637,
plbazen@tespolicka.cz nebo plavecká škola tel.
731 020 030, plaveckaskola@tespolicka.cz.
*Vážení rodiče,
nabízíme vám s dětmi ve věku od 2 do 4 let plavání pro veřejnost v odpoledních hodinách. S jedním dítětem tohoto věku je nutný doprovod osoby
starší 18 let. Plavání s dětmi je dostupné pro širokou veřejnost každou středu od 16.15 hod. Novinka: v rámci plavání rodičů s dětmi je možné využití
malého bazénku s teplou vodou.
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
zakoupí permanentku na patnáct vstupů. Platnost
permanentky je 12 měsíců od zakoupení. Srdečně
zveme začátečníky i pokročilé, přijďte mezi nás,
vyberte si z naší nabídky.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem a na webových
stránkách města Poličky a T.E.S. s.r. o, Polička.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Plavecký bazén
a sauna Polička
Plavání je jedním z nejzdravějších sportů, rozvíjí základní funkce organismu a příznivě ovlivňuje tělesnou a psychickou zdatnost.
Plavecká škola Polička nabízí širokou škálu
kroužků pro vaše děti i pro dospělé.
Aquagravidibic:
• plavání nezatěžuje kardiovaskulární systém
vlivem vodorovné polohy
• plavání nezatěžuje organizmus tak, jak při
běžných cvicích ve stoje na suchu
• plavání zajišťuje zapojení všech svalů a přirozenou masáž celého těla
• plavání napomáhá při správném dýchání do
vody k dýchání u porodu
• plaváním procvičujeme dno pánevní
Kojenci a batolata
Nejdůležitější při plavání s kojenci a batolaty je
výchova k aktivnímu pohybu, která učí dítě pociťovat tělesný pohyb jako nepostradatelný pro
zdravý vývoj lidského organizmu.

Děti se při plavání otužují, zlepšuje se celkově
zdravotní a pohybový systém, dýchací systém,
plavání má vliv na peristaltiku střevní.
Pohyb ve vodě napomáhá k odstranění různých
nedostatků a vad držení těla
Plaváním se dítě učí vyrovnávat a překonávat
nezvyklé podmínky ve vodě. Učí se spolupracovat
v nejútlejším věku s ostatními dětmi v kolektivu.
Rozvíjí se jeho vůle, trpělivost a kázeň.
Plavání s dětmi – je rozděleno dle věku a zdatností za pomocí říkanek, her a didaktických pomůcek ve vodě teplé 32 °C.
Pulečci a medúzky od 6 do 24 měsíců – orientace ve vodě i potápění, výdechy.
Rodiče s dětmi od 2 do 4 let – cílem je radost
dítěte z vlastního pohybu.
Želvičky – metodická výuka s využitím didaktických pomůcek.
Kapříci od 4 let – metodické plavání a hraní
s pestrými pomůckami, odbourávání strachu
z vody – splývání, potápění.
Delfínek – od 6 let – technika plavání, zábavné
hry a soutěže.
Kosatky – od 6 let – zdokonalovací kurz.
Saunování dětí s rodiči – hlavním přínosem
saunování dětí je posílení jejich imunity otužováním. Saunu mohou navštěvovat děti od 6 měsíců
v doprovodu rodičů.
Zdokonalovací kurz pro dospělé – pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v plaveckých stylech,
nebo naučit plavat od začátku.
Aquafitness – příjemné posilování s pomůckami ve vodě, nezatěžuje klouby ani páteř, výborná
rehabilitace, zlepšení kondice.
Kontakt:
• Jitka Kmošková 737 867 342
bazen@tespolicka
• Martina Navrátilová 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
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Plavecký bazén
1. čtvrtek
2. pátek
3. sobota
4. neděle
5. pondělí
6. úterý
7. středa
8. čtvrtek
9. pátek
10. sobota
11. neděle
12. pondělí
13. úterý
14. středa
15. čtvrtek
16. pátek
17. sobota
18. neděle
19. pondělí
20. úterý
21. středa
22. čtvrtek
23. pátek
24. sobota
25. neděle
26. pondělí
27. úterý
28. středa
29. čtvrtek

zavřeno – sanitární den
zavřeno – sanitární den
zavřeno
zavřeno
6.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
6.00-10.00, 14.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
6.00-7.30, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 aquafitness
6.00-7.30, 14.00-17.00,18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 aquafitness
6.00-7.30, 14.00-17.00,18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
14.00-19.00,19.00-20.00 kondiční
plavání
6.00-7.30, 14.00-17.00,18.00-20.00

30. pátek

6.00-7.30, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání

Provoz kurzů pro děti a dospělé – zahájení od
12. září
Upozornění: teplota vody v poličském bazénu je
každý provozní den 28 °C.
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.
Zájemci o kurz pro dospělé volejte na tel.
č. 731 020 030, počet omezen!
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na www
stránkách: město Polička, T.E.S., s. r. o.
Informace:
• Jitka Kmošková: 737 867 342
bazen@tespolicka.cz, 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631,
plbazen@tespolicka.cz

Koupaliště
sezona 2016
Letošní sezona na koupališti byla vylepšena novou 20 m dlouhou skluzavkou. Její předností je
výška a rychlost s dopadem do hloubky jednoho
a půl metru vody. Pokud návštěvníkům na koupališti počasí přálo, byla tato „velká“ skluzavka maximálně využívána. Žlutá skluzavka 7 m dlouhá
je příjemným zpestřením pro mladší děti. V brouzdališti malou skluzavku tradičně využívají děti do
6 let pod dohledem rodičů. Voda je zde ohřívána
na 25 °C.
Areál koupaliště si našlo i takové návštěvníky,
kteří se utkali na plážovém hřišti nebo si zapinkali
na tenisovém stole.
V měsíci srpnu si na koupališti zazávodili triatlonisti. Příjemná voda je popoháněla k cíli.
Upravený kiosek daleko více vyhovoval potřebám obsluhy i návštěvníkům.
Nová pokladna u vstupu do areálu poskytuje
dobré zázemí pro zaměstnance.

Využijte nabídek vaší pojišťovny pro nákup
permanentek. Přijímáme poukázky Sodexo (dle
platného ceníku www.tespolicka.cz). Přijímáme
rodinné pasy (sleva 5 %).
Provoz sauny zahájen 16. září:
Muži:
středa a pátek 16-20 hod.
Ženy:
čtvrtek 16-20 hod.,
sobota 14.30-16.55 hod.
Společná sauna: sobota 17-20 hod.
Návštěvníky sauny žádáme o dodržování provozní doby! Děkujeme.

Turisté zvou
Středa 14. září – Vycházka na
Vysočinu. Odjezd z autobusového nádraží v Poličce v 10.40 hod.,
most 10.42 hod., Zákrejsova
10.44 hod. směrem na Sněžné.
Pěší vycházka ze zastávky Líšná hájenka na nově vyhlášený
17. vrchol Žďárských vrchů přesahující 800 m výšky – Bohdalec. Dále vyhlídka Metodka u Koníkova,
pomníček na zastřelení posledního vlka na Vysočině – Vlčí kámen a přes Míchov a Jimramovské Pavlovice do Jimramova. Délka vycházky asi 15 km. Na
vycházku zve Josef Brokl.
16. – 19. září – Jizerské hory. Společný výlet odborů Poličky, Svitav a Moravské Třebové do Jizerských
hor. Výlet připravil Karel Müller.
Středa 21. září – Údolí Doubravy. Linkovým autobusem v 10.05 hod. do Hlinska a dále vlakem do
Bílku. Odtud pěšky okruh kolem říčky Doubravy
zpět do Bílku. Návrat autobusem do Poličky. Trasa
asi 10 km. Vycházku vede Jiří Andrle.
Sobota 1. října – Slováckými vinohrady. V letošním roce pojedeme autobusem do Dolních Bojanovic
a odtud přes Starý Poddvorov do cíle v Nechorách.
Trasa asi 13 km. Na výlet zve Jiří Andrle a Zdena
Mihulková.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČTna budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici nebo na internetové adrese:www.
policka.cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

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.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby
zapůjčené klíčky vracely i s kladkami od zámku
a dodržovaly zamykání skříněk dle vydaných čísel.
Děkujeme.
Provoz kiosku ukončen v srpnu. Provoz koupaliště: otevřeno ještě 1. až 4. září dle počasí.
Provoz zimního stadionu
V měsíci září bude zahájen provoz na ledové ploše. Termín zahájení bude upřesněn na www stránkach T.E.S., s. r. o. a ve vývěsní skříňce na zimním
stadionu.
Kontakt: Miloš Grubhoffer 605 246 743,
461 725 427, zimnistadion@tespolicka.cz

Poličský bagr
V sobotu 6. 8. se na pískových
hřištích ve sportovním areálu v Sebranicích uskutečnil za
téměř ideálního volejbalového
počasí XVI. ročník plážového
volejbalového turnaje dvojic
Poličský bagr. Soutěže se zúčastnilo celkem osm
družstev včetně přespolních z Brna, Bechyně
a Litomyšle. Vyhráli Malej s velkym. Druzí skončily Gumy z Bechyně a třetí Dědci 101.
Děkujeme sponzorům, bez kterých by se
turnaj neobešel. Jsou to MIRO Borová, Bartosh, s. r. o. – reklama, Kovoslužba Bulva, Chr.
Hansen a Tiskárna Polička.
Náš dík patří také obci Sebranice za vstřícnost
s technickým zabezpečením celé akce a veliká
pochvala za perfektně připravené zázemí i hřiště.
Za TJ Spartak Polička, RS – Volejbal
Jaroslav K. Dvořák
policskybagr.nastrankach.cz

Ubytování „Balaton“
Ubytování 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.
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