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Stavební ruch v oblasti školství
Během prázdnin probíhaly stavební práce v objektu ZUŠ Bohuslava Martinů a také na dětském
dopravním hřišti. Co je tu nového a jaké změny
čekají žáky v začínajícím školním roce?
Realizace úspor energie –
Základní umělecká škola
Bohuslava Martinů Polička
Záměrem projektu, na který je vyčleněno v rozpočtu města 7,9 mil. Kč, je zateplení pláště budovy

včetně výměny stávajících oken a dveří. V rámci
zateplení je řešený i dlouhodobý problém s vlhkostí v původní části budovy, a to podřezáním zdiva
a vložením nové hydroizolace v celém přízemí.
Na to navazuje zhotovení nových podlah, úpravy
otopného systému a rekonstrukce hygienického
zázemí v přízemí a také úprava hudebního sálku
tak, aby vznikl prostor pro účinkující při školních koncertech. Zároveň se do sálku a 2 učeben
pro skupinovou výuku instaluje vzduchotechnika.
Nově fasády budou upravené v souvislosti s instalací venkovních žaluzií.

„Práce v interiéru probíhaly v době letních prázdnin, výuka by se tedy měla, s mírným omezením na
počátku září, v novém školním roce opět rozběhnout naplno. Venkovní práce budou pokračovat
i v podzimních měsících. Hotovo bude v listopadu
letošního roku,“ komentuje průběh prací Ing. Květa
Vomočilová vedoucí odboru školství MěÚ.
Projekt je realizovaný za finančního přispění
evropských dotací z Operačního programu Životní
prostředí ve výši 2,1 mil. Kč.

Nové semafory na dopravním hřišti
Na dětském dopravním hřišti u Základní školy
Na Lukách Polička bylo během srpna nainstalováno nové světelné signalizační zařízení, které oživí
výuku dětí z mateřských a základních škol z Poličky a okolí. Semafory jsou na čtyřramenné křižovatce, přechodu pro chodce a imitaci železničního přejezdu. Cena za jejich dodání a instalaci vč.
doprovodných nákladů je cca 700 tis. Kč. Na tyto
výdaje přispěl Pardubický kraj dotací 400 tis. Kč.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Poděkování řediteli gymnázia
Mgr. Miloslavu Svobodovi
Po 20 letech končí ve funkci ředitele Gymnázia
Polička Mgr. Miloslav Svoboda. Poličskému gymnáziu věnoval celkem 33 let svého života, 13 let
jako zástupce ředitele, poté jako ředitel. Naše

gymnázium Mgr. Svoboda neopouští, zůstává zde
jako učitel matematiky.
Za práci ředitele poděkoval v pondělí 20. srpna Mgr. Svobodovi starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou Bc. Antonínem
Kadlecem. „Práce ředitele Svobody si velmi vážíme, nechává za sebou velkou stopu na rozvoji
školy. Oceňuji, že gymnázium předává ve velmi dobrém stavu, jak po stránce vybavení, tak
vzhledem k naplněnosti školy studenty,“ hodnotí
starosta města.
„Školu předávám ve velmi dobré kondici, patříme mezi prestižní školy v Pardubickém kraji,
máme výborné výsledky, patříme ke špičce díky
úspěchům v soutěžích i díky vynikajícím výsledkům u maturit a přijetí našich absolventů na
vysoké školy. Oba první ročníky jsou pro tento
školní rok obsazeny plným počtem žáků. Zároveň jsem velmi rád, že ve škole jsou vybudované dobré vztahy mezi učiteli (pokr. na str. 2)
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Výzva k šetření
s pitnou vodou
Vážení a milí spoluobčané,
považuji za nezbytné se na Vás všechny obrátit
s naléhavou prosbou a výzvou ve věci šetření s pitnou vodou.
Jsem si jistý, že v tuto dobu na základě bezprecedentního sucha a vyschlé české krajiny již nikdo nezpochybňuje velkou vážnost situace s vodou a reál
nou hrozbu možných problémů s nedostatkem pitné
vody. Věřím a moc si přeji, aby bylo pravdou, že
v minulosti učiněné průzkumy o množství podzemní vody v našem regionu jsou skutečně pravdivé. Na
základě těchto zjištění má tzv. Vysokomýtská enkláva, odkud čerpá vodu i naše město, patřit mezi
pouhých 10 % území České republiky, kde má být
vody ještě dostatek.
Vážení a milí spoluobčané, i přes tuto – věřím, že
pravdivou – skutečnost je naší prvořadou povinností šetřit nejen s povrchovou vodou, ale především s kvalitní vodou z podzemí. Je jisté, že naše
země čelí obrovskému problému, který já osobně
považuji za největší ohrožení České republiky. Této
výzvě můžeme čelit především osobní zodpovědností a kázní každého z nás.
S velkou úctou děkuji za pochopení a zodpovědný
přístup.
Jaroslav Martinů, starosta města

Poslední volná
místa ve školkách
V současné době ještě v některých mateřských
školách zůstávají volná místa. Pokud máte zájem, aby se vaše dítě v průběhu školního roku
2018/2019 (tj. září 2018 – srpen 2019) začalo
vzdělávat v mateřské škole, podejte přihlášku ke
vzdělávání. Aktuální počty volných míst najdete
na webových stránkách jednotlivých mateřských
škol nebo vám je sdělí pracovníci jednotlivých
organizací. Webové stránky: www.rozmarynek.
policka.org, www.mshegerova.policka.org, www.
msnamesti.wz.cz, www.msctyrlistek.policka.org,
www.mslucnipolicka.cz

Komunální volby 2018
Rada města Poličky na svém zasedání dne
6. 8. 2018 schválila možnost volební inzerce pro
všechny strany a sdružení, které budou kandidovat v říjnových obecních volbách v Poličce v rozsahu poloviny strany, a to zdarma. Strany mají
možnost dokoupit druhou polovinu strany za
standardní cenu podle ceníku. Inzerce vyjde jako
volební příloha v říjnové Jitřence. Svoje inzeráty
zašlete jako přílohu e-mailu ve formátu pdf nebo
jpg (300 DPI, 1:1).
Uzávěrka volební přílohy je 13. září 2018.
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Poděkování
řediteli gymnázia
Mgr. Miloslavu
Svobodovi

Nový ředitel poličského gymnázia

(pokr. ze str. 1) a žáky,“ hodnotí stav gymnázia
Mgr. Svoboda.
Za dobu svého „ředitelování“ čelil Mgr. Svoboda i dvěma krizím, které se mu podařilo odvrátit
a zvládnout ve prospěch našeho gymnázia.
Nejprve to bylo v 80. letech, pokud by se nepodařilo v této době zajistit přestavbu a modernizaci školy, bylo by gymnázium zavřeno.
Druhá krize byla cca před 10 lety, kdy mělo
dojít ke slučování gymnázií v režii Pardubického kraje, i tuto vážnou krizi se podařilo odvrátit
a naše gymnázium si svoji pozici uhájilo.
Děkujeme panu řediteli Svobodovi za jeho
práci pro gymnázium a tím i pro město Poličku
a přejeme mu ještě mnoho hezké práce se studenty a pro studenty.
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

Nová rolba na
zimním stadionu
Dne 15. 8. byla zaměstnancům městské společnosti T.E.S., s. r. o. předána zbrusu nová rolba s elektrickým pohonem. Rolba má unikátní
technické řešení pro výměnu seřezávacího nože.
Celou výměnu zvládne jeden pracovník za několik minut a je bezpečná. Dříve trvala výměna
nože dvěma pracovníkům více než hodinu a práce vyžadovala zvýšenou pozornost.

Provoz nové rolby bude bezemisní, úprava
ledu bude i díky systému pro předmytí ledu
kvalitnější. Rolba byla zakoupena z prostředků
T.E.S., s. r. o.
Ing. Cobe Ivanovski,
jednatel společnosti T.E.S., s. r. o.

Se začátkem školního roku 2018/2019 nastupuje do čela Gymnázia v Poličce nový ředitel.
Vítězem konkurzu, který proběhl na jaře tohoto
roku v gesci Pardubického kraje, se stal Mgr. Josef Dvořák. Ten přichází do Poličky z Gymnázia
v Novém Městě na Moravě, kde působil 10 let
jako učitel anglického jazyka. Mgr. Josef Dvořák
je ženatý, má 4 děti a je mu 38 let.

V pondělí 13. srpna přivítal nového pana ředitele starosta města Jaroslav Martinů. Diskuse
se týkala samozřejmě i vize, kterou Mgr. Dvořák
má a chce v Poličce realizovat. Ve své práci chce
navázat na úspěchy poličského gymnázia, na
význam klasického vzdělání, na dobré renomé,
které škola má. „Škola musí zároveň odrážet
novinky a trendy současné doby. Rád bych ko-

legyně a kolegy z pedagogického sboru povzbudil např. v četnější realizaci projektové práce
v hodinách, v uplatňování spolupráce studentů
ve skupinách, stojím o rozvoj kritického myšlení u studentů i o možnost využití formativního
hodnocení. Samozřejmostí je i spolupráce se
zahraničím, a to ne pouze v oblasti jazykové
a humanitních předmětů, ale v rámci možností i v přírodovědných předmětech,“ sděluje své
plány nový ředitel. Sám žil a pracoval 2 roky ve
Velké Británii a ze své zkušeností ví, jak je pobyt
v zahraničí pro mladé lidi důležitý, proto ho chce
umožnit i poličským studentům.
Jaké byly jeho první dojmy, když vstoupil do
budovy poličského gymnázia? „Přijde mi, že
škola tu opravdu patří studentům a jsou v ní
rádi, což je skvělé,“ hodnotí Mgr. Dvořák.
Pokud jde o spolupráci města Poličky a gymnázia, chce pan ředitel „otevřenou školu“, která
bude spolupracovat s místními organizacemi
i spolky. Konkrétní nejbližší pozvánkou je beseda k výročí založení republiky dne 3. října v aule
gymnázia, dopoledne proběhne přednáška pro
studenty a odpoledne pro veřejnost. Přednášejícím bude vynikající historik doc. PhDr. Michal
Stehlík, Ph.D. Příští rok čekají gymnázium velké
oslavy, bude se vzpomínat 100. výročí založení,
na které se škola začíná chystat již teď.
Přejeme panu řediteli spokojené studenty,
hodně úspěchů a ať se mu v našem městě líbí!
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

Tábor s Američany 2018
Ve dnech 16. – 20. července se v evangelickém
kostele konal další ročník Táboru s Američany. Program pro 100 dětí z Poličky a okolí letos
připravilo celkem 17 hostů z USA. Těší nás, že
se k původní skupině z Ponka City v Oklahomě
připojili další dobrovolníci z Midlandu v Michiganu. Díky tomu, že během uplynulých let táborem prošla celá řada dětských účastníků, kteří
ani v dospělosti neztrácejí o tábory zájem, není
v současnosti nouze ani o české dobrovolníky. Na
pěti stanovištích byly pro táborníky připravené
rozmanité programy, které právě čeští dobrovolníci podle potřeby dětem překládají z angličtiny.
Na základě biblického příběhu o Josefovi byl letošním hlavním námětem „Domov“ – co pro nás
znamená, co nás k němu váže, co se s ním ztrácí
a jak se znovu nalézá.

K táboru patří i doprovodný program, při
němž své hosty seznamujeme s naší vlastí. Občas je dobré dozvědět se názor cizinců a uvědomit si, co vlastně doma máme. Opakovaně jsme
slyšeli nadšené vyprávění, jak je naše země
krásná, účelně spravována a jak milé lidi zde lze
potkat. Pouze když jsme si stěžovali na třicetistupňová vedra, Američané nám se shovívavým
úsměvem namítali, že to nic není, neboť u nich
bývá kolem 40 °C…
Po konci každého tábora je vždy otázkou, zda
Američané přijedou napřesrok znovu. Vzhledem
k tomu, že se letošní tábor dobře vydařil a vznikla mnohá nová přátelství, mnozí se v Poličce jistě
opět ukážou.
Jiří Tengler, farář

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Výkupy zemědělských pozemků

Inzerujte
v JiTřence
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Město Polička oslovuje všechny majitele zemědělských pozemků (orné půdy, travních porostů, polí, luk, pastvin) v katastrálním území Polička, Lezník, Střítež, Modřec, Borová, Telecí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Korouhev, Pomezí,
Jedlová, Stašov, Svojanov a dalších v oblasti Poličska, kteří uvažují o jejich prodeji,
aby pozemky nabídli městu Poličce.

do všech schránek
v Poličce a okolí.

Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem, rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny po schválení
převodu v zastupitelstvu města a podpisu kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů spojených
s prodejem pozemků včetně správních poplatků na katastrálním úřadě a daně z nabytí nemovitostí.

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

V případě vašeho zájmu o výkup nebo bližší informace nás kontaktujte
na tel. č. 461 723 810, 731 441 408 (Ing. Škrabalová),
odbor správy majetku Městského úřadu Polička, dveře č. 20.
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Na Svojanově oslavíme 100 let
První republiky
Oblíbená památka je nachystaná na výročí vzniku Československa ve velkém. Návštěvníci uvidí
rozpad mocnářství a vznik nového státu. Nebude
chybět ani stylový koncert a módní přehlídky, dokonce i originálních dobových modelů.
Hrad Svojanov zakoupilo město Polička v roce
1910. Zažil rakousko-uherské mocnářství, i První republiku, když byla ještě v plenkách. Je tedy

na místě, aby se i na Svojanově věnovala patřičná
pozornost jejímu vzniku. Proto správa hradu nachystala velkolepý program na sobotu 29. 9. i na
neděli 30. 9.
Sobotní program je naplánovaný na celý den. Na
hradě se vše vrátí o sto let zpět do doby, kdy poslední dny starého Rakouska jsou už sečtené a na
jeho místo přichází mladinká republika Československá. Mění se symboly státu, úřední řeč, samozřejmě také móda a hudba.
Příchozí najdou na hradních nádvořích poštu, četnickou stanici s četníky, dobovou střelnici,
dokonce i fotosalon, ještě fungují v rakouském režimu. Pošta nabízí C.K. pohlednice, četníci dbají
na rakouský pořádek, zájemci na střelnici střílí
do mocnářských terčů. Fotosalon za drobný peníz
nabízí příchozím možnost zhotovení secesní foto-

grafie na starorakouském pozadí. Z podia zní rakouské valčíky a vojenské písně z flašinetu.
Jak už to tak bývá, nic není věčné. Přichází převrat. „Občané“ s bíločervenými vlajkami vyhlašují
vznik samostatného státu. Strhávají se symboly
mocnářství, rakouští orli padají k zemi. C.K. Postant se mění na Českou poštu a mění rovněž nabízené pohlednice. Také četníci převlékají kabáty
a na střelnici vyměňují terče za vlastenecké. I fotosalon mění styl na český vlastenecký. Z amplionů
se ozývá sving a český šraml. Móda začátku století
dostává ráz mladého Československa.
Nedělní odpoledne bude věnované hudbě a unikátním módním oděvům, doplňkům a možná
i šperkům. Hudební pořad se Sestrami Havelkovými a jejich orchestrem, který začíná v 15 hodin, navodí swingovou hudbou atmosféru období 20. až
40. let minulého století. Tedy dobu, ve které vznikl
náš samostatný stát, v jehož čele povstal z exilové
vlády první demokratický prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Poválečná doba byla bouřlivá, plná
očekávání, obav i nejistot, ale zároveň přinášela
velkou úlevu a uvolnění po mnoha letech útrap.
Lidé slavili všude.
Kromě hudebního zážitku se nenechte připravit
o jedinečnou módní přehlídku světově unikátní
sbírky dobových modelů a obleků slavných osobností první republiky, jako byly Adina Mandlová,
Svatopluk Beneš, Oldřich Nový, Olga Scheinpflugová, Max Švabinský a mnozí další. Originální
kolekce je zcela výjimečná vzhledem ke své nevyčíslitelné muzejní hodnotě.
Přijeďte prožít oslavy na Svojanov i vy.
Hrad je v září otevřený každý den, včetně pondělí, a to od 9 do 17 hodin. K dispozici je rovněž
restaurace a občerstvení v předhradí.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

Kostní dřeň
Ročně onemocní leukemií desítky dospělých
i dětí. Jedinou možností léčby je přijetí darované
kostní dřeně. V současné době je v českém registru 81 275 lidí. Sám jsem členem a čekám, kdy budu
moci někomu pomoct. Není lepší pocit než zachránit lidský život, to nejcennější, co máme. Dárcovství
dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku,
a proto je v České republice, stejně jako na celém světě, bezplatné. Jak se stát dárcem? Je to úplně snadné.
Stačí mít věk mezi 18 a 35 lety a mít dobrý zdravotní stav. Na webu www.kostnidren.cz vyplníte
přihlášku a domluvíte si schůzku v odběrovém centru. Tam se dozvíte všechny potřebné informace
a v případě zájmu podepíšete souhlas se zařazením
dat do registru. Dále vám jen sestřička odebere 2 ml
krve, a to je vše. Po vstupu do registru transplantační pracoviště vyhledává v registrech vhodné dárce,
a pokud se dostanete do fáze užšího výběru, budete
pozváni na další odběr krve. Z něho se provádějí podrobné testy tkáňových znaků a zjišťuje se, jestli jste
opravdu nejvhodnější. K samotnému darování kostní dřeně se dostane jen 1 % registrovaných dobrovolníků. Pokud by nastala fáze, že byste mohli dřeň
darovat, jsou dvě možnosti odběru: odsátím z vnitřku kostí, nebo získáním ze žilní krve procesem separace. Odběr dřeně z vnitřku kostí vyžaduje třídenní
pobyt v nemocnici a provádí se na chirurgickém sále
v celkové anestézii. Lékaři vám tenkou odběrovou
jehlou z dutin v zadních hrbolech pánevních kostí
odsají malé množství dřeně s krví.
U druhé metody chodíte 4 dny před samotným odběrem na injekce ke svému lékaři, který vám píchne
růstový faktor pro granulocyty. Tato látka namnoží
krvetvorné buňky a vyplaví je z kostní dřeně do krve,
odkud je separátor (používá se i u odběru plazmy
a krevních destiček) odebere z vaší krve. Tento způ-

sob je samozřejmě bezpečný, růstové faktory jsou
speciální bílkoviny, které jsou tělu vlastní.
Jeden z těchto způsobů může být pro daného pacienta vhodnější, ale právo zvolit si způsob má vždy
dárce. Nelze opomenout, že darování lze odmítnout
a z registru můžete kdykoliv bez udání důvodu odejít.
Zapište se i vy někomu do života.
dobrovolný dárce Jiří Bulva

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

Liboháj, neboháj
Ráda bych navázala na pana Ing. Petra Klusoně,
který téma využívání, respektive nevyužívání Liboháje již otevřel a opakovaně se k němu vyjádřil.
Pan Ing. Klusoň navrhoval vybudovat v Liboháji
rozhlednu. Podle mého názoru by to nebyla úplně
šťastná volba. Je potřeba, aby se lidé do Liboháje
vraceli, což by se v případě rozhledny nedalo očekávat, neboť se nejedná o atrakci, která by byla
navštěvována opakovaně.
Zůstává tedy otázkou, jak by se dal potenciál
Liboháje využít? Domnívám se, že je zde spousta možností. Co třeba rekreačně naučný areál
s naučnou dendrologickou stezkou, geologickou
expozicí, naučnými tabulemi o životě v lese, které by mohly využívat místní školy pro zpestření
výuky, apod.?
Pro aktivně založené občany by přicházela do
úvahy venkovní fitness stezka, která je vybudovaná např. ve Svitavách, kde také velmi dobře funguje. Vysoké stromy by se daly využít ke zřízení
lanového centra, svažitost terénu zase k vybudování stezek pro horská kola, která respektují lesní
prostředí, tzv. singltrail. Po takovém sportovním
výkonu by jistě bylo potřeba doplnit tekutiny
a energii. A kde se občerstvit? Určitě by se dalo
využít zázemí na sjezdovce. Výborná káva, domácí limonáda, zmrzlina apod. by přilákaly nové
návštěvníky a mohly by se stát i vyhledávaným
cílem procházky právě v Liboháji.
Město plánuje zbudovat další dětské hřiště
v oblasti nově vznikající zástavby na Bezručově
ulici. Máme za sebou tropické, parné léto, kdy
dětská hřiště zela prázdnotou, neboť na nich nebyl tolik žádoucí stín, a mělo by vzniknout další
takové hřiště?
Nebylo by lepší tuto investici přesunout do
Liboháje, který je nedaleko, a jestli něčeho má
opravdu dostatek, tak právě stínu? Liboháj by
měl konečně smysluplné využití, které si tato
krásná, avšak opomíjená část Poličky opravu zaslouží, a z oblasti Bezručovy ulice by se stala klidná čtvrť, což by jistě její obyvatelé ocenili.
Možností jak využít Liboháj je skutečně spousta. Promění se ve skutečnost alespoň jedna
z nich?
S pozdravem a přáním pěkného dne
Pavla Stavělová
Vážená paní Stavělová,
osobně se domnívám, že Váš celkový pohled na
využití velkého potencionálu lesoparku Liboháj
je velice správný.
Ano, je velkou pravdou, že tato lokalita, vedle
výborně fungující sjezdovky, nabízí mnoho dalších možností využití.
Zmiňujete mnoho dobrých nápadů a myšlenek,
se kterými velice rád souhlasím. Považuji ale za
správné napsat, že vedle Vašich názorů může být
též i rozhledna dobrým doplňkem, který neohrožuje a nekonkuruje Vaší představě.
Věřím, že se v nejbližší době podaří mnohé
z Vašich myšlenek realizovat.
Děkuji moc za Váš zájem.
S pozdravem
Jaroslav Martinů,
starosta města

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
15. září
Další letošní uzávěrky:
18. 10., 18. 11., 15. 12.
www.policka.org/jitrenka
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Z deníku
staromilce

Z Rady města Poličky

aneb: letní (předvolební) hříčka
Můj pane, králi, příteli,
na dlouhou dobu jsem se odmlčel, důvody jistě
pochopíš. S každým dnem si připomínám tu chvíli – sedáš na koně a svěřuješ mi do ochrany svoji
vznešenou choť a město, věnované z lásky. Pane,
vím, že jsem dráždil Tvé zlaté a železné nervy. Byl
jsem prostořeký a při každém cinknutí rolničkami
se mi zablokoval hrb. Tak krutý trest jsem si však,
dovoluji domnívat se, nezasloužil.
Nechci se rouhat, pane, ale někdy je to peklo.
Doufám, že na nebeském bitevním poli svádíš boj
ve jménu cti a slávy. My, já a královna, jsme zůstali
zakleti v místě a čase, jimž není snadné porozumět.
Nejhezčí jsou chvíle, které trávíme na Tvém
oblíbeném hradě. Se správcem bys byl spokojen.
Hrad vzkvétá, i když ctěná Kunhuta vzdychá po
tajemných hvozdech, temných chodbách, loži zahřívaném kožešinou. Občas utrhne v zahradách
růži, nepřítomně se usmívá a šeptá jméno. Lituji
pane, Přemysl to není ani Otakar. Tvůj lid nezachází s Tvojí památkou o nic lépe. Pravda, před
třemi lety se o Tobě a Tvých činech hodně hovořilo.
Všude vlály fábory, poddaní se veselili, pivo teklo
proudem, do města vjel jakýsi průvod, že prý královský – směšné, vím, kterak to vypadalo, když jsi
vstupoval do svého města. Potom, jak je zde zvykem, se na vše zapomnělo a spěchalo se dál, aby lid
viděl, že vrchnost nezahálí.
Městská pokladna je plná. Budují se ulice, opravují hradby, kácejí a sázejí stromy, staví prapodivná obydlí, mají zde i městské lázně a k nim přilepené takové jako střevo – královna tu kratochvíli
chtěla vyzkoušet – leč ouha, na plovacím úboru
měla sponu v podobě tvého erbu a prý by střevo
mohla poškrábat. Nemusím ti líčit, pane, jakými
slovy Tvá paní častovala ten večer nejen mě, ale
i Tebe. Abych ji rozptýlil, vyzval jsem ji k romantické procházce podvečerním městem. Nevidouc
živáčka, ulekla se, zda nevypukl mor. Hbitě jsem
převyprávěl legendu o morovém sloupu, uchlácholil ji však až korbel místního piva. V pivnici bylo
poddaných dost a dost. Bylo poučné je poslouchat.
Probralo se všelicos a zdálo se mi, že mnozí nejsou
úplně spokojeni. Jistě za to mohla pozdní hodina
a mnoho korbelů a číší…
Po městě se už raději procházím sám. Pane, Tvoji staří a nemocní zdají se být v laskavé péči. Pravda, ve chvíli, kdy ctěnou Kunhutu rozbolel zub, nepomohl ani její půvab, natož mé žerty. Odpusť, že
nebudu zevrubnější, za Tvých časů by padaly hlavy. Při svých toulkách narazil jsem i na žebračku,
moje (Tvoje) velitelka mi nedává valný žold, nabídl
jsem tedy nebohé ženě jednu ze svých rolniček. Asi
netušila, že je z ryzího zlata, se slovy „to si strč do
zadnice“ ji po mně hodila. Nevadí, prodal jsem ji,
zaplatil drožku a splnil královně její přání – jeli
jsme na výlet. Nevím, jak se to město zove. Mají
tam zámek, sochy v zahradě, podloubí, kavárny,
dům s podivnými kresbami, lázně skryté v travnatém valu, krámky, v nichž moje (a Tvoje) velitelka
nalezla mnohá potěšení.
Jsme zpět ve městě, kde jsi nás zanechal. Ve
městě, které jsi s láskou věnoval své paní. Vrcholí
léto, je zde mnoho cizáků, občas zaslechnu z ochozu chrámové věže i Tvé jméno. To jsou mé šťastné chvíle. Blíží se podzim, ve městě bude lid volit
novou vrchnost. O tu poctu uchází se ctihodní
(pane, jak mně se chce zacinkat!) různých vyznání,
názorů, pod různými korouhvemi. V erbu modrý
pták, oranžová růže, modlitba, třešně, sliby lepších zítřků, zelený strom. Včera se u korbelů hovořilo o kocábce, která se prý chystá čeřit hladinu
místních stojatých vod pod pirátskou vlajkou. Můj
králi. Věřím, že kdesi bojuješ i za naši čest a slávu.
Vzpomeň na nás v tuto chvíli.
-kaz-
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Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady
města Poličky konané dne 6. srpna 2018
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Oblastní charitou Červený Kostelec, Červený Kostelec, na náklady spojené s provozem a rozvojem
služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace pro Svazek obcí Mikroregion
Poličsko, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření memoranda o spolupráci
při přípravě protipovodňové ochrany města Poličky s Povodím Moravy, s. p., Brno, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje způsob zadání zakázky „Aktualizace generelu kanalizační sítě města Poličky s návrhy opatření k optimalizaci na stokové síti“, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje „Generel veřejného osvětlení města Poličky“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava části komunikace na ul. Nerudova v Poličce“ se společností PP-GROUP.cz, s. r. o.,
Proseč, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce „Stavební
úpravy části chodníků u silnice I/34, ul. Čsl. armády a nábřeží Svobody v Poličce“ s Ing. Petrem
Klusoněm, Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, Polička na akci
„Projektová dokumentace Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění
provozu a údržby plynovodní přípojky pro objekt
č. p. 491, ul. 9. května v Poličce se společností
GridServices, s. r. o., Brno, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
č. OKSCR/18/23914 na akci „Polička, Modřec – litinový kříž na podstavci před kostelem, restaurování“ s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
OKSCR/18/23916 na akci „Polička, ul. Hegerova
– restaurování „Božích muk“ před č. p. 96“ s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
OKSCR/18/23915 na akci „Svojanov č. p. 1, hrad
Svojanov – restaurování nástropních maleb v empírovém paláci“ s Pardubickým krajem, Pardubice,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
OR/18/23888 na „Obnovu pietního místa věnovaného obětem 1. světové války – restaurování
pomníku“ s Pardubickým krajem, Pardubice, dle
důvodové zprávy.
RM bere na vědomí konání akce „Mistrovství
světa ve slalomu na skateboardu v Poličce“ ve
dnech 10. – 12. 8. 2018 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění
technického zařízení na ORP se společností CENDIS, s. p., Praha, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit vložení vodovodního řadu Vodovod Průmyslová zóna I. etapa – PVC
DN 150,80,100 – 494 m/77 m odboček PE 63 vedeného v majetku na kap. 02 účtu 21/70, IČ 5002,
do hospodaření Svazku obcí Vodovody Poličsko,
podle § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
RM schvaluje vyřazení zařízení a staveb čistírny
odpadních vod v Poličce z dlouhodobého majetku
města Poličky dle důvodové zprávy.
RM schvaluje využití ploch volebními stranami
v říjnové Jitřence při volební kampani do Zastupitelstva města Poličky dle varianty č. 3 návrhu šéfredaktora Jitřenky dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí informace o průběhu akce
„Centra technického vzdělávání Polička“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 dle
důvodové zprávy.
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RM schvaluje zhotovitele akce „Oprava střechy Polička M. Bureše 805 + 806“, společnost
MIP, spol. s r. o., Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností MIP, spol. s r. o., Polička, na akci „Oprava
střechy Polička M. Bureše 805 + 806“, dle důvodové zprávy.
RM projednala petici „za zákaz odpalování
petard a ohňostrojů mimo povolené dny a místa
v městě Polička“, bere na vědomí obsah osobního
jednání dne 1. 8. 2018 se zástupkyní petičního výboru a schvaluje způsob vyřízení dle textu důvodové zprávy.
RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání
stanovenou řediteli škol a školských zařízení zřízených městem Polička pro školní rok 2018/2019
dle důvodové zprávy.
RM ukládá ředitelce Střediska volného času
Mozaika Polička informovat veřejnost o možnosti snížení nebo osvobození od úplat, které
vyplývá z vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém
vzdělávání.
Usnesení přijatá na 14. schůzi
Rady města Poličky konané
dne 13. srpna 2018
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.,
se sídlem Vysoké Mýto, na akci „Rekonstrukce ul.
Šaffova a Tylova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Aktualizace generelu
kanalizační sítě města Polička s návrhy opatření
k optimalizaci na stokové síti“ ve složení dle důvodové zprávy.
RM schvaluje složení komise pro otevírání
obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr
dodavatele veřejné zakázky „Ošetření vybraných
stromů v Poličce 2018/II“ ve složení dle důvodové
zprávy.
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text
je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty
a místostarosty.

Den pěstounství
Den pěstounství je svátkem rodiny, užít si ho
můžete společně v Litomyšli.
Na neděli 16. září zveme od 10 do 16 hodin nejen
pěstounské rodiny, ale i širokou veřejnost s dětmi
do východočeské Litomyšle. Na zámeckém návrší
připravují Pardubický kraj s neziskovými organizacemi a ve spolupráci s městskými úřady již druhý ročník Dne pěstounství.
Rodina jako důležitá životní hodnota a pěstounství k sobě nerozlučně patří; připomenout
si to a zároveň strávit nabitý program společně
v krásném okolí litomyšlského zámku za to určitě
stojí. Akce se koná za každého počasí, vstup je pro
všechny návštěvníky zdarma.
Přijďte si s dětmi projít stezku aktivit a úkolů,
vyzkoušejte dětské zážitkové bludiště v zámecké
konírně nebo navštivte interaktivní expozici v piaristickém chrámu. Skvěle vás pobaví psí agility
show nebo ukázky parkouru v podání skupiny
Flow vision. Pokud chcete získat více informací
o pěstounské péči, jedná se o výjimečnou příležitost, jak se potkat s rodinami, které již děti přijaly,
nebo organizacemi, které s pěstouny pracují. Těšíme se na vás. Více informací naleznete na www.
pardubickykraj.cz

Kalendář akcí
září 2018

Tylův dům
úterý 4. září v 10.00, 17.00 a 18.30 h
Den otevřených dveří
Zdarma si můžete vyzkoušet pohybovou aktivitu v připravovaných kroužcích Cvičení
rodičů s dětmi, Cvičení pro zdraví a krásu
a Zdravotní cvičení pro každého.
neděle 9. září v 19.00 h
Bill C. Davis: Útěky
Tragikomický souboj irských emigrantů o domov a kořeny, pravdu, pochopení a svobodu
svého vlastního rozhodnutí.
Přesunuté představení z června. Divadlo
v Řeznické (Jitka Smutná, Filip Cíl, Zdeněk
Velen).
vstupné 300, 330, 360 Kč (hra je součástí
abonmá jaro 2018)
čtvrtek 13. září v 16.30 h … malý sál
Zasedání Městského zastupitelstva

Patnáctiletý Christopher je matematický génius, ale také autista, který příliš nerozumí
okolnímu světu ani lidem. Uvádí Divadlo Kalich Praha.
vstupné 300, 330, 360 Kč (hra je uvedena
v rámci Divadelního abonentního cyklu podzim 2018)
pátek 28. září v 19.00 h
Kurz tance a společenské výchovy 2018
„Zadejte se, prosím,“ bude opět po roce znít
z velkého sálu Tylova domu.
sobota 29. září v 19.00 h
Kurz tance a společenské výchovy 2018
Nepřístupno veřejnosti
neděle 30. října v 15.00 h
Karel Kahovec a George & Beatovens –
Den seniorů
Karel Kahovec, pěvecká hvězda 60. let, pokračuje po smrti Petra Nováka se skupinou
George & Beatovens v koncertní činnosti.
vstupné: 150 Kč (pouze balkón)

18. – 22. září
MIME FEST 2018
středa 26. září v 19.00 h
M. Haddon a S. Stephens:
Podivný případ se psem

Program kina v Tylově domě
neděle 2. září v 17.00 h
Úžasňákovi 2
animovaný, USA, 126 min, dabing, přístupný,
vstupné 100 Kč
Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Předfilm Bao.
pondělí 3. září v 19.00 h
Miss Hanoi
krimi/drama, ČR, 90 min, české znění/titulky, přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč
Ona je první vietnamská policajtka v Česku.
On neurvalý, vyhořelý, trochu rasistický detektiv. A spolu mají vyšetřovat vraždu.
středa 5. září v 19.00 h
Jan Palach
Drama, ČR/SK, 124 min, přístupný od 12 let,
vstupné 110 Kč

Jedlovská
muzikální tradice
V sobotu 8. září se uskuteční již čtvrtý ročník
„Jedlovské muzikální tradice“. Vystupují Katapult
a Jelen, následuje zábava s Rytmikem Jedlová.
Vstupenky v předprodeji – info centra prostřednictvím sítě Ticketstream, Tabák u Kubátů, OÚ
Jedlová. Vstupné v předprodeji 330 Kč, v den konání koncertu na místě 390 Kč.
Vstup do areálu od 17.00 h, Katapult od 19.00 h,
Jelen od 22.00 h, Rytmik od 23.45 h.

Příběh mladého muže a jeho činu. Film pozoruje posledních několik měsíců života Jana
Palacha.
pondělí 10. září v 19.00 h
Důvěrný nepřítel
thriller/drama, ČR/SR, 108 min, přístupný
od 12 let, vstupné 120 Kč
To, co se ze začátku jevilo jako pohádka,
se však pomalu ale jistě mění v noční můru.
Vojtěch Dyk a Gabriela Marcinková v mysteriózním thrilleru.
středa 12. září v 19.00 h
Upgrade
sci-fi thriller, Austrálie, 100 min, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 120 Kč
Není to člověk. Není to stroj. Je víc. Drsné
akční sci-fi o chlapovi, který se nechal nepatrně vylepšit, aby mohl znovu stát na vlastních
nohou. Aby se mohl pomstít.
neděle 16. září v 19.00 h
Alfa
dobrodružný/drama, USA, 97 min, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Velkolepé dobrodružství, odehrávající se během poslední doby ledové v Evropě před 20
tisíci lety. Zažijte úžasný příběh, jak lidstvo
objevilo, kdo je jeho nejlepším přítelem.
pondělí 24. září v 19.00 h
Po čem muži touží
komedie, ČR, 95 min, přístupný,
vstupné 130 Kč
Česká komedie s hvězdným hereckým obsazením. Scénář o věčném soupeření mužského
a ženského světa napsal společně Rudolf Havlík a Radka Třeštíková.
Více informací o jednotlivých akcích
na www.tyluvdum.cz
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Abonentní
cyklus v TD
Prodej nové sezóny divadelního abonentního cyklu v Tylově domě zahajujeme od září!
Od 3. září si mohou abonenti uplynulé jarní sezóny
i případní noví zájemci zakoupit abonentní vstupenky pro novou podzimní sezónu, ve které nabízíme
tato představení:
Mark Haddon, Simon Stephens:
Podivný případ se psem (26. 9.)
Divadlo Kalich
hrají: Jan Cina, Hana Vagnerová / Markéta Stehlíková, Marek Daniel, Simona Babčáková, Zuzana
Stavná, Petr Vančura
Patnáctiletý Christopher je matematický génius,
ale také autista, který příliš nerozumí okolnímu světu ani lidem, nerad opouští svůj byt a nesnáší, když
se ho někdo dotýká. Během zdánlivě nevinného
vyšetřování vraždy sousedčina psa rozkryje docela
jinou záhadu, která mu zásadně promluví do života…
Gail Louw:
Miss Dietrich lituje (29. 10.)
Divadlo Ungelt
hrají: Regina Rázlová a Simona Postlerová
Matka a dcera. Regina Rázlová jako MARLENE
DIETRICH a Simona Postlerová jako MARIA RIVA
ve strhujícím rodinném souboji. Láska a sebeláska.
Zlatý prach slávy a neúprosný čas. Věčná bitva s minulostí. Kdo zvítězí?
Ray Cooney:
Rodina je základ státu (19. 11.)
Divadlo Palace
hrají: Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Vanda
Hybnerová/Marika Procházková, Petr Motloch,
Martina Hudečková/Marika Procházková, Zdeněk
Košata, Sabina Laurinová/Marie Štípková, Zdeněk
Piškula/Mirek Sabadin, Jakub Slach/Vojtěch Záveský/Vladislav Rotta, Miloš Kopečný
Komedie, ve které jde o život! Hra uznávaného
mistra frašky Raye Cooneyho vychází z nejlepších
tradic anglické komedie s komplikovanou zápletkou
a suchým britským humorem.
Ceny abonentních vstupenek:
I. cenové pásmo 810 Kč (1. – 6. řada)
II. cenové pásmo 720 Kč (7. – 11. řada)
III. cenové pásmo 630 Kč (12. a 13. řada + čelní
balkón)
Abonentní legitimace budou pro abonenty z jarní
sezóny i případné nové zájemce v prodeji od 3. září
do 13. září 2018 v kanceláři Tylova domu.
• pondělí a středa 8.00–11.30 a 12.00–17.00 hod.
• úterý a čtvrtek 8.00–11.30 a 12.00–15.30 hod.
Abonentům z jarní sezóny rezervujeme jejich místa do 13. 9. 2018. Poté dojde k uvolnění nevyzvednutých míst novým zájemcům.

Pontopolis
Beseda s Tomášem Šebkem
(Lékaři bez hranic)
středa 3. října od 19 hodin v Divadelním klubu,
vstupné 50 Kč
Tomáš Šebek je všeobecný chirurg, jenž pracuje
v pražské Nemocnici na Františku. Na první misi
s Lékaři bez hranic odjel v roce 2010 na zemětřesením zdevastované Haiti. Později se do této země vrátil. Dvakrát pracoval i v traumacentru Lékařů bez
hranic v afghánském Kundúzu. Celkem absolvoval
s organizací pět misí, naposledy poskytoval lékařskou péči lidem v Agoku na pomezí Súdánu a Jižního
Súdánu.
Akci pořádá spolek Pontopolis díky podpoře
České rozvojové agentury a města Poličky.
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Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáž:
71. Umělecký salon: Jeden z vysočiny, druhý taky
(krajiny Adama Kašpara
a Slovanská epopej Martina Mainera)
8. 9.–4. 11., výstavní sály Městské galerie
Na rozdíl od předešlých ročníků, kdy byly představeny práce napříč ateliéry Akademie výtvarných umění v Praze či Fakulty výtvarných umění
v Brně, představujeme v letošním roce bývalého
profesora Akademie výtvarných umění – Martina Mainera a jeho diplomanta Adama Kašpara.
Martin Mainer patří mezi nejvýznamnější
osobnosti současné malby. Je držitelem ceny
Jindřicha Chalupeckého, kterou obdržel v roce
1993. Jeho několikaletý zájem o historii Slovanů
vyústil ve vytvoření celku obrazů, jejichž hlavní
inspirací byla kniha Antonína Horáka „O Slovanech úplně jinak“. Slovanskou epopej, vytvořenou mezi lety 2012 a 2013, nezachycuje jako jeho
předchůdce Alfons Mucha, ale jedná se o jakousi
osobní mytologii. Kombinuje různá média a výrazové prostředky, jakými jsou například vycpaní
ptáci.
Adam Kašpar je rodákem z Litomyšle. V letošním roce absolvoval v Ateliéru Malířství IV.
u profesora Martina Mainera. Tématem jeho prací je příroda, kterou zaznamenává realistickou
malbou tak, že se až tají dech. Zkoumá přírodu
jako fenomén, který je propojen s člověkem. Ná-

měty pro vystavené práce tematicky čerpá nejen
z Vysočiny, ale i z mnoha míst u nás i v zahraničí –
ta studuje, pozoruje, naslouchá jim a až poté tvoří
svou představu o daném místě.
Vernisáž se koná v sobotu 8. září ve
14.00 h s úvodními slovy obou autorů, ve
výstavních sálech Městské galerie na Palackého náměstí.
Junák – český skaut, středisko Tilia Polička,
z. s. a Městské muzeum a galerie Polička vás
zvou na interaktivní výstavu
100 let skautingu v Poličce
16. 9.–4. 11., výstavní sály centra
V roce 2018 si připomínáme 100. výročí vzniku
skautingu v Poličce. U této příležitosti se ve spolupráci se skautským střediskem Tilia v Poličce
uskuteční ve výstavních sálech Centra Bohuslava
Martinů výstava, která představí historii českého
skautingu i poličského střediska. Návštěvníci si
budou moci prohlédnout kroniky, vlajky, skautské kroje, potřeby spojené s životem v přírodě,
a především desítky fotografií ze stanových táborů, výprav, putovních expedic a z nejrozličnějších
akcí, pořádaných skauty pro děti i dospělé. Pro
děti budou připravena stanoviště, která prověří
jejich zručnost a znalosti – uzlování, poznávání
květin, orientace v mapě a další dovednosti. Na
výstavě bude k vidění také táborový stan s podsadou a indiánský stan týpí s ohništěm.
Vernisáž
se
koná
v
neděli
16. 9. v 16.00 h. Po oficiálním zahájení

Přijďte si vybrat a vyzkoušet aktivitu,
která by vás zajímala
úterý 4. září do Tylova domu v Poličce, kde pro
vás bude připravena prezentace zájmové činnosti
pro nový školní rok 2018/2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TYLOVA DOMU
Budete si moci zdarma vyzkoušet pohybovou
aktivitu v jednotlivých zájmových kroužcích.
Začátky jednotlivých ukázkových hodin:
úterý 4. září
10.00 h cvičení rodičů s dětmi
17.00 h zdravotní cvičení pro každého
18.30 h 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.
Informace také na www.tyluvdum.cz.
Těšíme se na vás.
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bude v případě příznivého počasí následovat posezení u slavnostního ohně s programem a poslechem trampské hudby. Zajištěno bude také občerstvení i možnost
opékání vuřtů.
Výstavy:
Království panenek
– výstava představuje krásnou sbírku historických panenek sběratelky paní Evy Procházkové…
26. 5.–22. 9., výstavní sály centra
Bránu do světa dětských her otevírá hračka,
díky ní poznávají děti svět kolem sebe. Panenky provázejí lidstvo od pradávna a setkáváme
se s nimi ve všech kulturách. Poličská výstava
představí kolekci panenek z let 1890 až 1980
především české produkce a v Království panenek tak ožijí staré porcelánové, celokloubové,
papírové, látkové i celuloidové panenky různého
stáří, s rozmanitými osudy, oblečené v nádherných šatech i prostých oděvech. V minulosti byla
panenka členem rodiny a dědila se z generace
na generaci.
Panenky však nejsou jen hračkou, ale jsou jedním z dokumentů našich tradic a obrazem způsobu života. Výstava je proto doplněna dobovými interiéry, modely dětských pokojíčků, které
zachycují proměnu bydlení v průběhu minulého
století. Pokojíčky pro panenky kopírovaly svět
dospělých a jejich prostřednictvím se holčičky
připravovaly na svoji budoucí roli hospodyňky
a paní domu. Neoddělitelnou součástí instalace
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jsou tematické koutky, kde si děti mohou mnohé
vyzkoušet a pohrát si.
Polička v osmičkách
2. 6.–30. 12., přednáškový sál centra
Rok 1918 měl svůj „počátek“ již ve vypuknutí světové války v r. 1914. Ta rozvrátila všestranný rozvoj
a naděje počátku století. Stejně tak závěr roku 1918
zcela převrátil naše národní dějiny. Co se událo za
sto let v Poličce (lokálně i pod vlivem celonárodních a mezinárodních událostí), představuje tato
výstava. Je to výstava o naší zemi, městě a lidech.
Akce:
Dny evropského dědictví v Poličce 2018
Využijte svátku všech památek – Dnů evropského dědictví (European Heritage Days – EHD)
k návštěvě toho, co nabízí město Polička. V letošním roce byly vyhlášeny dny EHD v termínu
8.–16. 9.
Ve dnech 8.–9. 9.: barokní radnice – vstup
zdarma, Centrum Bohuslava Martinů (CBM) –
50 % sleva na vstupném, Rodná světnička Bohuslava Martinů – 25 % sleva na vstupném. Ve dnech
15.–16. 9. prohlídka gotického opevnění města –
vstup zdarma.
Připravujeme:
Výstava Martinů obrázky kreslící
v Poličce i v Senátu ČR v Praze
Kresby skladatele Bohuslava Martinů tvoří zajímavou součást jeho tvůrčí činnosti. Osobité obrázky tvořil autor pro vlastní potřebu, jako formu
určité tvůrčí relaxace. Vznikaly především ve dvou
časových periodách: kolem let 1910-1911 (tedy ještě v dobách jeho studia na pražské konzervatoři)
a pak ve 20. letech 20. století, kdy se po vzniku
Československého státu otevřela řada nových
příležitostí, zejména možnost cestování (Martinů
projel jako člen České filharmonie celou Evropu,
později pak vycestoval jako stipendista ministerstva zahraničí do Francie). Tyto kresby jsou zajímavým dokladem i pro pochopení jeho kompoziční činnosti téže doby, neboť obě sféry (hudební
i výtvarná) mají mnoho společného.
Obrázky jsou uloženy ve sbírkách Městského
muzea a galerie Polička, a to zejména ve skladatelově deníku z počátku 20. století, ale i v jiných materiálech: v korespondenci, v některých rukopisech
skladeb či na samostatných lístcích. Některé kresby Bohuslava Martinů sice jednotlivě publikovány
byly, dosud ale nikdy jako ucelený komplet – spíše
jen jako ilustrace, dokreslení atmosféry. Chystaná
výstava nazvaná Martinů obrázky kreslící představí poprvé v historii skladatelovy kresby jako celek
s poukazem na historické okolnosti i osobní životní
události Martinů.
Výstava se koná ve výstavních sálech
centra od 13. 10.–31. 12. a v předstihu ve
výstavních prostorách Senátu ČR  v Praze
23. 8.–6. 10.
Spolek Náš Martinů:
Vocatus Ecumenicus
Koncert věnovaný 100. výročí vzniku Československa
Skladby Bedřicha Smetany,
Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů, tedy autorů, s nimiž je
nejčastěji spojována světová sláva české hudby,
budou tvořit programový základ koncertu, jímž
mužský pěvecký sbor Vocatus Ecumenicus přispěje k oslavám 100. výročí vzniku samostatného
Československa. Čtyřlístek nejslavnějších klasiků doplní jména dalších českých a slovenských
skladatelů, vedle nichž se uplatní i národní a lidové písně. Sbormistrem pěveckého sboru je Oldřich Růžička. Koncert doprovodí slovem Tomáš
Jirků.
Koncert se koná ve čtvrtek 27. září od
19.00 h v hudebním sále centra. Vstupné:
90 Kč. Pořádá Spolek Náš Martinů.

Divadelní klub
Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
pátek 14. 9. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání – Audrey Martells (USA)
Americko-německo-české seskupení ve složení Audrey Martells (USA) – zpěv, Walter
Fischbacher (USA) – klávesy, Petr Dvorský
(CZ) – kontrabas, Ulf Stricker (D) – bicí
Pozor, koncert se výjimečně uskuteční
v malém sále Tylova domu!

promítnutí filmu bude následovat diskuze,
které se zúčastní režisér a scénárista Filip
Záruba a klinický psycholog, šaman a odborný poradce filmu Ondřej Bahník. Více
na str. 12.
vstupné 130 Kč
čtvrtek 27. 9. v 19.00 hod.
Beseda s kandidátem do senátu Bobem
Fliedrem

18. 9.–22. 9.
Mime Fest
konkrétní informace jinde v Jitřence nebo
na webu mimefest.cz

pátek 28. 9. ve 21.00 hod.
JNG TEKK NIGHT quemecheche vol. 1
Podzimní sváteční páteční dnb-tekk rychta.
Pro potěšení těla i ducha zahrají djs: Khan
(deep), Fidgy (neuro), Mathex (dnb), Amos
(tekk) + local ghoust Empe (tekk). Přijďte
po{b}(L)ejt.
vstupné 70 Kč

středa 26. 9. v 19.00 hod.
Bufo Alvarius: The Underground Secret
Film je radikálním svědectvím o nejsilnějším známém přírodním psychedeliku
a žábě Bufo Alvarius ze sonorské pouště. Po

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Borová
O víkendech od 21. 9. do
28. 10. – Šestinedělní cyklus
oslav 100 let výročí vzniku
republiky. Bližší informace
k jednotlivým akcím budou zveřejněny na webových stránkách obce a na Facebooku.
Bystré
1. 9. – Zámecké slavnosti – začátek od 13 h tanečním představením Šachy. Vystoupení rytmické skupiny DNZ Bystré, Etien Band, The Minors
Band, spousta soutěží a her pro děti. Ve 20 h vystoupí skupina ACDC Czech revival.
22. 9. – Deskový statek – nadčasová komedie
Václava Štěcha z počátku 20. století. Začátek představení v 19 h. Předprodej lístků v IC.
28. 9. – Pivní triatlon – registrace od 13 h a následný start od pohostinství p. Hanusové. Startovné činí 150 Kč, kategorie muži, ženy a junioři.
Dolní Újezd
8. 9. – Dolnoújezdské vinobraní – v přírodním
areálu v Bořkově, hraje melodie Trpín, vstupné
60 Kč.
9. 9. – Jízda zručnosti a kuličkyáda. Pro děti
různého věku pořádá od 14 h na parkovišti na Rovince.
16. 9. – Podvečer v Dolnovankou. Od 16 h před
DPS hraje dechová hudba Dolnovanka. Při nepřízni počasí se akce nekoná.
Jedlová
8. 9. – čtvrtý ročník „Jedlovské muzikální tradice“. Vystupují Katapult a Jelen, následuje zábava
s Rytmikem Jedlová.
Litomyšl
7.–9. 9. – Litomyšlské dvorky
Různá místa v Litomyšli. V průběhu těchto tří
dnů ožijí některé dvory a dvorky v historickém jádru města Litomyšl.
11. 9., 20.00 h – Ondřej Smeykal: Výprava
Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl
Britský hráč na gongy B Love a Ondřej Smeykal,
český hráč na didgeridoo, pořádají další ročník hudebního putování Českem. Projekt Výprava spojuje genia loci kulturní krajiny a historické architektury, s akustickou hudbou a meditací. Piaristický
chrám Nalezení svatého Kříže v Litomyšli rozezní
kolekce obřích gongů (2,2 m!) za doprovodu australského didgeridoo.

13. 9., 18.30 h – beseda s MUDr. Janem Hnízdilem, Smetanův dům, Litomyšl. Příběhy obyčejného uzdravení – volné povídání o zdraví a nemocech lidí i celé společnosti s MUDr. Janem
Hnízdilem s prezentací nové knížky. Besedu
bude doprovázet hudební duo RichMek, vstupné:
250 Kč
14. 9., 20.00 h – Mydy Rabycad – koncert Music Club Kotelna, Litomyšl, vstupné: 210 Kč v předprodeji (IC Litomyšl a Paseka) a 260 Kč na místě
Lubná
22. 9. – 10. ročník Lubenské šťopičky, začátek
v 10.00 h u pálenice, odpolední program od 14.00
h na Skalce. Kromě ochutnávky destilátů můžete
zhlédnout vlastní technologii výroby, opět je pro
vás připraven bohatý kulturní program a soutěž
nejlepších destilátů o hodnotné ceny.
Oldřiš
2. 9. – Běh na Lucký vrch a zpět + pivní běh,
sportovní odpoledne pro všechny věkové kategorie od dětí po seniory. Sportovci jsou rozděleni do
kategorií dle věku. Začátek od 14.00 h za Orlovnou
v Oldřiši. Startovné 50 Kč, děti do 15 let zdarma,
kontakt pro přihlášení 608 816 693.
22. 9. – Drakiáda v Oldřiši na kopci za školou,
začátek ve 14.00 h
Svojanov
29.–30. 9. – Svatováclavské slavnosti na Svojanově, www.svojanov.cz
Sebranice
7. 9. – kurz – výroba postaviček z kukuřičného
šustí, Světnice č. p. 8, 15–19 h, vede Lenka Kmošková, přihlášení na tel. 604 590 474.
14. 9. – kurz – výroba ozdob ze slámy, Světnice
č. p. 8, 15–19 h, vede Dagmar Kuncová, přihlášení
na tel. 604 590 474
28. 9. – živý obraz u kolejí na Kněžství mezi
Sebranicemi a Lubnou. Téma obrazu: Slavnostní shromáždění občanů k příležitosti vypravení zvláštního vlaku do Prahy, kde v Obecním
domě bude podpořena myšlenka vyhlášení samostatnosti československého národa. Začátek
13.30 h. Přijďte se zúčastnit živého obrazu v dobovém oblečení. Pořádá SAN.
29. 9. – Den řemesel. Zahrada domu Sebranice
č. p. 8, 10–16 hodin, pečení chleba v peci, výroba
keramiky, mletí mouky a další řemesla k vyzkoušení. Vstupné dobrovolné. Pořádá SAN.
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Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
28. 9. – 28. 10.
Čekání na Václava
festival velkých malých divadel
Klicperovo divadlo
Unikátní příležitost vidět v řadě za sebou legendární divadelní soubory z Prahy, Uherského
Hradiště, Brna, Ostravy, Pardubic a dalších…
Cheb
8. 9. – Babí léto v Krajince
tradiční folkový festival
Jindřichův Hradec
22. 9. – Svatováclavské slavnosti
řemeslný jarmark, vinaři, hudební vystoupení – místo konání náměstí Míru
Kutná Hora
8. 9. – Vinobraní na Kačině, dožínky
Tradiční akce věnována regionálním produktům a vodě. Ochutnávka burčáku a vín z produkce vinařů z Moravy, Čech i ze zahraničí. Bohatý
kulturní program…
Litomyšl
28. 9. – 1. 10. – ArchiMyšl 2018
Program při příležitosti Světového dne architektury. Komentované prohlídky a projížďky, besedy nejen s architekty, výstavy, Městský swingový ples v teniskách…
Telč
7.–8. 9. – Den otevřených dveří památek
Telčské památky na náměstí Zachariáše
z Hradce se otevřou všem návštěvníkům. Přijďte
navštívit památky, poslechnout si koncerty, prohlédnout výstavy i expozice. Charitativní cyklojízda.
Třeboň
22. 9. – Jihočeský festival zdraví
celodenní kulturní, společenský i osvětový
program, letos na téma hlava, mozek, rozum
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.

Dny evropského
dědictví v Poličce
Využijte svátku všech památek – Dnů evropského dědictví (European Heritage Days – EHD)
k návštěvě toho, co nabízí město Polička a hrad
Svojanov. V letošním roce byly vyhlášeny dny
EHD v termínu 8.–16. 9.
Městské muzeum a galerie Polička ve dnech
8.–9. 9. nabízí: barokní radnice – vstup zdarma,
Centrum Bohuslava Martinů (CBM) – 50 % sleva
na vstupném, Rodná světnička Bohuslava Martinů – 25 % sleva na vstupném.
Ve dnech 15.–16. 9. prohlídka gotického opevnění města – vstup zdarma.
Mateřským, základním a středním školách bude
nabídnuta 11.–14. 9. prohlídka gotického opevnění města – vstup zdarma. Časy prohlídek: 9.00,
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hodin. Je nutné
se předem objednat.
Hrad Svojanov nabízí po oba víkendy zvýhodněné vstupné pro návštěvníky, a to prohlídku okruhů
A + B za cenu okruhu A.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města
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Program RC MaTami

•
•
•
•
•

Pravidelný prázdninový
program
• Klubík + Hlídáček: každé
pondělí 9.00–12.00 h. Přijďte
si s vašimi dětmi do Klubíku něco malého
vyrobit.
Drobínci s Lídou (0–1 rok): každé úterý 9.0012.00 h
Co-working: každou středu 12.30-15.30 h
Drobečci s Jitkou (1–2 roky): každý čtvrtek
9.00-12.00 h
Drobci s Lídou (2–3 roky): každý pátek 9.0012.00 h
Cvičení s Danou:
–– Pondělí: Power jóga – 19.00–20.00 h.
v MaTami
–– Úterý a čtvrtek: Metabolic training/HIIT/
TBA – ZŠ TGM zrcadlový sál 19.00–20.00 h.
–– Pátek: Jemná jóga 18.00–19.00 h. v MaTami
–– Neděle: Metabolic training/HIIT/TBA – od
18.00 h. v MaTami

Odborné poradny:
• Poradna psychomotorického vývoje (Mgr. Bc.
Iva Sedláčková): 1. 9. (sobota) 9.00–11.00 h
• Laktační poradna (Lenka Tulisová): 4. 9. (úterý) 17.00–18.00 h (pouze na objednání)
Rezervace na tel. čísle: 737 964 913, nejpozději
den před konáním poradny.
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová):
12. 9. (středa) 10.00–12.00 h
• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová):
13. 9. (čtvrtek) 10.00–12.00 h
• Pedagogická poradna (Mgr. Jana Bidmanová): (čtvrtek) 14.00–16.00 h – datum v jednání. Pro info sledujte webové stránky.
• Homeopatická poradna (Mgr. Dagmar Klusoňová): 14. 9. (pátek) 9.00–11.00 h
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková):
17. 9. (pondělí) 16.00–18.00 h
• Ekonomická poradna (Bc. Eva Pazderová,
DiS.): 27. 9. (čtvrtek) 9.00–11.00 h

Hlídáček
• samostatný (kapacita max. 6 dětí) každou
středu 8.00-12.00 h, cena: 45 Kč/dítě/hodina
• hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapacita max. 1 dítě), úterý, čtvrtek, pátek 9.0012.00 h, cena 45 Kč/dítě/hodina
• hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku.
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený
čas a prostor RC MaTami, např. ve vaší domácnosti a dle vaší potřeby (večer, ráno, kterýkoliv
den). Cena: 90 Kč/dítě/hod, 45 Kč/h za každého druhého sourozence
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.

Městská knihovna
středa 12. září – čítárna
knihovny od 17.30 h
Ve stínu císaře
Barbarossy
Přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Ve 2. pol. 12. stol. stál český stát na další ze
svých existenčních křižovatek. Tentokrát čelil
usilovné snaze velkého štaufského císaře Fridricha I. Jako mnohokrát předtím i potom i tuto
krizovou situaci naši předkové zvládli.
středa 26. září – čítárna knihovny od 17.30 h
Zlatá bula sicilská
Přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Existující a fungující stát potřebuje mezinárodní uznání. Toho lze dosáhnout diplomatickou obratností a umanutým hájením vlastních
zájmů. Král Přemysl Otakar I. šel tvrdě za svým
cílem.

Kurz rodičovských dovedností
pro pokročilé
kurz v délce 15 hodin, 5 x 3 hodiny
termíny: 24. 9., 1. 10., 15. 10., 22. 10., 12. 11. vždy
od 17.00 do 20.00 h
Kurz rodičovských dovedností pro pokročilé je
určen pro absolventy předešlých kurzů či pro ty,
kteří se vědomě věnují rozvoji svých rodičovských
kompetencí. Vhodný je i pro rodiče starších dětí.
Na pěti tříhodinových setkáních se zaměříme na
témata: motivace dětí – jak podporovat vnitřní
motivaci u dětí, attachment – rozvoj a posílení
vztahu, podpora dětí – lenoch nebo úzkostné dítě?,
sourozenecké vztahy, finanční gramotnost rodiče
a dítěte, růstové myšlení – jak nastavit mysl dítěte
tak, aby využívalo svůj potenciál, sebevědomí dítěte i rodiče, emoce v rodině a rozvoj emoční inteligence dítěte (a s ním rodiče), time-management
pro děti a rodiče
Budeme se spolu učit, dozvíte se teorii a naučíte
se to, co potřebujete, přenést do praxe.
Lektorka Mgr. Monika Čuhelová je psycholožka,
která dlouhodobě pracuje s rodinami, dětmi i dospělými, pěstouny i rodiči, jak v rámci své soukromé praxe, tak jako lektorka či školní psycholožka.
Přihlašovat se můžete na matami@matami.cz, maximální počet 6 účastníků.
cena celého kurzu: 800 Kč (os.), 1 000 Kč (pár)

Sebepoznávací kurz s arteterapií
8 setkání, 11. 9., 9. 10., 13. 11., 11. 12.,
15. 1., 12. 2., 12. 3., 9. 4.
18.00–19.30 h
Lektorka: Jmenuji se Jitka Macenauerová a jsem
učitelka na základní škole. Vždy jsem se zajímala o umění, ať výtvarné či hudební nebo taneční.
Tvořivé práce mi vždy přinášejí klid a útěchu ve
shonu všedních dní. Nyní jsem na rodičovské dovolené se třetím dítkem a vím, jaké různé pocity
maminky během těhotenství, porodu a prvních
let života děťátka pociťují. A že jich je. Občas je to
hodně náročné a maminky nemyslí na sebe. Studuji arteterapii, což je terapie výtvarným uměním.
Pro svoji absolventskou práci jsem si zvolila právě
arteterapii s maminkami na mateřské dovolené,
aby udělaly také něco pro sebe a měly možnost se
rozvíjet. Srdečně vás zvu na 8 arte-terapeutických
sezení, Jitka.
cena za kurz: 800 Kč
Přihlašovat se můžete na matami@matami.cz,
maximální počet 6 účastníků.

Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo FB.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné dopolední aktivity, přednášky,
Hrátky s angličtinou
50 Kč

(cena pro členy s permanentkou 35 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení
50 Kč

(pro členy s permanentkou 40 Kč)
• Jóga
70 Kč

(pro členy s permanentkou 60 Kč)
• Odborné poradny 
zdarma

Cvičení pro těhotné
První setkání proběhne 12. 9. v 17.00 h v RC MaTami, poté jednou týdně dle dohody.
Cvičení je určeno pro budoucí maminky od dokončeného 12. týdne těhotenství až do porodu a je
zaměřené na posílení a udržení psychické i fyzické
kondice. Maminky, nechte si v těhotenské průkazce lékařem potvrdit, že můžete navštěvovat cvičení
pro těhotné.
Povede: Mgr. Dana Matejsková, více informací
a rezervace na tel. čísle 732 343 877 nebo e-mailem
danamatejskova@seznam.cz.
cena: 50 Kč/lekce, první setkání je informativní – zdarma
Bazárek
prodej: 19. 9. (středa 9.00–17.00 h) a 20. 9. (čtvrtek 9.00–16.00 h)
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu. Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí. Opět se
můžete těšit na komisní prodej kojeneckého a dětského oblečení do velikosti 140 a obuvi na období
podzim/zima, oblečení pro těhotné a hraček.

Srpen 1968 v Poličce – výstava fotografií
Jaroslava Vorlíčka
Výročí 50 let od okupace připomíná v Městské
knihovně v Poličce neotřelá výstava fotografií
Jaroslava Vorlíčka. Výstava fotografií k vidění
ve vestibulu knihovny.

Porucha autistického spektra
– svépomocná skupina
20. 9. (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 h
Zveme rodiče dětí s PAS k nám do centra na pravidelné setkávání, sdílení zkušeností a rad. Tato
tzv. svépomocná skupina se schází jednou měsíčně.
Přijďte se podělit o své zkušenosti i vy.

Zářijový tematický koutek – Knižní humor
aneb Život s nadhledem
Léto končí, ale nesmutněte! Rozveselte se
u čtení. Tentokrát pro vás máme knihy plné humoru a satiry.

Potravinové alergie –
svépomocná skupina
26. 9. (středa) od 15.30 do 17.00 h
Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem
nás, že jsme se rozhodli vám nabídnout prostor pro
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sdílení zkušeností, receptů a rad. Tato tzv. svépomocná skupina se schází jednou měsíčně. Přijďte
se podělit o své zkušenosti i vy.

Členství 150 Kč/půl roku, 300 Kč/rok. Informace o členství získáte od lektorek aktivit.
„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV a dále PK, městem Poličkou a CBM“.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství
najdete na webových stránkách:
www.matami.cz
nebo FB: www.facebook.com/RCMaTami

Počítačový kurz
pro seniory
Pro seniory pořádáme výukový kurz se zaměřením na ovládání počítačů v každodenní praxi.
Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak i pro pokročilejší uživatele.
Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 27. 9. do
29. 11., vždy po 1 hodině v rozmezí od 8.00 do
12.00 h. 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 v DPS „Penzion“ nebo po telefonu.

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

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
Dýňobraní
Druhý ročník podzimní soutěže.
Tentokrát o nejchutnější koláč či jiný
moučník pečený z dýní.
Výherce obdrží sušičku na ovoce.
Dále si můžete vydlabat vlastní
dýni (možnost zakoupení na místě),
ukázka vyřezávání dýní, medové
dobroty, výroba podzimní dekorace.
Pochlubit se můžete i se svými
výpěstky ze zahrady (dýně, jablka,
hrušky a další…). Výpěstky přinášejte v pátek 21. 9. do 17.00 hodin.
termín: sobota 22. 9.
čas:
13.30–14.00 h. – příjem koláčů do
soutěže
13.45–14.45 h. – ochutnávka a hodnocení
13.30–16.00 h. – dlabání a výroba
podzimní dekorace
místo:
SVČ Mozaika
cena:
50 Kč/koláč
přihlášky: akce je bez přihlášek
info:
SVČ Mozaika Polička, telefon:
461 725 352, 736 761 281

Umění pro zdraví. Vytvořená díla
poslouží k zpříjemnění pobytu
pacientů v poličské nemocnici.
termín: sobota 13. 10.
čas:
10.00–17.00 hod.
místo:
SVČ Mozaika
cena:
60 Kč, občerstvení zajištěno
přihlášky: do 11. 10.
info:
SVČ Mozaika Polička, Alena
Hejduková, telefon: 461 725 352,
736 761 281
Informace o zájmových kroužcích:
Do všech zájmových kroužků Střediska
volného času Mozaika Polička se můžete přihlásit na www.mozaika-policka.cz.
Výběrové nábory:
• Kopaná – mladší přípravka
• Kopaná – starší přípravka
• Kopaná – přípravka „školička“
Nábor od září 2018 proběhne každé úterý
a čtvrtek od 16.30 hodin na stadionu SK Masokombinát Polička. Začínáme první úterý
v září.
• 1. FBC Polička – mladší žáci. Začínáme
3. 9., hala Na Lukách.
• Karate
Tréninky pro ty, co už chodili, začínají od
5. 9.

Malování srdcem
Akce v rámci projektu I děti mohou
pomáhat, příspěvek od Nadace

Galerie Kabinet Chaos ve Stříteži 68
Chaos Box – Lenka Jirková – Osteniště
1. září v 18 h
vás srdečně zveme na výstavu MgA. Lenky Jirkové,
které představí své malby. Lenka se obrací ke svému
nitru, prolamuje se do nevědomí její duše a skrze ni
do hlubokých vrstev lidského kolektivního nevědomí, které vědomě zpracovává a nechává se jím inspirovat. To, co Lenka dělá, by se dalo nazvat současnou
spirituální malbou. Její díla vykazují podobnosti
např. s malbami peruánských šamanů, či křesťanské ikonografie. Ve svých výzkumech se nevyhýbá
temnotě a děsu, tomu, čemu se normálně snažíme
vyhnout nebo potlačit a vytěsnit.
V posledních letech je o Lenčinu tvorbu zájem
v kruzích transpersonálních výzkumníků vědomí,
lékařů, psychologů a psychoterapeutů. Vystavovala
v rámci transpersonální konference v Praze, která se
již několik let pořádá v rámci setkání následovníků,
vědců a studentů v čele s prof. Stanislavem Grofem,
který je v tomto oboru průkopníkem. Její tvorba
funguje jako účinný prostředek sebereflexe, objevný
proces zhmotňování určitého životního úseku, tématu, aktuální kapitola prožitku, odpověď, zrcadlo,
práce na nekončícím cyklu „Mapování nevědomí“.
Jejími slovy: „Čím více mapuji, tím dále se území
rozléhá. Cesta od osobního ke kolektivnímu. Tvorba
jako jeden z hlavních pilířů života.“ Do programu
Galerie Kabinet Chaos náleží pro svůj nezastřený zájmem o výzkum spirituality a lidské, potažmo vlastní duše jako nedílné součásti přírody Universa.
Lenka Jirková * 25. 12. 1981 v Náchodě. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Olomouci a Akademii
výtvarných umění v Praze u Veroniky Bromové
a Anny Daučíkové 2008–2012, diplomovala po dvou
letech v atelieru Jiřího Příhody v zastoupení Kateřiny Vincourové, AVU absolvovala v roce 2014. Absolvovala studijní stáže na universitách v Itálii a Jeruzalému. Věnuje se fotografii, videoartu, objektu,
performance a malbě. Společně vystupovala s Majou
Roztočilovou v performanční skupině Pro foro inter-

Abonentní
cyklus KPH
Předplatitelská skupina Kruhu přátel hudby při
Tylově domě má po divadelním abonentním cyklu
nejdelší tradici v našem divadle.
Patříme do celorepublikového společenství Kruhů přátel hudby, jejichž programem je propagace
kvalitní komorní hudby ve špičkové interpretaci
pod patronací Nadace Českého hudebního fondu.
Poličský Kruh přátel hudby nabízí pro nadcházející sezónu opět 5 koncertů.
Vedle renomovaných mistrů vybíráme z prestižní Listiny mladých umělců, kterou každoročně
doplňuje Nadace ČHF o nové talenty, jejichž kvality jsou prověřeny ve významných mezinárodních
interpretačních soutěžích.
9. 10. – Zemlinsky Quartet
František Souček (housle), Petr Střížek (housle),
Petr Holman (viola), Vladimír Foltin (violoncello)
6. 11. – České Trio
Dana Vlachová (housle), Miroslav Petráš (violoncello), Milan Langer (klavír)
4. 12. – Musica Bellissima
Eva Čierna-Tornová (cembalo), Lucie Lukášová-Pelíšková (příčná flétna), Miloslav Študent (loutna, arciloutna, barokní kytara)
12. 2. 2019 – Kalabis Quintet
dechové kvinteto ve složení: Zuzana Bandúrová,
Jarmila Vávrová, Anna Sysová, Denisa Beňovská,
Adéla Triebeneklová
12. 3. 2019 – Daniel Klánský & Lukáš Klánský
Daniel Klánský (baryton), Lukáš Klánský (klavír)
Stávajícím i novým členům KPH sdělujeme,
že abonentní vstupenky se vyměňují od 3. 9. do
13. 9. v kanceláři Tylova domu v Poličce. Cena abonentní vstupenky je 450 Kč, senioři 350 Kč.
Příjemné zážitky na koncertech Kruhu přátel
hudby vám přeje Tylův dům.

no (Pro vnitřní potřebu), zúčastnily se několika festivalů. Vystavovala samostatně i na řadě skupinových
výstav. Více na www.lenkajirkova.cz.
Najdete nás na adrese Střítež 68, Polička, 572 01,
4 km směrem od Poličky na Sebranice a Litomyšl.
Přijďte k nám strávit inspirativní chvíle s uměním
a umělci v krásném přírodním prostředí, kde si vaše
děti mohou hrát a vy můžete rozjímat a bavit se.
Vstupné dobrovolné
Aktuální informace na: www.artmap.cz,
Facebooku: Galerie Kabinet Chaos nebo na našem
webu www.planeta-chaos.cz
Ve stejný den, 1. 9. v 15 hod se koná také výstava
v kulturáku Archa v Lubné. Vystavující umělkyní
bude M.A. Markéta Othová. Návštěvníci vernisáže Markéty Othové se budou v 17 hod přesouvat na
usedlost Chaos, na výstavu MgA. Lenky Jirkové.
Poprvé se tyto dvě kulturní alternativní organizace
snaží svůj program zkoordinovat.
Na setkání s vámi na obou akcích se těší za Spolek
Planeta Chaos z. s., jeho předsedkyně M.A. Veronika
Šrek Bromová a umělkyně Lenka Jirková a PŘEZPOLNÍ z. s. (Přijďte si nechat od Lenky vyložit
karty).

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

Podzimní ozvěny
jazzového festivalu
Jazzový festival v Poličce, jehož 22. ročník proběhl v dubnu, si za dobu své existence získal vysoké renomé mezi hudebníky i posluchači a nepochybně patří k tomu nejlepšímu z kulturní nabídky
regionu. Podzimní ozvěnou festivalu, na kterou
všechny příznivce dobré hudby zveme, bude vystoupení nizozemského jazzmana Ilji Reijngouda
a českého big bandu Cotatcha Orchestra.
Ilja Reijngoud – nizozemský trombonista,
skladatel, dirigent a pedagog je uznávaným hudebníkem mezinárodního formátu. Má za sebou
8 vlastních alb, na desítkách dalších účinkoval
jako hostující sólista nebo dirigent. Je držitelem
významných hudebních ocenění, vyučuje hru na
trombón na konzervatořích v Rotterdamu, Amsterodamu, Haagu a Utrechtu. Je členem holandského jazzového orchestru, Big Bandu Cubop City
a mnoha dalších významných nizozemských uskupení.
Cotatcha Orchestra je šestnáctičlenný big band
sdružující dvě generace předních jazzových muzikantů. Většina členů je spjata s brněnskou Katedrou jazzové interpretace JAMU. Zastoupeni jsou
zde nejen její studenti, absolventi, ale i vyučující.
Kapela se ve svém repertoáru zaměřuje na skladby zahraničních autorů i kompozice současných
českých big bandových skladatelů. Charakteristickým rysem big bandu je kvalitní repertoár,
svébytný zvuk a zejména vysoká a osobitá úroveň
interpretace.
Koncert se uskuteční ve čtvrtek 18. 10. od
20.00 hodin ve velkém sále Tylova domu.
Jaroslav Mareš
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Program Mime Fest Polička 18.–22. 9.
Motto: „Don’t worry be mime!“
Program
úterý 18. 9.
20.00 h – La Mecànica/Théâtre du mouvement
(SP/FR): Zase jedna prchavá hodina_Yet
Another Fleeting Hour
Tylův dům, vstupné: 160/120 Kč
Představení o „jedné prchavé hodině“ vypráví
o absurditě, ve které žijeme, a o prchavých okamžicích, ve kterých se ten život odehrává. Tři postavy
v oblecích, jako by vypadly z němého filmu, se objevují na jevišti a předvádí virtuózní fyzické akce,
akrobacii a všemožné pohybové hry. I zvuky a nesmyslná slova doplňují celkové dění, které je někdy
chaosem, a někdy velmi přesně vyskládaným řádem z kostek, papírů a lidských těl.
Vše završuje v podstatě Monty Pythonovské finále, kdy úsilí a dovednosti, se kterými umělci neustále fascinují diváky a přetvářejí jeviště, nakonec
vyústí v tragikomickou vyčerpanost, kdy jsou hrdinové ztracení a pohlcení papírovým šílenstvím
a dusnem na jevišti.
režie: Claire Heggen
asistentka režie: Joana Castell
hudba: Georges Aperghis
kostýmy: Jean-Jacques Delmotte
hrají: Pau Bachero, Albert Mèlich, Alejandro
Navarro
středa 19. 9.
9.30 a 11.00 h – Mime Prague:
Peprbój_Paperboy
(představení pro mateřinky), Divadelní klub, Polička, vstupné: 50 Kč
V dětské představivosti ožívá i tak obyčejný každodenní předmět, jakým je kus papíru. V našem
představení ji rozjitří malý vypravěč s velkou papírovou rolí. Zatímco zkoumá tento čistý, tvarovatelný materiál, objevuje příběhy, které papír vypráví.
Vstoupí do jeho světa a tam se potká s maličkým
chlapcem, který se stane jeho průvodcem v papírovém světě. Společně se pustí do jeho objevování, aby
brzy zjistili, že může skrývat i napětí a nebezpečí.
Nonverbální pohádka s minimalistickou scénou
pracuje s diváckou představivostí. V představení Pejprbój se pod rukama zkušeného loutkáře
a mima Radima Vizváryho papír mění na fantastické výjevy z pohádkového světa a svou otevřenou
hereckou expresí do děje zve i dětské obecenstvo.
koncept, režie a hraje: Radim Vizváry
kostýmní výtvarnice: Petra Vlachynská
hudba: Matouš Hekela
light – design: David Prokopič, Karel Šimek
produkce: Ilona Hájková
19.30 h – Mimoart Company (FIN): Body Notes
Tylův dům, vstupné: 150/120 Kč
Skupina Mimoart přijíždí do Česka se svým debutovým představením, které nastartovalo novou
vlnu finského profesionálního tance a pohybového
divadla. Body Notes propojuje nejrůznější techniky
a žánry, aby vytvořilo celek, který je zároveň nádherný a poetický, ale stejně tak groteskní a humorný.
Mimus, tanec, klaunérie, to vše se propojuje a vytváří jedinečný jazyk, skrze který umělci zdůrazňují
význam přítomného okamžiku – tu nejdůležitější
chvíli v životě, která se odehrává tady a teď. Body
Notes je vlastně komunikačním kanálem mezi různými uměními a ukazuje, nakolik je důležitá spolupráce, jak na jevišti, tak v našich běžných životech.
Nakonec, nikdo nemůže existovat bez těch druhých.
koncept, režie a choreografie: Mimosa Lindahl
hrají: Saska Pulkkinen, Miro Lopperi, Sergio
Castrillón, Marko Pekarinen, Mikael Kuosmanen,
Jaakko Autio, Viljami Lehtonen, Ilmari Karhu, Arto-Oskar Reunanen

Lesní erotická němohra.
Láska hory přenáší, ale vášeň dělá z lidí… co?
Řekněte sami. A vězte, že kdo nechce vzplanout,
nesmí do lesa.
V Borůvčí je lechtivá komedie plná lesních plodů a roztoužených zvířátek. Je nazkoušena podle
hry slavné herečky a spisovatelky Isabelly Andreini La Mirtilla (1588), první dochované pastorály
z pera ženské autorky. A kdo by mohl být lepší pro
nazkoušení hry z této doby, než praví milovníci baroka – Geisslers Hofcomoedianten? Říká se o nich,
že jsou grandiózní, energičtí, smyslní, svůdní, empatičtí, rytmičtí, hraví a strhující. Především jsou
však komediální. Přijďte se přesvědčit na vlastní
kůži, ale pozor – ostych nechte doma.
režie: Petr Hašek
dramaturgie: Helena Kebrtová
rešerše a dramaturgická spolupráce: Kateřina
Bohadlová
scénografie: Jitka Nejedlá
hudba: David Hlaváč
pohybová spolupráce a choreografie: Martin
Talaga
hrají: Eva Burešová, Claudia Eftimiadisová, Aleš
Pospíšil, Bartoloměj Veselý, Petr Šmíd
upozornění: Představení je vhodné od 15 let.
jednotné vstupné na obě večerní představení:
250/200 Kč
čtvrtek 20. 9.
10.00 h – Kolektyw LŁ (PL): Spektrum
(představení pro základní školy), Tylův dům,
vstupné: 60 Kč
Umělci ze skupiny Kolektyw LŁ vám přijeli
ukázat celé spektrum možností, jak si hrát s cirkusovými rekvizitami. Žonglování v nejrůznějších
podobách, v sólových i skupinových výstupech,
vám zaručí, že se nebudete nudit ani vteřinu. Ale
pozor – nespatříte jen klasické žonglování. Budete
vtaženi do reje obrazů – vizuálních vibrací plných
harmonie. Do světa vytvořeného člověkem a věcmi,
které se začnou chovat jako živé. Uvidíte „spektrum“
linií, tvarů a pohybů. A na konci budete vnímat jinak celý svět.
autoři a účinkují: Artur Perskawiec, Daniel Chlibiuk, Jakub Szwed, Mateusz Kownacki
umělecká spolupráce: Grzegorz Kondrasiuk, Johan Swartvagher
scénografie: Daniel Chlibiuk
supervize: Marek Żmuda
19.30 h – Radim Vizváry (CZ): VIP, Tylův dům,
vstupné: 200/150 Kč
iluzionistická pantomima
Snad každý toužíme být v životě velmi důležitou
osobou. Občas si tak můžeme i připadat nebo jí dokonce být, cítíme se šťastní a spokojení, avšak jen do
té doby, než nás doběhne samota.
Celovečerní tragikomická pantomima Radima Vizváryho v podobě uceleného příběhu, ve kterém chce

21.00 h – Geisslers Hofcomoedianten (CZ):
V borůvčí_ In a Bilberry
Divadelní klub, vstupné: 120/100 Kč
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tvůrce překročit hranice žánru a nabídnout originální formu moderní pantomimy jak ve vnímání jejich
principů a techniky, tak i dramaturgie a vizuálního
ztvárnění.
koncept, režie a hraje: Radim Vizváry
hudba: Ivo Sedláček
výprava: Petra Vlachynská
kouzla: Ondřej Pšenička, Jiří Marek, DamianOdess-Gillett
light-design: Karel Šimek
produkce: Ilona Hájková
21.00 h – Goršek (SK/CZ), Divadelní klub, vstupné: 120 / 100 Kč
„Když na Goršek přijde čerňava“
Dovedete si představit, jaké to je, být rok zavřený
v jedné místnosti s jedním člověkem? A co dva roky?
Nebo deset let? Ještě přidáme! Co sto? A co věčnost?
A co když je tím člověkem váš bratr?
Autorské představení Šimona Plisky a Andreje
Lygy vypráví legendu o dvou bratrech z mýtické Goršecké náhorní plošiny. Jde o představení pro dva herce a dvě masky, které rozehrává na prostoru jedné
místnosti tragikomedii plnou lásky a nenávisti, krutosti a přátelství, především však ponorkové nemoci.
Absurdita i smysl života, o tom goršečtí bratři vědí
své. A brzy budete i vy.
Autorské představení studentů katedry nonverbálního divadla HAMU.
režie a hudba: William Valerián
masky: Rufina Bazlová, Viktorie Drdová
spervize: Roman Horák
hrají: Šimon Pliska, Andrej Lyga
vstupné na obě večerní představení: 270/220 Kč
pátek 21. 9.
11.00 h – Losers Cirque Company (CZ):
Kolaps_Collapse
(představení pro střední školy), Tylův dům, vstupné: 100 Kč
16.00 h – Milan Sládek (SK):
Křížová cesta_ Stations of the Cross
kostel sv. Michala, vstupné: 120/100 Kč
Milan Sládek je jedním z nejslavnějších československých i světových mimů, který se ovšem po své
emigraci v roce 1968 doma objevuje jen zřídka. Vystoupení v Poličce je proto jedinečnou šancí vidět
tohoto mistra v jedné z jeho nejintimnějších inscenací – Křížové cestě – v níž vyobrazuje čtrnáct posledních zastavení Ježíše Krista.
Náročné téma a jeho netradiční zpracování slibují divákům silný kulturní i duchovní zážitek, který
podtrhuje místo konání – kostel sv. Michala. Sládkova sugestivní pantomima v sobě mísí evropské kořeny s prastarými pohybovými uměními jihovýchodní
Asie. Nenechte si proto ujít tuto unikátní šanci.
19.00 h – Losers Cirque Company (CZ):
Kolaps_Collapse
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Tylův dům, vstupné: 300/250 Kč
Kolaps, součást všech životů, každodenní zkušenost, která ničí, bortí a drtí. Kolaps, který buduje,
zoceluje, utužuje nebo se jen rutinně vrací, aniž bychom si všimli a uvědomovali si jeho přítomnost. Bez
kolapsu nelze posouvat své možnosti, nelze jít vpřed,
nelze překročit svůj stín. Zajímá nás podstata kolapsu, to, co dělá s jedincem, a co naopak s celou společností. Otočí se společnost ke kolabujícímu zády?
Využije společnost kolapsu jedince nebo nabídne
pomocnou ruku?
režie: Tomsa Legierski
choreografie: Matyáš Ramba
výprava: Petr Horníček, Štěpán Kuklík, Amar
Mulabegovič
animace: Amar Mulabegovič, Jan Šíma – Hyperbinary
light design: Amar Mulabegovič, Michael Bláha
kostýmy: Lucie Červíková
hudba: Vladimír Mikláš, Josefina Žampová
účinkují: Petr Horníček, Lukáš Macháček, Matyáš Ramba, Vítězslav Ramba, Jana Telcová, Kristýna
Stránská, Martina Illichová, Nikol Kopáčová, Ondřej Sochůrek, Jiří Bělka, Josefina Žampová, Vladimír Mikláš
21.00 h – Mime Open Stage (International)
Divadelní klub, vstupné: 80 Kč
Nevšední večer od nadějných mladých mimů
a klaunů vám představí odvážlivce, profesionály
i adepty oboru, kteří se zúčastní workshopů a během
samotného MIME FESTu vytvoří nové a obohatí své
staré výstupy a čísla. Každopádně neváhejte a přijďte podpořit mladou generaci – uvidíte výstupy nejen
z Česka, ale i našich přátel a kolegů z řady zemí Evropy a světa. Jejich originalita a energie často předčí
i zkušené profesionály, takže se můžete opravdu těšit.
koncept: MIME FEST 2018
účinkují: ti nejodvážnější
vstupné na obě večerní představení: 350/300 Kč
sobota 22. 9.
15.00 h – Václav Strasser (CZ): Duhové bubliny

(rodinné představení), Divadelní klub, vstupné:
60 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. Nádherné
představení nejen pro děti – nechat se unést kouzly
svědčí každému věku.
19.30 h – Mime Evening
(slavnostní finále festivalu), Tylův dům, vstupné:
220/190 Kč
Slavnostní setkání a prezentace tvorby předních
mimů a performerů z jednotlivých zemí, zastoupených na festivalu. Program nabízí to nejlepší z jejich
tvorby ve formě krátkých výstupů.
22.30 h – Mime Prague (CZ): Polička is Burning!
(excentrická show), Divadelní klub, vstupné:
100/80 Kč
Bláznivá a excentrická show na motivy slavných
dance battles v Harlemu 80. let – rozproudí afterparty festivalu a nabije energií diváky a všechny
účastníky MIME FESTu. Taneční performance motivuje osvobodit mysl, tělo, orientaci, přesvědčení
a názory. A nakonec sbližuje v tom, že každý může
projevit, jaký doopravdy je i to, jak se chce bavit. Polička se každopádně chce bavit pantomimou a za to
díky. Závěrečná party začíná – Polička is Burning!
režie: Jindřiška Křivánková
performeři: Iris Kritsteková, Radim Vizváry
a další?
dj: Bára Kodymová
vstupné na obě večerní představení: 300/250 Kč
Permanentka
na
všechna
představení:
999 Kč/799 Kč (plná cena/snížená cena)
Zájemci o školní představení, pište na mimefest@
gmail.com nebo volejte na tel. číslo 731 462 824 (Petra Jílková). Předprodej vstupenek: IC Polička, dále
na místě 30 minut před začátkem představení.

Mime Fest 2018
Mezinárodní festival pantomimy se koná od 18. do 22. 9. v Poličce.
7. ročník tradičního festivalu
divákům představí pantomimu
21. století a příbuzné divadelní
styly, které ji v současnosti ovlivňují. Například nový
cirkus, tanec nebo loutkové divadlo. Návštěvníci
mohou vidět soubory z Francie, Španělska nebo Finska. Přijede také legendární osobnost pantomimy,
slovenský mim Milan Sládek. 16 vystoupení doplní
rodinná představení a 4 workshopy.
Senzací letošního ročníku je představení v koprodukci legendárního francouzského Théâtre du mouvement a španělského divadla La Mecànica, které zahájí festival v úterý 18. 9. Jedná se o českou premiéru.
Domácí soubor Losers Cirque Company nabídne
představení Kolaps. Zajímavostí bude mladý soubor
Mimo Art Company z Helsinek, který nastartoval
novou vlnu současné profesionální pantomimy ve
Finsku.
Speciálním hostem festivalu bude Milan Sládek,
světoznámý slovenský mim a režisér, který zahraje představení Křížová cesta. Festival chce poctít Mistrovy 80. narozeniny a jeho mimořádný přínos pro
pantomimu ve světě.
Souhru pantomimy s jinými žánry názorně předvede domácí soubor Geisllers Hofcomoedianten
s erotickou němohrou V borůvčí a také Radim Vizváry se svým nejnovějším představením VIP, ve kterém
nabízí originální formu moderní pantomimy propojenou s iluzionismem. Radim Vizváry zahraje i pro

nejmenší diváky, pantomimu s principy loutkového
divadla Pejprbój.
Součástí programu jsou i představení pro studenty
středních škol a rodiny s dětmi. Pro ně zahraje například polský soubor Kolektyw žonglérskou show,
Václav Štrasser předvede bublinovou show. Prostor
pravidelně dostává i mladá generace, která zákonitě ovlivňuje vývoj a tvorbu současné pantomimy. Jí
jsou věnovány dva večery. V programu Mime Open
Stage se představí čerství absolventi nebo začínající
profesionálové různých národností.
Součástí festivalu Mime Fest je také edukativní
program – letos nabízí čtyři workshopy. O své dovednosti se podělí například Pau Bachero, výrazná
osobnost španělského divadla nebo klaun z Cirque
de Soleil Pablo Gomiz.
Nebude chybět ani tradiční Mime Evening – slavnostní setkání a prezentace předních umělců z jednotlivých zemí zastoupených na festivalu. V jediném
večeru představí to nejlepší ze své tvorby ve formě
krátkých výstupů.

Aby nebyl
nikdo sám
Letní čas i přes někdy úmorné teplo nám rychle
ubíhá. Úkoly, které před námi stály v měsíci červenci
a srpnu byly bezezbytku naplněny. Nutno připomenout konání 5. celostátních sportovních her v Praze,
kde se zúčastnili tři naši zástupci – manželé Vaňkovi
a pan Stříteský. Důstojně reprezentovali organizaci
a přivezli z Prahy 2 medaile, stříbrnou a bronzovou.
Skončila doba dovolených a důchodcovských povinností vůči dětem a vnoučatům o prázdninách,
dopřejme si proto chvíli oddechu. Již nyní se zabýváme přípravou programu pro rok 2019, žádáme proto
naše členy, aby své potřeby a náměty předali kulturní a sportovní komisi nebo vlaštovkám a výboru, aby
mohly být zpracovány a vybrány do plánu činnosti
na rok 2019.
Co nás čeká v nejbližší době? Již 1. září se uskuteční zájezd na letecký den v Chrudimi. Odjez od zastávky autobusu u Stratílka v 8 hodin, vedoucí V. Fialová.
Ve čtvrtek 6. září je další zájezd do Žďáru nad Sázavou, kde je zajištěno několik zajímavých prohlídek.
Odjezd v 8 hodin ze zastávky u Stratílka, organizuje
Věra Fialová. V úterý 18. září se sejdeme na kolech
u mlýna v 10 hodin a vyjedeme směr Korouhev, Kateřinky a dál k Lačnovu, kde bude společná zábava.
Je možné použít vlastní dopravu nebo autobus, odjezd z Poličky ve 12.45 nebo 13.45 hodin, návrat rovněž autobusem. Ve čtvrtek 27. září sraz v 6.30 hodin
na zastávce u Stratílka a jedeme na výlet – Kuks Jaroměř, Josefov aj. Organizuje Vaněk V., zájezd je obsazen. Ve středu 19. září se koná v restauraci U Mrštíků v 9 hodin sraz členů přihlášených na pobytový
zájezd do Chlumu u Třeboně. Budou projednány organizační záležitosti, úhrada zájezdu. Žádáme proto
přihlášené členy, aby se dostavili včas na tuto schůzku. V případě neúčasti je možné se z vážných důvodů
domluvit s paní Korábovou na jiném termínu úhrady.
Dne 25. září zajištuje naše organizace, Senioři MO
Polička, výjezdní zasedání organizací Pardubického
kraje. Půjde o seznámení s naším regionem, návštěvu některých kulturních zařízení, společné setkání
vedení našeho města a krajské organizace Seniorů.
I nadále pokračuje petiční akce na podporu osvobození seniorů nad 65 let od televizních a rozhlasových poplatků. Kdo z občanů má zájem o podporu
této akce, ať se přihlásí u předsedy MO SČR Polička
J. Korába. Rovněž na měsíc říjen je připraven bohatý
program, počítáme s velkou účastí členů. Přejeme
všem seniorům hodně zdraví a životní pohody.
J. Koráb, SČR MO Polička

Mime Fest je od roku 2015 držitelem prestižního ocenění nejlepších evropských festivalů značky EFFE. Pořadateli festivalu jsou Mime Prague
z.s. a Pontopolis z.s. Uměleckým šéfem a dramaturgem programu je přední český mim Radim Vizváry,
držitel ceny Thálie za rok 2016.
Festival finančně podporují Ministerstvo kultury,
město Polička, Visegrad Fund a Pardubický kraj.
Více informací na: www.mimefest.cz

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Kurzy a kroužky v TD

Bufo Alvarius
Film Bufo Alvarius: The
Underground Secret se bude
promítat na autorské produkci
ve středu 26. září v 19 hodin v Divadelním klubu
v Poličce. Po filmu bude následovat diskuze, které se zúčastní režisér a scénárista Filip Záruba, klinický
psycholog a šaman a odborný poradce filmu Ondřej Bahník.
Film je radikálním svědectvím o nejsilnějším
známém přírodním psychedeliku, tryptaminu
5-MeO-DMT a žábě Bufo Alvarius ze sonorské
pouště. Film je koncipován jako strhující audio-

-vizuální dobrodružství, které umocňují originální zážitkové animace inspirované touto mimořádnou látkou. Fascinující výpovědi skupiny
psychonautů, kteří se za zkušeností s Bufo Alvarius vydali na cestu do Jižní Ameriky, dokreslují
osobní příběhy nestora transpersonální psychologie Stanislava Grofa a novodobého šamana
Octavio Rettiga, který ceremoniální kontakt
s uvedenou substancí zprostředkoval tisícům
dobrovolníků z celého světa. Mnohým změnila
život. Původní záměr tvůrců natočit dokumentární reportáž vygradoval do intenzivní filmové
meditace o povaze vědomí a bytí. Hudba: Maok
a Jose Antonio Jansasoy. Vstupné 130 Kč.
Bufo alvarius je latinský název žáby – ropuchy
coloradské, která žije převážně v Mexiku. Odebírá se z ní jed, který má psychedelické účinky.
Žáby Bufo alvarius se při získávání této substance pouze odchytí, látka se extrahuje z jejich žláz
a žába je pak vrácena do volné přírody.
V magazínu HN Ego z 20. 4. 2018 jste si mohli
přečíst zajímavý článek (a na webu stále můžete)
„Z čeho nás vyléčí žába úsvitu? Vědci zkoumají využití jedu ropuchy coloradské umožňující
mystické zážitky a ‚kvantový skok‘ do vesmíru.“
Jsme rádi, že se nám podařilo domluvit promítání filmu, o kterém se hodně mluví – nebylo to
jednoduché. Všechny srdečně zveme.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

Poděkování
Ve chvílích, kdy jsme věděli i cítili, že se naše
milovaná manželka, maminka a babička chystá
k tichému odchodu, potřebovali jsme velmi silnou odbornou a psychickou pomoc. Veškeré péče,
hlavně v lidské rovině, se nám plně dostalo od
Charity města Poličky i od obvodního lékaře Jaroslava Grodla.
Patří jim velký dík, nejen za vynikající vstřícnost a profesionalitu, ale především za to, že dali
naší mamince možnost odejít v tichosti domova
za přítomnosti svých nejbližších. S úctou a obrovským poděkováním – rodina zemřelé Ludmily Kučerové ze Svaté Kateřiny.
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Tylův dům v Poličce otevírá od října pro nový
školní rok 2018/2019 tyto jazykové kurzy a zájmové kroužky
Jazykové kurzy:
• Německý jazyk: lektorka: Mgr. Petra Vinařová, vyučovací den a hodina bude upřesněna,
začátek od října
• Francouzský jazyk: lektorka: Mgr. Lenka Machová, vyučovací den a hodina bude upřesněna, začátek od října
• Italský jazyk: lektorka: PharmDr. Danuše Horáčková, vyučovací den a hodina bude upřesněna, začátek od října
• Ruský jazyk: lektorka: Mgr. Romana Jelínková, vyučovací den a hodina bude upřesněna,
začátek od října
• Anglický jazyk: lektorka: Mgr. Veronika Šimonová
• začátečníci – pondělí – hodina bude upřesněna, začátek od října
• mírně pokročilí – pondělí – hodina bude
upřesněna, začátek od října
• středně pokročilí – čtvrtek – hodina bude
upřesněna, začátek od října
• pokročilí se zaměřením na konverzaci –
čtvrtek – hodina bude upřesněna, začátek
od 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
• výuku od 2 účastníků
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 bude probíhat od října 2018 do dubna 2019 v odpoledních/večerních hodinách.
Zájmové kroužky:
• Jóga – od 16 let pro začátečníky i pokročilé,
lektorka: Jana Divoká, pondělí 17.30–19.00 h,
začátek 1. října, 15 lekcí á 1,5 hodině/900 Kč/
podzimní kurz – do ledna 2019

• Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci – 1,5
až 2,5 let – dopolední cvičení, lektorka:
MgA. Hana Malíková, den bude upřesněn –
9.00–10.00 h, začátek – říjen, 15 lekcí á 1 hodina/600 Kč/podzimní kurz – do ledna 2019
• Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí – 2,5
až 3 roky – dopolední cvičení, lektorka:
MgA. Hana Malíková, den bude upřesněn 10.00–11.00 h, začátek – říjen, 15 lekcí
á 1 hodina/600 Kč/podzimní kurz – do ledna 2019. Cvičení rodičů s dětmi je zaměřeno
na pohybové hry, říkadla a písničky, obsahuje
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 h, začátek 2. října, 15 lekcí á 1 hodina/600 Kč/podzimní kurz – do ledna 2019,
středa 17.30–18.30 h, začátek 3. října, 15 lekcí
á 1 hodina/600 Kč/podzimní kurz – do ledna 2019. Kroužek je určen dívkám a ženám,
které budou využíváním různých stylů posilovat celé tělo.
• Zdravotní cvičení pro každého – pro ženy
i muže – od 16 let, lektorka: Jana Suchá, středa 18.45–19.45 h, začátek 3. října, 15 lekcí
á 1 hodina/600 Kč/podzimní kurz – do ledna 2019. 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.
Podmínky pro přihlášení do jazykových kurzů
a zájmových kroužků:
Přihláška – platbou nevratné zálohy 200 Kč
v hotovosti v Tylově domě od 3. do 13. září
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.

Klub zdraví zve na zářijové setkání
Ono se řekne „brokolice“, kdekdo ji už zná, ale
tato zelenina, která je košťálovinou stejně jako
kapusta, zelí, květák či řepka nebo hořčice, může
mít opravdu velké účinky pro váš život – nejen
jako třeba ve filmu Univerzální uklízečka, kdy
pouhé vyřčení jejího jména doslova odstranilo
problematické spolužáky vnuka hlavní postavy
v podání Maggie Smith. Brokolice toho dokáže
skutečně mnohem víc a umí také mnohem lépe
obohatit váš jídelníček již v syrovém stavu.
Zveme všechny, koho tato i cenově snadno
dostupná zelenina zaujala v regálech místních
obchodů, na přednášku Čestmíra Šťovíčka „Brokolice – zelené nic?“, která se bude konat dne
12. září od 18.00 hodin v horní místnosti SVČ
Mozaika. Určitě vás zaujmou informace i ochutnávka s recepty. Ne nadarmo mají košťáloviny už
ve jménu naznačenu svoji vynikající schopnost
vymést z těla námi nastřádané špatné nánosy…
Také ti z vás, kteří se přihlásili na výlet do centra Eden, který je naplánován na neděli 16. 9., se
mohou ještě domluvit na odjezdu a dalších detailech přímo v Klubu zdraví.
A na závěr trochu moudra z dávných časů od
Publia Ovidia Nasona, římského básníka: „Za-
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držte, ó smrtelníci, loupíte živá těla pro tak bezbožné jídlo! A přitom je zde pro vás zrno a jablka,
která vlastní vahou spadnou z ohnuté větve, jsou
zde plody vína dmoucí se na vinné révě, chutné
byliny a zelenina, které lze povařit, mléko a med.
Země je šlechetná, nabízí veškerou výživu, které je vám třeba pro vaše stoly. Jídlo nevyžaduje
žádné krveprolití a žádnou porážku.“
Těšíme se na vás a doufáme, že i první měsíc
po prázdninách nabídne počasí přívětivé pro přírodu i výlety do ní, pro zdraví i pro potěšení očí.
Hanka Ščigelová
za tým Klubu zdraví Polička

Z činnosti
DPS Penzion

555
Letošní festival Polička 555 opět nabídl pestrý
program. Velkým magnetem pátečního večera byl
například koncert skupiny Mirai. Také v sobotu
zněly náměstím různé hudební žánry. Skupina
The People ukázala, že dokáže zahrát v podstatě
vše. Příjemnou atmosféru navodil svitavský zpěvák a kytarista Tony Joch a sobotní večer uzavřel
koncert skupiny Olympic. Po celou dobu festivalu
nechyběl ani tradiční jarmark a zábava pro malé
návštěvníky.
Stanislav Sáňka,
PR Tylův dům Polička
The People

Stánky

Děti v parku

Diváci

Petr Rezek

V letním čase senioři cestovali do jihovýchodní
Asie, kde je pan Župa se svou manželkou provedl
Thajskem. Výletníci byli seznámeni s plánováním
cesty, se samotným letem a nakonec i se životem,
jídlem a rostlinnou říší v Thajsku. Vyprávění bylo
doplněno krásnými fotografiemi, a tak si cestu senioři opravdu užili.
V kavárničce se četly pověsti a příběhy z Vysočiny z knihy Zpívající lípa.
Trénování paměti bylo zaměřeno na skládání
nových slov s letní tématikou. A i přes teplo a dusno jaké ten den panovalo (který letní den letos nepanovalo?), byli senioři velmi úspěšní.

Šikovné ručičky relaxovaly při mandalách
a v keramické dílně senioři vyráběli motýly,
kachle s květinami, mísy s ovocem, kočky, stromy,
Noemovu archu… Každý tvořil podle své nálady
a svého přání.
Říká se, že smích léčí. Snižuje napětí, aktivuje
organizmus a zvyšuje pozornost. A tak bylo letošní
letní grilování věnováno vtipům. Bylo opravdu veselo. Mezi smíchem se i zpívalo a našel se i čas pro
grilovanou uzeninu a sklenici piva.
Léto je léto. Sluneční paprsky prohřívají naše
kosti, květy rostlin potěší naše oči, ovoce a zelenina potěší naše chuťové buňky, ptáci nás krásným
zpěvem ráno probudí, jen ten déšť letos už opravdu všem chybí. Musíme se seniory při cvičení
častěji používat deštnou hůl, která je příjemným
relaxačním nástrojem, ale také prý přináší déšť.
Tak uvidíme.

Pozvánka DPS
Penzion

Tony Joch

Yo Yo Band

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

5. 9. výlet Balda – posezení v přírodě, krátké
procházky lesem, zpěv,
opékání, hledání pokladu…
Zájemci se přihlásí na recepci DPS „Penzion“ do
3. září. Vybíráme 25 Kč na občerstvení (vuřty,
chleba, hořčice, pití). Cena dopravy je 55 Kč.
6. 9. Šikovné ručičky od 13.30 h v pracovní
místnosti.
12. 9. Cestovatelské odpoledne – Pan Župa
a paní Župová nás provedou dalšími místy jihovýchodní Asie. Začínáme ve 14.00 h v jídelně.
18. 9. Šikovné ručičky od 13.30 h v pracovní
místnosti.
20. 9. Zamykání atria – poslední letošní grilování. Vybíráme 25 Kč na občerstvení (uzenina,
chleba, hořčice, pití). Zájemci se nahlásí na recepci DPS „Penzion“ do úterý 18. září. Začínáme
ve 14.00 h.
25. 9. Šikovné ručičky od 13.30 h v pracovní
místnosti.
26. 9. Šikovné ručičky od 13.30 h v pracovní
místnosti.
27. 9. narozeninové zpívání od 14.00 h v jídelně.
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Erasmus+ na gymnáziu
Učitel v roli studenta aneb
Díky programu Erasmus+
na kurzu ve Francii
Stejně jako někteří z mých kolegů jsem dostala šanci vyrazit
v roce 2018 s Erasmem+ do světa.
Cílovou destinací se pro mne stala Francie, resp. její
třetí největší město Lyon. A kdy jindy vyrazit svobodně za vzděláváním, než o prázdninách? Volba
padla na týden od 6. do 10. srpna.
Jazyková škola Lyon Bleu International nabízí již
mnoho let výuku francouzského jazyka pro všechny od úplných začátečníků po úroveň C1/C2, včetně

individuálních a speciálních kurzů, přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky a několik let také kurzy
pro učitele FLE (tj. francouzštiny jako cizího jazyka).
Výuka probíhala v malých skupinkách a v blocích,
dopoledne jsem měla 3 x 45 min výuky obecné francouzštiny úrovně C1 s dalšími 7 studenty z Německa,
Švýcarska, Španělska, Běloruska a Kanady. Naším
týdenním tématem byla „Média a sociální sítě“. Odpoledne pak následoval blok s pedagogickým zaměřením, kde jsme se setkávaly pouze tři – já a dvě
kolegyně z Německa. Kromě toho jsem také měla
možnost v rámci uceleného pedagogického programu nahlédnout přímo pod pokličku a strávit několik
hodin hospitacemi během lekcí v jiných skupinách.
Výuka sice končila v 16 hodin, ale po ní následovalo poznávání samotného města – prohlídka jednoho z největších městských areálů zapsaných od
roku 1999 na seznamu Unesco, plavba po řekách
Rhoně a Saoně, které se v Lyonu setkávají, posezení
v restauraci s tradiční kuchyní, návštěva Textilního
muzea a Muzea hedvábnictví, neboť Lyon je dodnes
jedním z míst, kde se v Evropě hedvábí zpracovává,
cesta lanovkou na vrchol Fourviere ke katedrále

Pozvánka na

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Domova důchodců v Poličce, Domova pro seniory
v Bystrém a Poličské nemocnice, s.r.o.
3. 10. od 13.00 do 17.00 h
Svazek obcí AZASS si vás dovoluje u příležitosti
„Oslav 20. výročí svého založení“ pozvat jménem
všech členských obcí na den otevřených dveří.
V uvedeném čase budete mít možnost zhlédnout
naše zařízení zdravotních a sociálních služeb,
vyslechnout si informace o jejich provozu
a hovořit s obyvateli a zaměstnanci.
Těšíme se na vaši návštěvu.
MUDr. Jiří Toman, ředitel Svazku obcí AZASS
Ing. Libor Stráník,
jednatel Poličské nemocnice s.r.o.
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P. Marie, která bdí nad celým městem, stovky kroků
po místních uličkách, ulicích a bulvárech a v neposlední řadě i nákupy, zejména v knihkupectví.
A závěr? Že mám díky studijnímu pobytu nové
nápady a inspiraci, zní trochu jako klišé, i když je to
pravda. Za bonus pak považuji nový pohled na svoji cestu profesním životem. Ať žije Erasmus+, Lyon
a vzdělávání. Merci et au revoir.
Romana Jelínková, Gymnázium Polička
S Erasmem+ do Mnichova
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie
pro období 2014–2020, který podporuje spolupráci
a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Gymnázium
Polička v rámci tohoto projektu vysílá své učitele do
metodických kurzů v zahraničí.
Na začátku letošních prázdnin jsem se v rámci
tohoto programu mohla zúčastnit dvoutýdenního
jazykového pobytu v srdci Bavorska, v Mnichově.
Kurz pro učitele německého jazyka pořádal did deutsch-institut od 2. do 13. července. Výuka obsahovala
celkem 52 hodin a byla rozdělena do tří částí – standardní, intenzivní a metodická.
Ve standardní části jsme kromě gramatiky procvičovali také všechny jazykové dovednosti – mluvený
i písemný projev, poslech a čtení s porozuměním.
Intenzivní výuka pak byla zaměřena na prohloubení
našich znalostí a slovní zásoby u probíraných témat.
V metodické části jsem se pak už individuálně mohla
seznámit s různými výukovými materiály, vyměnit
si vzájemně s lektory zkušenosti z praxe, získat nové
informace a inspiraci.
Pracovali jsme vždy ve skupinách přibližně po
osmi. V té mé se sešli účastníci z Brazílie, Kolumbie,
Turecka, USA, Číny, Itálie a Estonska, takže jsme
tvořili velmi různorodé uskupení a kromě výše popsaných aktivit to bylo pro mě velmi zajímavé setkání i ze sociálně kulturního hlediska.
Ve volném čase jsem poznávala život v Mnichově.
Navštívila jsem některé památky jako například
Německé muzeum – největší muzeum techniky na
světě, proslulou obrazovou galerii Alte Pinakothek,
výstavu Du bist Faust, muzeum Residenz nebo rozlehlé zahrady a park zámku Nymphenburg.
Díky tomuto programu jsem měla možnost přiučit
se některým aktuálním metodickým trendům, prohloubit si své znalosti a navíc navázat milá přátelství.
Za sebe mohu účast v tomto projektu jenom doporučit.
Zuzana Machková, Gymnázium Polička

a nevýhodách vzdělávacích systémů, o probíhajících
školských reformách a nutnosti zlepšování úrovně
angličtiny mladých lidí, aby se mohli se ve stále složitějším světě spolu vůbec domluvit.
Kurz byl velmi dobře připraven a strukturován
tak, aby rozvíjel všechny jazykové dovednosti a inspiroval k využití moderních technologií a metod ve
výuce. Denní rozvrh byl rozdělen do tří dvouhodinových bloků ve škole, po nichž následovala kulturně-historická exkurze za krásami Edinburghu nebo do
některého z četných muzeí. Edinburgh je nádherné
město s dlouhou historií. Městským parkem je vizuálně rozdělen na středověké „Staré město“ s do-

Program ERASMUS+ – příležitost
pro učitele
Až se příště zapojím do rozhovoru o smysluplnosti našeho členství v EU, budu mít kromě obecných
argumentů – bezpečnost, politická prozíravost,
místo v civilizované, kulturně bohaté a ekonomicky
silné části světa – ještě zcela konkrétní osobní důvod, proč EU oceňovat. Tím důvodem je podpora
projektů v oblasti školství, díky níž se tisíce učitelů
zúčastňují jazykových a odborných kurzů, na něž by
je jejich instituce jinak nemohly vyslat. O potřebnosti takových kurzů snad nikdo nepochybuje. Zvyšují
nejen jazykovou úroveň učitelů, ale především jejich
motivaci k hledání nových přístupů k výuce a zájem
o další sebevzdělávání. Získat místo v tomto programu není úplně automatické a jednoduché, je třeba
vyplnit množství formulářů a dotazníků a především včas podat dobře zpracovanou žádost. Proto
bych zde chtěla ocenit kolegy, kteří do toho investují
svůj čas a energii, zejména Petra Tišla, který má program Erasmus + na starosti.
V rámci tohoto programu jsem letos v červenci
strávila dva týdny na metodologickém kurzu pro učitele angličtiny v jazykové škole Inlingua ve skotském
Edinburghu. Kromě získání nových nápadů, inspirace pro výuku a rozšíření znalostí o skotské historii
a kultuře jsem ocenila možnost setkání s 50 učiteli
z různých koutů Evropy, kteří ve svých zemích učí
angličtinu a cítí potřebu se dále učit a rozvíjet. Sdíleli
jsme své zkušenosti z praxe, diskutovali o výhodách

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

minantou edinburghského hradu a „Nové město“,
navržené a postavené v 18. a 19. století v gregoriánském a viktoriánském stylu. Těžko se rozhodnout,
která část je zajímavější. Kostely, pomníky, zdobné
měšťanské domy, parky, v nichž všichni bez rozdílu
postavení sedí v poledne na trávě a jedí své „fish and
chips“, křivolaké uličky, malé tmavé sklepní bary
a všudypřítomní dudáci dodávají tomuto městu jeho
specifický útulný ráz a nezapomenutelné kouzlo.
A konečně Skotové. Jsou nám vlastně dost podobní. Skotsko je malá země, historicky vždy ve stínu
svého ostrovního souseda, nicméně země s bohatou
historií, osobitou kulturou a několika významnými
osobnostmi, které se zapsaly do světa vědy, techniky,
hudby či literatury. Skotové jsou na svou zemi hrdí
a chtějí si o svých vnitřních záležitostech rozhodovat sami (v referendu roku 2016 jen těsně neuspěli
s koncepcí národní samostatnosti a odtržení od Velké Británie), zároveň zůstávají otevření světu a uvědomují si, jak je důležité patřit do Evropy. Pokud
bych chtěla krátce popsat atmosféru v tomto městě,
řekla bych, že je laskavá a pohodová. Skotové jsou
přátelští, zdvořilí a ochotní se zastavit a popovídat si
s cizinci. Jsou veselí, ač k tomu mají zrovna tak málo
důvodů jako my. Prognóza ekonomiky po „brexitu“
není zrovna růžová. Politika je velmi kontroverzní
téma, mnozí se těžce vyrovnávají s tím, že musí jako
součást Spojeného království opustit EU. Řemesla, zdravotnictví a služby do značné míry závisejí
na práci přistěhovalců z východní Evropy a dalších
zemí, jejichž pobyt ve Skotsku může být po brexitu
ohrožen. Skotové jsou spořivější a skromnější než
Angličani, protože jsou jednoduše chudší. Nemají
žádný zvláštní důvod se veselit. A přesto se na vás
usmějí. Vytvářejí pohodu. Zkusme to taky.
Magda Jakubcová
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Název akce – popis
Úžasňákovi 2 – Ve filmu se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Předfilm Bao.
Miss Hanoi – kriminální drama Zdeňka Viktory
Den otevřených dveří 2018
Výlet Balda – procházka, zpěv, opékání, hledání pokladu.
Šikovné ručičky
Vernisáž 71. Umělecký salon: Jeden z vysočiny, druhý taky
Útěky – přesunuté divadelní představení z jarního abonentního cyklu
Důvěrný nepřítel – Vojtěch Dyk a Gabriela Marcinková v mysteriózním thrilleru
Sebepoznávací kurz s arteterapií – první z osmi arte-terapeutických sezení
Cestovatelské odpoledne – Navštívíme jihovýchodní Asii.
Ve stínu císaře Barbarossy – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Upgrade – Drsné akční sci-fi o chlapovi, který se nechal nepatrně vylepšit…
Vernisáž: 100 let skautingu v Poličce
Alfa – Zažijte úžasný příběh o tom, jak lidstvo objevilo, kdo je jeho nejlepším přítelem.
Šikovné ručičky
Zamykání atria
Porucha autistického spektra – svépomocná skupina
Dýňobraní – druhý ročník podzimní soutěže.
Kurz rodičovských dovedností pro pokročilé – první z 5 setkání
Po čem muži touží – česká komedie s hvězdným hereckým obsazením
Šikovné ručičky
Šikovné ručičky
Potravinové alergie – svépomocná skupina
Zlatá bula sicilská – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Podivný případ se psem – divadelní představení v rámci abonmá podzim 2018
Bufo Alvarius: The Underground Secret – „Trip na žábě“ – film a diskuse s autory
Narozeninové zpívání
Vocatus Ecumenicus – mužský pěvecký sbor
Karel Kahovec a George & Beatovens
Predátor: Evoluce – akční sci-fi ve 3D projekci
Beseda s Tomášem Šebkem (Lékaři bez hranic)
Beze stop – Patnáctiletá Tom žije se svým otcem v lese na okraji Portlandu…

#

Název akce – popis
26. 5.–22. 9. Výstava: Království panenek – výstava představuje krásnou sbírku historických
panenek sběratelky paní Evy Procházkové…
2. 6.–30. 12. Polička v osmičkách
19. 8.–30. 9. Srpen 1968 v Poličce – výstava fotografií Jaroslava Vorlíčka – Výročí 50 let od okupace
připomene v poličské knihovně neotřelá výstava fotografií Václava Vorlíčka.
23. 8.–6. 10. Výstava Martinů obrázky kreslící – Kresby skladatele Bohuslava Martinů tvoří
zajímavou součást jeho tvůrčí činnosti.
8. 9.–4. 11. 71. Umělecký salon – Jeden z vysočiny, druhý taky
8. 9.–16. 9. Dny evropského dědictví v Poličce 2018
16. 9.–4. 11. 100 let skautingu v Poličce – V roce 2018 si připomínáme 100. výročí
vzniku skautingu v Poličce.
18. 9.–22. 9. Mime Fest
18. 9.–22. 9. Mime Fest

září 2018

Místo konání
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
Tylův dům
jiné
DPS Polička
radnice
Tylův dům
Kino Tylův dům
MaTami (CBM)
DPS Polička
Městská knihovna
Kino Tylův dům
Městské muzeum a galerie (CBM)
Kino Tylův dům
DPS Polička
DPS Polička
MaTami (CBM)
SVČ Mozaika
MaTami (CBM)
Kino Tylův dům
DPS Polička
DPS Polička
MaTami (CBM)
Městská knihovna
Tylův dům
Divadelní Klub
DPS Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)
Tylův dům
Kino Tylův dům
Divadelní Klub
Kino Tylův dům

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami
matami@matami.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami
matami@matami.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami
matami@matami.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami
matami@matami.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Ekocentrum Skřítek
www.ekocentrumskritek.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Spolek Náš Martinů www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Pontopolis
www.pontopolis.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Místo konání

Pořadatel akce

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

CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

Městská knihovna

Městská knihovna Polička

Senát ČR v Praze
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)
Divadelní Klub
Tylův dům

CBM (Muzeum)
Pontopolis
Pontopolis

muzeum@muzeum.policka.org
www.pontopolis.cz
www.pontopolis.cz

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

Sarajevské setkání
Léto se přehouplo do druhé půlky a Sarajevo prožívá pořádně parné letní dny. Díky častým bouřkám ale neztrácí parky ani okolní kopce svou svěží
zelenou barvu. Hlavní město Bosny a Hercegoviny
nabízí na každém kroku svou přátelskou tvář a neuvěřitelně příjemná zákoutí pro setkávání. Je doba
letního filmového festivalu, který má ve znaku srdce,
a to je tu otevřeno všem návštěvníkům bez rozdílu
dokořán.
V Sarajevu žijeme 3,5 roku a snažíme se porozumět současnosti, ale i historii téhle zajímavé balkán-

basadoři, zasazenou lípu, dále jsme navštívily horské vrcholky v okolí Sarajeva, krásnou kavárnu ve
výškách s výhledem na celé město a nejlepší domácí
limonádou, výprodej oblečení v Azelu a sarajevský
pivovar. Poznaly jsme psa Nikiho, který žije léta na
ulici, je to velký borec. Ale především jsme poznaly
Evu a Jakuba.
K našemu milému překvapení jsme zjistily, že
i přesto, že oba jsou velcí cestovatelé, srdcem žijí
stále v Poličce. Skrze rozhovory jsme často bývali
více v Poličce než v Sarajevu. Díky Evě a Jakubovi si

reformu veřejné správy a dobré vládnutí. Dále jsou to
projekty menšího rozsahu, např. na pomoc mentálně
i fyzicky handicapovaným lidem, na podporu svobody médií atp. Menšími částkami přispíváme i obcím
např. na vybavení ve školách, budování dětských
hřišť, výzbroj a výstroj pro hasiče, atp. Kromě toho
ČR rovněž poskytuje každoročně 9 vládních stipendií pro studium mladých lidí z Bosny a Hercegoviny
na vysokých školách v ČR.
Celý život hodně cestuješ a už jste žili s rodinou
v několika zemích. V čem si myslíš, že spočívá vzájemná tolerance lidí a dá se z tvé zkušenosti naučit?
Poznávání lidí z jiných zemí, kultur či náboženského vyznání vede k odbourávání bariér tvořených
obavami, strachem a předsudky. Zjistíte, že lidé
všude na světě usilují v podstatě o to samé – aby žili
v bezpečí, aby byli schopni sobě a svým blízkým zajistit spokojený život a svým dětem zabezpečit kvalitní vzdělání a co nejlepší budoucnost. Zjistíte také,
že drtivá většina lidí kdekoliv na světě jsou bytosti
srdečné, přátelské a s dobrými úmysly ve vztahu
k ostatním. Proto považuji aktivity vyvíjené Pontopolisem za velmi důležité a prospěšné, neboť umožňují lidem v Poličce poznávat, že i mezi námi žijí lidé,
kteří pocházejí z jiných, mnohdy i velmi vzdálených
zemí a přitom mohou být výrazným obohacením
společnosti, ve které žijeme.
Rozhovor zaznamenala a do Poličky zdraví
Eva Skalníková.

Běh naděje 2018
ské země. Bosna a Hercegovina je slovanská země,
má za sebou staletí vlády Osmanské říše, sdílela společně s námi Rakousko-Uherskou monarchii, před
20 lety prošla celou touto oblastí bývalé Jugoslávie
krvavá válka, je jednou z mála zemí Evropy s většinovou muslimskou populací. Dalo by se o této zemi
napsat mnohé, ale nejlepší je přijet alespoň na chvíli
se osobně podívat.
V době filmového festivalu (jehož součástí jsou
i filmy o lidských právech) sem míří mnoho lidí z celého světa, a tak nebylo divu, že přilákalo pozornost
i Petry, Marušky a Martiny z poličského Pontopolisu.
Díky tomu mohlo dojít i k našemu setkání a vzájemnému rozhovoru.
Co se vám vybavilo jako jedno z prvních, když jste
se rozhodly podniknout cestu do Sarajeva? Na co
jste se nejvíc těšily?
Důvodem cesty našeho ženského tria byl především filmový festival s lidskoprávní tématikou. V Poličce každoročně pořádáme spřátelený festival Jeden
svět – jde o projekt neziskové organizace Člověk
v tísni. Do Sarajeva s námi zamířila i koordinátorka
českého Jednoho světa Lenka Lovicarová.
Sarajevo jsme poprvé navštívily před třemi lety
i s naší kamarádkou Lídou Homolovou, která na jaře
tohoto roku podlehla těžké nemoci. Cesta do Sarajeva pro nás byla proto i velmi silnou a hezkou vzpomínkou. Sarajevo jsme si zamilovaly a těšily jsme se
nejvíc, až si dáme skvělou „Bosna kávu“ na Baščaršiji s „výborným“ želatinovým bonbónem.
Hledaly jste i nějaké informace na internetu,
abyste Sarajevu (Bosně a Hercegovině) lépe rozuměly?
Věděly jsme dobře, co jsme na poslední návštěvě
nestihly navštívit a zařadily to do plánu.
Mile nás překvapilo samotné setkání s Evou a Jakubem. Díky nim jsme objevily spoustu nových
zajímavých míst jako například ambasadorskou
alej, kde má Jakub Skalník, stejně jako ostatní am-

přivážíme krásné zážitky a poznatky, a pokud můžeme využít tento rozhovor, ze srdce jim za všechno
děkujeme.
Inspirovalo vás Sarajevo v něčem, co se dá přenést i k nám domů?
Na festivalu nás oslovily především filmy ze sekce „Vyrovnání se s minulostí“. Je cítit, že válka, která
tu proběhla v devadesátých letech, je zde v lidech
stále velmi zakořeněná a nese své křivdy a velkou
bolest. Samy to cítíme jako velké ponaučení a varování. Tehdejší konflikt byl postaven na vzájemné
nesnášenlivosti, a jak všichni víme, skončil tragicky.
Dnešní společnost vyzařuje silné známky obdobné
nesnášenlivosti a zařazování lidí dle původu či náboženství. Válka, která v bývalé Jugoslávii rozdělila
rodiny, přátele i státy, by proto měla být pro nás silným varováním.
V Bosně a Hercegovině na vás čekají neuvěřitelné
gastronomické zážitky. Voňavé maso, především kuřecí a hovězí, kuřata mají úplně jinou barvu než u nás
v obchodě. Zelenina je skvělá, bio matky by z ní měly
radost, mléčné poctivé výrobky vás ohromí, káva
a dezerty, asi nejznámější baklava, vás osladí na celý
den a v žádné restauraci vás jídlem neošidí. Určitě
si jako my zamilujete „baščarčijování“ (procházky
starým městem) a domů si určitě odvezete spoustu
koření, sušené maso, kajmak (čerstvý sýr) a nějakou
tu šitou peněženku z krásných látek.
Jakube, rády bychom se zeptaly, v čem spočívá
konkrétní pomoc České republiky prostřednictvím
ambasády, kterou tady vedeš? A o jaké projekty se
třeba jedná?
Bosna a Hercegovina patří mezi pět tzv. prioritních zemí, kterým Česká republika poskytuje rozsáhlou rozvojovou pomoc. Jedná se jednak o velké
infrastrukturní projekty, zejména v oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie, dále v oblasti čistění vody a výstavby kanalizační
sítě a v neposlední řadě jsou to projekty zaměřené na

Město Polička se letos již pojedenácté zapojilo
mezi desítky měst, které pořádají Běh naděje. Běh
naděje je sportovně humanitární akce inspirovaná
Během Terryho Foxe, který úspěšně probíhal v České republice do roku 2007. Běh naděje na něj volně
navázal.
Pořadatelem Běhu v Poličce je Svatojosefská
jednota Polička, z. s., a MO KDU-ČSL v Poličce za
významné podpory Pardubického kraje a města Poličky.
Běh naděje je spojen se sbírkou, jejíž výtěžek bude
zaslán na oddělení dětské hematologie a onkologie
Fakultní nemocnice v Motole a do laboratoře CLIP
– molekulární genetiky. Právě výzkumné laboratoře
CLIP se zabývají molekulární diagnostikou pacientů s dětskou leukemií z celé ČR.
Běh naděje se uskutečnil za podmračeného počasí
v neděli 24. června. Slavnostnímu startu, který zahájil poslanec Parlamentu ČR a starosta města, pan
Jaroslav Martinů, předcházelo vystoupení kapely
Staří Babylóňané z kapely DOTT. Ve 14 hodin vyrazili běžci, cyklisti, koloběžkaři a pěší poličskými
ulicemi po změněné trase kvůli výstavbě Šaffovy
ulice. Parkem vedla cesta po nové „dřevěnici“ a do
cíle přiběhli, přišli nebo přijeli účastníci po závěrečné trase kolem radnice. Tam jim byla předána obálka s diplomem, pohlednicí s fotografiemi z minulých
ročníků, kalendáříčkem a turistickou dřevěnou
známkou. Prezentovalo se 140 účastníků, kteří do
zapečetěných pokladniček vložili rekordní peněžitou částku 12 154 Kč. Na závěr byla jako každoročně
uspořádána tombola. Unavení závodníci se občerstvili pohárkem limonády a párkem s chlebem.
Je milou povinností poděkovat za plné pracovní
nasazení Mílovi Zezulovi a celému organizačnímu
týmu pod vedením Michala Popelky.
Poděkování patří sponzorům, kterými byly Pardubický kraj, město Polička, T. E. S. s. r. o. Polička,
Svatojosefská jednota, MO KDU-ČSL a Bonaparte.
Poděkování letos patří Vypsané fiXe, hudebníci
této kapely podepsali do slosování ceny.
Běh naděje je během, který nám dává sílu nevzdát
se.
Ing. Jan Matouš
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Vzpomínáme
Touto cestou děkujeme
všem přátelům a známým,
kteří se naposledy přišli rozloučit s panem Františkem
Svobodou z Poličky nebo
mu kdekoliv věnovali tichou
vzpomínku.
Rodina Svobodova
Již pět let tomu, co nás
opustila naše dcera, manželka, maminka a sestra paní
Ludmila Kuchtová.
Ve svých dětech si tu stále
s námi.

Dne 1. září vzpomínáme
2. výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, syn, tatínek, dědeček,
pan Bohumír Zrůst.
S láskou stále vzpomíná
manželka, maminka
a děti s rodinami.
Dne 7. září 2018 si připomeneme patnácté výročí, kdy
nás navždy opustil manžel,
tatínek a dědeček, pan Ladislav Červený.
Všichni, kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku.
Ten, kdo v srdci je, nikdy
není zapomenut.
Manželka a synové
s rodinami
„Čas neléčí bolest a rány,
pouze nás učí žít bez toho,
koho jsme milovali.“
Dne 14. září uplyne pro
nás smutný rok ode dne, kdy
utichlo srdce našeho milovaného manžela, tatínka, syna,
bratra, dědečka a kamaráda,
pana Václava Valenty.
S láskou vzpomínají
manželka, děti, rodiče,
vnouček a sestra s rodinou.

Zprávy z charity
Děti si budou hrát venku
Zástupce Oblastní charity Polička
na konci července 2018 v obchodním domě Tesco v Olomouci převzal
dárkový šek na 10 000 korun. Tato
částka přispěje k vybudování hřiště
pro děti na zahradě za charitními
domy II. a III. ve Vrchlického ulici.
Z daru Tesco budou zakoupeny herní prvky – houpačka a skluzavka. Pískoviště a lavičky zajistíme svépomocí – pomůže nám dřevodílna AC dílen.

Převzetí šeku v Tesco Olomouc
Neveřejné malé dětské hřiště bude určeno dětem,
které se z řady objektivních důvodů mohou s některým ze svých rodičů setkávat pouze pod dohledem
odborníka při takzvaných asistovaných kontaktech.
Na Poličsku je pro ně zajišťuje právě středisko Šance
pro rodinu Oblastní charity Polička v přízemí domu
II. v místnosti, jejíž dvě okna ústí do prostorné, kamennou zdí obehnané zahrady. Je to ideální prostor
poskytující intimitu, bezpečí a klid, který děti při
asistovaných kontaktech potřebují.
„Do pravidelného setkávání v jediné místnosti se
po čase pomůže vplížit stereotyp,“ řekl vedoucí služby Šance pro rodinu Pavel Šimon. „Přitom temperamentu dětí vyhovuje, když si mohou vyběhnout ven
a s mamkou či taťkou se tam pořádně vydovádět.
Společně strávený čas to jednoznačně oživí a přispěje k dobré pohodě dětí i rodičů. A každá příjemně
společně strávená chvíle pozitivně posiluje utváření
jejich vzájemného vztahu, narušeného odloučením.
Očekáváme, že možnost vyjít si ven během kontaktu
pro ně bude velkým přínosem.“
Budování hřiště je pouze jedna, a to ta jednodušší
část akce navrácení hřiště na místo, kde kdysi bývala zahrada školky. Náročnější bude zprůchodnění

Nic víc, než kytičku květů
na hrob ti můžeme dát, tiše
plakat a stále vzpomínat...
Dne 24. září by náš drahý
manžel, tatínek a dědeček,
pan Zdenek Pospíšil, oslavil
70. narozeniny.
Za vzpomínku děkuje
rodina.
Nezemřel, spí, zdá se mu sen,
je krásný,
o těch, které miloval a oni
milovali jeho
Dne 29. září uplyne 12 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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Charitního domu II. do zahrady zadním vchodem, to
obnáší jisté stavební zásahy. Na získání prostředků
k jejich uskutečnění bychom se chtěli ucházet o finanční podporu z Burzy filantropie. Ta však proběhne až v měsíci říjnu.
Štěpánka Dvořáková
Přiznání
Před pár měsíci jsem mohla mluvit s pánem, který – jak se zpočátku zdálo, do poradny ani nepatřil.
Říkal mi, jak úspěšně si vede jeho jediný syn. Spoluvlastní velkou firmu, je stále v jednom kole, má
krásnou rodinu, dva zdravé kluky. Žije s manželkou
nedaleko – postavil si domek poblíž rodného domu.
„Tak to je štěstí, nemyslíte?“ ptám se. Starý muž se
zarazil a najednou se rozplakal: „Paní, já jsem udělal
hroznou věc! Já jsem vlastní vinou ztratil vnuky!“
Plakal, ale potřeboval to někomu říci.
Syn si vzal ženu z podnikatelské rodiny, takže pán
pociťoval jakousi „finanční nedostatečnost“ svého rodu, že synovi nemohl tolik dát. Chtěl se tedy
trumfovat se synovým tchánem a nakupoval malým
dětem kde co, aby kluci všechno měli. Dříve s ním
hoši dělali veškeré práce na zahradě a v domě. Pán
má totiž malé hospodářství, chová králíky, drůbež,
udržuje sad… kluky to bavilo. Pomáhali dědovi krmit králíky, sušit seno, sázet brambory, vyměřovat
záhony na zeleninu, zalívat. Každý měl kousek záhonku a předháněli se v péči. Také chodili do lesa
s dědou a na ryby – to byly výpravy! Prostě kluků
bylo všude plno, stále byli v pohybu. „Potom jsem
staršímu koupil tablet (ostatní kamarádi ho taky
měli…). Začal u něj vysedávat a na zahradu se mnou
a mladším bráchou už chodil méně, ale přičítal jsem
to tomu, že je už ve škole a má povinnosti a úkoly.
Začal škemrat, že potřebuje notebook – všichni ve
škole ho mají… Tak jsem mu ho vloni koupil (nejsme
přece žádní chudáci). A to byl konec! Přijde ze školy,
sedí nebo leží u počítače. Ven ani nejde. Je takový
omrzelý, nic z toho co jsme spolu dělali, ho již nebaví. Pořád kouká do monitoru nebo do mobilu, který
mu koupil táta. Do lesa se mnou nejde, na kolo se jen
práší a přestává se se mnou bavit. Nevím, co mám
vymyslet, aby ho to zaujalo? Nejhorší je, že k tomu
stahuje i mladšího vnuka. Ten půjde do školy. Kolikrát řekne, dědo, mě to už nebaví – jdu domů. Pavlík
tam má novou super střílečku. Chci se taky koukat!
Jsem z toho zničený. Sám jsem jim to svinstvo pořídil a připravil je o normální přirozené zdravé dětství. Kdybych to tak mohl vrátit! To ta moje zatracená pýcha, že jim můžu pořídit všechno!“
Jana Flídrová

Zprávy z Masarykovy ZŠ
Největší akcí loňského školního roku byla bezesporu oslava
90. výročí založení naší školy.
Při této příležitosti se konala
řada doprovodných akcí, z nichž
nejzdařilejší byl den otevřených
dveří v rámci Neobyčejných zážitků. Školou prošlo 2035 návštěvníků, které čekal
v jednotlivých patrech zajímavý program.
A jak to vlastně začalo?
Historie
Na začátku dvacátého století se začala řešit nedostatečná kapacita místních školních budov. Učilo
se ve vlhkých, tmavých místnostech. Zcela chyběly
kabinety, knihovna, tělocvična a hřiště. Až po první
světové válce v březnu 1920 místní školní rada doporučila, aby školní budovy byly postaveny za Synským rybníkem. V roce 1924 bylo vypsáno výběrové řízení. Řízení vyhrál arch. Bohuslav Adámek, ale
město koupilo v srpnu 1924 architektonický plán
od arch. Bohuslava Šmída, který byl nazván Světlo. V červenci 1925 byly schváleny architektonické
plány zemskou školní radou a okresním školním
výborem. 30. května 1927 byly zadány stavební práce firmě Kratochvíl a Veselý z Pardubic, s nimiž bylo
započato již 7. června 1927, a v prosinci 1927 byla
budova pod střechou. Školy nesly jméno T. G. Masaryka, jak to svým výnosem z června 1927 schválila Kancelář prezidenta republiky.
Dne 28. října 1928 byly obě školy slavnostně otevřeny za účasti řady významných osobností tehdejšího společenského života včetně zástupce z Ministerstva školství a národní osvěty. V roce 1931 byla
slavnostně odhalena bronzová socha T. G. Masaryka od akademického sochaře Josefa Fojtíka. Modelem mu stál sám pan prezident. Od podzimu 1938
zde sídlilo vojsko, školy se dostaly pod německý dohled a čeští studenti byli přesunuti do budovy gymnázia. 25. července 1940 byla socha T. G. Masaryka
za blíže nezjištěných okolností sejmuta a odvezena.
Její další osudy jsou neznámé. Je velmi pravděpodobné, že byla roztavena. Během války v dívčí škole sídlil KLV Lager a uprchlíci z válečného pásma.
Přechodně zde sídlila i Hitlerova mládež a německý
polní lazaret.
V květnu 1945 se zde ubytovala Rudá armáda,
čs. vojenské jednotky a Rusové, kteří se vraceli
z koncentračních táborů. Po uvolnění a uklizení budov začala v září 1945 opět výuka. Do historie škol
pak zasáhly únorové události roku 1948. Byl přijat
nový školský zákon a ten změnil i tvář poličských
škol. V roce 1952 byla před školou odhalena socha
partyzána od sochaře Jaroslava Zeleného, přestože
poličští začali organizovat novou sbírku na sochu
T. G. Masaryka. Návrat sochy T. G. Masaryka nedovolila tehdejší politická situace. Do roku 1953 byly
školy rozděleny na Střední školu dívčí a chlapeckou. V letech 1953–1959 nesla škola název Osmiletá
střední škola v Poličce, v letech 1959–1961 Devíti-

letá střední škola v Poličce a od roku 1961 Základní
devítiletá škola v Poličce.
Dlouhou dobou vedle sebe existovaly dvě školy,
l. základní devítiletá škola a II. základní devítiletá
škola. ll. ZDŠ vznikla v budově gymnázia, později
byla přesunuta do budovy Masarykovy ZŠ, odkud
se roku 1986 odstěhovala do nového objektu ve
Švermově ulici, dnešní ZŠ Na Lukách. Roku 1980 se
opět mění název na 1. základní škola a v roce 1986
se název školy opět mění na Základní škola, nábřeží
J. Fučíka.
V roce 1990 škola už naposledy mění svůj název
na Masarykova ZŠ Polička. 28. 10. 1996 je slavnostně odhalena socha T. G. Masaryka od sochaře
M. Moravce u příležitosti výročí šedesáti pěti let od
odhalení původní sochy. V roce 1973 byl otevřen
školní pavilon s dvěma třídami, družinou a dílnou.

Univerzita
třetího věku

Jak zmiňuje v červencové Jitřence jedna z našich lektorek PhDr. Ivana Fridrichová Sýkorová, Ph.D., vstupuje naše Poličská univerzita
třetího věku již do 15. ročníku. Ani se mi nechce
věřit, že jsem absolvovala všech 14 ročníků se
všemi přednáškami na různá témata, a pokud
zdraví dovolí, chtěla bych pokračovat i v dalším
semestru.
Na univerzitě nám přednáší studovaní odborníci ve svých oborech, procvičujeme paměť,
osvěžujeme znalosti, co jsme dříve studovali
nebo četli, a v mnoha případech se dozvídáme
i věci, které byly dříve nežádoucí. Slyšíme nové
poznatky současné doby a jezdíme i na zájezdy
k daným tématům. Na přednáškách se seznamujeme např. s dějinami světa od středověku po
Škola nadále udržuje styky s rodinou architekta
současnost a dalšími zajímavostmi. Na ukončení
Bohuslava Šmída.
každého semestru máme slavnostní program za
V roce 2014 navštívila školu dcera Soňa Kytlico- účasti zástupce Městského úřadu v Poličce a vevá a informace do školního časopisu Pisálek ediční
dení Domu s pečovatelskou službou v Poličce. Při
radě poskytl pan Ivan Šmíd. Ten se také podílel na
tom si společně zazpíváme studentskou hymtvorbě filmu o naší škole, jejímž autorem byl žák
nu Gaudeamus igitur, zatancujeme a na závěr
školy Michal Moravec.
dostaneme osvědčení o absolvování kurzu. Do
obou semestrů univerzity třetího věku nás choBohuslav Šmíd
dí cca 95 důchodců různého věku, všichni spolu
dobře vycházíme, setkáváme se zde se svými vrsBohuslav Šmíd se narodil 26. listopadu 1895
tevníky a navazuje nová přátelství.
v Žabonosech u Kolína. Od roku 1901 do roku 1906
chodil do obecné školy v Plaňanech. Poté studoval
Na závěr bych za všechny účastníky chtěla poděkovat všem lektorům, řediteli DPS Mgr. Pavlu
občanskou školu v Pečkách. Od roku 1909 studoval
dva roky pokračovací školu v Plzni a roku 1912 zís- Brandejsovi, koordinátorce Ireně Smolkové, DiS.
kal výuční list zedníka v Sázavě. Poté pracoval po- a v neposlední řadě paní Vladimíře Pevné, která se stará o dobrou pohodu všech návštěvníků
stupně jako zedník, polír, stavbyvedoucí. Za první
světové války sloužil na italské a ruské frontě, zde „univerzity“.
J. Čižínská, frekventantka
utrpěl vážné zranění a byl jako válečný invalida
propuštěn. V roce 1919 absolvoval soukromá studia
univerzity třetího věku
učební látky pro Vyšší průmyslovou školu v Praze,
zároveň do roku 1920 pracoval jako technický úředník u architekta Janáka v Praze. Poté se přestěhoval
do Poličky a roku 1923 se oženil v kostele v Jimramově s Jarmilou, rozenou Richtrovou. Manželům
se postupně narodili syn Bohuslav, dcera Soňa
a syn Ivan. Blízkým rodinným přítelem byl skladaDne 23. 8. 2018 to bylo
tel Bohuslav Martinů, který starším dětem, Bohu40 let od úmrtí mého manžeslavovi a Soně, napsal každému drobnou hudební
la, pana Milana Doležala.
skladbu a rodině věnoval i svůj milovaný klavír.
Kdo jste ho znali vzpomeňV roce 1921 se Bohuslav Šmíd přistěhoval do Pote s námi.
ličky a založil stavební firmu, o dva roky později
S láskou vzpomíná
firmu přebudoval na projekční a stavební kancelář.
manželka a děti
Mezi nejznámější realizované projekty patří Mas rodinami.
sarykova základní škola Polička, funkcionalistický
dům na ulici Riegrově č. p. 2, Šmídova vila, fasáda
budovy Městského úřadu v Poličce, Palackého náměstí č. p. 160, chirurgický areál bývalé poličské
nemocnice, kotelna bývalé nemocnice či dům v ulici U Masných krámů a rodinná vila malíře Gustava
Porše ve Skutči. Mezi nerealizované projekty patří
komplex funkcionalistických vil podél dnešní ulice
Čsl. armády.
Od začátku třicátých let dvacátého století opouští
oblast Litomyšl – Polička
Bohuslav Šmíd architektoniku budov a se svou stavební firmou se věnuje realizaci pozemních staveb.
1.–2. 9.
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nejvýznamnější stavbou byla dálková silnice v úsecích Rozseč – Kunštát a průtah Kunštátem.
Nerudova 207, 461 619 670
Po únorových událostech roku 1948 byla jeho
8.–9. 9.
MDDr. Kučerová Karolína,
společnost znárodněna, Bohuslav Šmíd byl zatčen
Polička, Smetanova 55,
a internován v táboře nucených prací v Hodoníně
731 262 633
u Kunštátu a v Pardubicích na 18 měsíců, jeho man15.–16. 9.
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
želka s nejmladším synem Ivanem byli nuceni opusSmetanova 55, 461 724 635
tit vilu a byli přestěhováni do bytu o jedné místnos22.–23. 9. 	 MDDr. Martinec Vojtěch,
ti v obci Sádek. Během pobytu v táboře nucených
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150,
prací se postupně díky svým znalostem a zkušenos461 615 402
tem vypracoval na pozici stavbyvedoucího. Po pro28. 9.
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
puštění byl osloven firmou Ingstav se sídlem v Brně
Husova 25, 606 202 501
5 pracovní nabídkou, kterou přijal, a s rodinou se
29.–30. 9. MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
přestěhoval do Brna. Podílel se na projektech pře1. máje 607, 461 724 423
hradních nádrží v oblasti severní Moravy jako technik. Do důchodu odešel ve svých 80 letech. Zemřel
Ordinační doba: sobota, neděle
po krátké nemoci v Brně v 86 letech.
a svátky od 8 do 11 hodin
-har, mš, tk-
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Vzpomínáme

Stomatologická
pohotovost
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Staňkův evropský juniorský bronz

V Poličce zvítězil
americký cyklista
V pátek 3. srpna byla Polička pošesté etapovým
městem. Start 2. etapy 22. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů Vysočina
2018 byl v pravé poledne na Palackého náměstí.
Etapa měřila 134,3 km. Cyklisté absolvovali trať
přes Kamenec, Sádek, Lačnov, Borovnici do Javorku, kde absolvovali 9 okruhů vedoucích přes

Štěpán Staněk dosáhl v létě velmi pěkného
úspěchu. V italském Rimini získal bronzovou medaili na Mistrovství Evropy juniorů v naturální
kulturistice.
Dvaadvacetiletý borec dnes již žije a pracuje
v Brně, ale Poličce vděčí za své pevné sportovní základy. Štěpán začínal v pěti letech fotbalem. Lubor
Staněk byl tím mužem, který v roli otce – trenéra
dohlížel na chlapcův sportovní růst. Pod jeho ve-

Zleva Stark, Greenberg, Habermann
a ředitel poličské firmy MEDESA
Otakar Klepárník
Jimramovské Paseky, Líšnou, Vříšť, Sněžné, Daňkovice do Javorku. Po absolvování těchto náročných okruhů se vrátil peloton zpět do Poličky, kde
za vynikající divácké kulisy na Palackého náměstí
zvítězil za 3:28,14 hod. Cory Greenberg z týmu
Magnesium Pro před Immanuelem Starkem z německého týmu P & S Thüringen a Čechem Richardem Habermannem z Kovo Praha, který měl
ztrátu 12 sekund. 4. místo obsadil Holec z týmu
Topforex Lampierre Pro, 5. místo Boubal z CK Příbram. Vítěz trať absolvoval průměrnou rychlostí
38,7 km/hod. a cyklisté za etapu nastoupali 2 501
výškových metrů.

Dechovky ve
Skutči už
pojedenácté
Jedna podzimní neděle ve Skutči vždy patří
dechové hudbě, letos připadá na 21. října. V Kulturním klubu Skuteč se uskuteční již XI. Den
s dechovkou. Kromě domácí Šeucouské muziky se
můžete těšit na oblíbenou Dolnovanku a ani letos
nebudete ochuzeni o krojovanou hudbu. Tou bude
Moravská veselka ze Sušic u Přerova.
Vstupenky v ceně 150 Kč můžete zakoupit na
vstupenky.skutec.cz, na odboru kultura a školství
Městského úřadu Skuteč a v Turistickém informačním centru nebo i v den konání akce na pokladně v Kulturním klubu Skuteč.
Akce probíhá za podpory Pardubického kraje.

20

dením se malý Štěpán úspěšně probíjel mládežnickými kategoriemi v rámci krajského přeboru.
Kariéru fotbalisty ovšem ukončilo zranění. Zlomenina nohy ve čtrnácti letech znamenala stopku pro
seberealizaci v nejpopulárnějším sportu planety.
Mladý fotbalista pochopil, že Cristiano Ronaldo
z něj nikdy nebude.
Krátce na to našel Štěpán zalíbení v posilování,
které později přerostlo ve vážný zájem o naturální
kulturistiku. Časem si uvědomil rozdíl mezi dnes
již masovou záležitostí v podobě posilování a podstatně náročnějším soutěžením. Tato odlišnost je
přibližně stejná jako rozdíl mezi Škodou Citigo
a Škodou Superb v plné výbavě s nejsilnějším motorem. Mladík se nechtěl spokojit pouze s „cestovní kabelou“, ale toužil po vlajkové lodi. Rozhodnutí
bylo na světě. Borec se začal připravovat na soutěže.
První starty moc pohody závodníkovi nepřinesly. Na všech pohárových soutěžích v roce 2016
obsadil v juniorských kategoriích poslední místa.

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

Tím mohl nastat zlomový moment. Tolik neúspěchu by hodně lidí neuneslo, raději by se stáhli
do ústraní nebo by zvolili tu horší variantu vyléváním si svých komplexů, trefováním se do úspěšnějších soupeřů na internetu.
Štěpán byl velmi zklamaný, brzy se ovšem jako
správný bojovník vzpamatoval a přesně podle hesla „Co tě nezabije, to tě posílí“ chtěl všem a především sám sobě dokázat pravý opak.
Úspěch se dostavil hned v následujícím roce při
účasti na Mezinárodním poháru v naturální kulturistice. Zde Staněk získal mezi juniory 3. místo,
což po neúspěších z předchozího roku bylo zásadní
pro jeho další růst. Ctižádostivý závodník měl potřebný přísun entuziasmu pro přípravu na následující sezonu.
Letošní první start znamenal pro Štěpána velký úspěch. Vyhrál Mistrovství České republiky
juniorů. Titulem Mistra ČR se nominoval na výše
zmíněné ME v italském Rimini. Evropský juniorský bronz je pro bývalého Poličáka dosavadním
největším životním sportovním úspěchem.
Přiznávám, že na mě Štěpán před lety v určitém
období působil jako snílek, který je do značné míry
mimo realitu. Názor jsem změnil potom, kdy mě
informoval o své cestě stopem do Belgie, kterou
podnikl sám a nejen pro poznání západní Evropy,
ale hlavně pro posílení znalosti angličtiny a zájem
o osobní zážitky a zkušenosti ze života mnoha řidičů, se kterými po čas dlouhé cesty komunikoval.
Po maturitě na Obchodní akademii ve Svitavách
dospěl k názoru, že sport je pro něj víc než pouhý
koníček. Časem získal kvalifikaci instruktora fitness a poradce pro výživu. Své zkušenosti a znalosti předává klientům převážně v Brně, kam se
před časem odstěhoval. Do Poličky se rád vrací za
rodinou a přáteli.
V úvodu tohoto článku jsem se zmínil o pozitivní
roli otce – fotbalového trenéra Lubora. Kladný vliv
měla jistě také maminka Marie, která směrovala
Štěpána mimo jiné i k vyšším hodnotám. Pravidelná účast na kázáních v evangelickém sboru
byla zcela nepochybně jednou z forem rozvoje
chlapcovy osobnosti, které vděčí mimo jiné i za postupné utváření důležitých morálněvolních vlastností, tolik potřebných pro vyšší cíle. Víra v Boha
a uvědomění si utrpení Ježíše Krista pro lidstvo je
poměrně častým, velmi silným motivačním faktorem pro mnoho sportovců. Pravdou ale zůstává, že
v převážně ateistickém Česku není tato skutečnost
tak viditelná a často zmiňovaná, jak je tomu zcela
běžné u sportovců ve většině jiných křesťanských
zemích.
Štěpáne, gratuluji k pěknému mezinárodnímu úspěchu! Přeji Ti hodně štěstí ve sportovním
i osobním životě.
Jiří Štěpánek,
kondiční trenér

Starosta blahopřál fotbalovým mistrům
Fotbalová starší přípravka vybojovala v neděli
3. června v Třemošnici titul mistra, a to ve finále turnaje o Pohár předsedy KFS krajské soutěže
starších přípravek. Naši vítězní fotbalisté přivezli
krásný pohár, se kterým se pochlubili i starostovi
města Poličky. Ten celému družstvu poblahopřál

k jejich vítězství. Turnaje se zúčastnilo celkem 10
mužstev.
„Ve skupině nás postupně čekali soupeři z Holic, Žamberka, Přelouče a Litomyšle, ve skupině
jsme skončili druzí za Litomyšlí. Po zápasech
o umístění ostatních soupeřů přišel pro nás a asi
i pro naše soupeře nejdůležitější zápas sezony. V něm jsme nakonec po velké bitvě zvítězili,
a nejen že jsme hráčům Litomyšle vrátili prohru
ze skupiny, ale získali jsme tak i vysněné první
místo a s fanoušky si pak mohli zakřičet to uším
lahodící ‚mistři’.“ hodnotí vítězný fotbalový den
trenéři Roman Lajžner a Jiří Procházka.
Výsledky:
skupina: Polička – Holice 7:0, Polička – Žamberk 8:0, Polička – Přelouč 7:1, Polička – Litomyšl 3:4
semifinále: Polička – Choceň 4:1
finále: Polička – Litomyšl 5:3
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Skvělé veslařky i výsadkář
V předminulém vydání Jitřenky jsem se krátce zmínil o skvělém veslařském rekordu Jany
Navrátilové. Současná královna silově vytrvalostního veslování nebyla v tomto snažení sama.
Za zmínku stojí pět žen, které se postavily zodpovědně k přípravám, a jeden muž s výjimečným
výkonem.
Výše zmíněná Jana Navrátilová z České Třebové byla ovšem tou, která nejvíce ohromila. Za
dozoru třech rozhodčích – Mgr. Silvia Vislocká,
Pavla Hajská a Eva Petrová – se bývalá sportovní
gymnastka fantasticky zlepšila po další, tentokrát velmi tvrdé, půlroční přípravě. Jana, jako
první žena v historii soutěže, získala hodnocení –

Super sport. Se 40 kg závažím na spodní kladce
dokázala zlepšení z platinových 316 na pro ženu
brutálních 481 opakování! Tímto super rekordem se Jana Navrátilová probojovala do mužského TOP 20 na úžasné 16. místo v konkurenci 346
mužů.
Druhou nejúspěšnější veslařkou prvního pololetí tohoto roku a zároveň již i celé historie soutěže se stala univerzální žena Eva Petrová. Po
půlroční velmi tvrdé souběžné silové, silově vytrvalostní a kardio přípravě si zlepšila hodnocení

z ocelového na platinové, z 5. na 2. místo z 88 žen.
Manželka vicemistra Evropy v naturální kulturistice Jardy Petra se tímto výkonem zlepšila
z 217 na krásných 381 opakování. Eva se v hodnocení mezi muži dostala z 80. na 27. místo. Univerzálnost Evy spočívá v tom, že je schopna podávat velké výkony jak v čistě silových, tak silově
vytrvalostních, ale i ryze aerobních disciplínách.
O jejích dalších velmi zajímavých sportovních výkonech někdy jindy.
Třetí nejúspěšnější ženou tohoto období se stala absolventka filozofické fakulty, paní učitelka
Mgr. Silvia Vislocká. Po další půlroční veslařské
poctivé přípravě se zlepšila z hodnocení železného na ocelové, ze 7. na 4. místo, ze 188 na 282
opakování. Tímto rekordem se tato cvičenka ze
slovenské kulturistické rodiny poprvé dostala do
TOP 6, tedy mezi šest nejlepších žen, které figurují přímo i v mužském žebříčku. V tomto hodnocení si čtvrtá nejlepší žena polepšila ze 102. na
50. místo mezi muži.
Další poctivou přípravu má za sebou také zdravotní sestra Pavla Hajská, která se dokázala posunout z 13. na 8. místo zlepšeným výkonem ze
116 na 183 opakování. Kondiční běžkyně z Květné
patří také mezi příkladné cvičenky fitcentra.
Poslední z pětice žen, která se tentokrát probojovala do prestižního TOP 10, je učitelka a porodní asistentka z Jedlové Mgr. Bc. Iva Novotná. Všestranná sportovkyně se zlepšila ze 16. na 9. místo,
ze 109 na 155 opakování.
Tento článek jsem nazval „Skvělé veslařky a výsadkář“, protože jeden mužský výkon bych přeci
jen rád zmínil. Dne 27. 6. vstoupil do naší soutěže budoucí profesionální voják – výsadkář, Jiří
Bureš, dříve z Bystrého, nyní z Jedlové. Mladý
borec se uvedl perfektním rekordem 415 opakování, kterým hned získal hodnocení výkonnosti –
železná kondice a umístění na skvělém 25. místě
v konkurenci 346 mužů. Jirka je všestranným
sportovcem. Se svým tatínkem jezdil pravidelně
od svých pěti let na kole, dokonce od tohoto věku
i pravidelně běhá. Tři roky se v Pardubicích věnoval atletice a jeden rok boxu. Od začátku března tohoto roku trénuje kombinovaně workout
a crossfit v tréninkové skupině absolventa sportovní fakulty, oboru bojových sportů, Bc. Josefa
Gajdoše. Synovec kulturisty Radka Horníčka,
Jirka Bureš, překvapil přítomné cvičence nejen
velmi zdařilým vstupním veslařským rekordem,
ale na svůj nízký věk 21 let i vyspělostí svých názorů a životních postojů.
Jiří Štěpánek,
kondiční trenér
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Sportovní tábor
I letos pořádala sportovní komise města Poličky s Mozaikou tento příměstský tábor. Za velmi
parného počasí absolvovali účastníci (pouze čtyři
děvčata) pestrou paletu sportovních aktivit.
V pondělí začali akrobacií na trampolínách,
gymnastikou, florbalem a odpoledne na ně čekal
tenis a míčové hry. Některé disciplíny se prolínaly
i úterkem, neboť počet účastníků každým rokem
roste a děti byly rozděleny do skupin. Hlavní náplní úterka byl hokejbal. Středa byla díky MěÚ Polička nejzdařilejším dnem. Odjeli jsme do Hradce
Králové na Stříbrný rybník. Zde jsme absolvovali
lanový park a doprovodné disciplíny – lukostřelbu, flusačky, ruské kuželky, obří prak, bumper ball,
holandský biliard, weikyck hokej a kuličkovník.
Téměř všichni absolvovali BigSwing houpačku ve
výšce 6 m. Odpoledne jsme ještě navštívili Městské lázně.
Ve čtvrtek byl naplánován fotbálek a atletické
disciplíny. Pátek tradičně ve znamení výletu. Ráno
jsme odjeli vlakem do Borové, prošli se Na Hatě,
Skalku a navštívili jsme minifarmu paní Fáberové.
Ta měla také velký ohlas. Drbali jsme prase Žofku,
obdivovali čerstvě narozené myšky a hlavně jsme
si mohli vzít do ruky hadí slečnu, a to byl zážitek.
Odpoledne menší lanová dráha a koupání v místní
nádrži.

Poděkování patří všem vedoucím, kteří dětem
zpestřili jeden týden prázdnin.
Příští rok bude mít příměstský sportovní tábor
IV. ročník, složení denního programu se lehce obmění. Kluci by měli zájem o box, velké trampolíny,
koloběžky či in-line brusle.
–har–
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„My z města“
byli nejlepší

Půlnoční kapr a rybářská noc

Třiatřicátý ročník turnaje v malé kopané o Putovní pohár ředitele společnosti THT Polička se
odehrál na hřišti v Pomezí za účasti sedmi mužstev. Nejlepší z nich byl tým „My z města“, který
za sebou nechal druhý „Bortel“, třetí „Náhodný
výběr“ i čtvrté „Fešáky“. Nejlepší jednotlivci: střelec Daniel Stodola, brankař Martin Dobeš (oba My
z města), nejstarší hráč Miroslav Kuda, nejmladší
hráč Libor Hlavsa (oba žáci Pomezí). „Poděkování
organizátorů patří rozhodčím Gebovi a Schüchovi, staré gardě Sokola Pomezí za přípravu hřiště
a více než třem desítkám sponzorů, bez kterých
by se tento turnaj po dlouhá léta nemohl pořádat.“
prohlásil hlavní pořadatel turnaje Radek Pruška.
Jsou to: THT Polička, s. r. o., Pavel a Jan Pásek
Polička, Městský úřad Polička, Qanto Svitavy,
Pneuservis Červený, Podlahy Nacko, Huntovna,
Pivnice, firma PRO – DOMA, Strefa – Dvořák,
Elektro Zapa, 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 König,
Irma Bulvová, Radek Bulva, firma Major, Pivovar
Pardubice, Elstore, hospoda U Špačků, firma Flídr,
Řeznictví Šutera, David Němec, MIRO Borová,
Elektro Kelvin, Uhelné a hutní sklady, Dytrt Miroslav, Šenk Milan.

V pátek 10. srpna se na přehradě Pod Kopcem
uskutečnila už devátá akce letošního kalendáře rybářských závodů, pořádaných Rybářským
sdružením Vysočina Polička, a to Půlnoční kapr –
Rybářská noc. Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Na otázku, jak dopadla akce Půlnoční kapr
s doprovodnou společenskou akcí Rybářská noc,
mám jednoduchou odpověď – přes všechny pro-

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.
•
Od září 2018 přijmu pracovníka, brigádníka nebo OSVČ na práce drobné zednické, nátěry, pomocné práce, 731 506 249.
•
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SBĚRU OVOCE NA  50% DESTILÁT. V letošním roce bude
sběr ovoce (jablka, hrušky, švestky). Zahájení ve
středu 5. září 2018 15-17 hod. Provozní doba: středa 15.00–17.00 hod., sobota 9.00–11.00 hod. Jiný
termín po dohodě telefon. Do odvolání, kontakt:
tel. 728 838 385, 737 940 432. Sběrné místo: Polička – U liboháje 64 (nad fotbal. hřištěm).
•
Nabídka ustájení koní v Kamenci u Poličky,
cena od 2.500 Kč/měsíc. Více informací na tel:
604 567 602, info@kone-policka.cz, www.kone-policka.cz.
•
Jezdecké kroužky a výuka jezdectví pro
děti i dospělé od 600 Kč/měsíc, tel: 604 567 602,
info@kone-policka.cz, www.kone-policka.cz
•
Vyjížďky na koních a dárkové poukazy na vyjížďky od 350 Kč. Více informací: tel:
604 567 602, info@kone-policka.cz, www.kone-policka.cz
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blémy a překážky, které přichystalo počasí, nám
vyšlo všechno na jedničku. Ryby skvěle braly,
byla ulovena řada krásných kaprů, takže rybáři
byli nadmíru spokojeni. Nestěžovali si ani hosté,
přestože celou akci provázel symbolický mírný
déšť. S nadsázkou musím říci, že kdyby to pomohlo a mělo to vliv na pokračování deště, protáhli
bychom celou akci nejméně na týden.
Musím zdůraznit, že vše proběhlo v krásné přátelské atmosféře, hudba skvěle hrála, tancovalo
se, prostě panovala sváteční, přátelská pohoda.“
Nejdelší ulovené ryby: kapr 87 cm – Milan
Melezínek, kapr 78 cm – Zdeněk Strejček, kapr
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65 cm – Petr Dvořáček, kapr 63 cm – Alena Šudomová, amur 59 cm – Jaroslav Kladiva, kapr
52 cm – Bohuslav Sedlák atd. Největší počet kaprů ulovila Alena Šudomová – 15 ks.
Jaroslav Martinů: „Považuji za svou povinnost všem závodníkům i příchozím poděkovat za
účast. Byli jste skvělí!“
text L. Vrabec,
foto E. Křivková

Čestické volejbalové soustředění
Čestická průměrná nadmořská výška 259 m n. m.,
malebná obec v Královéhradeckém kraji s 569 obyvateli opět zažila nápor poličské volejbalové omladiny, a to již po devatenácté. Divoká Orlice nebyla
vůbec divoká a teplota neklesala pod 30, ba ani pod
35 °C. Lepší tréninkový týden letos naplánovat nešlo, pro nás to byl ten první srpnový.
Páteční odpoledne začalo vybalováním a zabydlováním se v budově, chatkách a ve stanech.

lína Pechancová a Vendula Korábová. Opět se hrál
večerní šestkový turnaj proti trenérům a místním
chalanům.
Mladší žákyně pilovaly hru na dvě nahrávačky,
příjem, postavení v hřišti. Holky měly o co bojovat,
ve hře bylo 12 míst v Áčku a 12 míst v Béčku. Trénovaly společně s chlapci. Během týdne plnili různé
disciplíny a body se sčítaly. Nechyběl tradiční biatlon,
oživením byla střelba ze vzduchovky a skákací boty.

Poličský bagr
Je sobota 11. 8., 5.38 hod. –
budí mne zvuk kapek dopadající
na střešní krytinu, který postupně sílí. Sahám po telefonu
a zjišťuji, co na to praví Velký
bratr. Mlčí. Alespoň o dešti
v tuto hodinu. Oddechnu si, že skalní škarohlídové
snad nebudou mít pravdu. Tvrdívají, že na termín
a počasí na plážový volejbal máme čich. Vstávám

Souboj na síti v podaní týmů RiJa a Špekové

Největší kreativitu předvedlo osazenstvo v chatkách. Na oknech během pár minut visely záclony,
na dveřích vzdušné plédy, výtvarným dílům na stěnách byl dán volný průběh. Postele, tedy matrace
na zemi, měly svá chránítka po stranách a mnohé
chatky měly i moskytiéry. Asi všichni počítali s vysokým výskytem komárů, vysokým rizikem nakažení, snad i s nakažlivou malárií. Lze konstatovat,
že chatky byly jako klícky, byť jim chybělo nezbytné
vybavení v podobě televizí, rádií, počítačů a v oknech převislé muškáty.
Po konstatování „A je to!“ proběhla tradiční podvečerní porada. Děvčata, která s námi letos byla poprvé, se dala spočítat na prstech jedné ruky. Ostatní
– samé ostřílené dcérenky a parta osmi chlapců.
A druhý den to vše vypuklo naplno. Trénovalo se
dvoufázově, vždy, kdy to počasí dovolilo. Juniorky,
kadetky a starší žákyně makaly v přilehlých lesích
a hájích, bojovaly s převisy, klestím, převýšením,
ale hlavně samy se sebou. Holky to již znají, bývaly
i horší výkony, někdo byl lepší ve vytrvalosti, někdo
zase v rychlosti. Cestou do lesa nás vítaly obsypané
stromy švestek, blum, v lese ostružiny. V lese nás
nabíjel ztepilý smrk Vojta a na zpáteční cestě nás
podpírala Blaženka.
Odpolední tréninky byly zaměřené na herní
kombinace. Hrál se i fotbálek, došlo i na tabatu, na
švihadla, na dynamický strečink a kompenzační
cvičení. Tradiční turnaj v deblech letos vyhrála Pav-

Nejmladší si to nejvíc užívali. Nejenže trénovali,
ale i vyráběli různé dárky, a to již od ranních hodin.
Labutě, náramky, diplomy a odvaha na noční stezce
daly zapomenout na stesk po domově.
Ve volných chvílích mohl každý navštívit česací
studio, o které byl velký zájem.
Velký dík patří našim třem kuchařinkám, které se staraly o naše žaludky. Letos se snědl valník
melounů, rajčat, okurek, paprik, cuket a dýní, jimiž
nás zásobovali i místní.
Po devatenácti letech nás konečně nebudil ve čtyři hodiny ráno kohoutí zpěv, kohouti prostě vymřeli.
A hrstka pavouků, mušek a vos nestojí za řeč. Koupání bylo též netradiční, po několikaleté pauze jsme
zavítali do Týniště nad Orlicí na místní „Písák“. Pro
naše dvě oslavenkyně se pekl dort, na kterém si pochutnali všichni.
Hitem se stala hra „Krycí jména“ a nekonečné
noční stezky odvahy. Poprvé v historii soustředění
jsem dostala poštu, a to až z rakouských Alp. Letos
nás odjelo 73 a ti, na které se nedostalo, se mohou
těšit na XX. ročník v příštím roce.
-har-
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a jdu se chystat na přesun do Sebranic, kde se na
pískových hřištích ve sportovním areálu uskuteční XVIII. ročník Poličského bagru.
O půl deváté máme hotovo a perfektně připravená hřiště již brázdí první spoře odění borci s míči.
A jak to tu slunnou sobotu dopadlo?
Z celkového počtu osmi mužských dvojic vyhráli
Malej s velkým 18+ následováni Špeky. Třetí skončili Tajnůstkáři a čtvrtí Skullpecin Hair Pro, statní
to jonáci z místních luhů a hájů.
Děkujeme štědrým sponzorům, bez kterých
by se turnaj neobešel. Jsou to Kovoslužba Bulva,
MIRO Borová, Bartosh, s. r. o. – reklama, Chr.
Hansen, Tiskárna Polička a především pan Mára
(ten machr přes hlavy).
Naše poděkování patří také obci Sebranice za
technické zabezpečení celé akce a paní Zindulkové
za vstřícnost se zajištěním občerstvení.
Za TJ Spartak Polička, RS – Volejbal
Jaroslav K. Dvořák
policskybagr.nastrankach.cz

Tenis
21. 7. turnaj mladšího žactva v Bystřici nad
Perštejnem. Důša Zahradníček vyhrál jeden zápas
ve dvouhře a mezi děvčaty neúspěšně bojovala
Nikča Petrásová.
28. 7. turnaj mladších žákyň v Moravské Třebové. Verča Uhlířová získala 1. místo ve čtyřhře.
28. 7. babytenisový turnaj v Ústí nad Orlicí.
Marťa Chalupník doplatil na divný herní systém
a obsadil 9. místo.
V sobotu 28. 7. se konalo v Poličce Mistrovství
Pardubického kraje neregistrovaných hráčů. Třináct statečných udatně bojovalo ve třech skupinách o postup mezi nejlepších osm a následně
o velice ceněný titul Pardubického šampióna. Tímto titulem se může pyšnit Jaroslav Kříž, který ve
finále porazil Martina Kubáta v poměru 6:1.
Konečné pořadí mistrovství:
1. Kříž Jaroslav
2. Kubát Martin
3. Vápeník Erik a Zvolánek Zdeněk
5.-8. Šubrt Pavel, Kolář Michal, Kučma Andrej
a Havlíček Lukáš
9.-13. Vápeník Dušan, Kohoutek Radek, Stříteský Pavel, Malý Dan a Běloušek Jiří
-zj-
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Turisté zvou

Plavecký bazén
Veřejnost
1. sobota
zavřeno
2. neděle zavřeno
3. pondělí Sanitární den
4. úterý
14.00-20.00
5. středa
6.00-7.30, 12.30-20.00
6. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-20.00
7. pátek
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
8. sobota
14.00-20.00
9. neděle 13.00-19.00
10. pondělí 13.00-20.00, 16:00-18:00 Orka 2
dráhy
11. úterý
6.00-7.30, 14.00-20.00
12. středa 6.00-7.30, 12.30-20.00
13. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-20.00
14. pátek
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
15. sobota 14.00-20.00
16. neděle 13.00-19.00
17. pondělí 13.00-16.00, 18.00-20.00, 16.00-18.00
kurzy
18. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
19. středa 6.00-7.30, 12.30-15.00, 15.00-16.00
aquagravidibic, 16.00-17.15 Orka,
16.00-18.30 kondiční plavání (jen 2
dráhy), 19.00-20.00 aquafitness
20. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-20.00
21. pátek
9.00-10.30 plavání kojenců a batolat,
11.00-11.30 veřejné plavání rodičů
s dětmi, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
22. sobota 14.00-20.00
23. neděle 13.00-19.00
24. pondělí 13.00-16.00, 18.00-20.00, 16.00-18.00
kurzy
25. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
26. středa 6.00-7.30, 12.30-15.00, 15.00-16.00
aquagravidibic, 16.00-17.15 Orka,
16.00-18.30 kondiční plavání (jen 2
dráhy), 19.00-20.00 aquafitness
27. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-20.00
28. pátek 12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
29. sobota 14.00-20.00
30. neděle 13.00-19.00
Časy zvýrazněné tučně jsou změny oproti stávajícímu harmonogramu.
Vyhrazujeme si právo na změnu. Prosím sledujte
www.tespolicka.cz a www.policka.org.
Tobogán uzavíráme 30 min před koncem otevírací doby.
V době kondičního plavání bude tobogan uzavřen. Uživatel toboganu nesmí mít v době jízdy na
sobě ani u sebe žádné ostré nebo kovové předměty,
které mohou poškodit koryto toboganu (hodinky,
klíčky od skříněk.).
Provoz sauny od 19. září:
muži – středa a pátek: 16.00-20.00 h
ženy – čtvrtek:
16.00-20.00 h
ženy – sobota:
14.30-16.55 h
společná – sobota:
17.00-20.00 h
Sauna je vybavena ochlazovnou s bazénem
a sprchami se studenou vodou a odpočívárnou. Je
také možné zakoupit si pití dle nabídky. Návštěvník sauny si může půjčit osušku nebo prostěradlo
(poplatek dle platného ceníku).

Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby
zapůjčené klíčky vraceli i s kladkami od zámku
a dodržovali zamykání skříněk dle vydaných čísel.
Děkujeme.
Ubytování „Balaton“ u koupaliště:
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem
osm 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: Martina Navrátilová, 604 342 208,
plaveckaskola@tespolicka.cz.
Provoz zimního stadionu
V průběhu září bude otevřen zimní stadion. Sledujte www.tespolicka.cz.
Kontakt: Miloš Grubhoffer 461 725 427,
605 246 743.
Koupaliště
Koupaliště bude v září otevřeno v sobotu
1. 9. a v neděli 2. 9. od 10.00 h do 19.00 h dle počasí.
Od pondělí 3. 9. do pátku 7. 9. bude otevřeno od
12.00 h do 19.00 h dle počasí.
V případě nepříznivého počasí si vyhrazuje provozovatel právo na změnu otevírací doby.
Vstupné:
děti do 3 let
zdarma
děti od 3 do 15 let 
20 Kč
dospělí	
40 Kč
ZTP a ZTP/P děti
a jejich průvodci 
10 Kč
ZTP a ZTP/P dospělí a jejich průvodci  20 Kč
Po 17 hodině vstup za 50 % původní ceny.
půjčovné plážové hřiště (2 hodiny)
půjčovné slunečník
půjčovné lehátko
půjčovné pl. pomůcky
půjčovné pálka (2 ks) + míček	

100 Kč
10 Kč
20 Kč
5 Kč
10 Kč

Aktuální změny provozu jsou zveřejněny na vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na webových stránkách:
www.tespolicka.cz a www.policka.org.
Facebook: Plavecký bazén Polička
Kontakt:
• Mgr. Andrea Zachová, 737 867 342,
bazen@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková, 461 725 631,
plbazen@tespolicka.cz
• Martina Navrátilová, 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
Daňové doklady pro pojišťovny nebo zaměstnavatele za permanentky pro dospělé nebo děti hlaste v pokladně před zaplacením. Děkujeme.

14.–17. září – oblastní výlet.
V letošním roce se vydáme společně s turisty z Moravské Třebové a Svitav do oblasti Bílých
Karpat. Výlet připravili svitavští
turisté.
Pátek 28. září – Václavská vycházka. Na
státní svátek se vypravíme linkovým autobusem s odjezdem 8.40 h z autobusového nádraží
a v 8.42 h. ze zastávky Hegerova do Rohozné. Odtud po naučné stezce „Svojanovsko“ do Svojanova.
Kolem Hartmanické kapličky půjdeme do Bystrého. Návrat linkovým autobusem do Poličky. Pěšky
asi 10 km. Vycházku vede Jiří Andrle.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Karate
Výsledky oddílu karate Polička v roce 2018
Zimní turnaj, Hanušovice, 20. 1.
• Hana Štrumfová, 1. místo, Sportovní boj Ženy
Absolutní
• Hana Štrumfová, 1. místo, Forma Tercie Set
• Kristýna Uhliariková, 2. místo, Forma Prima
Kids
• Kryštof Tomáš, 2. místo, Starring Muži pod
13 let
Jarní turnaj, Hanušovice, 29. 4.
• Hana Štrumfová, 1. místo, Sportovní boj Ženy
Absolutní
• Hana Štrumfová, 1. místo, Forma Tercie Set
• Martin Kohut, 1. místo, Forma Secunda
• Kristýna Uhliariková, 1. místo, Forma Prima
Kids
• Pavel Hegr, 2. místo, Forma Secunda
• Jan Uhliarik, 2. místo, Starring Muži 7-8 kyu
• Kryštof Tomáš, 2. místo, Starring Muži pod
13 let
Czechia Camp, Letovice, 4. 7.
• Hana Štrumfová, 1. místo, Sportovní boj Ženy
Absolutní
• Hana Štrumfová, 1. místo, Forma Tercie Set
• Kryštof Tomáš, 1. místo, Forma Prima
• Martin Kohut, 2. místo, Forma Secunda
• Pavel Hegr. 3. místo, Forma Secunda
• Petr Štarman. 2. místo, Forma Prima Kids
• Kryštof Tomáš. 2. místo, StarringMuži pod
13 let
Ve dnech 12. a 14. září pořádá oddíl karate nábor
nových členů. Více informací v Mozaice Polička
nebo na e-mailu radovan.andrle@mska.cz

Provozní doba fitcentra
na plaveckém bazénu:
po, st, pá
10.00–12.00 a 14.00–20.00 h
út, čt
14.00–20.00 h
so
17.00–19.00 h
Jitřenka - měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne
v měsíci. Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. Místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893. Korespondenční adresa: Pomezí 128, 569 71 (schůzku
je třeba předem dohodnout), tel. 603 526 243, e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Ing. N. Šauerová. Registrováno MK ČR pod
č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí města Poličky, podatelna MěÚ, e-mail: podatelna@policka.org. Příspěvky a inzerci do Jitřenky přijímá e-mailem šéfredaktor
(jitrenkapolicka@seznam.cz), písemně informační centrum a podatelna MěÚ ve lhůtě do uzávěrky příslušného vydání. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.
Graf. zpracování a tisk: Tiskárna Polička s. r. o., Haškova 446, Polička.
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