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Noviny občanů města Poličky a okolí

vrhu ÚP Polička rovněž vystavena na internetové
úřední desce na adrese www.policka.org.
Nejpozději při posledním veřejném projednání,
tj. 27. 5. 2010, může každý uplatnit u pořizovatele písemně své připomínky. Vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných
staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch mohou nejpozději při veřejném projednání dne 27. 5. 2010 podat u pořizovatele písemně
proti návrhu své námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Námitky může nejpozději při posledním veřejném projednání uplatnit rovněž zástupce
veřejnosti podle § 23 stavebního zákona. Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická
osoba plně způsobilá k právním úkonům, kterou
musí zmocnit nejméně 200 občanů města, kteří
uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu
územního plánu. Zmocnění zástupce veřejnosti
musí být pořizovateli doloženo náležitostmi podle
§ 23, odst. 3 stavebního zákona. K později uplatněným připomínkám a podaným námitkám se
nepřihlíží.
Zveme tímto občany města a vlastníky pozemků a staveb na území města k účasti na veřejném
projednání.
Ing. Antonín Mihulka
odbor územního plánování, rozvoje
a životního prostředí
MěÚ Polička

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Městský úřad Polička, odbor dopravy vyzývá
veřejnost, aby zodpovědně přistoupila k výměně
řidičských průkazů, vydaných od 1. ledna 1994
do 31. prosince 2000, která má být ukončena nejpozději do konce roku 2010.
Při zohlednění počtu řidičských průkazu, které zbývá do konce roku 2010 vyměnit, je zřejmé,
že každý následující měsíc by se mělo pro správní
obvod města Poličky vyměnit v průměru měsíčně
180 řidičských průkazů. Tato hodnota se bude

Pietní vzpomínková akce u příležitosti

65. výročí osvobození
republiky
a k uctění památky obětem II. světové války
se uskuteční
v sobotu 8. května 2010
na centrálním hřbitově v Poličce.
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VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU POLIČKA
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička zahájil, jako
pořizovatel, v souladu s § 52 stavebního zákona
řízení o návrhu Územního plánu (ÚP) Polička
spojené s jeho veřejným projednáním. Zahájení
řízení bylo oznámeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne 7. 4. 2010 na úřední desce MěÚ Polička
a na internetové úřední desce na adrese www.policka.org.
Po dohodě s osadními výbory Lezník, Modřec
a Střítež se bude veřejné projednání návrhu ÚP
konat nejen v Poličce, ale rovněž v jednotlivých
částech města. Samostatná veřejná projednání
(bez odborného výkladu projektanta) se budou
konat:
část Lezník: v pondělí 24. 5. 2010 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního domu v Lezníku
část Modřec: v úterý 25. 5. 2010 v 18.00 hod.
v budově konzumu „U Kosků“ v Modřeci
část Střítež: ve středu 26. 5. 2010 v 18.00 hod.
v budově bývalé školy ve Stříteži
Hlavní veřejné projednání s odborným výkladem projektanta se uskuteční ve čtvrtek 27. května 2010 v 15.00 hod. v malém sále Tylova domu
v Poličce.
Návrh ÚP Polička je vystaven k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech na odboru územního
plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro,
kanc. č. 41) v době od 8. 4. 2010 do 27. 5. 2010.
V uvedené době je textová a výkresová část ná-
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každý měsíc zvyšovat, neboť zatím nedochází ze
strany řidičů ke zvýšenému úsilí, jehož cílem je
výměna řidičského průkazu s platností do konce
roku 2010.
Pokud nedojde k pozitivní změně přístupu
řidičů k povinným výměnám, hrozí kumulace
výměny velké části řidičských průkazu na konec
období roku 2010. Při zachování současného tempa výměny muže dojít k situaci, kdy na konci období nebudou vyměněny řidičské průkazy s výše
omezenou dobou platnosti a tím nebudou jejich
držitele opravňovat k řízení motorových vozidel
po tomto termínu.
Pro výměnu potřebujete občanský průkaz, řidičský průkaz a jednu fotografii, která odpovídá
předepsanému vzoru. Samotné vyplnění žádosti
a ověření dokladů trvá asi 10 minut, a pokud
nebude jiná změna (např. bydliště, příjmení…)
je výměna bezplatná. Do 20 dnů si budete moci
vyzvednout nový řidičský průkaz, pokud vlastníte mobilní telefon a vyplníte při podání žádosti
číslo vašeho mobilního telefonu, po obdržení dokladu zašleme SMS pro vyzvednutí. Podrobnější
informace podají, a při vyplnění žádosti rádi pomohou, pracovníci úseku řidičských průkazů.
Bc. Jindřich Studený
vedoucí odboru dopravy

REGENERACE PANELOVÝCH
SÍDLIŠŤ
Díky úspěchu při získání dotace z MMR ČR může
město Polička realizovat velmi důležitou a potřebnou
stavební akci – „Regeneraci panelových sídlišť M. Bureše a Švermova v Poličce“. V současné době probíhá
III. etapa tohoto projektu, která se týká sídliště Švermova. Projekt navazuje na úspěšně realizovanou II.
etapu, kdy regenerace proběhla na sídlišti M. Bureše.
III. etapa zahrnuje: opravu stávajících pěších
komunikací, nové pěší komunikace, opravu a dovybavenost hřišť pro děti a mládež na ulici Dukelská
a Švermova.
1. Oprava stávajících pěších komunikací
Stávající chodníky jsou v této lokalitě ve velmi
špatném technickém stavu. Dlaždice jsou vlivem povětrnostních podmínek a vlivem času hodně rozbité
a místy propadlé. Chodníky jsou od stávajících místních komunikací ohraničeny žulovým obrubníkem,
od zeleně jsou ohraničeny betonovým parkovým
obrubníkem. V rámci regenerace panelového sídliště budou stávající chodníky i obrubníky rozebrány
a nahrazeny novými. Stávající dlažba bude nahrazena
novou betonovou zámkovou dlažbou.
Oprava chodníků bude provedena okolo domu
č.p. 371-376 na ulici Dukelská, oprava se týká i chodníků za domem č.p. 367-370 na ulici Luční a chodníků okolo domu č.p. 383-388 na ulici Švermova. Do
opravy je dále zahrnuta zpevněná
(pokr. na str. 2)

INFORMACE K VOLBÁM
Vážení občané,
dovolte, abychom vám touto cestou podali základní informace k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:
Volby se konají ve dvou dnech, a to v pátek
28. května od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 29. května od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který
alespoň ve druhý den voleb dosáhne věku 18 let.
Hlasování probíhá v tzv. stálých volebních okrscích
vytvořených podle zvláštního zákona a voliči jsou
zapsáni ve stálých seznamech voličů. Volič hlasuje
ve volební místnosti v okrsku, do kterého náleží
podle místa trvalého pobytu. Informace o rozdělení území města podle ulic na jednotlivé volební
okrsky bude obsažena v „oznámení o době a místě
konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR“. Oznámení budou umístěna na plakátovacích
plochách a na úřední desce městského úřadu nejpozději 13. května.
Volební okrsky a volební místnosti jsou následující:
• okrsek 1 - školní pavilon Masarykovy ZŠ, Rumunská 733
• okrsek 2 - Tylův dům, Vrchlického 53
• okrsek 3 - ZŠ Na Lukách, Švermova 401
• okrsek 4 - ZŠ Na Lukách, Švermova 401
• okrsek 5 - Městský úřad Polička, budova Nádražní 304
• okrsek 6 - Městský úřad Polička, Palackého
nám. 160 (u tohoto okrsku dochází ke změně,
volební místnost bude přemístěna z matriky na
obecní živnostenský úřad – vchod do Galerie
Vysočina)
• okrsek 7 - Agronea a. s., Hegerova 170
• okrsek 8 - DPS „Penzion“, Družstevní 970
• okrsek 9 - Agronea a. s., jídelna, Hegerova
• okrsek 10 - Modřec čp. 15
• okrsek 11 - Lezník čp. 68
• okrsek 12 - Střítež, bývalá škola.
V některých případech může být volič zapsán
do tzv. zvláštního seznamu voličů. Vede jej městský
úřad a jsou zde zapsáni voliči, kteří nemají na území
obce trvalý pobyt, ale jsou zde v nemocnici, v ústavu sociální péče, vykonávají vazbu nebo trest odnětí
svobody nebo volí na voličský průkaz.
Pokud by se volič v den voleb nezdržoval ve volebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu,
může volit na celém území ČR na voličský průkaz.
Voličský průkaz vydá městský úřad podle místa

FÉROVÁ SNÍDANĚ
VE FIMFÁRU
Oblastní charita Polička, ve spolupráci se společností pro Fair Trade a poličským občanským sdružením Pontopolis, vás srdečně zve na „Férovou snídani“
do charitního terapeutického obchodu Fimfárum.
Ve středu 12. 5. 2010 zde pro vás bude od 8 do 10
hodin připravena ranní fairtradová snídaně, obsahující čaj nebo kávu a ještě něco dobrého k tomu.
Férová snídaně ve Fimfáru se koná u příležitosti
mezinárodní oslavy Fair Trade, společnosti, která
svou celosvětovou činností podporuje lidi z rozvojových zemí a dává jim šanci vymanit se vlastními
silami z chudoby a žít důstojný život.
Právě před rokem se Oblastní charita Polička zapojila do fairtradových akcí tím, že ve svém charitním
terapeutickém obchodě Fimfárum umožnila provozovat jeden z obchůdků Fair Trade pojmenovaný NaZemi. V něm mohou zákazníci Fimfára, kromě svého
tradičního sortimentu (rozmanité nové i použité darované věci, nebo výrobky klientů poličské Charity)
nakoupit i výrobky převážně potravinového charakteru a tím podpořit lidi z rozvojových zemí.
Štěpán Plecháček, PR a fundraiser Oblastní
charita Polička

trvalého pobytu na základě písemné nebo osobní
žádosti. Písemná žádost o vydání voličského průkazu musí být opatřena ověřeným podpisem voliče
a musí být městskému úřadu doručena nejpozději
do 21. května. Osobně lze o vydání voličského průkazu žádat až do 26. května. V obou případech lze
voličské průkazy vydávat až od 13. května.
Hlasovací lístky budou všem voličům doručeny
prostřednictvím České pošty s. p. do místa trvalého
pobytu nejpozději do 25. května.
Hlasovací lístky budou vytištěny samostatně pro
každou politickou stranu a politické hnutí. Kompletní sady hlasovacích lístků budou k dispozici rovněž
v každé volební místnosti.
Po příchodu do volební místnosti a prokázání
totožnosti a státního občanství ČR (příp. odevzdání
voličského průkazu) je volič povinen odebrat se do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.
Zde volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany či politického hnutí, pro niž se
rozhodl hlasovat. Tím dává volič hlas ve prospěch
politické strany nebo politického hnutí.
Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany nebo politického hnutí zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků
vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Pokud by však volič pro tělesnou vadu nebo
proto, že nemůže číst nebo psát, nemohl sám upravit hlasovací lístek, může být v prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič (ne však
člen okrskové volební komise), hlasovací lístek za
něho upravit a vložit do úřední obálky a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.
Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nebude moci dostavit do volební místnosti, může požádat městský úřad nebo v den voleb
příslušnou okrskovou volební komisi, aby k němu
vyslala dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požádat
lze osobně nebo na tel. č. 461 723 880.
JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí odboru vnitřních věcí

KONOPÍ
Ve středu 5. 5. v 19 hodin
proběhne poslední beseda
před prázdninami z cyklu „Na
zelenou“. V květnu je nejlepší
doba pro sázení semínek, tak
jsme vybrali téma „Konopí:
obnovitelný zdroj par excellence“ opět v Divadelním klubu v Poličce. Přednášku povede Michal Ruman, předseda sdružení
Konopa z Českých Budějovic. Náplní besedy bude
krátký úvod do botaniky, historie využití konopí
člověkem včetně období prohibice, současné možnosti využití konopí v zemědělství, hospodářství
i medicíně, vlastnosti konopných surovin a výrobků i příklady zpracování konopí ve světě, textilní
využití, ve stavebnictví a další. Budou i drobné věci
na prodej a ochutnávka konopných pochutin.
Jednáme o uspořádání Dílny ručního zpracování konopných vláken ve středu 5. 5. od 17 do 18
hodin. Zájemci o více informací, hlaste se na tel.
731 563 819 nebo na e-mailu ekocentrumskritek@seznam.cz.
Za Ekocentrum Skřítek srdečně zve
Ing. Eva Janečková
Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory
SFŽP a MŽP.

REGENERACE PANELOVÝCH
SÍDLIŠŤ
(pokr. ze str. 1)
plocha před bývalou prodejnou
a chodníky vedené po pravé straně na ulici Švermova
při napojení na ulici Svépomoc a také chodník vedený k základní škole. Do navrhované opravy chodníků
bude zahrnuto i rozšíření stávající místní komunikace
na ulici Dukelská před domem č.p. 371-376. V rámci
opravy stávajících komunikací bude opraveno 2930
m2 stávajících chodníků.
2. Nové pěší komunikace
Nové chodníky jsou umístěny na zelené ploše
před domem č.p. 384-386, mezi dvěma parkovišti.
Plocha nových chodníků je 80 m2.
3. Oprava a dovybavenost hřišť pro děti
a mládež
Tento stavební projekt je rozdělen na dvě části.
Dětské hřiště 1, které se nachází na zelené ploše
před domem č.p. 384-386, mezi dvěma parkovišti a
dětské hřiště 2, které se nachází v místě stávajícího
dětského hřiště za domem č.p. 376 na ulici Dukelská
a za domem č.p. 370 na ulici Luční. Dětské hřiště 1
bude dovybaveno o herní prvky a lavičky. Dětské
hřiště 2 bude kompletně odstraněno a opět doplněno
o pískoviště, lavičky a herní prvky. Obě hřiště budou
po rekonstrukci vyhovovat současně platným evropským normám.

Město Polička věří, že projekt zlepší životní
podmínky obyvatel této poličské lokality a po překonání doby rekonstrukce umožní příjemnější chůzi
po místních komunikacích. Věříme též, že výsledek
rekonstrukce hřišť bude vítán i dětskými obyvateli
sídliště a jejich rodiči.
I do budoucna je obnova chodníků zásadní prioritou vedení města Poličky. Pro tento rok je plánována
např. i rekonstrukce v ulici Husova.
Investor: Město Polička
Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s. Praha – na základě výběrového
řízení
Projektant: OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto
Termín realizace stavby:
prosinec 2009 – 30. 6. 2010
Cena za realizaci stavební části akce:
3.961.000,- Kč vč. DPH
Na akci je poskytnuta dotace z MMR ČR ve výši
2.009.000,- Kč.
Ing. N. Šauerová – tisková mluvčí města

2

UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 19. 3. v dopoledních hodinách řešila
hlídka MP případ pokousaného psa. Zranění psa,
které způsobil další pes, si vyžádalo ošetření na
veterinární ambulanci v Poličce. Majitelka psa,
který způsobil zranění, třiasedmdesátiletá žena
z Poličky, uhradila veškeré náklady spojené
s léčbou zraněného psa a také uhradila blokovou
pokutu, která jí byla ze strany MP uložena.
Dne 6. 4. v dopoledních hodinách byla hlídka
MP přivolána k poličské přehradě, kde pod lesem
byla nalezena umírající srna. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že oznámení se zakládá na
pravdě a pod lesem u přehrady nalezli bezmocně
ležící srnu, která ještě žila. O celé věci hlídka vyrozuměla předsedu zdejšího mysliveckého sdružení, který zajistil odklizení srny.
Dne 8. 4. v hod. Při kontrole městského parku v 9.30 byli přistiženi dva mladíci z Jedlové
a Stašova, kteří zde vulgárně pokřikovali po
kolemjdoucích občanech a dále svým chováním
budili veřejné pohoršení. Po kontrole totožnosti
byla oběma mladíkům uložena bloková pokuta za
přestupek proti veřejnému pořádku.
Dne 9. 4. byl nalezen toulavý pes. Jedná se
o štěně, křížence rotvajlera, hodné povahy. Do
současné doby se nepodařilo zjistit jeho majitele.
Pes byl umístěn do útulku v obci Pohodlí. Hlídka
MP pořídila fotodokumentaci, která byla umístěna
na internetové stránky města Poličky, do sekce
městská policie. Majitel, či případný zájemce se
může informovat na MP Polička.
Dne 9. 4. v 22.30 hod. projížděla hlídka MP
služebním vozidlem cestou k přehradě. Pod areálem fy. Liko byl odstaven nákladní automobil,
u kterého strážníci zahlédli pohyb osob. Strážníci
na místě přistihli sedmnáctiletého muže z Poličky,
který hlídce sdělil, že se pouze chtěl podívat na
odstavené vozidlo. Další osoby z místa utekly.
U přistiženého muže byl nalezen malý motocykl,
o kterém vyšlo dále najevo, že byl v nedávně
době odcizen v Poličce. Na místo byla přivolána
hlídka PČR OO Polička, které byl mladík i odcizený motocykl předán k dalšímu vyřešení.
Dne 16. 4. v 11.00 hod. byla hlídka MP přivolána na ul. Smetanova, do Sport baru Kréta, kde
jeden host odmítl zaplatit útratu. Hlídka na místě
zjistila, že se jedná o dvaapadesátiletého muže
z Moravské Chrastové. Byla mu uložena bloková
pokuta za přestupek proti majetku a věc byla na
místě vyřešena.
Městská policie

SDĚLENÍ REDAKCE JITŘENKY
Vážení čtenáři,
reklama, která byla všitá do dubnového čísla Jitřenky, neprošla redakční úpravou a do Jitřenky byla
vložená bez vědomí redakce. Podle sdělení vedení
tiskárny se tak stalo omylem.
Spolu s redakční radou doufám, že se podobná
situace nebude opakovat.
Ing. Ivo Janeček, šéfredaktor

POLIČKA PŘEDSTAVILA SVÉ „ŽIVÉ“ PROJEKTY
Den s ROPem v Pardubickém kraji, který v rámci
ROPfóra 2010 zorganizovala Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, vyvrcholil ve středu
14. 4. v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Uspořádání programu v prostorách centra bylo téměř symbolické a připomnělo roční výročí slavnostního otevření

I Centrum Bohuslava Martinů ukázalo, že to tu
opravdu „žije“. Ve dnech 12. – 14. dubna hostilo
účastníky celorepublikové přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů, kterou druhým rokem pořádá ZUŠ
Bohuslava Martinů Polička. A že se jedná o akci
velmi úspěšnou, svědčí i počet účastníků, který

tohoto, pro Poličku velmi významného kulturního zařízení. Projekt CBM v Poličce byl realizován právě díky
dotaci ROP Severovýchod ve výši 21,9 miliónů korun.
Celý poličský program byl zahájen ve vestibulu
městského úřadu, kde přítomné hosty, mezi kterými
byl náměstek pardubického hejtmana Jan Tichý, ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád, pracovníci Úřadu Regionální rady i zástupci tisku, přivítal
starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Tomanovou. Právě v prostorách městského úřadu je instalována putovní výstava úspěšně
realizovaných projektů z Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod v Pardubickém kraji.
Výstavu slavnostně zahájil společně se starostou města náměstek pardubického hejtmana Jan Tichý. O tom,
že jsou poličské projekty opravdu živé, se mohli hosté
přesvědčit na vlastní oči při prohlídce poličského náměstí, kde právě aktivně probíhá realizace projektu
Regenerace Palackého náměstí – 1. etapa.

vzrostl z loňských 99 soutěžících na letošních 167!
Ceny pro mladé umělce byly předávány každý den
právě v prostorách centra. Hosty ROPfóra v Centru
Bohuslava Martinů přivítala a expozicemi provedla
jeho ředitelka Pavla Pavlíčková, poté následovalo
setkání s úspěšnými dětskými umělci, ceny za jejich
vynikající výkony v soutěži předal náměstek hejtmana spolu s ředitelkou ZUŠ Renatou Pechancovou.
Velmi slavnostní atmosféru doplnilo milé hudební
vystoupení žáků ZUŠ. Místostarostka Poličky Marie
Tomanová prezentovala úspěšné projekty, na které
získalo město dotace z ROP Severovýchod, všichni
zhlédli i film, který byl v rámci projektu o Centru
Bohuslava Martinů natočen.
Celá akce, která v Poličce proběhla, velmi dobře
ukázala, že poličské projekty opravdu „žijí“, že jsou
úspěšné nejen na papíře, ale co je nejdůležitější, především v praxi a v reálném životě.
Ing. N. Šauerová – tisková mluvčí města

DRACULA SE POVEDL
Přiznávám se, že jsem šel na představení muzikálu Dracula se silnou skepsí. Po skončení jsem
odcházel naprosto nadšený a v úžasu, co zapálení
učitelů i dětí dokáže.

Původní český muzikál Dracula z autorské
dílny Svoboda-Borovec-Hess (režie Jozef Bednárik) byl uváděn v letech 1995-98 v pražském
Kongresovém centru a navštívilo ho přes 1,2
milionů diváků. Tylův dům uvedl 19. a 20. března
2010 představení, které připravili učitelé a žáci hudebního i výtvarného oboru Základní umělecké
školy Bystré.
Použili při tom originální Svobodovu hudbu,
na kterou naživo zpívali i tančili jak žáci, tak jejich učitelky. Kulisy i kostýmy byly úsporné, ale
výtvarně velmi zdařilé.
Dostat z malých dětí i dospívajících emoce
a výraz v tanci i ve zpěvu bylo jistě těžké, ale
výsledek byl ohromující – představení, které hravě
strčí do kapsy i unavené profesionály hostující občas „na venkově“. Díky za nečekaný zážitek.
IJ
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ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. března 2010
RM schvaluje zapojení města Poličky do projektu
„Živá města – živé památky“ prostřednictvím České
inspirace, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje zapojení města Poličky do projektu
„Putování po historických městech“ prostřednictvím
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Hrad
Svojanov – bývalá ratejna na předhradí – obnova
venkovního pláště“ firmu J & S, spol. s r. o., Moravská
Třebová, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou
J & S, spol. s r. o., Moravská Třebová, k zajištění zakázky: „Hrad Svojanov – bývalá ratejna na předhradí
– obnova venkovního pláště“, dle důvodové zprávy za
podmínky, že bude schválena navrhovaná rozpočtová
změna.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
na svoz směsného komunálního odpadu č. 439/08/P
se společností LIKO a. s. Svitavy, na zajištění údržby,

servisu a kontroly skateparku v areálu Základní školy
Na Lukách Polička, dle důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města
Poličky konané dne 12. dubna 2010
RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Víta Češky, ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců v Poličce, k 30. 4. 2010 v souvislosti s ukončením činnosti
této příspěvkové organizace města Poličky.
RM schvaluje postup oprav místních komunikací
na území města Poličky po zimním období dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí smlouvu o nájmu areálu koupaliště v Poličce pro akci „Majáles 2010“ mezi T.E.S.
s.r.o. Polička a Gymnáziem Polička, dle důvodové
zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 2/2010.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátě starosty města.

NA SVOJANOVĚ PROBÍHÁ PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÁ OBNOVA
RENESANČNÍHO PALÁCE
Téměř na všech celkových pohledech hradu
Svojanova se uplatňuje mohutné kamenné zdivo
s obrovskými okenními otvory. Jedná se o zříceninu
renesančního paláce, svého času hlavní reprezentativní stavbu hradu.
Tento palác byl postaven snad ještě v pozdně
gotickém stylu na přelomu 15. a 16. století. Jeho impozantní stavba obepíná hradní věž a tím i zaslepuje

mých a ležatých křížův, tváří, úmrlčích hlav a všelijaké arabesky“.
Poslední zbytky sgrafit byly násilně odstraněny
v roce 1986, kdy byly okenní záklenky a plochy
bývalých arkýřů opatřeny nevhodnými betonovými
torkrety. Betonové torkrety byly naneseny na neošetřené cihelné zdivo. Je tedy až s podivem, že k první
havárii došlo až v roce 2009. Tehdy v jarních měsících

významný obranný prvek – břit věže. Je tedy zřejmé,
že při výstavbě paláce byl kladen důraz spíše na pohodlí a reprezentaci a obranná funkce hradu byla již
popřena. Staveniště paláce bylo poměrně netypické
– budova byla postavena na mohutné gotické obranné hradbě rozšířené zde až do síly 8 metrů. Vhodnější místo pro stavbu nového paláce zřejmě tehdy na
hradě neexistovalo. Venkovní průčelí paláce členilo
několik vysutých arkýřů, které dnes připomínají
už jen fragmenty odsekaných krakorců. Z původní
pozdně gotické výzdoby se však dodnes dochovala
část ostění malého okna v severní stěně paláce. Součástí budovy byl údajně rytířský sál a hradní kaple
sv. Kateřiny.
Po požáru v roce 1569 byl palác tehdejšími vlastníky hradu – Žehušickými z Nestajova upraven v renesančním stylu. Pozdně gotické arkýře byly odstraněny a nahrazeny velkými renesančními okny. Fasáda
paláce byla pokryta psaníčkovými sgrafity. V pozdějších dobách však byl palác opuštěn, ponechán svému
osudu a pomalu se měnil ve zříceninu.
Psaníčková sgrafita tvořila významný pohledový
prvek hradu po řadu staletí. Například Mořic Trapp
ve svém popise hradu z roku 1855 uvádí: „ohromné
zdi, které novému panskému domu za podkladek
slouží, ozdobeny jsou tam, kde omítka ještě neopadala, rozličnými výkresy na vápně dle módy 16. století,
a spatřují se v rustice podoby ryb, palem, listův, pří-

odpadla část torkretu okna na severovýchodní straně
přímo na dolní hradní nádvoří. Tato událost se stala
naštěstí v den, kdy hrad nebyl otevřen pro veřejnost.
Následně po této havárii město Polička obdrželo
mimořádnou dotaci Pardubického kraje určenou na
odstranění betonových omítek, ošetření zdiva a nanesení nových omítek na vápenné bázi.
Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám dochází k obnově paláce až nyní. Protože kolem
celé budovy musí být postaveno lešení, bylo rozhodnuto o rozšíření pojetí obnovy paláce. Nepůjde tedy
jen o pouhé odstranění a napravení havarijní situace,
ale také o památkovou obnovu celého průčelí stavby.
Podle dochované fotodokumentace budou budově
navráceny fragmentální omítky s pročleněním psaníčkovými sgrafity. Nepůjde však o souvislou plochu,
ale o torza v takovém rozsahu, v jakém se omítky skutečně dochovaly až do 80. let 20. století. Všechny tyto
prvky budou navíc opatřeny patinou, tak aby opravdu
dotvářely dojem historické autentičnosti.
Návrh obnovy renesančního paláce vypracoval
Ing. arch. Marek Tichý, restaurátorské práce provádí
restaurátor David Zeman. Z hlediska památkové
péče se jedná o zcela mimořádnou akci, po jejímž
dokončení dojde opět k výraznému zhodnocení
podoby hradu Svojanova a velmi citlivému návratu
k historickému stavu.
Miloš Dempír

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ V POLIČCE
Z historie sboru – díl třetí – události v letech
1914 – 1971
Po vypuknutí světové války odjelo mnoho činných
členů na bojiště a sbor byl velmi oslaben. Jeho činnost
ochabla pro malý počet členů, stroje neměly náčelníky, parnička ani topiče ani strojníka. Sbor požádal
o pomoc při požárech jednotu Sokol a při sboru byla
vytvořena četa pro dopravu raněných a nemocných
vojínů, protože ve městě byl zřízen vojenský lazaret.
Padlo celkem 11 členů sboru. Konec války uvítal sbor
s jásotem a novou nadějí na další rozkvět.
V roce 1926 sbor oslavil 50 let od svého založení.
Členové sboru se tehdy dělili na náčelníky, podnáčelníky, lezce, stříkačníky, ochránce a trubače. O rok
později byla ustavena komise pro zakoupení motorové stříkačky, jednalo se o zřízení elektrických zvonků
do bytů funkcionářů sboru. V roce 1929 byla dodána
automobilní stříkačka za 160 000 Kč, o tři roky později motorová stříkačka od firmy Stratílek za 32 000 Kč.
Roku 1930 bylo rozhodnuto o novém způsobu vyhlašování poplachu pomocí sirény. Na Horním předměstí
bylo upraveno skladiště pro nové auto a motorovou
stříkačku.
Od roku 1938 byl prováděn výcvik civilní protiletecké obrany obyvatelstva a při mobilizaci prováděli
členové sboru pořádkové hlídky ve městě. Po událostech v Mnichově a následném obsazení republiky
v roce 1939 činnost sboru opět pohasla. V letech 1940
– 1941 byla postavena nová zbrojnice, rok 1942 byl
ve znamení probíhajících jednání s majiteli o výkupu
pozemků za zbrojnicí, které se měly využívat jako
cvičební prostor. Byly také dokončeny úpravy domku
vedle zbrojnice pro potřeby sboru. Roku 1945 prováděli členové sboru pořádkové hlídky při přesunech
německých vojsk a v květnu se sbor radoval s ostatními občany z vítězství nad fašismem a z osvobození.
V roce 1953 došlo v celé republice k přejmenování dosavadního Československého svazu hasičstva na
Československý svaz požární ochrany. Dřívější název
údajně nevystihoval celkové poslání této organizace,
která nemá za úkol jenom hasit požáry, ale hodlá se
od této doby věnovat především preventivní práci. Od
této doby začaly být preferovány z hlediska technického vybavení tzv. výjezdové jednotky, které měly
poskytovat při zásazích pomoc ve svém širokém okolí. Do našeho sboru byly v tomto roce přiděleny dvě
nové automobilové stříkačky AS 16 Praga RN. O rok
později byla v Poličce uspořádána okresní soutěž
požárních družstev.
V roce 1958 bylo posíleno technické vybavení
sboru o novou, tehdy moderní, cisternovou automobilovou stříkačku CAS 16 na podvozku Praga V3S.
Roku 1960 byl dobudován taneční parket a začala výstavba bytové jednotky u zbrojnice, která měla sloužit
jako byt pro řidiče.
V průběhu roku 1965 bylo dokončeno osvětlení
tanečního parketu, části zahrady a zhotoveny další
lavičky a stoly. Roku 1968 byl vybudován sklad materiálu za tanečním parketem a opravena podlaha
i střecha pavilonu pro hudbu.
Činnost výjezdové jednotky v měsíci březnu
V měsíci březnu výjezdová jednotka k mimořádné události nevyjížděla.
Alena Cejpová
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DIAKONIE BROUMOV DĚKUJE
Diakonie Broumov děkuje občanům za pomoc
při sběru použitého textilu. Pomohli tím nemalou
měrou všem našim klientům. Současně se velmi
omlouváme všem, kterým jsme včas nestihli věci
odvézt. Věříme, že přijmete naši omluvu a i nadále
zachováte přízeň naší organizaci v případě, že bychom v budoucnu tuto akci chtěli ve vašem městě
opakovat.
PhDr. Vítězslav Králík,
ředitel Diakonie Broumov

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ
V závěru loňského roku se Dům s pečovatelskou
službou „Penzion“ Polička přihlásil do projektu „SENIOŘI KOMUNIKUJÍ“, který se týká výuky kurzu
obsluhy počítače a je určen výhradně pro seniory.
Tento kurz je zcela ZDARMA. Je podpořen Nadačním
fondem manželů Livie a Václava Klausových. Ze 128
předložených žádostí bylo schváleno 34 kurzů, mezi
nimi i naše organizace.
•
•
•
•
•
•
•

•

realizátorem kurzu je firma LYRIX centrum, s.r.o.
kurz bude probíhat pouze jeden a to v termínu
od 9. - 12. 8. 2010, tj. od pondělí do čtvrtka, vždy
v době od 15.00 do 18.00 (19.00) hod.,
kurz se skládá ze 2 lekcí po 3 hod. a 2 lekcí po 4
hod.
výuka bude probíhat ve společenské místnosti
DPS „Penzion“ Polička
účast v kurzu je bezplatná
pořadatelé budou mít zajištěnou veškerou výukovou techniku a učební pomůcky (notebooky)
kurzu se může zúčastnit pouze 10 seniorů (důchodový věk), proto se bude při přihlašování brát
zřetel na pořadí došlých přihlášek a předpokládá
se alespoň mírná znalost obsluhy PC
zájemci se mohou závazně hlásit na adrese: Dům
s pečovatelskou službou „Penzion“, Družstevní
970, Polička, u paní Pevné, č. tel: 461 753 126,
případně u pana Brandejse, č. tel: 461 753 121.

PROSAZ POMÁHÁ
Dovolujeme si vám představit občanské sdružení Prosaz, které je zaměřeno na pomoc zdravotně
postiženým. Nabízíme širokou škálu služeb: osobní
asistenci, domácí péči a chráněné dílny (klientům
z Prahy a blízkého okolí) a telefonickou krizovou
linku propojenou s odborným sociálním poradenstvím (pro klienty z celé ČR).
Nepracujeme pouze s klienty zdravotně postiženými od narození, ale můžou se na nás obracet
i lidé, kterým se např. vinou nehody, během vteřiny
změnil celý život a neumějí se s novou situací vypořádat. Pomoc je určena i jejich rodinám a blízkým,
dále seniorům, maminkám, kterým se narodilo
postižené dítě, a dalším skupinám lidí.
Budeme rádi, když se k nám připojíte na některé z letních akcí pro ZP, které Prosaz pořádá
v roce 2010:
Vodácká akce, sjíždění Berounky 3. – 10. 7. 2010
(kemp Višňová, Hájek 3, Višňová u Křivoklátu)
Letní dětský tábor v Líchovech u Sedlčan, I. turnus 3. – 17. 7., II. turnus 17. – 31. 7. 2010
Rehabilitační pobyt v Líchovech u Sedlčan
21. – 28. 8. 2010
Jarmark výrobků chráněné dílny Prosaz
7. – 11. 6. 2010 (Náměstí Míru, Praha 2)
Kontaktní osoba Mgr. Mária Lazarčíková, tel.
777 701 867, poradna@prosaz.cz
PROSAZ, o. s., Kodymova 2526, Praha 5, 158 00,
více informací na www.prosaz.cz
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KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Květen 2010
KINO POLIČKA
úterý
11. 5.

úterý
11. 5.

velký sál TD v 8.15 a 10.00 hodin
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Vždycky, když jsem přinesl ze školy
nešťastnou kouli z mluvnice, jsem říkal
mamince, že když budu pořádně zlobit,
tak o mně jednou natočí film, a ten bude
senzační, ale maminka se většinou rozplakala a tatínek výhružně složil noviny,
ale to nevadí, já je mám rád i tak, asi víc,
než kluky ze školy, se kterými je fakt děsná legrace, nevím, jestli jsem vám o nich
už povídal...
Školní představení. Rodinná komedie,
Francie, 91 minut, čes. dabing, přístupný
Vstupné: 35,- Kč
velký sál TD v 19.00 hodin
NINE
Muzikál, který si nemůžete nechat ujít!
Po úspěšném oscarovém muzikálu

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
PODZIM 2010
Základní kurz tance a společenského chování
bude probíhat
od 17. září do 10. prosince 2010
vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hodin ve velkém
sále Tylova domu v Poličce.
Kurz je určen pro chlapce a děvčata od 16 let.
Kurz obsahuje 13 lekcí po 3 vyučovacích hodinách, z toho 1x prodloužená s rautem, 1x prodloužená pro veřejnost a věneček. Cena kurzu včetně
prodloužených, věnečku a rautu činí 1 500,- Kč za
jednotlivce.
Vyučuje - Taneční škola ELLIS Svitavy.
Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři Tylova domu v Poličce nebo v Informačním centru
Polička od 10. května. Přihlášky za taneční pár
budou mít přednost.
Na první lekci, kde se kurzisté prokáží dokladem
o zaplacení kurzovného, dostanou průkazku a letáček s daty jednotlivých lekcí. Průkazka na jméno
bude opravňovat ke vstupu do tanečních.

Chicago, se režisér Rob Marshall pouští
o další velkolepé podívané. Excelentní
taneční čísla a superhvězdná herecká
sestava dominují této filmové verzi proslulého broadwayského muzikálu Nine.
Muzikál, USA, Itálie, 120 minut, titulky,
přístupný
Vstupné: 65,- Kč
úterý
25. 5.

velký sál TD v 19.00 hodin
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Devatenáctiletou Alenku čeká zážitek, na
který hned tak nezapomene. Když ji na
viktoriánské zahradní slavnosti na její
počest požádá o ruku Hamish, bohatý,
ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, sebere se a uteče pryč. Vydá se za
králíkem v saku a s kapesními hodinkami, kterého viděla pospíchat po louce.
Bílý králík záhy zmizí do králičí nory.
Animovaný/rodinný/dobrodružný, USA,
108 minut, titulky i dabing, přístupný
Vstupné: 70,- Kč

čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
27. 5. KVĚT POUŠTĚ
Skutečný příběh o cestě z africké pouště
na světová přehlídková mola. Film vznikl
podle stejnojmenné autobiografické knihy
autorky Waris Dirie, která vyrůstala do
svých třinácti let v Somálsku a po útěku
do Londýna se stala jednou z nejznámějších světových topmodelek.
Drama, Německo, Rakousko, Francie,
2009, 130 minut, titulky, přístupný
Vstupné: 70,- Kč

LITOMYŠL
4. – 6. 5. / na různých místech Litomyšle
Majáles litomyšlských studentů
21. 5. od 19.30 hod. / Smetanův dům
Koncert: Bratři Ebenové
Koncert v rámci Majáles, předprodej vstupenek od 4.5. v IC
8. 5. – 31. 7. / Regionální muzeum
Výstava: Barbie a její svět
Fenomén panenky Barbie 1961-2009 ze
sbírky M. Lublinerové
SVITAVY
7. 5. od 21.00 hod. / Park Jana Palacha
(Fabrika za nepřízně počasí)
Koncert: Ready Kirken
11. 5. od 19.00 hod. / Fabrika
Koncert: Koblížek a Baumgartner - Švýcarsko
Hrají vlastní kompozice i standardy jazzových velikánů Ch. Parkera, D. Ellingtona
a O. Colemana ve vlastních aranžích.
19. 5. od 20.00 hod. / Fabrika
Miroslav Donutil uvádí: Cestou necestou
Vystoupení známého umělce
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
15. 5. od 14.00 hod. / nádvoří zámku
Festival: Domácí zabíjačka
Program uvádí a zpívá sám Josef Švejk.
Koncert skupiny LUCIE revival. Zabíjačkové pochoutky.
Více na www.moravskatrebova.cz
19. 5. od 19.00 hod. / kinosál KS
Veřejné oko
Komedie s I. Jirešovou a L. Vaculíkem v hl.
rolích.
VYSOKÉ MÝTO
4. – 25. 5. / Regonální muzeum
21. srpna 1968 ve fotografii Josefa Kuty
Fotografie litomyšlského rodáka ze srpnové Prahy
15. 5. od 20.00 hod. / Městský klub
Garage a Tony Ducháček
Koncert legendární rockové kapely
16. 5. – 20. 6. vernisáž 16. 5. od 11.00 hod. /
Městská galelrie
Pravoslav Sovák
Další ze série výstav Festivalu svobody.
Světoznámý český grafik působící ve Švýcarsku.
Mgr. Jan Matouš
VV Českomoravské pomezí

Podání přihlášky a platba:
od 26. května do 9. června 2010
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa – 8.00 až 17.00 hod.,
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.,
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.
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TYLŮV DŮM POLIČKA

INFORMACE Z KNIHOVNY
Výstava od 24. 4 do 29. 5.
Pavel Vácha – Jazzové
vzpomínky
Kolekce portrétů jazzových
hudebníků objektivem známého pražského fotografa.
čtvrtek 6. května od 19.00 v čítárně knihovny
Cestovatelský večírek
Kapverdy - Dámská jízda po Šťastných
ostrovech
Prý už není co objevovat… Obtížně přemýšlíte, kde jsou Kapverdské ostrovy? A je
to dobrý nápad vydat se tam na kole? Povídání o dámském dobrodružství na bicyklu
bude držet Slávka Chrpová, šéfredaktorka
časopisu Cykloturistika.
Vstupné 20,- Kč
pátek 14. května od 20.00 v restauraci
Pivovar na náměstí
Večer současné poezie, vol. I.
Jak si stojí současné české básnické umění?
Neformální autorské čtení toho nejlepšího,
co v nynější poezii vzniká uvádí Petr Štengl
a Jan Těsnohlídek z časopisu Psí víno. Číst
bude Lenka Daňhelová, Petr Novotný
a Básník Ticho. Ochutnávka na www.psivino.cz.
Vstupné 30,- Kč.
čtvrtek 20. května od 19.00 v CBM
Pojďme na Martinů – Symfonie I.
Jaroslav Novotný a členové spolku Náš
Martinů vás provedou dalšími výtečnými
kousky našeho slavného rodáka. Tentokrát
zazní první tři mistrovy symfonie s podtitulem Epická, Idylická a Tragická.
Vstupné 20,- Kč
neděle 23. května od 16.00 v CBM
Dětské dívadlo:
Divadlo POLI – Znáte Kačenku?
Maňásková komedie o Kačence, Káčovi
a dalších zvířátkách v originálním podání
Jiřího Polehni. Společně se jim podaří zahnat zlou lišku a všechno to končí dobře.
Pro děti od 2 let.
Vstupné 30,- Kč
Více na www.knihovna.policka.org či na Facebooku.

úterý
4. 5.

středa
5. 5.

velký sál TD v 8.15 a 10.00 hodin
JÁNOŠÍK
Děj inscenace se odehrává během vyučovací hodiny, kdy starší učitel vypráví
nezbedným žákům Jánošíkův skutečný
příběh, který v některých momentech
nápadně připomíná jeho vlastní životní
zkušenosti. Žáci reagují po svém tak trochu
rebelantským způsobem.
Účinkují herci Divadla Drak Hradec Králové
Školní představení
Vstupné: 40,- Kč

čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
6. 5.
KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ
s kapelou Adam Pavlík Band
Věra Špinarová patří ke stálicím naší
rockové i populární hudby a pro svůj
nenapodobitelně sytý hlas i pro temperamentní a vitální vystupování na koncertech se stala jednou z nejoblíbenějších
zpěvaček.
Vstupné: 190,- Kč (v předprodeji)
250,- Kč (v den koncertu)
pátek
14. 5.

hrob B. Martinů v 16.45 hodin
MARTINŮ FEST 2010
Pietní akt u hrobu Bohuslava Martinů

pátek
14. 5.

salónek B. Martinů - TD v 17.20 hodin
MARTINŮ FEST 2010
200 let výročí založení Pražské konzervatoře
Vernisáž výstavy

pátek
14. 5.

velký sál TD v 18.00 hodin
MARTINŮ FEST 2010
Klavírní duo Ardašev
Slavnostní zahajovací koncert jedinečného
klavírního spojení manželů Renaty a Igora
Ardaševových.
Vstupné: 110,- Kč

úterý
18. 5.

velký sál TD v 19.00 hodin
MARTINŮ FEST 2010
Q VOX a Tomáš Král
Koncert mužského vokálního kvarteta
s barytonistou Tomášem Králem.
Vstupné: 90,- Kč (60,- Kč důchodci,
studenti, členové KPH)

středa
19. 5.

pátek
21. 5.
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velký sál TD v 19.00 hodin
Milan Kopecký
DVEŘE
Konverzační komedie o naději. O naději,
pro kterou není podstatný věk a kterou nemohou zastavit ani zamčené dveře od bytu.
Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana
Stryková/Tereza Nekudová
Hra je uvedena v rámci divadelní abonentní sezóny JARO 2010
Prodej zbylých vstupenek v ceně:
190, 230, 250,- Kč

velký sál TD v 17.00 hodin
MARTINŮ FEST 2010
STŘÍPKY ÚSPĚCHŮ
Účinkují žáci školy, kteří byli oceněni na
soutěžích.
Pořádá ZUŠ B. Martinů ve spolupráci s Tylovým domem.
Akce je zařazena do doprovodného programu Martinů festu 2010.
Vstupné: dobrovolný příspěvek
kostel sv. Jakuba v Poličce v 10.00 hodin
MARTINŮ FEST 2010
Pavel Černý
Varhanní koncert pro školy.

pátek
21. 5.

kostel sv. Jakuba v Poličce v 19.00 hodin
MARTINŮ FEST 2010
Pavel Černý
Na varhanním koncertě vystoupí přední
český varhaník, pedagog a organolog Pavel Černý.
Vstupné: 90,- Kč (60,- Kč důchodci,
studenti, členi KPH)

neděle kostel sv. Jakuba v Poličce v 19.00 hodin
23. 5. MARTINŮ FEST 2010
Filharmonie B. Martinů Zlín
Na závěrečném koncertu 13. ročníku Martinů festu zazní díla Martinů a Čajkovského
v podání zlínské filharmonie s dirigentem
Stanislavem Vavřínkem.
Vstupné: 110,- Kč
sobota prostory TD od 10.00 do 17.00 hodin
29. 5. RELAXACE A RELAXAČNÍ OZDRAVNÉ
TECHNIKY
Na programu jednodenního semináře vedeného IFETEM HODŽIČEM bude ánanda
jóga, jógové pozice a protahovací cviky,
hlavním zaměřením bude hluboká relaxace a používání tvůrčí představivosti mysli
pro hluboké uvolnění a zbavení se napětí
a stresu.
Podrobnější informace www.anandajoga.cz, Tylův dům - Marie Hrstková (přihlášky na seminář k vyzvednutí a zaplacení
v kanceláři TD do 20. 5.)
Cena:
400,- Kč
(počet účastníků je omezen)

Tylův dům Polička pořádá
JEDNODENNÍ SEMINÁŘ S IFETEM HODŽIČEM
NA TÉMA

„RELAXACE“
A RELAXAČNÍ OZDRAVNÉ
TECHNIKY
Program semináře:
• ánanda jóga – tj. jóga podle indického
učitele Jóganandy
• jógové pozice, dechové a protahovací cviky
• hlavní zaměření bude na relaxaci
a relaxační techniky
- jóga nidra, tj. hluboká relaxace
- jak používat tvůrčí představivost mysli pro
hluboké uvolnění a zbavení se napětí a stresu
sobota 29. května 2010
prostory Tylova domu 10,00 – 17,00 hodin
po semináři se mohou zájemci zúčastnit zpívání
manter od 17,30 do 18,30 hodin
cena: 400,-- Kč
přihláška:
- v kanceláři TD v Poličce do čtvrtka 20. 5.
- po tomto termínu pouze v případě volných míst
- přihláška je závazná platbou (možno využít
platbu přes účet)
- počet účastníků je omezen
Seminář vede – Ifet Hodžič z Prahy, který je představitelem ánanda jógy v Čechách
www. anandajoga. cz
informace: Marie Hrstková, telefon: 461 725 204,
mobil: 736 75 26 29, e-mail: kurzy@tyluvdum.cz,
www. tyluvdum.cz

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
ARANŽMÁ KE DNI MATEK
- dílna aranžování pro studenty a dospělé
- vytvoření aranžmá z živých květů ke Dni matek
Termín: čtvrtek 6. 5. (v případě většího zájmu,
další možnost přihlášení na středu
5. 5. od 18 hod do 20 hod.)
Čas:
od 17.30 do 20.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
180,- Kč, s členskou kartou 170,- Kč
Přihlášky: 30. 4. (počet účastníků je omezen)
S sebou: zahradnické nůžky, ostrý nožík
Lektorka: Jitka Vápeníková
PŘEKVAPENÍ PRO MAMINKU
- dárek ke dni matek
- výtvarná dílna pro tatínky a děti
Termín: pátek 7. května
Čas:
od 17.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
60,- Kč, s členskou kartou 55,- Kč
Přihlášky: do 4. 5. s platbou (počet účastníků je
omezen)
Lektorka: Radka Sobolová
Info:
Radka Sobolová
DĚTI BEZ ÚRAZU
- akce pro školní kolektivy ve spolupráci s policií,
Hasičským záchranným sborem, Českým červeným křížem a organizací
Pionýrem
Termín: 17. 5.-19. 5.
Čas:
8.30-13.00 hod
Místo:
hasičská zahrada

ABY BYLO JASNO...
...aneb malé zamyšlení nad divadelním abonentním cyklem.
Dramaturgie divadelního abonentního cyklu
v Tylově domě je poslední dobou, mírně řečeno,
diskutabilní. Jednotlivé hry jsou vybírány bez jakékoli koncepce, náhodně a absolutně bez znalosti
věci. A tak se stalo, že poslední dobou mají hry
společného jmenovatele. Sex, nevěru a lascivní
humor.
Zdálo se, že po představení Čachtická paní
nás už nemůže abonentní cyklus ničím překvapit.
A přece. Představení „Aby bylo jasno“ 23. března
bylo na téže, tedy žádné úrovni. Hloupá konverzační komedie, která se točí, jak jinak, než okolo
nevěry, byla připravena naprosto bez vtipu, režisérských nápadů a jakékoli invence. Doby, kdy pro
mimopražské publikum stačilo všechno, by měly
být dávno pryč. Ale asi ne. Představení „Aby bylo
jasno“ bylo jasnou ukázkou zájezdového představení s podtitulem – „To jim stačí, hlavně, že se smějí“.
A pokud ne, stačí jeden kopanec do zadnice a to
zabere? I toho jsme se dočkali. Pan Rosák byl kdysi
možná dobrý moderátor, ale jako herec? Člověka
jen napadlo to staré známé o ševci, který se má
držet svého kopyta. Určitě jsou pryč doby nákladných divadelních scén, ale laciný zahradní nábytek
a truhlík s umělými květinami z tržnice, který měl
znázorňovat rozkvetlou zahradu, je přece jen trochu moc.
Poličské divadelní publikum by si jistě zasloužilo změnu. Bývaly doby, kdy dva abonentní cykly
nabízely jednu kvalitní hru vedle druhé, dnes se
prořídlý sál Tylova doma musí spokojit s jedním
podprůměrným abonentním cyklem. Ale opravdu
musí?
Jaroslav Dvořák, Polička

PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN
- městské kolo postupové soutěže pro žáky
8.-9. tříd a odpovídajících ročníků
gymnázia
Termín: středa 19. 5.
Čas:
9.00 – 11.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
SLADKÁ KYTIČKA
- dílna aranžování pro studenty a dospělé
- vytvoření aranžmá z bonbónů, lízátek a živých
květin ke Dni dětí
Termín: čtvrtek 27. 5.
Čas:
od 17.30 do 20.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
160,- Kč, s členskou kartou 140,- Kč
Přihlášky: 21. 5. (počet účastníků je omezen)
S sebou: zahradnické nůžky, ostrý nožík
Lektorka: Jitka Vápeníková
DEN DĚTÍ
- pohádkové odpoledne pro děti i celé rodiny,
soutěže a hry
Termín: neděle 30. 5.
Čas:
15.00 – 17.00 hod
Místo:
hasičská zahrada Polička
S sebou: pohádkové kostýmy vítány
Vstupné: 20,- Kč
Pozn.:
za nepříznivého počasí se akce nekoná
Info:
Radka Sobolová
Možnost přihlášení na akce
na www.mozaika-policka.cz

MOZAIKA NA HRADĚ
SVOJANOV
Po loňské zkušenosti s příjemně stráveným
víkendem na Hradě Svojanov, jsme v Mozaice
rádi přijali spolupráci i tento rok. Pro návštěvníky
hradu jsme připravili program na oba víkendové
dny.

Na naše pozvání přijali kolegové z DDM Písek,
kteří, tak jako loni, se skupinou historického šermu
doplňovali hradní atmosféru a bavili děti i dospělé.
O kulturní doprovodný program se zasloužily děti
z folklorního souboru Lubeňáček, MŠ Rozmarýnek
a folková skupina Věneband. Řemeslníci, kteří
předváděli dobová řemesla vztahující se k tradičním velikonočním svátkům, ale i ke středověku.
Královna se svojí družinou, která letos čítala přes
dvacet koní a jezdců ze všech stájí v okolí, symbolicky zahájila sezonu.
Návštěvníci hradu si také mohli vyzkoušet svoji
zručnost a naučit se něco nového v dílnách, které
jsme v Mozaice připravili tak, abychom uspokojili
poptávku všech věkových kategorií, což se podle
kladných ohlasů podařilo.
Zajistit program na takto velkou akci, kterou
připravujeme souběžně se všemi zájmovými kroužky, které v Mozaice fungují celoročně, výukovými
programy pro školy a dalšími akcemi pro veřejnost,
není legrace. Bez pomocníků, kteří na akci zajišťovali hladký provoz na příjezdové cestě k hradu
a parkovišti, děvčat, které celý víkend lektorovaly
v dílnách, a zvukaře, který se staral o kvalitu kulturního vystoupení, bychom to určitě v takovémto
rozsahu nezvládli. Pomocníkům patří velké díky,
nejen od nás, ale i od chválících návštěvníků akce
Velikonoce na Hradě Svojanov.
Fotky z akce si můžete prohlédnout na www.
mozaika-policka.cz
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CO CHYSTAJÍ OCHOTNÍCI?
Po roce 2009, po roce mnohých ochotnických
výročí, po roce čtyř premiér a 35 sehraných představení, by možná leckoho mohlo zajímat, zda ochotníci
neusnuli na vavřínech. V současné době to vypadá,
že amatérské divadlo v Poličce jede stále dál plnou
parou vpřed. Kromě dětské skupiny pod vedením
Veroniky Jílkové a Boženy Kaprasové, kromě kočovného POPRASKDU a POPRASKDGU, kromě
fungování Divadelního klubu a kromě rockoupacích
příprav, jsou bezesporu nosnou konstrukcí divadelní
činnosti spolku inscenace pod taktovkou Ládi Vrabce
a Zdeňka Trnky. Právě tomuto režisérskému duu jsem
položil několik otázek.
Co dělají poličští ochotníci v zimě?
Nespí zimním spánkem. Hned po 26. 12. 2009,
kdy jsme uvedli Jiráskovu Lucernu k významnému
výročí Tylova domu, jsme začali uvažovat co dál. Měli
jsme pro členy spolku připraveno několik variant
a jednou z nich byla hra V+W+J Těžká Barbora.
Koho napadlo nastudovat Těžkou Barboru?
Přiznáváme, že jsme to byli my, protože jsme vycházeli z úspěchu, který souboru přinesla inscenace
hry stejných autorů Kat a blázen. Pravdou je, že část
souboru navrhovala nastudování Drdovy hry Dalskabáty, hříšná ves, ale nakonec jsme se ujednotili na
našem názoru. Od toho jsme také režiséři, neboť platí,
že pravdu má vždy maminka a režisér.
Scénář je upravený nebo originální?
Už u Kata a blázna jsme si ověřili, že ačkoli je text
hry zcela nadčasový, bez aktualizace se neobejde.
Syžet hry jsme opět zachovali, ale upravili tak, aby
pasoval na dnešní poměry.
Bude hra opět s muzikou a tancem?
Bez živé muziky, tance a forbín se hry V+W+J uvádět nedají. Veškeré dění před oponou (forbíny) tj. tance a texty slouží nejen k posunutí děje, ale mezi tím
umožňují přestavbu scény. Díky pochopení ředitelky
Základní umělecké školy Poličky Renáty Pechancové
a paní učitelky Kulíkové, se nám i tentokrát podařilo
vytvořit taneční soubor, který se už nyní připravuje
být nedílnou součástí představení. Hudební složku
bude zajišťovat skupina Krajdablues.
Jak často a kde bývají zkoušky?
Zkoušíme už zhruba měsíc, každý týden v pondělí, v Divadelním klubu. Zatím máme čtené zkoušky,
kde cizelujeme rétoriku, charaktery postav a jejich
emoční vývoj. Předpokládáme, že od začátku května bychom začali scény aranžovat. Po prázdninách
začneme zkoušet naplno, od září, díky vstřícnosti
paní ředitelky TD Aleny Báčové, budeme zkoušet na
velkém jevišti.
Scéna a kostýmy budou dobové?
Scéna a kostýmy budou opět stylizované tak, aby
odpovídaly našim záměrům.
Můžete prozradit, kolik lidí ve hře vystupuje a kdo
ztvární hlavní role?
Ve hře bude vystupovat ještě více lidí než v Katu
a bláznovi, přibližně padesát lidí, to znamená, že
budou hrát všichni členové souboru. Do hlavních
rolí jsme obsadili už osvědčené herce Karla Pávka
a Roberta Smolka.
Na kdy plánujete premiéru?
Předběžně jsme se domluvili na začátek listopadu.
Doufáme, že i tentokrát diváci z Poličky i okolí nám
projeví svou přízeň s vědomím, že je v našich silách
uspokojit i požadavky náročného publika a nezůstat
ve stínu profesionálních divadel.
Dotazovatel P. Erbes

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Těžko je vyslovit, co v srdci cítíme po letech bolesti, co k hrobu
chodíme.
Dne 29. 5. 2010 si připomeneme smutné 20. výročí, kdy
nás navždy opustila paní Danuše
Poulová.
2. 12. 2010 uplyne 5 let od
úmrtí jejího syna pana Aleše
Poula.
Ti, co vás měli rádi, nezapomínají a ti, kteří vás znali,
vzpomínají.
S úctou a láskou Zdeněk
a Maria Poulovi s celou
rodinou

Dne 25. dubna 2010
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
našeho syna, manžela, tatínka a bratra, pana Jiřího Zaala.
Děkujeme všem za tichou
vzpomínku.

BLAHOPŘEJEME
Dne 26. 5. 2010 se dožívá naše maminka, paní Věra Stodolová, významného
životního jubilea 85 let. Přejeme Ti, milá mamko, hodně moc zdraví a pohody do
dalšího života.
Synové s rodinami

LETNÍ PRÁZDNINOVÉ TÁBORY SVČ MOZAIKA POLIČKA
PRODLUŽUJEME MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ DO
13. ČERVNA

Info:

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Věk:
1. - 4. třída
Termín: 12. 7. - 16. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1.000,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Jitka Vápeníková
Info:
Jitka Vápeníková, tel: 736 761 281

TAJEMNÝ HRAD SVOJANOV
LETNÍ TÁBOR NA HRADĚ
S Františkem Povídálkem a jeho kamarády
společně vysvobodíme hradní strašidla.
Věk:
2. - 6. třída
Termín: 6. 8. – 13. 8.
Místo:
Hrad Svojanov
Ubytování: hradní ubytovna
Cena:
4.100,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Radka Sobolová
Info:
Radka Sobolová, tel: 736 761 281

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Věk:
1. – 3. třída
Termín: 19. 7. - 23. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1.000,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 736 752 624
LETNÍ TÁBOR „Maděra“ - OSTROV POKLADŮ
Věk:
1. - 9. třída (pozor oprava !!! na tento tábor
mohou děti i z deváté třídy)
Termín: 17. 7. - 26. 7.
Místo:
Maděra
Ubytování: ve stanech s podsadou
Cena:
2.600,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Milan Matouš
Info:
Milan Matouš,
DUNAJEC - TRADIČNÍ LETNÍ VODÁCKÝ POBYT
- tentokrát opět po řece Dunajec v Polsku
i na Slovensku
Věk:
11 – 99 let
Termín: 24. 7. - 31. 7.
Místo:
Dunajec
Ubytování: kempy podél řeky
Cena:
4.350,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Mgr. Vítězslav Fila
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Dne 28. 5. uplyne rok, co
nás opustila naše milá manželka, maminka, babička a prababička, paní Marta Moudrá.
Kdo jste ji znali, mějte s námi
na ni milou vzpomínku.
Manžel, synové,
vnoučata, pravnoučata
a ostatní.

Mgr. Vítězslav Fila, tel: 731 508 282, e-mail:
vita.fila@seznam.cz

LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
- pořádá Středisko volného času MOZAIKA
Polička ve spolupráci s JOOKIES - softballovým oddílem TJ Athleta Polička
Věk:
2. - 9. třída
Termín: 8. 8. - 15. 8.
Místo:
RZ Mladočov
Ubytování: 5 lůžkové chatky a zděná budova
Cena:
2.500,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Petr Cihlář
Info:
Petr Cihlář, tel: 602 423 259, petr.cihlar@email.cz
LETNÍ TÁBOR „ Naděje “
TRADIČNÍ LETNÍ REKREAČNÍ TÁBOR
S BOHATÝM PROGRAMEM
Věk:
1. - 6. třída
Termín: 14. 8. - 21. 8.
Místo:
RS Naděje Svratouch – CHKO Žďárské
vrchy
Ubytování: Chatky
Cena:
2.900,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Richard Brabec
Info:
Richard Brabec, tel: 723 160 786
www.mozaika-policka.cz

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod TD
www.divadelniklub.cz
STŘEDA 5. 5. – od 19.00 NA ZELENOU - “Konopí:
obnovitelný zdroj par excellence“
Před prázdninami poslední beseda „Na zelenou“. V květnu je nejlepší doba pro sázení
semínek, tak jsme vybrali téma „Konopí: obnovitelný zdroj par excellence“. Přednášku povede Michal Ruman, předseda sdružení Konopa
z Českých Budějovic. Náplní besedy bude
krátký úvod do botaniky, historie využití konopí člověkem včetně období prohibice, současné možnosti využití konopí v zemědělství,
hospodářství i medicíně, vlastnosti konopných
surovin a výrobků i příklady zpracování konopí ve světě, textilní využití, ve stavebnictví
a další. Budou i drobné věci na prodej.
PÁTEK 7. 5. – od 20.00 JAZZOVÉ SETKÁNÍ
JAZZ EFTERRÄTT
http://www.jazzef.com
Lukáš Chejn - kytara, Martin Plachý - altsaxofon, Jan Veverka - trombon, Petr Beneš - klávesy, Tomáš Uhlík - baskytara, Ondřej Pomajsl
– bicí
Jazz Efterrätt je sdružení mladých profesionálních hudebníků, kteří společně hrají
a vystupují od roku 1998. Tvoří jej absolventi
pražských konzervatoří, kteří dnes pracují
v umělecké sféře především jako muzikanti,
ale také jako aranžéři a skladatelé jazzové
a populární hudby. Skupina ve své tvorbě
nadžánrově spojuje mnoho hudebních stylů
a je pro ni typický ostrý kontrast funkově pulzující rytmiky, melodických linek a jazzových
sól. Žánrově je skupina vnímána na pomezí
jazzu, funky a soulu, sami hudebníci si však
rádi zahrají i latinskoamerickou hudbu, swing
či dixieland. Poličští znají Jazz Efterrät z úspěšných klubových a festivalových vystoupení.
Vstupné: 120,- Kč/80,- KčS
SOBOTA 8. 5. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
PROHRÁLA V KARTÁCH - rock‘n‘roll Praha,
www.prohrala.cz
PLEASE THE TREES - alternativa / indie rock
Praha, www.muzikus.cz/please-the-trees
Vstupné: 90,- Kč/60,- KčS
PÁTEK 14. 5. – od 21.00 KRAUSBERRY
Legendární Martin Kraus se svou kapelou po
čase opět v Poličce. www.krausberry.cz
Vstupné: 150,-/100,- KčS
SOBOTA 15. 5. – od 21.00
„May Saver Bolid - Naqěták JUNGLE NIGHT“
Djs: PHOBIA.SyS DJS
Vstupné: 50,- Kč
STŘEDA 19. 5. – od 20.00 HUDEBNÍ SKLEPY
Vlastimil Třešňák
Po ukončení základního vzdělání prošel řadou
příležitostných zaměstnání a od roku 1968
působil ve svobodném povolání jako zpěvák
folkových písní. Byl členem sdružení Šafrán.
Brzo si vypracoval osobitý písničkářský styl,
postavený na rozložených akordech kytary,
a úporném, spíše vykřičeném a vyšeptaném
než vyzpívaném zpěvu, především však na
existenciálním pohledu zdola. Třešňákovo
vnímání skutečnosti zřetelně ovlivnila Skupina
42, jeho poezie je sociálně soucitná, nazíraná
od společenského dna, okouzlená lhotákovskou poezií periferie. Je třeba připomenout, že
ve svých písních zpracovával tematiku tehdejší
oficiální kulturní politikou nadevše žádanou,
tematiku dělnickou, jenže ji zpracovával po
svém - jako Bohumil Hrabal ve svých prózách
(s nímž ho ostatně pojilo hluboké osobní

přátelství) nebo jako Josef Čapek ve svých obrazech. Již o jeho prvním albu Zeměměřič Jiří
Černý napsal, že je nezařaditelné, osobité a že
po Krylově Bratříčkovi a Mertových Baladách
z Prahy znamená třetí výrazný mezník české
folkové písně.
Ve vztahu k oficiálnímu režimu byl Vlastimil
Třešňák nesmlouvavý a přímočarý. Neměl
Krylovu proslulost ani Mertův intelektuální
nadhled, nedokázal kličkovat na pomezí ještě
povoleného, takže jeho bezprostřednost proletáře z Karlína byla nutně konfliktní. Po roce
1974 mu byla zakázána jakákoliv veřejná činnost (mimo jiné se angažoval v bytovém divadle Vlasty Chramostové a podepsal Chartu 77).
Opět byl nucen střídat nejrůznější zaměstnání.
Po výsleších u StB a normalizačních represích
odešel do emigrace do Švédska (1982), později
se přestěhoval do Německa. Po roce 1995 žije
převážně v České republice.
Vstupné: 90,- Kč/70,- KčS
PÁTEK 21. 5. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
s kapkou HC
DEAF99 – hard-core Ostrava
http://deaf99.com/
BW – hard-core- Polička - bwhc.wz.cz
CROSSCHECK – hard –core – Praha
http://www.myspace.com/crosscheck83crew
Vstupné: 90,- Kč/70,- KčS

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 13. 5. – od 20.00
Fast Food Nation
Drama
USA, 2006, 114 min
Režie: Richard Linklater
Hrají: Patricia Arquette, Ethan Hawke,
Greg Kinnear, Kris Kristofferson, Luis Guzmán, Bobby Cannavale, Avril Lavigne,
Esai Morales, Catalina Sandino Moreno.
Dramatická kritika chování velkých společností v průmyslu rychlého občerstvení vypráví
příběh, jímž se prolínají tři základní dějové
linie. V první jde o ilegální přistěhovalce do
USA pracující v masném velkozávodu. Další
je o vysokoškolské studentce pracující jako
brigádnice v rychlém občerstvení a koketující s aktivismem. A poslední nás zavede
doprostřed vyšetřování správy podniku. Don
Henderson (Greg Kinnear) je marketingovým
vedoucím řetězce Mickey‘s Fast Food Restaurant a má obrovský problém. Kontaminované
maso se nějak dostává do karbanátků potřebných pro výrobu jejich nejoblíbenějších
hamburgerů Big One.
ČTVRTEK 20. 5. – od 20.00
Houbičky
Horor / Thriller
Irsko / Dánsko / Velká Británie, 2007, 84 min
Režie: Paddy Breathnach
Hrají: Lindsey Haun, Jack Huston, Max Kasch,
Maya Hazen, Robert Hoffman, Sean McGinley
Partička amerických teenagerů, která si vyrazila do Irska, se jen chtěla pobavit uprostřed lesa
s halucinogenními houbami. Ale nyní si chce
někdo pohrát s nimi. A pak je zabít.
Mykologové amatéři, třeste se, houbičky
v originálním koprodukčním hororu režiséra
Paddyho Breathnacha už si na vás chystají
výtrusnice.
CENA ZA KAŽDÉ PŘEDSTAVENÍ 40,- Kč
ČERVEN 2010: hudební sklepy, jungle night, divadla, besedy, kina…

POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ 2010
Pátek - 28. 05. 2010
Hlavní scéna (A):
Uvádí LULU (Manda, Panda)
16.00-16.40 BAKLAŽÁN
17.00-17.40 D.O.P
18.00-18.40 VOLANT
19.00-19.40 BU-FU
20.00-21.00 VYPSANÁ FIXA
21.30-22.30 VLTAVA
23.00-00.00 WWW
00.30-01.30 HUDBA PRAHA
Druhá scéna (B):
Uvádí Radomil Uhlíř
15.30-16.10 MENTÁLNĚ NARUŠENÁ
MOUCHA
16.30-17.10 FISH FINGERS
17.30-18.10 KLOAKA
18.30-19.10 THORN
19.30-20.30 ZUBY NEHTY
21.00-22.00 EVOLUTION DEJAVU
22.30-23.30 DARK GAMBALLE
00.00-01.00 VÝSMĚCH?
01.30-02.30 FAST FOOD
Jungle stage (C):
20.00-21.30 3. místo - soutěž
21.30-23.00 JANYCH
23.00-00.30 EXPENDABLE
00.30-02.00 ROZHLAS
02.00-03.30 TEAPACK
03.30-05.00 SAID
05.00-06.30 MP
06.30-???? LAST MAN STANDING
Sobota - 29.05.2010
Hlavní scéna (A):
Uvádí LULU (Manda, Panda)
11.00
Epos o Gilgamešovi
(divadelní představení
v Divadelním klubu)
12.00-12.40 DOMINGO
13.00-13.40 HYPNOTIC FACE
14.00-14.40 MR. MOSTASH (Izrael)
15.00-15.40 ZDENĚK BÍNA
16.00-17.00 FLERET A JARMILA ŠULÁKOVÁ
17.30-18.30 TERNE ČHAVE
19.00-20.00 PITOCHA
20.30-21.30 SUPPORT LESBIENS
22.00-23.00 PRVNÍ HOŘE
23.30-00.30 BORN FROM PAIN
01.00-02.00 N.V.Ú.
Druhá scéna (B):
Uvádí Radomil Uhlíř
11.30-12.10 ČOKO VOKO
12.30-13.10 MARTA A RASPUTIN
13.30-14.10 ROMANIKA
14.30-15.10 MUŽY
15.30-16.30 LOS HONGOS
17.00-18.00 PROJEKT PARABELUM
18.30-19.30 DAYING PASSION
20.00-21.00 A BUDE HŮŘ
21.30-22.30 POP-PORN
23.00-00.00 KVĚTY
00.30-01.30 SQUISHY SQUID (Rakousko)
02.00-03.00 SCHODIŠTĚ
Jungle stage (C):
15.00-21.00 BOOSHITO
21.00-22.30 2. místo - soutěž
22.30-00.00 OUT-ON
00.00-01.30 1. místo - soutěž
01.30-03.00 IM CYBER
03.00-04.30 NO MONEY
04.30-06.00 KESHU
06.00-07.30 JEZOUR
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SÍŇ ŘEMESEL V UL. NA BÍDĚ
Chtěla bych poděkovat všem řemeslníkům,
kteří nezištně a bez nároku na honorář přišli na
Bílou sobotu před velikonocemi a předváděli pro
návštěvníky své dovednosti a um. Počasí nám
velmi přálo, ač předpověď nebyla vůbec růžová.
Nálada byla skvělá, odvážnější si i vyzkoušeli zdobení kraslic vrtáním a malbu rozehřátým voskem,
pletení pomlázky a další. Nechala jsem se po tomto
úspěšném dnu přesvědčit k předvádění s kraslicemi i na poličský hrad Svojanov a vůbec jsem nelitovala. Opět krásné sluníčko, zájem návštěvníků veliký, příjemné prostředí, dokonce jsme dostali oběd.
Dva krásně strávené dny díky lidem, kteří nesedí
doma a vyjdou si užít jiné prostředí a zábavu, než
je televize. Díky.
V Síni řemesel pokračuje předvádění některých
řemesel ve všedních dnech. Na objednání mohou
přijít i žáci školních tříd, kdy se předem s učiteli
domluvíme, jaké téma či které řemeslo by chtěli
zhlédnout.
Jako již tradičně se zapojíme do programu „Čas
pro neobyčejné zážitky“ 5. 6. 2010 se svými řemesly. Po delší době přijede opět sklářka s foukáním
skla na kahanu. V následujícím týdnu, t.j. 7. až
10. 6. nabízím program pro školy v dopoledních
hodinách (sklářka by přijela do školy a třídy by se
prostřídaly) a odpoledne by předváděla v Síni řemesel. Jestliže mají učitelé zájem o tuto akci v rámci
vyučování, přikládám tel.: 732 432 708, nebo galerie-art@seznam.cz, také se můžete domluvit osobně
v Síni řemesel.
J.J.

ZRZAVÝ MARTINŮ ANEB POJĎTE SI HRÁT S PANEM MALÍŘEM
Po dvouleté přestávce způsobené rekonstrukcí
muzejní budovy navazuje Centrum Bohuslava Martinů v Poličce na tradici jarních martinůovských výstav.
Ta letošní bude zaměřená na umělecké přátelství
skladatele s malířem Janem Zrzavým. Tito dva rodáci
z Vysočiny a milovníci francouzské kultury mají více
společného, než by se mohlo na první pohled zdát.
Paralely jejich životních osudů začínají už v samotném
datu a originálním místě narození.

V době, kdy na poličskou věž chudému obuvníkovi „vrána přinesla hošička klučačka“, v okrouhlické
základní škole pan řídící učitel už vyprávěl pohádky
svému měsíčnímu synkovi. Oba tatínkové byli nadšenými ochotníky a svým ratolestem předali lásku k divadlu. Není tedy divu, že když se oba chlapci dostali
na studia do Prahy, více než školním povinnostem

MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ 2010
Milý Jakube, už jistě nevíš, co jsi tropil minulý rok,
poslední květnový víkend. Dovol, abych Ti to předem
mého dopisu připomněl.
Á, tuším, že marně tápeš v paměti, tedy ti ji osvěžím.
Vzpomínáš, jak jsi nahý v dešti tančil uprostřed poličského koupaliště na Mňágu a Žďorp? Poté jsi mi psal,
jak to bylo príma, a že si to musíš zopakovat. Mám pro
Tebe nejlepší zprávu tohoto roku: letos se legendární
a kultovní multižánrový festival Poličské Rockoupání
uskuteční opět – již potřinácté! To koukáš, viď!
Čekají na Tebe tři hudební scény a divadelní
představení v Divadelním klubu. Doufám, že dorazíš
ze své jurty v lesích a to v pátek 28. 5. 2010 nejpozději
v 15.30 do areálu poličského koupaliště. Sejdeme se
tedy v tento čas u velikého stanu, kde se bude jako
každoročně čepovat poličské pivo, které máš tak rád.
Abys furt nejedl jen brouky, vezmu tě ke stánku SOU
a SOŠ Polička, kde bude k mání chutná strava. V přestávkách mezi jídlem a pitím můžeme navštívit třeba
scénu s označením A, kde budeš moci slyšet např.:
Volant, Vypsanou fixu, Vltavu, WWW nebo Hudbu
z Prahy. To jsou pecky, co?
Vím, jak, kromě piva, miluješ muziku, a proto je
festival připraven tak, že když nehraje scéna A, hraje
scéna B. Tady můžeš slyšet třeba Fish fingers, Zuby
nehty, Evolution Dejavu či Fast food. Jak tě tak již
třináct let znám, určitě si skočíš na pivo a nějakou tu
kořaličku a za kuropění určitě ještě nebudeš mít dost.
V takovém případě můžeš zajít na scénu s označením
C, které taky říkáme Jungle stage. Zde s klidnou hlavou
a plným žaludkem zakončíš páteční program.
Po ranním půllitru kávy a nákupu svačiny v některém z poličských obchodů Tě očekávám o 11 hodině v Divadelním klubu na představení o Gilgamešovi
v podání studentů poličského gymnázia. S přicházejícím časem oběda přispěchej zpět do areálu koupálka.
Tam totiž začíná sobotní program, který bude velmi
nabitý. Již zmiňované tři scény Ti nabídnou mimo
jiné také kapely: Mužy, Los Hongos, Support lesbiens,
Fleret a Jarmilu Šulákovou, První hoře, Pop-porn,
Květy, Born from pain (NL), N. V. Ú, Schodiště a spoustu elektronické hudby. Teď mě napadá, z loňska mi
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dlužíš kávu z Fair Trade kavárny za výhru a já Ti
naopak musím zaplatit čaj z čajovny za remízu ve
fotbálku. Jelikož vše bude na místech jako vloni, musíme se vyrovnat.
Vstupné je letos 17 piv neboli 330,- Kč v předprodeji. Pro Tebe to tedy znamená tři kůže z bobra a třech
veverek. Hlavně tam prosím nechoď s basičkou piva
místo vstupného. Musíš si koupit lístek! Vše potřebné,
co jsem Ti nesdělil, nech vyťukat datla do smrku. Ať
ťuká www.rockoupani.cz.
Milý můj, nezapomeň na město Poličku, ve kterém
ses narodil, neboť bez jeho přispění bychom se nesetkali. Pokud se oholíš a umyješ, představím Ti kamarády
sponzory, kterými jsou: Coma – Unet, Dektrade, Elstores, Sádrokartony Nešický, Enter, PB tisk, nakladatelství Argo, Quanto, rádio Černá hora a další.
Ještě bych Tě chtěl požádat, aby sis pořídil papír
a neposílal mi už dopisy na březové kůře. Nikdy to
nemůžu poskládat dohromady.
Těším se na viděnou 28. – 30. 5. 2010 na festivalu
Poličské Rockoupání.
Tvůj kamarád Lukáš

se věnovali návštěvám Národního divadla, koncertů
a výstav. Katalog pražské konzervatoře nemilosrdně
prozrazuje, že Bohuslav Martinů byl „propuštěn pro
nenapravitelnou nedbalost“ a studium konzervatoře
nikdy nedokončil. Student Uměleckoprůmyslové školy Jan Zrzavý byl po dvou letech studia také vyloučen.
Čtyřikrát se pokoušel o přijetí na Akademii, ale marně.
Oba se však neúspěchem nedali odradit, pokračovali
v samostudiu a po letech dosáhli úspěchů, o kterých
se jim jako ztroskotaným studentům ani nesnilo. Pevné odhodlání a přesvědčení o správnosti své cesty
je neopustilo ani v pozdějších letech. V době svých
studií se však ještě navzájem neznali.
Setkali se až v meziválečné Paříži, která jim na několik let poskytla společný domov. Pařížská atmosféra
dvacátých a třicátých let 20. století byla jedinečná.
Našli tu mnoho nových přátel z řad českých umělců,
kteří se navzájem podporovali a strávili spolu spoustu
nezapomenutelných chvil. „Nemáme toho tolik, jako
ostatní“, říkával Martinů, „ale dost k tomu, abychom
byli šťastni.“ Bohuslav a Charlotte Martinů, kterým byl
Zrzavý na svatbě za svědka, ho považovali téměř za
člena své rodiny. Společně rádi vysedávali na terasách
kaváren, kde debatovali o všem možném, zejména
však o hudbě. Zrzavý byl totiž velkým milovníkem
hudby a vytvořil řadu scénických a kostýmových
návrhů pro operní inscenace Národního divadla.
Martinů měl naopak výtvarné nadání, které dokládá početný soubor jeho autokarikatur. Výstava tedy
představí oba umělce i v opačných rolích.
Po šťastných letech strávených v Paříži se oba významní představitelé české meziválečné avantgardy
museli potýkat s oficiálním (ne)přijetím svého díla.
Během druhé světové války bylo jejich dílo nacisty
zakázáno a ani po jejím skončení se doma netěšilo
velké přízni, protože neodpovídalo kulturní doktríně
socialistického realismu. Po emigraci Martinů z Paříže
se spolu už nesetkali. V sedmdesátých letech se však
odehrálo vzácné shledání malíře se skladatelovou
vdovou Charlottou při zakládání Společnosti Bohuslava Martinů v Praze. Podobně jako začátek, i závěr
jejich života měl zvláštní časovou návaznost. V roce
1977 zemřel Jan, o rok později Charlotta a následně
byly domů převezeny ostatky Bohuslava ze Švýcarska.
Všichni tři přátelé se tedy po letech symbolicky opět
sešli na milované Vysočině.
Výstava zachycující společné životní osudy dvou
výjimečných umělců, je obohacena o dvě samostatné části. Na jedné jsou vystaveny Zrzavého drobné
grafiky z tematicky spřízněného období jeho tvorby,
které laskavě zapůjčily Moravská galerie v Brně a Galerie moderního umění v Hradci Králové. Pro dětské
návštěvníky je pak připravena interaktivní část Pojďte
si hrát s panem malířem, zapůjčená ostravským Klubem Ámos. Na vernisáži výstavy v sobotu 15. května
v 14.00 promluví prof. Jaroslav Mihule, tentokrát nejen
jako martinůolog, ale i jako pamětník osobních setkání s Janem Zrzavým.
Lucie Jirglová

POLIČKA JAZZ FESTIVAL TENTOKRÁT HLAVNĚ O POCITECH
Mé povídání o nich bude. Jestliže se těžko vystihuje na papíře slyšená hudba, stejně tak těžko se
vystihují pocity. Dá se však o nich hovořit stejně jako
o hudbě a v obou případech zajisté jen jako líčení
pocitů vlastních. Snad jen na přímluvu: snažte se do
nich vcítit (vznešeně se tomu dneska říká empatie),
protože jsou nepředstírané, čímž dopředu vím, že se
ne vždy trefím právě do pocitů tvých, milý čtenáři.
Ten páteční večer ještě před prvními tóny dával

Zlatým deštěm, Africkými květy a nakonec Lidovou
písní, kde však je paradoxně autor znám: Rudy Linka.
A pochopil jsem (snad dobře), proč je to píseň lidová. Byl to takový duši uvolňující sled nápadů volně
se linoucí prostorem s domýšleným zpěvem ptáků
a zeleným trávníkem. Představoval jsem si Rollandovu Okouzlenou duši a viděl splynutí těla a duše na
obraze Maxe Švabinského. Pohodu uťal neurvalý hlas
bagouna ze zadního kuloáru. V mysli mi vytanulo:

Madfinger

vrátil a rád. Zahájil evergreenem On the Sunny Side of
the Street a zazpíval anglicko-slovensky. Zase to byl
ten náš dobrý a stejný Peter Lipa v tom nejlepším slova smyslu. Tradiční známka kvality. Těšili jsme se na
jeho skladby, otextované Milanem Lasicou a dočkali
se. Zároveň jsme si uvědomili, jak ten čas letí a kolik,
kolik je to let, co sem Peter Lipa jezdí a oživuje svou
přítomností a zpěvem tento festival.
Když jsem u těch vzpomínek: začal jsem popis festivalu pátečním večerem, ale už ve čtvrtek večer byl
v jeho rámci uspořádán v Divadelním klubu filmový
večer, který měl dvě části: Špátův dokument o koncertu Louise Armstronga v roce 1965 v Praze a nejen
o něm. Znovu jsme pocítili tu mimořádnou atmosféru
jeho koncertu, která omámila samotného Armstronga
natolik, že se chystal do Prahy vrátit. V druhé části byl
promítán film Pařížské blues s Paulem Newmanem,
Joan Woodwardovou a Sidney Poitierem. Film provázela hudba Duka Elingtona.
V pátek v poledne také v DK uspořádalo trio
z USA jazzový koncert pro gymnazisty s výjimečnou
náplní, něco na způsob výchovného koncertu. V USA
to zřejmě není třeba, ale tady je to v teen generaci potřeba. Mnoho ze studentů uslyšelo poprvé prameny
rocku, popu, rapu a dalších směrů. Dozvěděli se také,
jak se vytváří na PC struktura skladby – podklad, chorus, druhá a třetí rovina skladby. Ukázky práce perkusisty v nich vyvolala nadšení a mnozí s údivem zjistili,
že hra na bicí je hrou nejen s rytmem, ale hlavně
s přesností a barvou různých složek celého toho složitého instrumentu. Jestli se někdo alespoň drápkem
chytil a zaplál pro jazz, dobře se chytil. Díky Walteru
Fischbacherovi u piana, Goranu Vujicovi s basovou
kytarou a Yutaku Ichidovi u bicích.
Na počátku sobotního večera starosta města
Poličky, pan Jaroslav Martinů, připomněl tragedii
polského národa v souvislosti s leteckou katastrofou
a všichni v minutě ticha uctili památku obětí této těžko uvěřitelné smutné události.
Štěpánka Balcarová je skladatelkou, trumpetistkou, ale hlavně stmelující postavou kapely Inner
Spaces Quintet. Musím říci, že tito mladí muzikanti
mají nasazeno hodně vysoko. Tím mám především na
mysli odvahu (patřící mládí) jít cestami, které nejsou
ještě ani v oblasti jazzu zcela prošlapány. Přiznám se,
že ani mně nedělaly dobře syrově znějící dvojhlasy
trubky a saxofonu. Dvojhlasy nevyvolávající právě
příjemné vjemy. Ale je to muzika prokomponovaná
s cíleným účinkem, jak vidno, ne pro bezstarostný

tušit, že proběhne ve výborné atmosféře. V kuloárech „!Jdi se – tedy – dostaň nezadržitelný průjem!“ Zároveň
to šumělo a všechna místa včetně těch k stání byla
jsem si přestavil plátno Hieronyma Bosche s morbidzaplněna. Po slavnostním starostově zahájení se v sá- ními výjevy lidského rožnění a vaření rouhače v oleji.
le rozprostřel hutný zvuk Vertigo Quintetu s Dorotou
Uspokojen touto představou, věnoval jsem se dalšímu
Barovou. Propracované aranže nabízely překvapivé
průběhu koncertu.
zvuky, na příklad když Petrofův klavír sloužil jako náA to už byl na scéně Peter Lipa, a jak sám konstastroj drnkací, když z něho pianista loudil zvuky přímo
toval, po třech letech. Dříve patřil k neodmyslitelným
ze strun v nejvyšších oktávách. Tak, jak jsme slyšeli
hvězdám a spolutvůrcům poličského festivalu. Teď se
Bártovou v její skladbě, tak si myslím, že baladicky
laděná Touha byla asi naplněna. Slyšeli jsme klasické
nástroje, které nás usadily do tmavé nálady – konečně
violoncello to má víceméně v popisu práce. Ale také
z čista jasna zazněl rytmický jazz z pěkně zaranžovanými a rozdanými sóly saxu a trubky až k tleskacímu
intermezzu kapely, vedoucímu ke spontánnímu potlesku publika v rozdováděném závěru. Poté dvojhlas
violoncella s Barovou v zdánlivě jednoduché melodii
s půlovými a celými notami nás odnášel mimo vymezený prostor sálu. To jinačí byly Bártovy Metamorfózy.
Znám různé, třeba Proměny Ježkovy, ale nade vše ty
Ovidiovy, které jsou vzorem nesmrtelné hravosti, ale
tady jsem se tázal – metamorfózy čeho v co nebo
co v co či co v něco? Ne že bych potřeboval návod
k upotřebení, ale stejně výstižné by bylo, kdyby to
autor nazval třeba Opus čís. 37. Ale hudby kopec,
a hutné - všechna čest.
Na vlastní oči vidět a uši slyšet Rudy Linku s jeho
kytarou si nedá ujít žádný milovník jazzové kytary.
S Bobo Stensonem u piana začali smrští synkop a nastolili nerozluštitelnou otázku, kde začíná konstrukce
skladby a kde dochází k jejímu přetváření a modifikaci. Zbytečně bádat, výsledek je strhující a jak by
ne, když nám ho naděluje duo prověřené posluchači
nejzasvěcenějšími v USA a vyhlášených jazzových
světových klubech. A prosím – teď je máme v Poličce. Před rokem byli hvězdným duem při předávání
našeho předsednictví EU Švédům. A bylo to patřičné.
Rudy Linka a Bobo Stenson mají totiž švédské státní
Rudy Linka
občanství. Ale ke koncertu: byli jsme občerstveni
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poslech. Muzikanti potřebují vpouslouchání se do
jejich projevu. I takový je jazz. Nepřináší jen libé
pocity, ale zasahuje nás zranitelně svými neútěšnými
tóny, akordy, harmonií. Takový je někdy život, takový
je někdy jazz.
Dvě kapely se spojily a nabídly s varhanami nepředvídatelné zvuky, umocňující už tak velikou plasticitu big bandu. Ten měl podle Glennmillerovských
měřítek klasické obsazení, rozšířené o tubu. To, co
hráli, ani v nejmenším zmíněnou kapelu nepřipomínalo, místy se ozvala harmonie a frázování Stan
Kentonova orchestru či Gila Evanse, ale to spíš pro
tu tubu. Slyšet po letech v Poličce takový big band
produkující především vlastní skladby je opravdovým
potěšením. Při Jiruchově skladbě – Variace či Pivcově
Non plus servisu jsem si říkal: proč takové kapely ne-

Peter Lipa
slyšíme běžně v rozhlase a nevidíme v televizi? To už
se jazz musel odstěhovat jen na Vltavu a do pozdních
nočních hodin? Ondřej Pivec Organic Quartet & Bucinatores big band, vedený Janem Jiruchou obohatili
letošní festival o novou kvalitu.
Co bude kapela Duende dělat, až nebude mít gruzínskou zpěvačku Ketevan Tughushi, na jejímž zpěvu
vlastně stojí? Tato dívka příjemného hlasu s mazlivým
a uvolněným projevem si od prvních taktů podmanila
posluchače. Repertoár vychází z dobře aranžovaných
skladeb bez křečovitých, ale průhledných akordů
s nenásilným frázováním. Melodie pestrého výběru
těží – na můj vkus až v přemíře - z bossa novy , leč
pěkně podané. Když ohlásila svou skladbu Květy pro
maminku, uvědomil jsem si závistivě: kolik lidí má
ve svém životě to štěstí, že může projevit svou lásku
tímto způsobem?
Večer už nebyl večerem, spěl k půlnoci, když
česká skupina Madfinger, posílená snad pro tento
koncert o trubku a trombon, předvedla široký rejstřík
současného jazzu, Ke své radosti jsem slyšel i zvuky
kapel šedesátých let, kdy se jim říkalo ještě combo
a kdy se těžilo ještě z be bobu. Ale to byly jen takové
záblesky. Jak jsem řekl, jejich škála byla široká a posluchač se mohl potěšit i popem. Zpěv Martina Svátka
byl velmi příjemný a podle potřeby stylově proměnlivý. Pěkný závěr sobotního dne.
Letošní dramaturgie MUDr. Jiřího Tomana a celá
náročná organizace v rukách pracovníků Tylova
domu byla dokonalá. Kateřina Tomanová a Lenka
Stříteská dokonale provázely večerem a ukočírovaly
kapely k ještě uznatelným časovým posunům. A neměl bych zapomenout ani na doprovodné fotografie
„jazzového fotografa“ Pavla Váchy. Neskromně podotýkám, že díky jim se mi vrátily vzpomínky na některé
koncerty a protagonisty, jež jsem kdysi také prožíval.
V neděli večer jsme ve Velkém sále Tylova domu
též uctili památku polské tragédie a viděli představení procházející celým světem Novecento. Představení
výjimečné a mnoha diváky oceněné jako náplast na
některé bezduché „fajnovosti“, předkládané dnešnímu
divákovi. David Prachař a Emil Viklický byli výteční.
Příběh o nezachytitelném hrdinovi Novecentovi nemůžu rozmělňovat několika slovy. Tak na závěr citace
z děje: „…a nikoho nenapadlo, že by mohl být někdy
šťastný, někdy nešťastný. Vždyť on byl jeho hudba…“
A. Klein, foto J. Mareš
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CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ
Program Centra Bohuslava Martinů
pro vás na měsíc KVĚTEN společně
připravily Městské muzeum a galerie
Polička, MaTami o. s., Náš Martinů
o. s. a Městská knihovna Polička
VÝSTAVY
7. dubna – 5. května 2010 - Výstava výtvarného oboru ZUŠ Bohuslava Martinů v malých výstavních
sálech Centra Bohuslava Martinů.
15. května – 25. července 2010 - Zrzavý Martinů
aneb Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrzavým a skladatelem Bohuslavem Martinů
Výstava zaměřená na umělecké přátelství skladatele s Janem Zrzavým. Tito dva rodáci z Vysočiny a milovníci francouzské kultury mají více
společného, než by se mohlo na první pohled
zdát. Kromě společných životních osudů i estetických názorů výstava představí oba umělce
v opačných rolích – Martinů jako výtvarníka
a Zrzavého jako milovníka hudby. Návštěvníky
s dětmi jistě zaujme interaktivní část Pojďte si
hrát s panem malířem Janem Zrzavým a výtvarné znalce originální grafiky zapůjčené z Moravské galerie v Brně a z Galerie moderního umění
v Hradci Králové. Výstava bude zahájena v rámci
Martinů Festu v sobotu 15. května 2010 ve 14.00
hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava
Martinů.
Stěna pro jedno dílo je umístěna ve vstupní chodbě
Centra Bohuslava Martinů mezi významnými
poličskými rodáky a nabízí prostor k prezentaci
současných umělců Poličska. Nejedná se o výstavu, ale o drobný medailonek jednotlivých autorů
s ukázkou jejich tvorby. V květnu bude stěna věnována fotografu Petru Kleinovi. Výběr z tvorby
bude k vidění při návštěvě centra od 1. května
do 31. května 2010. Vstup volný.
Otevírací doba:
duben: úterý - neděle 9-12, 12.30-16 hod.,
květen: úterý - neděle 9-12, 12.30-17 hod.
PŘEDNÁŠKY A AKCE
čtvrtek 6. května, 17.00 hod. - Rozvaž svůj jazýček!
- logopedický seminář pro rodiče s dětmi ve
věku 2,5 – 3,5 let, seminář povede Mgr. Hana
Dalíková
čtvrtek 13. května, 17.00 hod. – Přednáška Střídmá
a pestrá strava blízká přírodě, přednáší Mgr. Dana Matejsková
středa 19. května, 18.00 hod. v galerii v radnici – Beseda nad obrazy a představení nové publikace
Ztracené a opět nalezené obrazy hohenemské

galerie s příběhem ztraceného syna, zasvěcený
výklad podá PhDr. David Junek
čtvrtek 20. května, 17.00 hod. – Přednáška Psychomotorický vývoj dítěte od narození do 18. měsíce, přednáší fyzioterapeutka Soňa Kováčová
čtvrtek 20. května, 19.00 hod. - Přednáška hudebního cyklu Pojďme na Martinů, která vás přivede
k poslechu hudby Bohuslava Martinů. Obsah
pořadu bude věnován prvním třem symfoniím,
které nesou podtitul Epická, Idylická a Tragická.
Skladatel je napsal za svého pobytu v Americe
v letech 1942 - 1944. Kromě zajímavých informací
uslyšíte ukázky jak z nejdelší, tak nejkratší symfonie B. Martinů, a dozvíte se, na kterou byl autor i přes svoji pověstnou skromnost pyšný.
neděle 23. května, 16.00 hod. – Maňásková komedie
pro děti od dvou let „Znáte Kačenku? v podání
Jiřího Polehni.
čtvrtek 27. května, 17.00 hod. – Přednáška Psychosomatická onemocnění dětí, přednáší MUDr. Dobiášová Daniela

PŘIPRAVUJEME na červen
V sobotu 5. června 2010 se uskuteční 11. ročník noční prohlídky města Poličky s názvem Čas
pro neobyčejné zážitky. Městské muzeum a galerie
Polička a Centrum Bohuslava Martinů představí
v rámci večera Průvodce po stopách Bohuslava Martinů, který návštěvníky zavede k místům, která jsou
provázána se jménem Bohuslava Martinů. Volně
přístupné bude rovněž Centrum Bohuslava Martinů
i výstava zaměřená na umělecké přátelství skladatele Bohuslava Martinů s Janem Zrzavým Zrzavý
Martinů aneb Pojďte si hrát s panem malířem Janem
Zrzavým a skladatelem Bohuslavem Martinů. Po celý
večer se opět můžete těšit na bohatý program, který
pro vás tradičně připraví další kulturní a školské organizaci města i mnozí jednotlivci.

VÝZVA VEŘEJNOSTI
Městské muzeum a galerie Polička a Centrum
Bohuslava Martinů prosí všechny, kdo by byli
ochotni darovat či zapůjčit staré předměty vážící
se k problematice školství z přelomu 19. a 20. století.
Jmenovitě staré školní obrazy, mapy, učebnice, stará
vysvědčení, kalamáře, břidlicové tabulky, staré školní penály, nejrůznější dobové učební pomůcky či jakékoli další trojrozměrné předměty, jež by pomohly
obohatit expozici školní třídy chlapecké měšťanské
školy v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.
V případě zájmu kontaktujte Radku Markovou,
tel.: 461 723 864
nebo markova@muzeum.policka.org.
Děkujeme za spolupráci.

ZTRACENÝ SYN Z POLIČSKÉ GALERIE
Chcete vidět pozoruhodný starobylý obraz posvícení a vyslechnout detektivní příběh o jeho vypátrání? Pak neváhejte a ve středu 19. 5. (v 18 hodin)
navštivte poličskou radnici – bude představena publikace o obrazu Svatojiřské posvícení 1608, pocházející
z obrazárny Hohenemsů v zámku Bystré.
Jak je možné, že se tento rozměrný obraz v roce 1945 ztratil a byl nalezen teprve nedávno? Jak se
podařilo vypátrat jeho putování z Amsterodamu do
Hohenemsu, Bystrého, Kunína, Ostravy a Poličky?
Proč byl obraz ve starých inventářích spojován
se slavným nizozemským malířem Breughelem? Je
pravdou, že malířův pobyt na dvoře Rudolfa II. dal
vzniknout českému výrazu „brajgl“?
A co vlastně množství postav představuje? Co
chtěl malíř zašifrovat do svého poselství pro ty, kteří
umí číst nenapsané? Je možné, aby v té době trhovec
prodával brambory? Co znamenají rozverné dětské

hry před domem U Labutě, který je ve skutečnosti
nevěstincem? Proč byla později zamalována postava
sv. Jiří? Je možné, aby tehdejší sdružení střelců v Nizozemí střílelo „na ptáka“, stejně jako střelci v Poličce?
Co vedlo uměnímilovného hraběte Kašpara
z Hohenemsu, aby později nechal některé postavy
zamalovat a nahradit jinými? Jak se podařilo v obraze
dešifrovat příběh pokání a odpuštění, který podává
evangelista Lukáš v podobenství o ztraceném synovi?
Pokud Vás předchozí otázky zaujaly, neváhejte
a přijďte do radnice. Podobný objev v tomto oboru
v naší republice už letos nečekejte. Těšíme se na
setkání.
David Junek
Ztracený syn z poličské galerie – beseda nad obrazy a představení nové publikace, středa 19. května
v 18.00 hod. v městské galerii, v barokní radnici na
Palackého nám.

KRAJDABLUES VÍTĚZÍ V PARDUBICÍCH
Jelikož ne každý zná poličské hudební seskupení
s výše uvedeným názvem, dovolte, abych jej čtenářům poličské Jitřenky blíže představil. Ze skupiny si
ke mně ke stolu přisedli dva z nich: Jenda Pávek a Víťa
Cach. Tak vznikl tento značně zmatený rozhovor.

Nazdar hoši, nejdřív řekněte, kdo v kapele je a kdo
na co hraje.
Víťa: Tak to řekni!
Jenda: Chceš to: jméno a příjmení?
Víťa: To můžeš napsat sám, protože to víš.
Jako, že to nevím.
Jenda: Jak to tedy chceš jméno a příjmení, nebo
Jenda foukačka…
Víťa: Tak napiš Jendu Pávka na zpěv, foukačku
a maličko na kytaru, Krajdu (Jana Krajíčka) napiš na
basu, Dědka na bicí. Aleš Hegr se jmenuje.
Jenda: Ale neslyší na to. Vítka Cacha, jestli ho tam
ještě nemáš, na kytaru.
Jak dlouho spolu hrajete.
Víťa a Jenda střídavě: „Od mého druháku. Od
mého prváku. Kdys maturoval?… Před šesti lety tak
nějak… jo počkej a s Dědkem.
Dědek přišel někdy později?

Víťa: Třeba v roce 2006. Vystřídal Michala Vtípila.
Jenda: Třeba.
Tušíte zhruba, kolik jste už tak měli vystoupení?
Víťa: Nevíme, nemáme páru…to nespočítáš.
Hrajete třeba 1x měsíčně?
Víťa: Jak kdy.
Jenda: No, jak kdy…Asi tak.
Kde jste všude hráli mimo Poličku?
Střídavě: Praha, Hradec Králové, Letovice, Čejetice,
Litomyšl, Svitavy, Vysoké Mýto, Lubná…
(Přichází Krajda)
Krajda: Ty s nimi děláš rozhovor? S těmito dvěma… A nemohl by to dělat Vítek sám?
Ne, vydrž chvilku. Kdo je z vás nejkrásnější?
Dědek, to je náš jelen elegán.
Ten rozhovor je hlavně kvůlivá tomu vašemu úspěchu. To bylo v Pardubicích?
Jenda: Jo, jo.
O jakou soutěž se jednalo?
Oba zároveň: Hudební liga města Pardubic.
Kolik tam bylo soutěžících.
Víťa: Jé… hodně.
Krajda: 32 kapel.
(Krajda odchází)
Kdo tvořil porotu?
Víťa a Jenda: Do finále jsme postoupili po dvou
kolech. V nich tvořili porotu pořadatelé a nakonec to
byl Radim Hladík s Honzou Křížkem z Blue Effectu.
Teď položím takovou nečekanou otázku. Kdo a co
vyhrál?
Oba: Vyhráli jsme my. Za první místo bylo
10 000 Kč a věcné hudební ceny.
No to je překvápko, tak to tedy gratuluji a přeji
další roky primovního muzicírování.
Dotazovatel: P. Erbes
P.S. Na fotografii zleva: Víťa Cach, Radim Hladík,
Jan Krajíček, Aleš Hegr, Jan Pávek, Jan Křížek. Více
informací o kapele na www.krajdablues.cz

KLUB ZDRAVÍ ZVE NA KVĚTNOVOU PŘEDNÁŠKU
Hned v úvodu se musím omluvit všem, kteří
se člověk celiak musí stravovat, také o pečení (nejen)
chtěli najít cestu do Klubu zdraví v dubnu, avšak byli
chleba a jídelníčku pro celiaky vám rád řekne hodně
dezorientováni absencí data a hodiny a místa konání
užitečných informací a rad Aleš Kocián v přednášce
v upoutávce. Stalo se to nedopatřením a nebyl v tom „Bezlepková dieta v praxi (aneb ukuchtit bezlepkový
záměr. Pro ty, kdo nechodí pravidelně a nemají to „za- knedlík není jen tak)“. Přijďte dne 12. května 2010
žité“, malá pomůcka: scházíme se vždy druhou středu
od 17.30 do horní místnosti Mozaiky. Dostane se vám
v měsíci od 17.30 v Mozaice (mimo dobu školních
nejen přátelského přijetí, ale i praktických ukázek
prázdnin).
k tématu, rad slovních i tištěných. Praktický soubor
Minule jsme pekli chleba v domácí pekárně proto, receptů dostanou i ti, kteří by měli zájem o recepty
že jsme chtěli. Jsou však lidé, kteří si svůj chleba musí
pro domácí pekárny z dubnové přednášky. A pokud
opravdu upéct sami. Ne proto, že by jim od pekaře
znáte někoho, kdo je celiak nebo jste jím vy sami,
nechutnal. Možná také máte takový problém, že jste
jste obzvláště vítáni, protože se můžete podělit o svoji
alergičtí na lepek, obilnou bílkovinu, takže nesmíte
praktickou zkušenost. Moc vám předem děkujeme za
bez podrobného pročtení složení výrobku nic sníst, ji- vaši odvahu sdílet se a pomoci tak ostatním. Nemoc
nak se vystavujete riziku, že budete mít hodně nepří- je to nepříjemná a proto se v okénku k zamyšlení
jemnou reakci. Tato nemoc se jmenuje celiakie (odvo- zastavíme u otázky „Kde jsi, když to bolí?“
zeno od latinského názvu střeva, neboť lepek střevo
Občas se v životě slunce schová za mraky, ale
u celiaků poškozuje) a projevit se může jak v hodně
ta stříbrná obruba okolo je ujištěním, že slunce tam
útlém věku 1 – 2 let, tak kdykoli v dospělosti. Navíc
pořád je. Povzbuzením pro celiaky i ostatní nechť jsou
jde o dědičné, geneticky podmíněné onemocnění. slova Jana Procházky: „Lidé s nejlepšími myšlenkami
Může trvat dlouho, než je onemocnění definitivně měli dost často nejsvízelnější život.“
diagnostikováno, protože příznaky mohou ukazovat
A tak vám přeji, abyste se dokázali i v letošním tak
různými směry. O této nemoci, o tom, jak se léčí, jak
zvolna přicházejícím jaru (které se asi rozpustile chystá skočit rovnýma nohama do letních veder) radovat
z trylků tryskajících radostně z ptačích hrdélek, barevných květů a kapiček jitřní rosy na špičkách mladých
lístečků a nechme sopky i soptíky jejich vytváření
mraků. Pro nás přece slunce svítí i nad mraky! Stačí
se jen trochu vznést výš.
Děkuji všem milým přátelům, kteří se přišli
Těším se na vás druhou květnovou středu a přeji
dne 12. 4. 2010 rozloučit s mou zesnulou manvám, abyste byli a cítili se být zdrávi.
želkou Alenou RIPPLOVOU.
Hanka Ščigelová
Děkuji za projevy účasti a za květinové dary.
za tým Klubu zdraví Polička
Václav Rippl s rodinou
KDY A KDE NÁS NAJDETE:
Druhou středu v měsíci od 17,30 v Mozaice.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nabízíme pronájem bytu 1+1 v rodinném
domě. Možnost topení plynem nebo tuhými palivy.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Prodám zděný byt 2+1 (v přízemí, 62m2, dva
sklepy) v Poličce v osobním vlastnictví v klidné
části města nedaleko centra. Cena 785 000 Kč. Tel.:
605 782 715
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan Fajmon, 603 782 573.
•
Kosmetický salon Studio V, obchodní dům
Ponas - nabízí trvalé odstranění chloupků přístrojem SHR a ultrazvukem - nová generace epilace bez
rozdílu zbarvení. Bezkonkurenční ceny a přístroj. Tel:
773 602 224, studiov@centrum.cz, www.studiov.ic.cz
•
Koupím nestříkanou zeleninu z vaší zahrádky (Bio). Tel.: 603 843 698
•
Provádíme opravy, nátěry střech a jejich příslušenství + nátěry fasád. Čištění střechy od mechu,
nástřik střechy proti mechu. Renovace eternitových
a pálených střech tlakovou vodou a jejich nátěr.
Opravy a rekonstrukce komínů. Dehtuje váš komín? Zjištění závady a odstranění. Vše za nízké ceny.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Přijmu pracovníka nastálo nebo brigádně.
Obor pokrývač nebo klempířství má přednost. Tel.
731 506 249, 464 620 162.
•
Postrádá se roční kocourek! Zatoulal se v okolí
nemocnice. Pokud ho někdo uvidíte, nebo se zaběhl
k vám, zavolejte na tel. 731 506 249 nebo 731 506 248,
nebo na adrese Eimova 228. Je možné, že ho někdo
omylem považoval za tuláka. Pokud ho našel i váš
soused a neví o tom, dejte prosím vědět. Má bílou
náprsenku, bílé tlapky, jinak je černý. Nálezci bude
předána odměna 1000 Kč. Foto kocourka uvidíte na
zmíněné adrese Eimova 228.

DRACULA DĚKUJE
Chtěli bychom poděkovat zaměstnancům Tylova
domu v Poličce za příjemné zázemí a technickou
výpomoc při našem představení muzikál Dracula,
dále studentkám kosmetičkám a paní učitelce ze
SOU obchodního a služeb SČMSD za dovedení vizáže našich zpěvaček a tanečnic k dokonalosti.
Žáci a učitelé ZUŠ Bystré

PODĚKOVÁNÍ
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OBRÁZKY Z AMERICKA VI. - POHLEDNICE NA PAMÁTKU
Každý cestovatel ví, že je dobré mít po ruce
to nezvládnou, armáda se jich zbaví. „Takhle se
pár drobných dárků pro případ, že na sebe bude
k nám dostal i Loyza. Výchova dobrého služebního
chtít zanechat památku u zajímavých lidí, které
psa vyjde na několik tisíc dolarů a nám ho nabídli
cestou potkal. Já jsem před odjezdem nakoupil
zadarmo. Byl to totiž problémový pes. Nereagoval
pár pohlednic Poličky. Pohlednici osobně po- na povely a byl útočný na lidi.“ Ani John si s Loyvažuji za docela inteligentní dárek, který ani
zou nevěděl rady a tak ho vzal k terapeutovi
nezabere moc místa v batohu. Ty poličské mají – profesionálnímu cvičiteli. „Když jsem mu řekl,
navíc skvělou grafickou úpravu. Na zadní stranu že psa máme od letectva, hned věděl, v čem je
napíšete svou adresu a drobný vzkaz a darujete
památku na celý život s možností udržovat kontakt i do budoucna.
Pohlednic s hradbami nebo pohledem z rodné
Martinů světničky jsem za Atlantikem nechal asi
patnáct. Úplně první dostal Tom Muchmore, šéfredaktor deníku The Ponca City News. Jako študovanému novináři mi ukázal, jak se dělají noviny
v Americe. Asi nepřekvapí, že docela stejně jako
u nás. Tomovy noviny ihned zaznamenají, jakmile
se ve městě objeví něco nevšedního – třeba skupina Čechů z Evropy.
Nám stačilo se kamarádit s Tomem, být mladí,
nebýt oškliví a každý týden jsme si o sobě v novinách něco nového přečetli. Tomova žena Sherry
nás pozvala k sobě domů, abychom jí do víkendové
problém. Volal na něj povely v němčině, holandpřílohy o vaření připravili české menu. Od této ná- štině a pak zkusil češtinu – a pes se chytil. A tak
vštěvy už si řada hospodyněk z Ponca City neláme mi povídá: Kamaráde, máš českýho psa, proto ti
hlavu, co uvařit k obědu. Fotku vepřové rolády anglicky nerozumí.“
s bramborovou kaší, česnečky, štrúdlu a ovocných
I psi mohou mít jazykovou bariéru. Johnovi
knedlíků v lifestylové příloze The Ponca City News
nezbylo nic jiného, než si přeložit na internetu
mám pořád nad postelí a připomíná mi, jak se
povely a naučit se česky. Nutno říct, že Johnova
z nás staly mediálně známé osobnosti. Náš účet za
výslovnost byla přesná, asi jako když se Američan
pět týdnů pobytu bylo šest fotek a pět článků. Na
stane samoukem češtiny. Mě už ale Loyza nepotak malou výpravu to nebylo málo.
slouchal, zvykl si na Johnovu intonaci. Kdo ví,
Další pohlednice visí na stěně obývacího
jestli byl Loyza rád, že slyšel ode mne po dlouhé
pokoje policejního důstojníka. U snídaně jsme
době svoji mateřštinu. Pravidelně prý přes interv novinách narazili na zajímavý článek. Šikovný
net poslouchá české rádio.
policejní pes z nedalekého městečka Blackwell
„V Americe máme označení český pracovní pes.
zachytil zásilku drog. A jmenoval se Loyza. Ser- Jsou skvěle vychovaní, snadno se trénují a jsou
žant John Mitchell, Loyzův lidský parťák, mě chtěl
zrození pro práci,“ vysvětluje mi John, že Loyza
hned vidět. Prý abych mu pomohl s překladem. není ojedinělý případ, kdy se psí tlapka otiskla
A tak jsem poznal životní příběh českého ně- do americké půdy. Letos se stane tátou, V Blacmeckého ovčáka v zapadlém městečku severní
kwellu založí Loyzův chov. „Jsme parťáci, jezdí se
Oklahomy.
mnou každý den v autě, hledá pach drog, klidní
„Máme ho tu rok a půl a za tu dobu se stal
agresivní psy a při zatýkání se cítím jistěji, když je
miláčkem sboru. Do Ameriky se dostal se stovkou
se mnou. Pak přijedeme domů a je z něj rodinný
dalších psů nějakou lodí jako štěně. Víš, devadesát
pes, který si hraje s dětmi.“ Loyza umí odlišit čas
devět procent dobrých služebních psů v Americe
práce a čas pro hru. John zase po zkušenostech
pochází z Evropy. Po převozu jsou pak cvičení
s českým psem neumí někdy odlišit psa od svého
pro armádní účely,“ vypráví John Mitchell, jak se
dvouletého synka. „Když můj kluk dělá něco špatLoyza dostal přes oceán.
ně, přistihnu se, jak na něj křičím FUJ!“
Problém je v tom, že psi dostanou dva týdny
Během svých cest jsem neměl velké iluze, že
na to, aby si zvykli na anglické povely. A když
jméno Bohuslav Martinů bude v Americe někomu
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povědomé. A bylo. Může za to velká náhoda. Při
pobytu v Seattlu mě má hostitelka Jacque Salmons
vzala na zkoušku chrámového sboru – kdo si její
hlas pamatuje z táborových bohoslužeb, nebude
překvapen, že patří k oporám Třpytivého sboru
lásky Spojené církve metodistů v Seattlu. Sbor
řídí sympatická sopranistka Deeji Killian, kdysi
prvotřídní operní sólistka. Ani jsem se nenadál,
objevila můj skrytý baryton a v neděli jsem zpíval
na bohoslužbě americký spirituál. A ještě mi její
manžel Bob věnoval stylovou černou košili.
Laskavost Deeji a Boba jsem se rozhodl odměnit pohlednicí. Mým favoritem byl jarní letecký
pohled na Poličku, ale kvůli jejich vztahu k hudbě jsem si vybral tu s Bohuslavem Martinů. Při
předání se na ni Deeji podívala a řekla: „Martinů,
toho znám, zpívala jsem před lety jeho Romanci
z pampelišek.“ Pozval jsem ji i se sborem do Poličky, aby si mohla romanci zazpívat v chrámu
sv. Jakuba.
Není to konec příběhu. Že nebylo psaní adresy
na pohlednice pouze nostalgií po starých časech

psaní dopisů, jsem se přesvědčil za pár měsíců
o vánocích, když mi přišla zásilka ze Seattlu. Byly
v ní CD obal a dopis: „Vzpomínáš, jak jsem ti říkala, že jsem zpívala kousek od Martinů asi před
13 lety? Dobrá, tady máš nahrávku. Je to krásná
skladba. Doufáme, že se ti bude líbit. Veselé Vánoce! Deeji a Bob.“
Na závěr si vypůjčím motiv Miroslava Bureše z Romance z pampelišek: smutná skála, nad
ní křídla havraní, dlouhé, snad nebude dlouhé
moje čekání, než si poslechnu Třpytivý sbor lásky
u nás v Poličce.
Jarda Najbert

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI MASARYKOVY ZŠ POLIČKA
Poslední březnové pondělí bylo pro naše deváťáky zastavením s Tomasem Graumannem, brněnským Židem, naturalizovaným Američanem a křesťanským misionářem.
Beseda s jedním z dětí zachráněných Nikolasem
Wintonem byla velmi působivá a emotivní. Zaplněná
učebna doslova hltala každé slovo. Jeho příběh byl
natolik sugestivní, že zaujal každého. Prezentace
v angličtině s překladem mnohé přiměla k tomu, že
své dotazy před přestávkou formulovali též v angličtině.
Dozvěděli jsme se, že pan Graumann pobývá jak
v Čechách (nedaleko Kolína), tak v Americe. Umí
pár slovíček česky a jeho vnoučata znají českou větu:
„Zmrzlinu, prosím!“
Po přestávce jsme zhlédli film Síla lidskosti, kde
se v několika záběrech objevil i on. Příběh o záchraně života vnesl řadu dalších otázek i obdivu.
Někteří z nás se neubránili slzám. Společně
jsme se domluvili, že mu napíšeme své postřehy
a pozdravy.
9. A, C
Naše škola se v březnu zúčastnila programu Jeden svět na školách. Žáci 4. až 9. ročníků navštívili
v dopoledních hodinách dokumentární filmy dabované i s českými titulky. Po každé projekci následovala beseda s hostem.
Nejvíce zapůsobil nizozemský snímek Syawal
– kluk ze Sumatry. Nad Sumatrou se 26. 12. 2004 přehnala ničivá vlna tsunami. Syawal a jeho otec zůstali
jako jediní z rodiny naživu.
Žáci 5. ročníků se rozhodli napsat mu dopis.

Ahoj Syawale!
Chtěl bych Ti pomoci. Viděl jsem o Tobě film a vím,
jak je Ti smutno bez Tvé matky a bez Tvých sester.
Rád bych se stal Tvým přítelem, abys zapomněl na to,
cos prožil při tom obrovském vodním živlu.
U mě v České republice není moře ani tsunami,
mohli bychom si hrát, jezdit na kole a honit se. Je
zde přehrada, kde můžeme lovit ryby, plavat, koupat se, prostě cokoliv. V Poličce je i mnoho památek.
Ukázal bych Ti i školu, třídu 5. C, do které chodím.
Je mi 11 let.
Z Tvé země je do České republiky hodně daleko,
ale doufám, že jednou přijedeš.
Tvůj kamarád Matěj

24. března studentky poličského gymnázia
Magdalena Dolejšová a Lenka Urbanová vyhrály
1. místo v pěvecké soutěži „O bílého havrana
E. A. Poea“ v Pardubicích. Soutěžily v kategorii duo
v anglickém jazyce. Lenka zpívala i sólo a přivezla
si ocenění za druhé místo. Gratulujeme.

V naší škole se uskutečnila 25. března beseda
na téma Vietnam – země našich spolužáků. Pánové
Nguyen a Luong, kteří žijí již několik let v Poličce
a jejich děti navštěvují naši školu, vyprávěli česky
žákům 4. a 5. ročníku o životě ve své rodné zemi.
A na závěr… trocha poezie
No, tedy spíše prózologie. Čtveřice žáků, konkrétněji jedna dáma Veronika Fricová a trojlístek
chlapáků Petr Harašta, Luboš Hartman a Václav
Větrovský, se probojovala na krajskou přehlídku
recitace Dětská scéna. Odjížděli jsme plni očekávání,
jestli to tentokráte vyjde.
Byli jsme sice pochváleni, a to především za
výběr textů, ale mezi dvě téměř profesionální recitátorky, které postoupily, jsme se nevklínili.
I tak je to velký úspěch.
Petr Harašta 8. A

FOTBAL PRO ROZVOJ
Dne 9. dubna 2010 se v prostorách poličského
gymnázia konalo první kolo projektu s názvem
Fotbal pro rozvoj. Smyslem projektu není pouze
zahrát si fotbal, ale také se něco dozvědět o životě
dětí v Africe, konkrétně v Keni, pochopit sociální
podmínky, v nichž žijí a vyrůstají. Tento projekt
však není pojímán jako charitativní akce. Pokud se
africké děti chtějí podívat do Evropy, musí velmi
tvrdě pracovat na svých studijních schopnostech
a sportovních dovednostech, aby byly vybrány organizací MYSA (Mathare Youth Sport Association),
která celý projekt v Keni organizuje. Do projektu se
zapojily celkem 4 školy z našeho regionu. Gymnázium Polička, Gymnázium Svitavy, ZŠ Masarykova
Polička a Střední škola obchodní a služeb SČMSD
Polička. Odpoledne proběhlo první setkání uvedených škol.
Celodenní program byl odstartován projekcí filmu o životě a vlivu negativních společenských jevů
(alkoholu, drog) v chudinských čtvrtích Nairobi
a o cílech, které mají být naplněny prostřednictvím
rozvoje sportovních aktivit. Poté byli účastníci akce
rozděleni do čtyř skupin, ve kterých se zúčastnili
několika workshopů na téma sport.

„BÍLÝ HAVRAN“
NA GYMNÁZIU

Po skončení workshopů jsme se přesunuli do
sportovní haly, kde začal turnaj ve fotbalu. Nehrálo
se však podle běžných pravidel, hrál se „Fair-Play“
fotbal. Rozdílů mezi normálním a „Fair-Play“ fotbalem je hned několik. U „Fair-Play“ fotbalu záleží vše
na dohodě týmů, protože zde není rozhodčí, dále je
podmínkou, že na hřišti musí být vždy minimálně
dvě dívky a všichni z týmu se musí vystřídat. Tato
pravidla se prosadila ve hře všech týmů. Každé
družstvo se snažilo hrát co nejčistěji, neboť se
neudělovala trofej pouze za první místo, ale právě
také za fair-play. Každý tým na konci turnaje navrhl
jedno družstvo, kterému by tuto trofej udělil. Turnaj proběhl formou „každý s každým“. První místo
obsadila Střední škola obchodní a služeb SČMSD
Polička, druhé místo Masarykova ZŠ a třetí místo
Gymnázium Polička. Trofej za fair-play obdrželo
družstvo Gymnázia Polička, které získalo celkem
tři hlasy.
Další kolo projektu bude probíhat 10. - 16. června 2010, kdy do Poličky přijede fotbalový tým
z Keni a sehraje utkání s týmy škol, které se do
projektu zapojily.
David Janoušek

POZVÁNKA DPS PENZION
KVĚTEN
4. 5. Mandaly – přijďte si v klidu vybrat svojí
mandalu a vybarvit si ji. Čeká vás cesta plná překvapení, poznání, naděje, harmonie… Sejdeme se
ve 13.30 hod. v pracovní místnosti.
5. 5. Besídka ke Dni matek – přijměte malou
kytičku svázanou z básniček a písniček, které si
pro vás připravily děti z MŠ Rozmarýnek a pěvecký
soubor Lubenika. Začátek ve 14.00 hod. v jídelně
DPS Penzion.
12. 5. Cestovatelské odpoledne - Paříž – 14.00
hod. společenská místnost
18. 5. Keramika – 13.30 hod. pracovní místnost.
19. 5. Procházka májovou Poličkou – projdeme se parkem, po náměstí, navštívíme cukrárnu…
Zájemci se nahlásí na recepci. Odcházíme ve13.30
hod. od DPS Penzion.
26. 5. Člověče nezlob se – přátelské utkání
s žáky Speciální školy v Poličce ve 14.00 hod.,
společenská místnost.
27. 5. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna
DPS Penzion.

KARDIACI V KVĚTNU
Svaz postižených civilizačními chorobami, Klub
kardiaků ve Svitavách a v Poličce, zve příznivce
kondičních vycházek v květnu na vycházku do
Poličky.
Sraz v sobotu 8. srpna 2010 na vlakovém nádraží ve Svitavách. Odjezd vlakem v 8.21 hod. do
Poličky. Sraz účastníků z Poličky v 9.00 hod.
Trasa nenáročné vycházky: sportovní letiště
a muzeum v Lezníku. Délka vycházky 4 a 8 km.
Průvodcem vycházky bude paní Eva Navrátilová.
Druhou akcí klubu kardiaků v měsíci květnu
bude autobusový poznávací a rekondiční zájezd
pro členy klubu do okolí lázní Teplice nad Bečvou.
Jan Pokorný
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MATAMI V KVĚTNU
Na květen jsme pro vás připravily tyto přednášky
a semináře:
Rozvaž svůj jazýček! (logopedický seminář
pro rodiče s dětmi ve věku 2,5 – 3,5 let)
6. 5. 2010 (čtvrtek) v 17.00 v přednáškovém sálku
Centra Bohuslava Martinů (poličské muzeum)
Zdá se vám, že vaše dítě téměř nemluví? Má malou slovní zásobu a netvoří věty? Nevíte, kdy je potřeba navštívit logopeda? Přijďte se poradit, rozcvičit
mluvidla, nacvičit správné dýchání a získat zásobu
motivačních cvičení pro rozvoj řeči.
Seminář povede Mgr. Hana Dalíková (logoped)
Vstupné 20,- Kč
Střídmá a pestrá strava blízká přírodě
13. 5. 2010 (čtvrtek) v 17.00 v přednáškovém
sálku Centra Bohuslava Martinů (poličské muzeum).
Smyslem přednášky je poukázat na důležitost změn
ve stravovacích zvyklostech, informovat o zásadách
zdravé výživy a seznámit účastníky s tím, jak pečovat o své zdraví z hlediska prevence.
Přednášející: Mgr. Dana Matejsková
Psychomotorický vývoj dítěte od narození
do 18. měsíce
20. 5. 2010 (čtvrtek) v 17.00 v přednáškovém
sálku Centra Bohuslava Martinů (poličské muzeum). Přijďte si popovídat o psychomotorice dítěte
od narození do 18. měsíce, o vývoji jeho psychiky,
pohybu, dovednostech. Pojďte se naučit rozpoznat
problémy v této oblasti.
Přednášející: Soňa Kováčová, DiS., fyzioterapeutka
Psychosomatická onemocnění dětí
27. 5. 2010 (čtvrtek) v 17.00 v přednáškovém sálku Centra Bohuslava Martinů (poličské muzeum)
Psychické funkce hrají důležitou roli při každém
lidském onemocnění. Existuje však určitá skupina
onemocnění, u kterých je naše psyché přímou
příčinou či hybatelem chybného děje. V přednášce
o psychosomatických onemocnění dětí si přiblížíme,
o jaká onemocnění jde, jak se na ně dá přijít a jaké
jsou léčebné možnosti. Přijďte si popovídat o křehké
dětské dušičce.
Přednášející: MUDr. Daniela Dobiášová
Cena přednášky 30,- Kč(pro pár 50,- Kč)
Více na našich webových stránkách www. matami.webnode.cz. Akce je podpořena grantem Pardubického kraje.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

1. – 2. 5.

MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
8. – 9. 5.
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
15. – 16. 5. MUDr. Švecová Dagmar, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663
22. – 23. 5. MUDr. Teplý Michal,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
29. – 30. 5. MUDr. Veselíková Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461 614 569
5. – 6. 6.
MUDr. Zeman František, Litomyšl,
Smetanovo nám. 132, 461 613 827
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.
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ZUŠ B. M. POLIČKA – INFORMACE, POZVÁNKY
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů
Polička ve spolupráci s Tylovým domem pořádala
2. ročník soutěžní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů. V termínu od 12. do 14. dubna zněla Tylovým domem a budovou „zušky“, kde se účastníci rozehrávali,
hudba Bohuslava Martinů. V pondělí se předvedlo 64
zpěváků, v úterý 57 instrumentalistů (hráli na housle,
violoncello, flétnu, tubu a klavír) a ve středu se tančilo
(27 dětí) a uzavírala se výtvarná část přehlídky (19
dětí). Celkem tedy v Poličce předvedlo své výkony
167 dětí. Nejmladší účastnici byly 3 roky a hrála na
klavír, nejstarší bylo 20 a soutěžila v sólovém zpěvu.
Do Poličky zavítali z Brna, Přelouče, Brandýsa nad
Labem, Liberce, Zlína, Vysokého Mýta, Svitav, České
Lípy, Hodonína, Uherského Hradiště, Ostravy, Olomouce, Děčína i Prahy a dalších měst. Soutěžící přijeli
i se svými učiteli, rodiči a tak Polička přivítala 279
zájemců o hudbu Bohuslava Martinů.
Poděkování patří všem těm, kteří se podíleli na
organizačním zajištění přehlídky – zaměstnancům
ZUŠ B. M. Polička, Tylova domu, Centra Bohuslava
Martinů, jídelně Rumunská, internátu SOŠ a SOU, hotelu Opus. Děkujeme také za podporu vedení města.
Starosta J. Martinů i místostarostka M. Tomanová předávali dětem získaná ocenění a díky paní Šauerové
se podařilo realizovat propojení soutěžní přehlídky
s úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Účastníci přehlídky tak dostali další drobné
dárky a ceny jim ve středu předal náměstek hejtmana
Pardubického kraje pan Jan Tichý. Ohlasy na druhý
ročník soutěžní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů
jsou velmi kladné a zájem o účast v dalším roce projevily i konzervatoře. Můžeme tak říci, že v Poličce
vznikla další hezká tradice. Výtvarný obor naší školy
se soutěžní přehlídky účastnil také. Stěžejní bylo

však pro oba učitele Ivanu a Pavla Fialovi otevření
výstavy výtvarných prací celého výtvarného oboru
v Centru Bohuslava Martinů. Výstavu, která má dvě
části, pojmenovali „Šeherezáda“ a „Vizionář“. Vernisáž
se konala 7. dubna a výstava bude ke zhlédnutí do
5. května. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Literárně-dramatický obor se poprvé účastnil
soutěže ZUŠ a hned s úspěchem. V kategorii dramatických výstupů Václav Větrovský získal 3. místo.
Blahopřejeme a těšíme se na další ukázky práce.
Taneční obor se připravuje na své pražské vystoupení, které se bude konat 4. 5. v divadle Ponec
a intenzivně zkouší balet „Kdo je na světě nejmocnější“. Přesto se paní učitelky ještě s úspěchem účastnily
Krajské přehlídky dětských skupin scénického tance
v Ústí nad Orlicí s choreografiemi „Přišlo jaro“ a „Rej
sněhových vloček“.
Květen je již tradičně opět bohatý na různé akce.
Proběhnou dva koncerty absolventů. První v divadelním klubu 11. 5., druhý v sále ZUŠ 25. 5. V rámci doprovodného programu Martinů fest uvedeme 19. 5. ve
velkém sále program „Střípky úspěchů“. Začátky těchto představení jsou v 17 hodin. Na 30. 5. připravujeme
dopolední matiné pro členy Společnosti Bohuslava
Martinů Praha a Polička s programem literárně-dramatického oboru a hudebního oboru. Místo konání
bude upřesněno, začátek tradičně v 10 hodin.
Dne 12. 5. jedeme již podruhé do pražského
Národního divadla na představení opery Bohuslava
Martinů „Hry o Marii“. Pro přihlášené připomínám
odjezd od školy ve 13 hodin.
Doufáme, že si každý vybere z naší nabídky dle
svých představ a zájmů. Těšíme se na vaši účast.
Renata Pechancová, ředitelka školy

VOLEJBALOVÉ ZPRÁVIČKY
Do své poslední třetiny se přehouply soutěže
ve volejbale, a to jak mládeže, tak dospělých.
Muži
Tradiční boj o Pohár hejtmana Pardubického
kraje letos svedl do finále zkušené účastníky.
Poličtí volejbalisté se po předkole a 1. kole kvalifikovali na závěrečný turnaj do Chvaletic společně
s družstvy: Pardubičky, Choceň B a Rybník. Nadějně rozehraný turnaj, na vítězství, však zhatil
výsledek posledního zápasu soupeřů. Polička
letos obsadila bronzový stupínek.

a ml. Poličský Spartak na tuto soutěž vyslal děvčata o dva roky mladší. Ta se nebojácně poprala
o umístění. Na turnaji jsme se rozhodně neztratily. Obsadily jsme 6., 10. a 12. místo. Zahrála si
především děvčata, která pravidelně na turnaje
nejezdí.
Druhý turnaj v Litomyšli jsme již odehrály
i s děvčaty 5. ročníků. Turnaj odehrála družstva
dívek, chlapců i smíšená, a o to cennější byl náš
skalp. Družstvo ve složení Markéta Štějdířová,
Žaneta Martinů, Martina Zapletalová, Kateřina

Kadetky
Jeden ze svých lepších výsledků v krajském
přeboru dokázaly kadetky proměnit v letošní sezóně v bronzové medaile. V soutěži Pardubického
kraje startovalo 6 družstev. Polička dokázala jednou porazit vítězky z Moravské Třebové a jednou
i druhé Svitavy. S ostatními soupeřkami (Ústí nad
Orlicí, Chvaletice a Pardubice) si hravě poradila.
Svoji soutěž ukončily kadetky posledním březnovým víkendem.
Svůj podíl na medailích mají: Klára Eltschknerová, Denisa Obrová, Sabina Štrofová, Kristýna
Bajtová, Barbora Šudomová, Sabina Kubátová, Michaela Konečná, Markéta Uttendorfská a Michaela
Švandová.
Starší žákyně
Nejdelší a zároveň nejkvalitnější soutěž (12
družstev) v krajském přeboru udělala za herním
projevem hráček tečku.
Družstva Lanškrouna, M. Třebové, Svitav
a domácí Poličky sehrála po základní rozřazovací
části čtyři finálové turnaje. Poslední z nich hostila
Polička. Karty byly rozdány jednoznačně, první
dvojice se prala o titul a Svitavy s Poličkou o třetí
místo.
Pouze jedna výhra v nadstavbové části pasovala do bramborové pozice volejbalistky Poličky.
Přestože zavládl smutek, sezóna byla dobrá. S odřenýma ušima jsme postoupily do první čtyřky
a zde jsme v jednoznačných zápasech a v bojovných tiebreacích na medaile nedosáhly. Dlužno
říci, že se nám pro další sezónu naskýtá příležitost odplaty, protože všechna děvčata v této kategorii zůstávají a naše soupeřky budou většinou
nastupovat již v kadetské soutěži. Tento rok byl
určitě velmi poučný. I účast v kvalifikaci Českého
poháru nám přidala na získaných zkušenostech.
Přehazovaná
V této věkové kategorii sehrála děvčata dva
turnaje. První hostila lanškrounská hala, zde
se zúčastnilo 15 družstev děvčat ročníku 1999

Mičková a Nikola Báčová klopýtlo mírně pouze
s družstvem Chvaletic, remíza, ostatní soupeře
dokázala porazit. Děvčata se stala celkovými
vítězkami, B tým skončil 6. a C družstvo na krásném 8. místě. Turnaj hrálo 11 družstev.
Deblové turnaje
28. 3. a 10. 4. byly rozehrány dva turnaje dvojic, jeden mládežnický a druhý jako II. ročník deblového turnaje žen. 17 družstev chtělo ostatním
dokázat, že právě ona jsou ta nej…
V mládežnickém turnaji, po velkém tiebreakovém boji vyhrály poličské kadetky Míša Švandová a Sabina Štrofová před dvojicí Petr Harašta
a Daniel Vyskočil. V ženách nenašly přemožitelky
sestry Lída Haraštová a Jana Škrábková.
har

Z ČINNOSTI DPS PENZION
BŘEZEN
Když člověk uslyší slovo důchod, stáří, tak
některým automaticky v mysli naskočí nemoc,
bezmocnost, samota. Ale zkuste se na to podívat
i z druhé strany. Najednou má člověk hodně času
na své koníčky, kterým se nemohl tolik věnovat,
když byl zaměstnaný nebo pokud má zájem, tak
se může naučit, či vyzkoušet něco nového a tím
překvapit třeba svá vnoučata.
A může také více času věnovat svým přátelům
u kávy, dobré muziky, na procházce. Seniorský věk
se dá prožít různými způsoby. DPS Penzion Polička
se snaží vytvářet program pro seniory tak, aby každý, kdo má zájem prožít svůj seniorský věk aktivně,
si mohl vybrat.
Malá ochutnávka březnových činností. Po
dlouhé a studené zimě se přiblížil první jarní den
a senioři ho přivítali tancem. Taneční prostor byl
vyzdoben květinami z papíru a provoněný jarní
vůní z vonné lampy. Po krátkém tanečním zahřátí
následovaly tance na uvědomění si vlastního těla.
Senioři tančili s představou, že mají tělo lehké jako
peříčko nebo naopak těžké jako kámen. Snažili se
svým tancem vyjádřit co nejpomalejší nebo nejrychlejší pohyb. Závěr patřil tanečnímu vyjádření
jara, tak jak to každý sám za sebe cítí.

Milé pracovní setkání v jarní dílničce se studentkami Střední zahradnické školy z Litomyšle
bylo věnováno aranžování. Výborná spolupráce
mezi seniory a studentkami dala prostor k vytvoření pěkných jarních dekorací, které byly použity
na výzdobu penzionu. Keramická dílna byla ve
znamení barev. Senioři glazovali svá díla, která
byla také použita k jarní výzdobě. Video Ze života
v penzionu mají senioři velmi rádi. Připomenou si
akce z minulého roku, zavzpomínají si a popovídají
si, jak to všechno prožívali. Urputná, ale přátelská
bitva proběhla ve hře Člověče nezlob se mezi žáky
Speciální školy z Poličky a seniory.
Do křesla pro hosta tentokrát usedla místostarosta města Poličky paní JUDr. Marie Tomanová.
Dovolila seniorům nahlédnout do svého soukromí
a přiblížila jim také svoji práci. Účastníci narozeninového zpívání si spolu s pěveckým souborem
Poupata a panem Hladíkem zazpívali oblíbené
písně. Je toho hodně, co se v DPS Penzion Polička
děje. Akce nenavštěvují pouze obyvatelé Penzionu,
ale i senioři z jiných částí Poličky. Seznam všech
činností, které DPS Penzion pořádá, můžete najít
na www.policka.cz/dps.penzion.
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12. LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ
Odbor Klubu českých turistů Polička (KČT)
byl pověřen vedením KČT organizací 12. letního
turistického srazu jako hlavní pořadatel spolu
s oblastním výborem KČT Pardubického kraje.
Tato akce vzhledem k svému rozsahu bude mít
začátkem srpna vliv na mnoho obyvatel Poličky,
a proto bychom vás rádi seznámili s přípravami
a organizací srazu. Při pořádání tohoto turistického
setkání chceme navázat na úspěšnou akci z listopadu r. 2002, kdy jsme pořádali podobné setkání
pod názvem „Za posledním puchýřem“. Většina
účastníků má dodnes na Poličku dobré vzpomínky
a část návštěvníků tehdejšího „Puchýře“ má zájem
se k nám opět podívat.
V jakém termínu se bude sraz konat a jaký bude
jeho program?
Termín srazu byl stanoven na srpen 2010. Před
programem setkání v Poličce jsou připravena dvě
putování na 2 místech Pardubického kraje, pro
pěší turisty to je ve spolupráci s KČT Horal Ústí
nad Orlicí „Putování Orlickým podhůřím“ s ubytováním na turistické základně v Cakli u Ústí

TURISTÉ ZVOU
KČT Polička je pořadatelem XII. celostátního
letního srazu turistů, který se bude konat ve dnech
4. - 8. srpna 2010 v Poličce
Sobota 1. května – Pálava. Autobusový zájezd
na jižní Moravu do oblasti Pálavy a Mikulova. Pěší
trasa 14 km. Vedoucí akce: Jiří Andrle
Sobota 8. května – Přes tři hrady – 38. ročník.
Oblíbený turistický pochod pro pěší a cykloturisty,
který pořádá odbor KČT Sopotnice. Individuální
účast.
Neděle 16. května – Andrlův Chlum. Cykloturistická akce v délce asi 80 km na rozhlednu u Ústí
nad Orlicí. Sraz účastníků před Tylovým domem
v 8.00 hod. Vedoucí akce: Miloslav Štefka
Sobota 22. května – Tajný pochod. Sraz
účastníků v 9.00 hod na nádraží ČD. Připravena
je trasa asi 15 km. Vedoucí akce: R+J Škorpíkovi
a Miloš Baláš
Pátek 4. června – Za západem slunce. Oblíbená večerní vycházka do okolí našeho města.
Návrat v pozdějších večerních hodinách. Vedoucí
akce: ing. Karel Műller
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.
policka. cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
•
KČT Jiřího Gutha Jarkovského Jimramov se
sídlem v Poličce zve všechny zájemce na tyto květnové výlety:
9. května – Litovelské Pomoraví (výlet po
naučné stezce Třesín spojený s návštěvou arboreta
v Bílé Lhotě, délka cca 10 km). Doprava auty. Zájemci o dopravu autem se musí přihlásit předem na
tel. 720 306 075 a to nejpozději do soboty 8. 5. 2010
do 17 hodin.
23. května – Údolí Krounky (pěší trasa
z Krouny přes Otradov, Kutřín a Šilinkovým dolem
k hradu Rychmburku a do Předhradí). Doprava vlakem. Sraz v 9.00 hodin na nádraží ČD v Poličce.
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nad Orlicí a pro cykloturisty ve spolupráci s KČT
Treking Chrudim cyklistické výlety „Rovinatým
Polabím na hřeben Železných hor“. Obě putování
začínají v sobotu 31. července a končí 3. srpna.
Ve středu 4. srpna se účastníci přemístí do centra
srazu v Poličce.
Hlavní srazové dny v Poličce budou ve dnech
4. – 8. srpna. Pro účastníky budou připraveny pěší
trasy a cyklotrasy do okolí. Podrobnosti k trasám
zveřejníme později.
S jakým počtem účastníků počítáte a jak bude
zajištěno ubytování a stravování?
Předpokládáme, že ubytování v Poličce bude
požadovat 500 turistů. Máme pro ně zajištěna
lůžka na internátě a v autokempu u stadionu. Pro
ty, kteří hledají pouze střechu nad hlavou a jsou
méně nároční, je připraveno ubytování na podlaze
s vlastní karimatkou a spacákem v tělocvičně a ve
třídách školy Na Lukách. Náročnější účastníci si
mohou objednat některý z místních hotelů nebo
penzionů.
Stravování zajišťujeme společné ve školní jídelně a na internátu.
Co bude pro účastníky připraveno?
Turisté si budou moci vybrat z nabídky pěších
vycházek do okolí v délkách od 12 do 35 km, nebo
si mohou zvolit výlet na kole délky do 80 km.
Každý účastník na startu obdrží mapku s popisem
zvolené trasy.
Na jaký doprovodný program se mohou turisté
těšit?
Přihlášení účastníci si mohou objednat na čtvrtek 5. srpna účast na autobusových poznávacích
Placená inzerce

zájezdech, a to na hrad Svojanov s pěší vycházkou
kolem rozhledny na Horním lese k Vírské přehradě, nebo do skanzenu Veselý kopec a do Hlinska.
V pátek 6. srpna se mohou zúčastnit zájezdů
do Litomyšle a Toulovcových Maštalí, případně do
Mladějova na naučnou stezku těžby lupku a úzkodrážku a do Moravské Třebové.
Každý večer mohou turisté navštívit společenské večery s country hudbou na Hasičské zahradě.
Kromě toho účastníci srazu budou mít možnost
prohlídky pamětihodností města, například rodné
světničky B. Martinů, Centra B. Martinů, galerie,
městských hradeb apod.
Převzal někdo záštitu nad srazem?
Záštitu nad srazem převzal hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek a starosta města
Poličky pan Jaroslav Martinů.
Kde bude centrum srazu a může se této akce
zúčastnit každý zájemce?
Prezence účastníků bude v sokolovně a ten,
kdo by se chtěl zúčastnit jednotlivých vycházek, se
může na startu přihlásit jako účastník. Pro každého, kdo absolvuje zvolenou trasu, bude připraven
Pamětní list. Pro zájemce budou též k dispozici
dřevěné turistické známky.
Jako organizátoři bychom byli rádi, aby poličská veřejnost byla zapojena do spolupráce na této
akci a vyšla našim účastníkům vstříc. Neobejdeme
se ani bez spolupráce se všemi organizacemi
a provozovateli služeb, kteří mohou pomoci ke
zdárnému průběhu srazu. V příštím čísle Jitřenky
zveřejníme bližší údaje.
Za KČT Polička Jiří Andrle

TENIS
27. 3. turnaj staršího žactva v Poličce za účasti 21
dívek a 20 chlapců. Mezi děvčaty hrála Lucka Jílková
a ve dvouhře zaznamenala jednu výhru a ve čtyřhře
obsadila 3. místo s Adélou Wasserbauerovou z Hlinska. Chlapecká část byla početnější, našich bylo šest
a už los svedl dohromady dvě naše dvojice, takže byl
předpoklad postupu do dalšího kola. To se podařilo
Filipu Slanému, který porazil Dana Vyskočila a Zdendovi Jílkovi, který přehrál Luboše Bártu. Do turnaje
zasáhli také Štěpán Švanda a Adam Jelínek.
V sobotu 3. 4. byl uspořádán poslední halový
turnaj za účasti jedenácti dvojic. Ve dvou čtyřčlenných a jedné tříčlenné skupině se bojovalo o postup
do čtvrtfinále. Poslední z každé skupiny potom hráli
útěchu. A zde se zrodilo největší překvapení turnaje,
jen do této skupinky se také probojovala favorizovaná dvojice Střílek-Kadidlo, která vyhrála před dvěma
týdny turnaj Medium. Malou náplastí je první místo
v útěše. V tomto vyrovnaném turnaji, kdy každý oku-

sil porážku, se do finále probojovaly dvojice Scheib,
Křivý a Havlíček, Motl, který se do Poličky vrátil
po dvou letech a návrat to byl jak jinak než vítězný
v poměru 6: 2.

Konečné pořadí domácích:
2. Scheib Láďa – Křivý Jan
5.-8. Adamcovi Stanislav a Jirka, Bulva Leoš
– Hrubý Zdeněk, Teplý Ivo – Jílek Zdeněk
9. Střílek Jirka – Kadidlo Michal
11. Slaný Bohouš – Hegr Petr
Všem hráčům, kteří se účastnili zimních turnajů
v Poličce, děkujeme za účast. Mohou se těšit z titulu
Sponzor mládežnického tenisu v Poličce, protože
každý, kdo přispěje jakoukoli částkou na provoz naší
haly, se stává sponzorem.
17. 4. byla zakončena zimní halová sezona zbouráním nafukovací haly. Hala byla uložena k letnímu
spánku, aby mohla být opět postavena v sobotu
2. 10.
Zdeněk Jílek

INZERUJTE V JITŘENCE
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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AKTUALITY SOŠ A SOU
POLIČKA
V předchozím čísle Jitřenky jste byli informováni o soutěžních přehlídkách gastronomického
typu, jichž se pravidelně účastní žáci naší školy.
Ani dnes tomu nebude jinak. Měsíce březen i duben probíhaly opět ve znamení soutěží a opět
úspěšných pro naše svěřence. Nejprve se zmíníme
o výtečné reprezentaci barmanů, kteří s přehledem
obsadili přední pozice Hanáckého poháru, konal se
24. 3. Soutěže se zúčastnilo celkem 58 jednotlivců,
mezi nimi nechyběli ani naši zástupci – Tomáš Felkl
a Jan Trávníček. Oba zmiňovaní se probojovali do
první „dvacítky“, Tomáš Fekl získal 4. místo, Jan
Trávníček místo 18.
Žáci oboru Řezník-uzenář prokázali dostatečné
znalosti i dovednosti v soutěži Valašský řezník,
která se uskutečnila ve dnech 24. – 25. 3., místem
konání bylo Valašské Meziříčí. Zde se představilo dvoučlenné družstvo SOŠ a SOU Polička. Ve
složení Jakub Bárta a David Zvěřina vybojovalo
výborné 2. místo za výrobu světlé tlačenky, jitrnic
a kroupových jelítek. Závěrem zmíníme úspěšného
kuchaře Jakuba Havrana. Ten obsadil 3. místo
v soutěži Tatranský Kuchár 2010. Soutěž probíhala
16. 4. v Tatranské Lomnici, hostitelem této akce byl
hotel SOREA TITRIS Odborár. Jakub Havran získal
ve finálovém kole ocenění za přípravu hovězího
steaku s přílohou. Za příkladnou reprezentaci školy
děkujeme nejenom samotným soutěžícím, ale také
jejich pedagogům.
Za SOŠ a SOU Polička, Mgr. J. Boháčová

Poker? Poker!
V současnosti nejrozšířenější karetní hra má své příznivce
také v Poličce. Občanské sdružení Poker Club Polička funguje
téměř dva roky. Kvalitní zázemí našel klub v salónku Restaurace
Pivovar na Palackého náměstí. Tady se konají pravidelné – vždy
v úterý, pátek a sobotu – turnaje a další klubové akce.
Přijďte i vy otestovat svoji schopnost přemýšlet, riskovat,
hrát,… bavit se!
Bližší informace na www.pokerpolicka.cz, Facebooku a telefonním čísle +420 602 645482.

ČTRNÁCTÁ JARNÍ POLIČSKÁ MUŠKA
Ve dnech 10. a 11. dubna se v areálu Ry- ského mistrovství, protože zde získané body se jim
bářského sdružení Polička Pod Kopcem konal do celkového počtu započítávají.
oblíbený závod rybářských fajnšmekrů – letos
Musím připomenout, že dnešní účast závoduž XIV. ročník jarní Poličské mušky. I tentokrát níků je adekvátní, protože nám roste konkurence.
o něj byl značný zájem, navzdory rostoucímu Lze říci, že všichni významní, nejlepší muškaři
počtu podobných akcí po celé republice, a v ne- „prošli“ Poličkou. Sbírali zde organizační zku-

Na snímku jsou nejúspěšnější účastníci XIV. ročníku jarní Poličské mušky 2010 – Petr Jílek a Mirek
Moravec, oba z Poličky a Vladimír Šmída z Hradce Králové.
poslední řadě i navzdory počasí, neboť paní Zima
ukázala, že své žezlo ještě nezahodila do žita. Vítězem závodu se stal Petr Jílek z Poličky.
Hospodář sdružení, Jaroslav Martinů, nám
k závodu řekl: „Jedná se o hlavní závod jara. Letos už ho pořádáme počtrnácté, což svědčí o jeho
oblibě. Přijíždějí rybáři z celé republiky, a pravidelně i početná výprava přátel ze Slovenska.
Máme z toho radost, protože jejich účast závod
obohacuje nejen pokud jde o počet účastníků, ale
i o atmosféru, o setkání kamarádů a přátel. Teď
jich přijelo kolem dvaceti, ale za týden, kdy se zde
bude konat X. ročník závodů v přívlači, se jich
sem chystá nejméně šedesát, a to v rámci sloven-

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji výboru RS VYSOČINA, který si
vzpomněl na kulaté jubileum mého manžela
Leoše Kyncla.
Bronislava Kynclová.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme personálu LDN v Poličce, oddělení B2, za jejich vysoce profesionální a zároveň
lidský přístup k pacientům. V našem případě
jde o pana Josefa Mlynáře z Borové. Jejich vzorná práce je kladně hodnocena i v širokém okolí. Jsme rádi, že tento ústav v Poličce máme.
Mlynářovi z Poličky

šenosti, které pak uplatnili doma při pořádání
obdobných závodů.
Revír jsme opět kvalitně zarybnili, jak je v Poličce obvyklé. Vysadili jsme 3 000 pstruhů o celkové váze 17 metráků, značná část dosahovala
váhy do 1 kg. První den závodu měli chuť a brali,
přestože počasí nám příliš nepřálo. Říci, že bylo
aprílové, by byl velký eufemismus, protože jsme se
dočkali všeho – zimy, deště, krup, hrubých chuchvalců sněhu. Ale vzhledem k ochotě ryb přijímat
potravu byli všichni účastníci spokojeni, z čehož
máme radost.
V sobotu probíhala vyřazovací kola, v neděli
následovalo finále. Z celkového počtu 129 závodníků se mezi nejlepší probojovalo sedmdesát,
kteří ve čtyřech kolech bojovali o vítězství. Počasí
nakonec ukázalo svou vlídnější tvář, občas vysvitlo i sluníčko, zato ryby začaly maličko trucovat.
Ale rybáři jsou odolní chlapíci, kteří se vyrovnají
s nejrůznější nepřízní…“
Největší ulovenou rybou byla štika 89 cm, ale
závodník ji prý vrátil vodě…
„Že by se mohla chytit i štika, s tím jsem počítal,
protože jich tady pár zbylo ze zarybnění na podzimního Poličského candáta. To, že dostala svobodu, svědčí o tom, že ji chytil pravý rybář, který ví,
že v tomto období se štika tře.“
Konečné výsledky: 1. Petr Jílek, Polička, 2. Mirek Moravec, Polička, 3. Vladimír Šmída, Hradec
Králové, 4. David Sokolowski, Polevsko, 5. Martin Štěpánek, Ždírec nad Doubravou, atd. V první
dvacítce se z poličských závodníků umístili
11. Mirek Lidmila, 17. Milan Jílek.
Celkem bylo uloveno 1 887 ryb, z nichž si
závodníci ponechali 434. Největší ulovil Roman
Šauer z Polevska (štika 89 cm, vrácena vodě), za
zmínku stojí i úlovek Jiřího Žižlavského z Prahy
(pstruh 59 cm).
K důstojnému průběhu závodu přispěli
i sponzoři, kteří poskytli řadu hodnotných věcných cen.
Text a foto: L. Vrabec
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X. ROČNÍK ZÁVODŮ V PŘÍVLAČI
V sobotu 17. dubna se v areálu Rybářského
Hospodář RS Vysočina Jaroslav Martinů nám
sdružení Vysočina Polička Pod Kopcem konala
řekl: „K celkové spokojenosti nás pořadatelů
letošní druhá akce vyznavačů Petrova cechu, a to a účastníků dnes přispělo nádherné počasí. Ovlivuž X. ročník závodů v přívlači. Následovaly týden nilo i účast, která je za současné situace potěšující
po Poličské jarní mušce, která byla na přání slo- – z různých míst naší republiky a ze Slovenska sem
venských přátel přeložena z původně plánovaného
přijelo 148 závodníků. Potěšil nás zejména zájem
termínu 3. – 4. dubna. Tentokrát počasí závodní- šedesáti slovenských kamarádů, kteří si tento dílčí
kům přálo, hřálo je sluníčko, rovněž ryby byly při
závod zařadili do seriálu závodů mistrovství Slochuti.
venska. Velice si toho ceníme, tím spíš, že bez jejich

početných výprav by byl závod ochuzen. Nejde
ovšem jen o jejich účast, která se, mimochodem, rok
od roku zvyšuje, takže nahrazují opadající zájem
rybářů z tuzemska, ale také o vzájemné setkávání
přátel. Letos se zde sešlo více zájemců než loni, což
je za současné ekonomické krize velice cenné a máme z toho radost.
Důležité také je, že pstruzi jsou při chuti. K předchozí obsádce na „mušku“ jsme vysadili dalších
1 500 pstruhů duhových o celkové váze 800 kg (od
0,4 do 4 kg), mezi nimi i kapitální pstruhy potoční
kolem 60 cm, což je velká rarita, jelikož pstruhů
potočních ve všech vodách ubývá. Vzhledem k tomu,
že po „mušce“ zůstala ve vodě zhruba polovina
ryb a k nim přibyla nynější obsádka, je zarybnění
revíru velmi bohaté. Z toho pramení spokojenost
závodníků.“
Konečné výsledky: 1. Roman Janák, Slovensko,
2. Jiří Sýkora ml., Svitavy, 3. Radim Rada, Hradec
Králové, 4. Lukáš Kastner, Polička, 5. Miroslav
Šibora, Bystřice, 6. Zdeněk Schauer, Polička,
7. František Zink, Polička atd. V první dvacítce se
z poličských závodníků ještě umístili 13. Jiří Malý
ml., 18. Pavel Voříšek, 19. Pavel Bidmon, 20. Tomáš
Neděla z Korouhve.
Celkem bylo uloveno 913 ryb, z nichž si závodníci ponechali 234. Největšími rybami se mohou
pochlubit Lenka Franková (pstruh duhový 59 cm),
dále Jozef Žák a Stanislav Petříček (pstruzi potoční,
oba 52 cm).

VÝSLEDKY KARATE POLIČKA
Na snímku jsou tři nejlepší závodníci v přívlači. 1. Roman Janák, 2. Jiří Sýkora ml., 3. Radim Rada.

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH AKCÍ
Datum a čas

Místo konání

Sportovní klub

Soupeř

kategorie

Typ akce

1. 5., 9.30

LS U Liboháje

SK MK Polička

1. FC Žamberk

ml. žáci

mistr. utkání

1. 5., 11.15

LS U Liboháje

SK MK Polička

1. FC Žamberk

st. žáci

mistr. utkání

2. 5., 12.30

LS U Liboháje

SK MK Polička

FK OEZ Letohrad

ml. dorost mistr. utkání

2. 5., 14.45

LS U Liboháje

SK MK Polička

FK OEZ Letohrad

st. dorost mistr. utkání

2. 5., 17.00

LS U Liboháje

SK MK Polička

Česká Třebová B

muži B

mistr. utkání

8. 5., 17.00

LS U Liboháje

SK MK Polička

FKAS Pardubice

muži A

mistr. utkání

16. 5., 12.30 LS U Liboháje

SK MK Polička

AFK Chrudim B

ml. dorost mistr. utkání

16. 5., 14.45 LS U Liboháje

SK MK Polička

AFK Chrudim B

st. dorost mistr. utkání

16. 5., 17.00 LS U Liboháje

SK MK Polička

SK Vysoké Mýto B

muži B

mistr. utkání

22. 5., 9.30 LS U Liboháje

SK MK Polička

Jablonné nad Orlicí

ml. žáci

mistr. utkání

22. 5., 11.15 LS U Liboháje

SK MK Polička

Jablonné nad Orlicí

st. žáci

mistr. utkání

23. 5., 17.00 LS U Liboháje

SK MK Polička

FK Agria Choceň

muži A

mistr. utkání

30. 5., 12.30 LS U Liboháje

SK MK Polička

Ústí nad Orlicí

ml. dorost mistr. utkání

30. 5., 14.45 LS U Liboháje

SK MK Polička

Ústí nad Orlicí

st. dorost mistr. utkání

30. 5., 17.00 LS U Liboháje

SK MK Polička

Ústí nad Orlicí

muži B

mistr. utkání

1. 5., 8.30

letiště MK Polička

Letečtí modeláři

Memorial bratří Kleichů

H, A3,
soutěž
F1H, P30

1. 5., 10.00

Městský park

ATLETIKA Polička

registrovaní i veřejnost

všechny

Iscarex cup 2010

1. 5., 10.00

hřiště u sokolovny

Spartak odbíjená

Žamberk

muži

krajský přebor

hřiště u sokolovny

Spartak odbíjená

turnaj

přípravka
krajský přebor
B, C, D

22. 5., 10.00 hřiště u sokolovny

Spartak odbíjená

Výprachtice

muži

krajský přebor

5. 6., 10.00

Spartak odbíjená

Lanškroun B

muži

krajský přebor

2. 5., 9.00

hřiště u sokolovny

Na mezinárodním turnaji Easter Cup, Praha, 9-10. dubna 2010
Štěpán Příhoda 2. místo
Forma Kontra Set
Nikola Tobiášová 4. místo
Forma Set
Nikola Tobiášová 2. místo Boje ženy absolutní

zleva: Radovan Andrle, Jaroslav
Roušar, Nikola Tobiášová, Petr Fňukal,
Štěpán Příhoda
Poličští karatisté na mezinárodním semináři v Praze
Velikonoční svátky jsou každoročně obdobím,
během kterého se moderní sportovní karatisté
z Německa, Slovinska a České republiky scházejí
na společném semináři pod vedením zakladatele
MSKA Prof. Dr. Rudolfa Jakhela, držitele IX. DANu.
Tento seminář byl poněkud odlišný, protože byl
speciálně určen pro vysoké, tj. zelené, modré,
hnědé a mistrovské pasy a tím pádem se cvičil
i vyšší program, který zasahuje do hloubky moderního sportovního karate. Nositeli vysokého pasu se
otvírají obrovské možnosti uplatnění základních
technik a to především pro účely sportovního boje.
Prof. Dr. Jakhel je obrovský zdroj informací, a nejen
proto si seminář nenechali ujít ani karatisté z poličského oddílu. Letos se seminář konal od 4. do 10.
dubna v Praze-Smíchov.
Výsledky turnaje, který byl na závěru týdenního
soustředění, do uzávěrky Jitřenky nedorazily.
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ZPRÁVY ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE

AVL POLIČKA
Byly odehrány poslední zápasy X. ročníku AVL
Polička s výsledky:
22. 4. THT - Uzené Sardinky
2:0 K
ASPV - Uzené Sardinky
2:0 K

Sezona 2009-2010 je minulostí, podařilo se navázat na loňské úspěchy, „A“ mužstvo skončilo znovu
těsně pod vrcholem, vynikající sezonu měly mladší
žáci.
Konečné tabulky:

Konečné pořadí družstev:
1.
K6 (22 b.)
2.
ASPV (20 b.)
3.
Bystré (15 b.)
4.
Pajdáci (10 b.)
5.
THT (8 b.)
6.
Uzený sardinky (8 b.)
7.
Česká soda (1 b.)
Slavnostní ukončení s vyhlášením výsledků
proběhne v pátek 23. dubna v salónku Starohradské restaurace.

MUŽI:

JUNIOŘI:

Dorost:

1. Lanškroun

1. Chrudim

1. Chrudim

2. Polička

2. Choceň

2. Choceň

3. Č. Třebová

3. Skuteč

3. Polička

4. Choceň B

4. Hlinsko

4. M. Třebová

5. Semechnice

5. Chotěboř

5. Chotěboř

6. Čestice

Další ročník AVL Polička bude zahájen v říjnu.
Přihlášky družstev do XII. ročníku AVL bude možno
podávat do 20. 9. e-mailem na adresu jkd@mail.cz
Kompletní výsledkovou listinu a výsledky odehraných zápasů naleznete na www.policka.cz/avl.
Děkujeme našim sponzorům jmenovitě jmenovitě Bartosh s.r.o. - reklama, Kovoslužba Bulva,
Tiskárna Polička, Masokombinat Polička, MIRO
Borová, Ravensburger i městu Polička za poskytnutou podporu a těšíme se na dalším ročníku na
shledanou.
Za OV AVL
J. K. Dvořák, TJ Spartak - ASPV

Dne 17. 4. se uskutečnil v sokolovně v Poličce III. ročník volejbalového turnaje smíšených dvojic Poličský dabl. Turnaje se zúčastnilo
sedm dvojic.
Vyhrálo družstvo DoMi (Dominika Obrová a Michal Krejčí). Druhé skončilo Dinamo
Moscow (Lenka Jelínková a Michal Bulva) a na
třetím Obříci (Denisa a Luboš Obrovi). Pořadí
ostatních družstev a kompletní výsledky naleznete na našem webu.
Děkujeme sponzorům bez kterých by
se turnaj neobešel, jmenovitě Sádrokartony
Nešický, Bartosh s.r.o. - reklama, restaurace
Apalucha, Masokombinát Polička, Kovoslužba
Bulva, Tiskárna Polička, Nescafe, Ravensburger
a MIRO Borová. Náš dík též patří restauraci
Starohradská (jmenovitě Radimu Totuškovi) za
technickou podporu.
J. K. Dvořák

Vítězové turnaje
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6. Světlí n/S.

6. Skuteč

7. Polička

7. Hlinsko

8. Litomyšl

8. Litomyšl

9. M. Třebová

9. Lanškroun

10. Světlá n/S.
STARŠÍ ŽÁCI:

MLADŠÍ ŽÁCI:

1. Chrudim

1. Polička

2. Choceň

2. Hlinsko

3. Polička

3. Chotěboř

4. Hlinsko

4. Litomyšl

5. Lanškroun

5. Choceň

6. Chotěboř

6. Chrudim

7. M. Třebová

7. Skuteč

8. Světlá n/S.

8. M. Třebová

9. Litomyšl

9. Lanškroun

Jak již bylo napsáno v úvodu tohoto článku,
sezona 2009-2010 je minulostí a nám nezbývá, než
její zhodnocení. Než přistoupíme k jednotlivým kategoriím, můžeme s radostí konstatovat, že byla stejně
vydařená jako sezóna 2008-2009, protože umístění na
stupních vítězů je skoro stejné.
3. třída, 4. třída: Pozorný čtenář si jistě všiml, že
tabulky těchto dvou mužstev v úvodu chybí. Není to
naší chybou, ale novým pravidlem uplynulé sezony.
Možná je to trošku nešťastné řešení z důvodů motivace těch nejmenších, ale faktem zůstává, že bylo
zakázáno oficiálně uvádět jak celkové tabulky, tak
třeba i nejlepší střelce. Je to škoda právě pro náš oddíl, protože naši nejmenší by znovu s jistotou stáli na
bedně. Jejich elán a nasazení v utkáních bývá vzorem
třeba i pro dospělé.
Mladší žáci: 1. místo hovoří za vše. Je zde však
jedna kuriozita. 8 hráčů této věkové kategorie v loňském roce nastoupilo za 4. třídy a sezonu 2008-2009
vyhráli s plným počtem vítězných utkání, tedy 24. Letos sehrálo v ml. žácích též 24 utkání a znovu bez
jediné prohry a jediné remízy. Jejich skóre v konečné
tabulce je 48 bodů skóre 289:63, když druhé Hlinsko
má 38 bodů a skóre 182:92. Naši kluci přestříleli druhého v pořadí o 107 gólů.
Nejlepší střelci: 1. Martinů J. 112 branek, 57 asistencí, 2. Štefka M. 40 branek, 38 asistencí, 3. Jílek J. 38
branek, 30 asistencí.
Starší žáci: Splnili naše očekávání. Měli nelehký
úkol, a to obhajobu loňského prvenství. To se sice
nepodařilo a není divu, protože jako každý rok dochází k posunu hráčů o kategorii výše. Letošek nebyl
výjimkou a několik ml. žáků dospělo věkem do žáků
starších. V průběhu celé sezony podávali vyrovnané
výkony a jejich celkové 3. místo je zasloužené.
Nejlepší střelci: 1. Votava B. 34 branek, 9 asistencí,
2. Hejtmánek D. 21 branek, 13 asistencí, 3. Hejtmánek
L. 12 branek, 18 asistencí
Dorost: Nově utvořené mužstvo dorostu předčilo naše očekávání. 3. místo je velikým úspěchem

a budeme jen doufat, že se klukům na toto umístění
podaří navázat i v příštím roce.
Je třeba kluky vyzdvihnout za bojovnost, kupříkladu v prvním semifinálovém utkání v Chrudimi,
kdy jako první a ještě na hřišti soupeře dokázali
favorita soutěže porazit. Mj. Chrudim v základní části
neprohrála a stala se vítězem ročníku 2009-2010.
Junioři: Mužstvo juniorů je, asi jako všude, líhní
a přípravou pro „A“ mužstvo, které v případě nedostatku hráčů dává příležitost právě jim. Ani Polička
není výjimkou a kupříkladu hráči Šedý, Vašátko,
Roušar, Soukal, Mach V. mají již své místo v „A“ mužstvu a juniory doplňují jen, když je potřeba. Proto
se zřídka v sezoně stává, že toto mužstvo může na
soupeře vyrukovat v celé své síle. 7. místo není překvapením, ale také není zklamáním.
Muži: V letošním roce se podařilo obhájit loňské
2. místo, ačkoliv je pravdou, že jsme do poslední chvíle věřili, že ve finálových zápasech s Lanškrounem
zvítězíme. Nestalo se, ale i přes neúspěch na úplném
konci, hodnotíme tuto sezonu jako velice vydařenou.
Naším přáním je, aby tento mladý kolektiv držel při
sobě a i v dalších ročnících předváděl minimálně takové výkony jako dosud.
Kanadské bodování: 1. Boháček L. 37 bodů (19
+18), 2. Vápeník D. 34 bodů (15+19), 3. Švejda F. 33
bodů (16+17).
Na závěr chceme poděkovat všem sponzorům, ale
hlavně městu Polička ve spolupráci s T.E.S. Polička,
trenérům a vedoucím mužstev p. M. Grubhofferovi,
L. Erbesovi, L. Vaňákovi, P. Navrátilovi, L. Pajkrovi,
Z. Poulovi, M. Poulovi, P. Stokláskovi, K. Navrátilovi,
R. Fricovi, R. Doubravovi, R. Dudkovi, dále všem hráčům za předvedené výkony a divákům za jejich přízeň, rodičům těch nejmenších za podporu svých ratolestí, paní M. Dobiášové, která nám již druhou sezonu
dělá zdravotní dozor u „A“ mužstva a která měla tuto
sezonu poměrně dost práce, dále obsluze časomíry
a hlasatelům, jmenovitě pánům Andrlemu, Ungrovi,
Vápeníkovi, Hejtmánekovi. Obsluze zimního stadionu
p. Bobkovi, Pospíšilovi, Mikulčákovi, Jílkovi, Křivkovi, Molíkovi a Škorpíkovi, tak i obsluze bufetu paní
A. Mihulkové st., A. Mihulkové ml., M. Grubhofferové,
H. Šíchové a M. Vopařilové. A v neposlední řadě pánům R. Pruškovi a K. Navrátilovi za jejich výtečnou
přípravu klobás při zápasech „A“ mužstva.
V úplném závěru tohoto článku chceme popřát
všem příznivcům poličského hokeje, ale nejen jim,
příjemné prožití jara a léta, abychom se zase na prahu
nové sezony 2010-2011 mohli sejít při hokejových
utkáních na ZS v Poličce.
Výbor oddílu LH

ATLETIKA – PŘEHLED VÝSLEDKŮ
Jablonec 10. 3. Velikonoční hala: starší žáci
Milan Le Viet 60 m 1. místo (7,87), 300 m 2. místo
(42,93), Tomáš Soukal výška 2. místo (155 cm), Ondřej Klimeš DNP (výron v kotníku) ; starší žákyně
Terka Vytlačilová výška 5. místo (147 cm – dále
v soutěži nepokračovala), 300 m 2. místo (45,37).
Soutěžící absolvovali závod z plného tréninku, proto výsledky mile překvapily.
Olomouc 20. 3. Olomoucká dvacítka: v rámci
tohoto závodu se „šla“ chůze pro 1. kolo II. ligy

mužů na 10 km 1. místo Filip Hejkrlík (48:53), 9. místo Míla Červ (60:04), 17. místo Standa Nožka (64:50),
21. Tomáš Večeře (73:38) a Ondřej Stodola DQ.
Choceň 27. 4. – Choceňský kros: dorostenci
3 900 m 1. místo Vít Kalvoda (13:28), 4. místo Fanda
Košňar (13:56) ; muži A 7 800 m 23. místo Jarda Boháč (33:12), muži C 6. místo Míla Červ (33:49)
Kolín 14. – 18. 4.: soustředění pro běžce pořádané Pardubickým krajským atletickým svazem
a sportovním centrem mládeže. Atletika Polička

MOTOKROSOVÝ
SPRINT DO VRCHU

zde byla zastoupena Milanem Le Vietem, Terkou
Vytlačilovou, Liborem Sionem, Adélou Valenovou,
Vítkem Kalvodou, Fandou Košňarem, Zuzkou Vlčkovou a Tomášem Večeřem.
JarKa

se koná
23. května 2010
na poličské sjezdovce v Liboháji.
Trénink od 10 hod.
Začátek závodu 13 hod.
Srdečně zve AMK Polička

PLAVÁNÍ KOJENCŮ
A BATOLAT V POLIČCE
Zkušená instruktorka s dlouholetou praxí vede
plavání kojenců a batolat doma ve vaně.
Na plaveckém bazénu vedou instruktorky plavání rodičů s dětmi v malém bazénku a velkém
bazénu.
Kurz pro těhotné vede zkušená instruktorka
Přihlášky obdržíte na plaveckém bazénu při
úvodní přednášce, na kterou se můžete osobně
nebo telefonicky objednat. (tel. 461 725 631 nebo
737 867 342, 731 020 030.
email: bazen@tespolicka)
Těšíme se na vás.

ROZVRH PLAVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST NA KVĚTEN
1. sobota 14.00-20.00 h.
2. neděle zavřeno
3. pondělí 6.00-7.30 h.
12.00-13.30 h. 2 dr.
15.00-16.00 h.
18.00-20.00 h.
4. úterý
6.00-7.30 h.
17.00-18.00 h. 2 dr.
18.00-20.00 h.
5. středa
6.00-7.30 h.
17.30-19.00 h. kondiční plavání
19.00-20.00 h. Aquaerobic
6. čtvrtek 6.00-7.30 h.
10.00-12.00 h.
14.00-20.00 h.
7. pátek
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
8. sobota 14.00-20.00 h.
9. neděle zavřeno
10. pondělí 6.00-7.30 h.
12.00-13.30 h. 2 dr.
15.00-16.00 h.
18.00-20.00 h.
11. úterý
6.00-7.30 h.
17.00-18.00 h. 2 dr.
18.00-20.00 h.
12. středa 6.00-7.30 h.
17.30-19.00 h. kondiční plavání
19.00-20.00 h. Aquaerobic
13. čtvrtek 6.00-7.30 h.
11.00-12.00 h.
14.00-20.00 h.
14. pátek 6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
15. sobota 14.00-20.00 h.
16. neděle zavřeno
17. pondělí 6.00-7.30 h.
12.00-13.30 h. 2 dr.
15.00-16.00 h.
18.00-20.00 h.
18. úterý
6.00-7.30 h.
17.00-18.00 h. 2 dr.
18.00-20.00 h.
19. středa 6.00-7.30 h.
17.30-19.00 h. kondiční plavání
19.00-20.00 h. Aquaerobic
20. čtvrtek 6.00-7.30 h.
11.00-20.00 h.
21. pátek 6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
22. sobota 14.00-20.00 h.
23. neděle zavřeno
24. pondělí 6.00-7.30 h.
12.00-13.30 h.
15.00-16.00 h.
18.00-20.00 h.
25. úterý
6.00-7.30 h.
17.00-18.00 h. 2 dr.
18.00-20.00 h.
26. středa 6.00-7.30 h.
17.30-19.00 h. kondiční plavání
19.00-20.00 h. Aquaerobic
27. čtvrtek 6.00-7.30 h.
11.00-20.00 h.
28. pátek 6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
29. sobota 14.00-20.00 h.
30. neděle zavřeno
31. pondělí 6.00-7.30 h.
12.00-13.30 h.
15.00-16.00 h.
18.00-20.00 h.
Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 oC. Těšíme se na vás.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem.
Kurz pro těhotné je pravidelně každé pondělí od
14.00-15.00 hod.
Kurzy pokračují: batolata, rodiče s dětmi, plavání
hrou, zdokonalovací kurzy a plavecký oddíl ORKA
UPOZORNĚNÍ: Při překročení zaplaceného času
v bazénu a bazénku se doplácí dle platného ceníku.
PROVOZ SAUNY:
St: muži 16.30 - 19.30 h.; Čt: ženy 16.30 - 19.30 h.
Pá: muži 16.30 - 19.30 h. So: ženy 15.00 - 17.00 h.
společná 17.30 - 20.00 h.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: Dle rozpisu uvedeném ve vývěsní
tabuli před plaveckém bazénu. Vstupné do fitcentra
se hradí u instruktora.

Jitřenka - měsíčník, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci. Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893, Korespondenční adresa: Pomezí 128, 569 71 (schůzku je třeba předem dohodnout), tel. 603 526 243, e-mail:
jitrenkapolicka@seznam.cz. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Z. Kašparová, B. Havranová. Stálí spolupracovníci: J. Najbert, L. Čiháková. Registrováno MK ČR
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