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JEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST V POLIČCE
Dne 17. 6. se v zasedací síně Městského úřadu
Kromě projektů cestovního ruchu probíhá mezi
v Poličce konalo setkání zástupců Královských
městy spolupráce na bázi kulturní a sportovní. Z obvěnných měst. Do Poličky se sjeli zástupci z Hradce
lasti kultury lze jmenovat každoroční výtvarný salon.
Králové, Dvora Králové nad Labem, Chrudimi, Jaro- Jedná se o přehlídku výtvarných děl umělců z jednotměře, Nového Bydžova a Vysokého Mýta. (K tomuto
livých věnných měst. Tento rok proběhl výtvarný sasdružení patří ještě města Trutnov a Mělník, ta se
lon v Městském muzeu v Poličce. Mezi sportovní akce
z jednání omluvila). Po přivítání starostou města Po- patří každoroční letní sportovní hry. Naše družstvo,
ličky panem Jaroslavem Martinů, probíhalo pracovní
složené ze zástupců pracovníků městského úřadu,
jednání. Hovořilo se např. o volbě královny věnných
radních a zastupitelů, vybojovalo na červnových
měst, které proběhne 11. října 2008 v Trutnově. Naše
sportovních hrách v Jaroměři 7. místo a patří jim dík
město svoji zástupkyni dosud hledá!
za reprezentaci našeho města.
Do budoucna se plánují společné projekty, které
Po pracovním jednání navštívili naši hosté výstavu
přispějí k propagaci měst a rozvoji cestovního ruchu. „To tu ještě nebylo“ v městském muzeu. Výstava je velJe to například společná prezentace měst v časopise
mi zaujala a dobře se tu pobavili. Jednání Královských
Eurobeds. Tento katalog je označován jako Obrazový
věnných měst bylo hodnoceno jako úspěšné a všichni
atlas regionů, je rozesílán předplatitelům časopisu
hosté odjížděli z Poličky velmi spokojeni.
Turista, dalším distributorem jsou například Student
Ing. Naděžda Šauerová
Agency, infocentrum CzechTourism. Dostává se tedy
Město Polička – zahraniční spolupráce
k těm, kteří rádi cestují a hledají zajímavá místa.
a cestovní ruch

POLIČKA ZÍSKÁ OD EU 42 MILIONŮ KORUN
Dvě z poličských žádostí o dotaci Evropské unie
byly úspěšné. Bruselské peníze umožní realizovat
projekt Centra Bohuslava Martinů (CBM) v plném
rozsahu a rozšířit stávající průmyslovou zónu.
Budování CBM je rozděleno do tří etap s tím,
že první a druhá bude dokončena do dubna roku
2009 a třetí do prosince téhož roku, ve kterém si
připomeneme 50 let od úmrtí nejvýznamnějšího
poličského rodáka. První etapa zahrnuje všechny výstavní prostory, které představí geniálního
hudebníka. Vedle vstupního vestibulu, chodeb
a audio-video sálu sem patří i atraktivní „školní
třída B. Martinů“ s dobovou výmalbou a nábytkem
a moderními pomůckami pro výuku hudební výchovy, dějepisu… Vrcholem expozice bude elipsovitý sál originálně zobrazující život a dílo Martinů.
Autorem libreta k expozici je emeritní profesor Univerzity Karlovy, PhDr. Jaroslav Mihule. Etapa druhá
zahrnuje vybudování technického zázemí muzea
– včetně badatelny a archivu - a interiérů, které budou sloužit k prezentaci krátkodobých výstav a expozic zaměřených na historii Poličky. Lahůdkou
bude expozice, která atypickým způsobem představí jedinečnou sbírku horáckého skla. Veškeré
expozice budou interaktivní, zajímavé pro všechny
generace a bezbariérové díky speciálnímu výtahu.
Zahraničním návštěvníkům budou nabídnuty informace a propagační materiály v několika světových
jazycích. Třetí, završující, etapa bude znamenat vybudování moderního depozitáře a muzejní zahrady
s obnovenou zelení a novým mobiliářem. Celkový
rozpočet na projekt činí 29. 921 134,- Kč, dotace
z Evropské unie představuje 92,5 % rozpočtu – město obdrží 26. 619 779,- Kč. Finanční podíl města na
tomto projektu bude ve výši 3.301.355,- Kč.
Cílem rozšíření stávající průmyslové zóny (PZ)
je vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj podnikání a vznik nových pracovních míst. Projekt je
rozdělen do etap a jeho součástí je výkup pozemků
od soukromých vlastníků a jejich následný prodej
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zájemcům, vybudování komunikací, technických
sítí a protipovodňových opatření. Záměrem je komunikační napojení lokality, včetně vybudování
nového železničního přejezdu (na trati Polička –
Svitavy), v prostoru za firmou Agricol s.r.o. směrem
od tenisových kurtů k již funkční PZ Na Vyšehradě.
Na jaře roku 2009 připraví město pozemky a první
investoři by měli v lokalitě začít stavět ve druhé polovině téhož roku. Kolaudace stavby je plánována
na říjen následujícího roku. Celkový rozpočet na
projekt činí 20. 543 651,- Kč, od Evropské unie obdrží město 15. 537 214,- Kč. Finanční podíl města na
tomto projektu bude ve výši 5.006.437,- Kč.
-KE-

PŘÍNOS ZAHRÁDKÁŘSTVÍ PRO
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Vážení a milí spoluobčané,
rád bych se s vámi podělil o svůj názor a pohled na význam zahrad a zahrádek v dnešní době.
Myslím, že ušlechtilost této záliby zdaleka přesahuje pouze soukromý rámec majitelů zahrad a zahrádek. Domnívám se, že nastal čas tomuto tématu
věnovat zvýšenou pozornost a aktivně hledat cesty
a možnosti podpory této činnosti.
Při pohledu na vzorně upravené zahrádkářské
kolonie a zahrady, spokojené a pracovité lidi pečující o svá království, si každý z nás musí uvědomit
užitečnost této záliby a ocenit lidskou tvořivost
a pracovitost.
V děsivém tempu dnešní doby, kdy jedna módní
vlna zálib střídá druhou, kdy mnozí z nás podlehli
tlaku vábivých reklam a nákupům relativně levných, avšak mnohdy nekvalitních a nevýživných
potravin, je význam produkce českých, syrových
potravin nedocenitelný.
(pokr. na str. 2)
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ÚSPĚŠNÍ SILÁCI
Silové sporty mají v Poličce dlouhou tradici,
širokou základnu a dosahují velkých úspěchů.
1. července přijali J. Martinů, starosta, a M. Tomanová, místostarostka, Jiřího Štěpánka, který obsadil
3. místo na mistrovství světa v naturální kulturistice
v Kanadě (podrobnosti ve sportovní části Jitřenky)
a Jakuba Gutveise, který získal zlato a stříbro na
ME v silovém trojboji (viz minulá Jitřenka). Vedení
města ocenilo úsilí, které úspěšní sportovci věnovali tvrdé přípravě, a přislíbilo jim další podporu.

PHDR. OTAKAR ALEŠ KUKLA – HISTORIK UMĚNÍ, RELIGIONISTA
A DOBRÝ ČLOVĚK (1931 – 2008)

PŘÍNOS ZAHRÁDKÁŘSTVÍ PRO
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Otakar Aleš Kukla se narodil 2. května 1931
ka, Věstník židovských obcí, Judaica Bohemiae,
v Poličce jako syn malířského mistra a fotografa
Roš chodeš, Host, Střední Evropa, Ekumenické
Otakara Kukly, bytem v Poličce čp. 24 na Horním
dějepisectví (kupř. úvaha Ekumenismus nebo
předměstí, a Marie rozené Kleinové (její otec
tolerance?, 2003), Pomezí Čech a Moravy (kupř.
– Gustav Klein – kvůli sňatku s římskou katolič- článek Mikoláš Aleš a Litomyšlsko, 1998), Zprávy
kou Františkou Hauptovou vystoupil z Židovské
z muzeí od Trstenické stezky (kupř. článek Svět
náboženské společnosti; Gustavův bratr Jindřich
myšlenek a představ Josefa Václava Síly, 1970)
v židovské víře zůstal a jeho potomci – celkem
a mnohé další; mimořádnou pozornost věnoval
20 – byli poté v letech 1941–1943 povražděni
grafickému a básnickému dílu Bohuslava Reynka
v plynových komorách).
(výstavy, přednášky, katalogy, studie – kupř. ZáV letech 1945 – 1950 vystudoval gymnázium
pas s andělem, 1992).
v Poličce a v letech 1950 – 1955 filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně – obory dějiny umění, estetika a věda o výtvarném umění.
V letech 1956 – 1957 pracoval jako archivář Městského archivu v Bystrém a 1957 – 1958 Okresního
archivu v Poličce. Dvakráte – od srpna 1958 do
června 1960 a od srpna 1961 do srpna 1964 – byl
ředitelem Městského muzea a galerie v Poličce,
pak krátce ředitelem Východočeské galerie v Pardubicích, správcem sbírky jihočeské gotiky v Alšově jihočeské galerii na Hluboké a poté od roku
1965 až do svého odchodu do penze v roce 1991,
vedoucím odborného oddělení Galerie hlavního
města Prahy.
V dějinách umění jej fascinovaly zejména dvě
etapy – jednak baroko (baroknímu sochařství
ostatně věnoval i svou diplomovou práci – jak
PhDr. O. A. Kukla sám přiznával, přivedly jej
k němu částečně „lokálpatriotické“ příčiny, jmenovitě mariánský sloup na poličském náměstí)
a jednak deskové malířství středověku a vůbec „celá ta podivuhodná, nedoceněná a často
PhDr. O. A. Kukla ve svých článcích postupně
křivdám vystavená epocha katedrál a hlubokých
docházel k názoru, že „dějiny umění nelze studomyslitelů, v níž se ve skutečnosti zrodilo všechno
vat do hloubky bez hlubší znalosti a studia religito, co nyní v novověku obdivujeme“. Uspořádal onistiky“, protože tento obor byl za předchozího
– krom přečetných výstav pražských i poličských
režimu často ignorován, čímž docházelo „k váž– množství přednášek s vlastními diapozitivy ným chybám v úsudku i řazení uměleckých děl“;
za doprovodu poezie a hudby. Mnozí možná
dr. Kukla se snažil tuto mezeru vyplnit a proto
vzpomenou na jeho cyklus přednášek o výcho- v posledních letech zaměřoval svou činnost prádočeských, zejména pak poličských, betlémech. vě tímto směrem. Z knih nelze opomenout jeho
Velkou pozornost věnoval také poličskému koste- Listy pro Viktorii – přemítání nad dějinami Izralu sv. Jakuba a pečlivě sledoval všechny proměny
ele (Brno 1995), které kupř. Tomáš Halík dopojeho interiéru. Za svého ředitelování se pokoušel, ručuje ke studiu studentům religionistiky, a dále
a myslím že úspěšně, vytvořit z poličského mu- spoluautorství knihy Svatí spojují národy (spolu
zea „místo přátelského setkávání“, tedy to, co bylo
s M. M. Bubnem a R. Kučerou, Praha 1994)
nedávno v muzejnictví „objeveno“ v programu – pouhý výčet všech článků PhDr. O. A. Kukly by
Brána muzea otevřená. Již v roce 1962 také pro- pravděpodobně zabral samostatné číslo tohoto
sazoval v Poličce vytvoření krajské galerie a její
časopisu.
umístění do barokní radnice – tento záměr však
PhDr. O. A. Kukla však byl i pravidelným
zejména pro nepochopení ze strany místních úřa- přispěvatelem poličského měsíčníku Jitřenka,
dů nebyl realizován (čtenáři si snad vzpomenou, vždy ochotným podělit se o své hluboké znalosti
jaké problémy vznikly na poslední chvíli v roce
regionálních reálií, které se ovšem vždy pokoušel
1994, kdy se do zrekonstruovaných prostor měly
zařadit do širších souvislostí – snad právě tyto
nastěhovat výtvarné sbírky poličského muzea). „širší souvislosti“ měly za následek tu větší, tu
Jeho propagace moderního umění sice na jedné
menší připomínky ze strany redakce a tu větší, tu
straně pozvedla úroveň poličské galerie, na dru- menší krácení či úpravy, ba někdy i vyřazení jeho
hé straně některé jeho projekty vzbudily nelibost
příspěvků a dra Kuklu velmi rmoutily.
„kompetentních orgánů“, což vedlo k odvolání
Dočkal se však i alespoň částečného ocenění
„progresivního a příliš aktivního ředitele“ a k jeho
své práce, když mu byl udělen titul Zasloužilý
odchodu z města. Stačí připomenout jeden z jeho
pracovník kultury ČR (1983) a Zasloužilý pracovčlánků, v němž se pokusil připomenout mučed- ník Galerie hlavního města Prahy, v Poličce pak
nickou smrt poličských Židů, který mu byl vrácen
Literární cena Miloslava Bureše Městského úřadu
s pokáráním, že „Židé byli nepřáteli socialismu, v Poličce (1996).
a proto se o nich psát nebude“.
Závěrem čtenáři prominou trochu osobnější
PhDr. O. A. Kukla měl po mém soudu smůlu, doušku z žel posledního dopisu dra O. A. Kukly,
že většinu svého produktivního života prožil
který mi adresoval 2. června 2008 a v němž mne,
v době, kdy bylo poměrně obtížné, ne-li ne- nemohu si odpustit trochu se pochlubit, jako vždy
možné – zejména pro jeho religionistické, ale
oslovil „Milý kolego a příteli“. PhDr. O. A. Kukla
i uměnovědné příspěvky – získat možnost pub- zakončil hlášení o svém zdravotním stavu slovy
likovat knižně. Jeho „životní dílo“ je tak rozeseto „...A protože naděje umírá poslední, hřeji si na
v ohromujícím množství delších či kratších člán- prsou naději na to naše zamýšlené letní pokecání
ků v rovněž ohromujícím množství časopisů – již a vůbec na nějakou tu chvíli v Poličce strávenou.
před rokem 1989 publikoval v samizdatu (Iocula- Pozdravujte mi celou Poličku a všechno i všechny,
tor Dei, Klenot v lotosovém květu, Pražské komu- které tam potkáte. Raději bych byl už tam. Jen
nikace aj.), poté byl pravidelným přispěvatelem
bych přece jenom nechtěl, abych tam byl ve formě
časopisů a sborníků Tvář, Obroda, Literární listy, hrstky popela v rodinné hrobce – alespoň ještě ne
Tvar, Tvorba, AD, Proglas, KT, Křesťanská revue, teď, to bych raději odložil na pozdější čas.“
Souvislosti, Kostnické jiskry, Hlas pravoslaví, Výtvarné umění, Židovský věstník, Židovská ročenStanislav Konečný

(pokr. ze str. 1) Tisíce badatelů z celého světa ve
svých studiích na poli zdravé výživy se jednoznačně shodují a mnohdy čerpají z celoživotních zkušeností, že význam rostlinné stravy na lidské zdraví,
a to jak fyzické i duševní, nelze ničím nahradit.
Mnoho lidí si začíná tuto základní pravdu uvědomovat a upravují svůj životní styl. Stále častěji je
možné se dočíst svědectví konkrétních lidí, kterým
tato cesta pomohla navrátit zdraví a sílu, jež před
mnoha lety ztratili.
Jsem přesvědčen, že z důvodu prokázaných,
prospěšných dopadů na zdraví dnešní populace,
včetně zdravého růstu našich dětí, je nutné začít
požadovat po našich politických špičkách zvýšenou podporu. Zde mám na mysli i zavedení tohoto
tématu do našich škol.
Myslím, že je nejvyšší čas některé pravdy a po
staletí osvědčená moudra oprášit a opět se k nim
vrátit.
Investice do osvěty, která povede ke zvýšenému
zdraví lidí, je tou nejrozumnější a nejlacinější investicí z peněz daňových poplatníků. Je naší povinností tuto záležitost po našich politicích požadovat
a sami tomu, dle našich možností, napomáhat.
Osobně, i přes mnoho negativních vyjádření
českých politiků, vítám rozhodnutí Evropského parlamentu o bezplatném dodávání ovoce a zeleniny
do škol. Nicméně, je to pouze první krok, který bez
podpory učitelů a rodičů, sám o sobě nemůže splnit cílená očekávání. Rád bych apeloval na všechny
podobně smýšlející spoluobčany o podpoření tohoto zdravého životního stylu.
Dovolte mi na závěr poděkovat za váš čas
strávený nad tímto článkem. Zároveň přeji všem
zahrádkářům a pěstitelům dobrou úrodu chutného
ovoce a zeleniny, nám všem pak přeji posílení zdraví a celkové vitality. Děkuji.
Jaroslav Martinů, starosta města

MĚSTO POLIČKA SE
PŘEDSTAVILO V PRAZE
Dne 3. července se konala v Praze v prostorách
turistického informačního centra CzechTourism na
Staroměstském náměstí tisková konference sdružení
měst České inspirace. Česká inspirace zde představila
svoji činnost a hlavní cíle pro letošní rok, návštěvníci
konference byli pozváni na kulturní a společenské
akce, které jsou prezentovány v kulturním kalendáři
roku 2008. Tiskové konference se zúčastnili jak
zástupci médií, například časopisů Květy, 100+1,
turistických časopisů Tim, Travel Trade Gazette, tak
zástupci organizací pracujících v cestovním ruchu,
zde lze jmenovat například firmu Čedok.
V rámci tiskové konference se prezentovala
i jednotlivá města České inspirace zvlášť. Naše
město zastupovala paní místostarostka Marie Tomanová. Přítomní novináři získali informace o našich
kulturních památkách, kulturních akcích tohoto
léta, o kulturním programu a možnostech návštěvy
hradu Svojanova. Velký zájem vzbudila zpráva o akcích, které připravuje Polička pro rok 2009, kdy si
připomeneme 50. výročí úmrtí B. Martinů a dojde
ke slavnostnímu otevření Centra B. Martinů. Účast
na tiskové konferenci měla pro nás velký význam,
byly navázány nové kontakty a rozšířila se oblast
propagace našeho města. Například firma Čedok má
zájem o pravidelné zasílání informací o novinkách
z kultury a turistiky, které se v Poličce dějí. V časopise TTG, který je kromě jiných míst distribuován
i na nejvýznamnějších veletrzích cestovního ruchu,
vyjde v nejbližším čísle článek o akcích v Poličce
i na hradě Svojanově. Zároveň tento magazín připravuje velký materiál o Bohuslavu Martinů a jeho
vztahu k Poličce.
Ing. Naděžda Šauerová
Město Polička – zahraniční spolupráce
a cestovní ruch
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NEJSTARŠÍ OBČANKA MĚSTA
OSLAVILA NAROZENINY
Paní Marie Talandová oslavila 2. července
99. narozeniny. Ke gratulantům se připojili také
J. Martinů, starosta, a M. Tomanová, místostarostka,
kteří nejstarší občanku Poličky s radostí přivítali na
městském úřadě. Paní Talandová vychovala čtyři
děti a nepočítaně „cizích“ – pedagogickou prací
strávila 27 let. Za zdroj své obdivuhodné vitality
označuje paní Marie Talandová především víru
v Boha a životní optimismus.
-KE-

STAROSTA NA NÁVŠTĚVĚ
U JUBILANTKY
21. července 2008 oslavila 99. narozeniny
paní Vlasta Havlíková. Rodačka z Březin žije už
řadu let v Poličce. K jubileu jí přišel do zdejší
Léčebny dlouhodobě nemocných poblahopřát
starosta J. Martinů. Paní Havlíková při krátkém
rozhovoru pochválila péči, kterou jí poskytuje
veškerý personál léčebny.
-KE-

HYNEK JAKUB HEGER (1808 – 1854)
Dne 5. července 2008 uplynulo 200 let od naro- konal Heger přednášky jen německy, ale od r. 1845,
zení Hynka Jakuba Hegera, zakladatele těsnopisu. kdy začal práci na převodu těsnopisu pro češtinu,
Tento významný poličský rodák jistě zaslouží ale- i česky. Protože ale Heger neznal základy češtiny,
která má jiné hlásky než německý jazyk, musel pro
spoň několik řádků, které v roce 200. výročí jeho
některé hlásky, např. ř, ž, ť nebo ň vytvořit zvláštní
narození připomenou jeho život a dílo.
znaky. Hegerovým přednáškám pečlivě naslouchali
Hynek Jakub Heger se narodil 5. července 1808
a těsnopisu se přiučovali např. J. Jungmann, Š.
na Horním předměstí. Poté, co prošel vzděláním
na obecné a měšťanské škole, projevil zájem o te- Hněvkovský, dr. Rieger aj. Roku 1846 vydal vlastní
učebnici německého těsnopisu. O dva roky později
ologické studium v Litomyšli. Z rozhodnutí otce
však Hynek musel zůstat doma a pomáhat s hos- byl stenografem rakouského sněmu v Kroměříži;
k ruce měl ještě 16 svých žáků. Po ukončení činpodářstvím. Po otcově smrti odešel Heger studovat
na litomyšlské gymnázium. Měl výborný prospěch. nosti sněmu v r. 1849 vyučoval na Tereziánské
O čtyři roky později studoval v Olomouci humanis- akademii a Josefínském gymnáziu. Roku 1852 se
zúčastnil sjezdu stenografů v Mnichově. Zastupotiku, filozofii a absolvoval dva ročníky práv. Když
chtěl vstoupit do semináře, byl odmítnut z důvodu, val na něm první rakouský Ústřední těsnopisecký
spolek, jehož byl zakladatelem a dlouholetým předže se nenarodil v olomoucké diecézi. V r. 1833 (již
sedou. Krátce poté byl jmenován i čestným členem
jako sirotek, neboť oba rodiče zemřeli) odešel do
Ústředního spolku těsnopiseckého v Mnichově
Vídně, kde pokračoval v právnických studiích.
a v Lipsku. Je autorem několika učebnic a odPo zdárně ukončeném studiu nastoupil jako
borných statí. Roku 1849 vydal „Krátké navedení
konceptní praktikant senátu vídeňského trestního
k těsno čili rychlopisu“ pro čtyři hlavní slovanské
soudu, později pracoval v různých právnických
jazyky (český, polský, ruský a illyrský). Dále sepsal
kancelářích. Při své písařské práci si uvědomil, že
písmo má řadu nedostatků a začal pro hlásky hledat „Stručnou mluvnici stenotachygrafie“ (určenou venové kratší značky. Prostudoval řadu druhů písem, řejnosti). Tuto učebnici umístil do vlastní knihovny
sám císař Ferdinand V. Od pruského krále Bedřicha
z nichž nejjednodušší a nejsnadnější se jevilo písmo
Viléma IV. Heger obdržel pochvalný dopis a zlatou
jistého Gabelsbergera z Mnichova. V letech 1839 až
medaili „Za umění a vědu“.
1840 toto písmo prostudoval, naučil se ho a v Brně
V r. 1850 se Hegerovi vrátila jeho dřívější chojím zapsal osmidenní jednání ze schůze lesníků
a hospodářů. Přestože k obživě mu nestačil, zane- roba – revmatismus. Přestal kvůli ní přednášet
a téměř celý rok byl nemocen. Později se k tomu
chal právnické praxe a těsnopisu se začal věnovat
přidala ještě prsní vodnatelnost. V důsledku těchto
naplno. Gabelsbergerovi napsal do Mnichova, že se
zabývá jeho písmem a šíří ho mezi veřejnost. Počát- nemocí H. J. Heger ve svých 46 letech dne 11. května 1854 zemřel. Pochován je na Matzleinsdorfském
kem 40. let 19. stol. vydal Heger spis, kde veřejnosti
hřbitově ve Vídni. Jeho náhrobek je označen vysoobjasňuje výhody zjednodušeného písma; byl to
první spis tohoto druhu v Rakousku. V r. 1843 zalo- kým jehlancem, který svému zakladateli nechal postavit Ústřední spolek vídeňských těsnopisců. Od
žil ve Vídni soukromou školu těsnopisu, ale ta brzy
pražského Spolku stenografů má v Hegerově ulici
zanikla. V témže roce si podal žádost, aby mohl
na vídeňské polytechnice přednášet o těsnopisu. na Horním předměstí v Poličce na domě čp. 79
Výsledkem nevšedního zaujetí pro těsnopis a Hege- pamětní desku.
Životní snahou H. J. Hegera bylo usnadnění
rovy vytrvalosti bylo vydání císařského rozhodnutí,
práce písařům. V dějinách písma - na poli vynálezů
podle kterého mohl přednášky zahájit a r. 1843 byl
jmenován mimořádným profesorem pro těsnopis. – se svojí stenografií zapsal vskutku nesmazatelně.
Jakmile bylo vidět, že těsnopis Rakušanům skuteč- Ke cti mu budiž to, že je „otcem českého rychlopisu“
i to, že ještě za jeho života a jeho přičiněním vešlo
ně poskytuje množství výhod, rozhodl se Heger, že
těsnopis uplatní i v Čechách, kam přijel v r. 1844. ve známost dvojverší, které mluví za vše: Nechť sloV časopisu „Česká Včela“ napsal: „Jsa rodem Čech, va rychle letí, ruka rychlejší bude nad ně; ústa co
umínil jsem sobě podati svým krajanům příležitost, ještě mluví, již dokonáno rukou.
Ivan Kropáček
jak by lehčeji umění tomu se naučili. I vydal jsem se
k tomu účelu z Vídně do Prahy, abych na Pražské
universitě o prázdninách těsnopisu vyučovati mohl,
k čemuž jsem také od řízení českého dne 30. června
r. 1844 a dne 30. máje r. 1845 povolení obdržel,
mnohé posluchače té vědě vyučil, je zkoušel, jim
platná vysvědčení podepsal a udělil.“ Roku 1844
Poděkování dobrým lidem
Mým černým dnem byl 4. červenec 2008.
Aniž bych to vůbec věděl, ztratil jsem peněženku s 8 000 Kč a všemi doklady! Ozval se
zlatý nálezce. Děkuji moc dobrému člověku,
kterého jsem štědře obdaroval. A také doufám,
že v TESCU již otvírají poslední láhev z bedny
cem Mgr. Adrianem Sedlákem bude ve farnosti
šampaňského, ode mě. TESCU hodně spokojepůsobit kaplan Benedikt Tomšíček, oba jsou
ných zákazníků přeje
členy premonstrátského řádu, a P. Vikář František Beneš, který vede duchovní správu farnosti.
Roman F. z Poličky
Mgr. Sedlák spravoval deset let farnost v České
Bělé. Jeho dojem z Poličky je příznivý, zdá se
Poděkování LDN
mu však, že v současnosti je atmosféra ve zdejRáda bych poděkovala panu primáři
ší farnosti až příliš ovlivněna událostmi, které
MUDr. Milanovi Provazníkovi, paní doktorce
předcházely odchodu předešlého duchovního.
MUDr. Monice Strejčkové a sestřičkám z LDN
Je rozhodnut nevracet se k těmto záležitostem
Polička za jejich profesionální přístup a laskavé
a začít smysluplně pracovat. Vedení města je jeho
jednání po dobu mé hospitalizace.
postoji nakloněno. Jak zdůraznil J. Martinů, farTaké bych velmi ráda poděkovala sestřičnost je nedílnou součástí města, které se hodlá
kám z Oblastní charity Polička, konkrétně paní
podílet i na opravách církevních budov. Finanční
Želmíře Plecháčkové, paní Jaroslavě Šestákové
spoluúčast města Poličky na 1. etapě opravy (rea paní Ludmile Vodákové za jejich obětavou péči
alizace 2008 - 2009) věže chrámu sv. Jakuba by
a velkou míru lidskosti, kterou svému povolání
měla činit 140.000,- Kč z celkového plánovaného
dělají čest.
rozpočtu 800.000,- Kč.
Ludmila Andrlová

PODĚKOVÁNÍ

VEDENÍ MĚSTA PŘIVÍTALO NOVÉ DUCHOVNÍ ZDEJŠÍ FARNOSTI
Nové duchovní zdejší farnosti církve římskokatolické přivítali v Poličce dne 10. července
2008 starosta J. Martinů, místostarostka M. Tomanová, ředitel muzea D. Junek a pracovnice
odboru kultury MěÚ B. Havranová. Spolu s Ot-

-KE-
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POLIČSKÁ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU VSTUPUJE
DO 5. ROČNÍKU

POLICIE V AKCI

Zimní semestr již pátého ročníku univerzity
byli schopni svůj majetek a sami sebe chránit
třetího věku má pro posluchače připraveny opět
a orientovat se při řešení situací, které život
dva tematické okruhy. Druhým semestrem pokra- přináší.
čuje na Základní umělecké škole Bohuslava MarČtvrtý ročník byl slavnostně zakončen
tinů okruh přednášek, připravený paní ředitelkou
24. 6. za účasti lektorů Mgr. Jaroslava J. GlosRenatou Pechancovou, zaměřený na hudbu
ra, Mgr. Stanislava Konečného a vedení města
a umění. Probíranou látkou budou: Dějiny čes- – pana starosty Martinů, který posluchačům poděké hudby, poslech, rozbor a hodnocení českých
koval za dosavadní odvedenou práci a popřál do
hudebních děl, populární hudba a jazz, divadelní
dalších let mnoho zdraví. Slavnostní odpoledne
hudba, ale i estetika a odívání. Přednášky jsou
zahájil svým vystoupením ve stylu country tanečpřipravovány velice podrobně a pečlivě, s lás- ní kroužek univerzity třetího věku pod vedením
kou k práci, za což patří veliké poděkování paní
paní Jonákové, zazpívali jsme si společně stulektorce Pechancové nejen od vedení DPS, ale
dentskou hymnu a byly předány diplomy poslupředevším od samotných posluchačů.
chačům, kteří zakončili okruh „Osobnosti města
Dne 9. 9. 2008 zahájíme v Domě s pečova- Poličky a okolí“.
telskou službou nový, ucelený, jednosemestrový
Studium navštěvuje 75 posluchačů. Přeji jim
soubor přednášek na téma „Právo“. Lektoři
hodně zdraví a životní pohody. Na závěr chci
JUDr. František Nunvář, JUDr. Marie Tomano- poděkovat lektorům za ochotu, obětavost, prevá Ph.D., JUDr. Jiří Kašpar, JUDR. Milan Břeň
ciznost a píli s jakou přistupují k jednotlivým
a Mgr. Pavel Brandejs mají připravené přednášky
přednáškám.
zahrnující právo rodinné, občanské, trestní, dědické a pracovní. Posluchači budou seznamováni
Irena Smolková
s právními předpisy formou uživatelskou, aby
koordinátor univerzity

TOTO JE MOJE POLIČKA! (FOTOSOUTĚŽ A VÝSTAVA)
Počátkem roku byla vyhlášena městskou knihovnou amatérská fotografická soutěž. Její volné
téma mělo soutěžícím umožnit zachytit prakticky
cokoli z prostředí, ve kterém žijí, pracují a tráví
svůj volný čas.
Nejistota pořadatelů ohledně dostatečného
počtu přihlášených byla rozptýlena přívalem
soutěžních snímků těsně před uzávěrkou. Porota
měla nakonec k dispozici více než 600 snímků
od 54 autorů. A mozaika autorů i fotografií byla
opravdu pestrá. Na první pohled bylo jasné, že
mezi soutěžícími jsou jak velmi dobří fotografové,
tak i autoři méně zkušení. I na snímcích těch neostřílených však bylo vidět to nejdůležitější: chuť
fotografovat, zkoušet a konfrontovat své snímky
s ostatními.
Porota (Dr. Milan Báča – předseda, Mgr. Ilona
Kozáková, Jiří Hájek, Lenka Odvárková a Jan Jukl
– členové) neměla lehkou práci. Každý porotce
nejdřív důkladně prohlížel a hodnotil snímky
sám, a tak byl na schůzce poroty 30. května
k dispozici předběžný výběr nejlepších snímků.
Po šesti hodinách práce, prohlížení a konfrontací názorů bylo vybráno 10 snímků, které byly
oceněny, a dalších 80 fotografií bylo vybráno
pro výstavu. S ohledem na základní myšlenku
celé akce dala porota na výstavě prostor co
největšímu počtu autorů, a proto zde neuvidíme všechny fotografie, které by si zveřejnění
zasloužily. Vždyť snímky některých fotografů,
jako např. Michala Čermáka, Jaroslavy Novotné,
Petra Klevety, Michala Kadlece, Martina Mareše,
Stanislava Odvářky, Kláry Zehnálkové, Zdeňka
Zavadila a dalších, byly výborné téměř všechny
a vydaly by na samostatnou výstavu. Více snímků
se naštěstí vešlo na CD, které při této příležitosti
vzniklo a které všichni soutěžící společně s pamětním listem obdrželi. Ostatní zájemci mohou
toto CD získat v knihovně.
Vernisáž a vyhodnocení výstavy v sobotu
7. června se musely odehrát před knihovnou,
protože nečekaně velké množství návštěvníků
nemělo šanci se dostat dovnitř. Výstava je otevřena do konce srpna a je instalována ve dvou
prostorách - v městské knihovně a v Café Net Restaurantu. A určitě stojí za zhlédnutí. Procházka
výstavou nás zavede k majestátnímu chrámu sv.
Jakuba, k hradbám, na rockový koncert, do hospůdky, na trh, k přehradě nebo na nádraží. Právě
tak, jak si to přáli pořadatelé. Snad je tato soutěž
začátkem nové tradice poličského fotografického

života, ale určitě je pokračováním toho, co pozorujeme už delší dobu: knihovna v Poličce není už
dávno jen místem pro vypůjčování knih, je multifunkčním kulturním a vzdělávacím zařízením, na
které mohou být Poličští hrdi.
Výsledky soutěže:
1. místo – Stanislav Odvářka, 2. místo – Martin Mareš, 3. místo – Petr Kleveta
Cena města Poličky – Michal Kadlec,
Cena firmy Coma – Tomáš Hynek
Čestná uznání poroty – Vojtěch Vomáčka
a Roman Zrůst, Jaroslava Novotná, Klára Zehnálková, Veronika Teplá, Michal Čermák
J. M.

1. 7. První prázdninové dny pro dva chlapce ve
věku 15 a 17 let nezačaly právě nejlépe. Oba byli
přistiženi pří řízení skútrů bez přileb a následná
kontrola policistů ukázala na skutečnost, že ani jeden z chlapců nevlastní příslušné řidičské oprávnění.
Nyní je případ v rukou svitavských policistů, kteří věc
šetří ve zkráceném přípravném řízení jako provinění
řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění.
V tomto případě zákon praví: „Kdo řídí motorové
vozidlo, ačkoliv není držitelem příslušného řidičského
oprávnění, bude potrestán trestem odnětí svobody až
na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem
činnosti“.
9. 7. Jaké asi bylo překvapení německého řidiče,
když při poklidné jízdě ve směru na Poličku v podvečerní hodině uviděl srnku, která přebíhala silnici?
Střetu nemohl zabránit, a tak zvíře skončilo pod
koly jeho vozu Peugeot. Srnka byla předána zástupci
mysliveckého svazu. Škoda způsobená na vozidle
dosáhla 30 tisíc.
9. 7. V obci Telecí, z jednoho z místních rekreačních objektů, neznámý pachatel odcizil odstavený
kotel na tuhá paliva. Škoda, která byla majiteli objektu
způsobena, je předběžně vyčíslena na 17 tisíc korun.
10. 7. Třicetiletého muže z Poličska kontrolovala
policejní hlídka poblíž obce Borová krátce před
polednem. Překvapením pro policejní hlídku při kontrole dokladů byl fakt, že muž má od počátku letošního roku vysloven zákaz řízení motorových vozidel
a navíc nevlastní příslušné řidičské oprávnění a přesto
usedl za volant svého vozidla Opel. Policisté využili
možnosti tento případ řešit ve zkráceném přípravném
řízení a tak muži sdělili podezření ze dvou trestných
činů najednou. Jedná se o trestný čin maření výkonu
úředního rozhodnutí a řízení motorového vozidla bez
řidičského oprávnění. Tento případ bude ve velmi
krátké době řešen před okresním soudem.
17. 7. Nemilé překvapení čekalo v úterý dopoledne na majitele zaparkovaného vozu Volvo XC 90,
které ponechal na ulici Riegrova v Poličce. Pravá strana vozu předních a zadních dveří byla poškrábána.
V laku vozu tak zůstala rýha, jejíž odstranění bude
majitele přibližně stát 20 tisíc korun. Poličští policisté
ve věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin
poškozování cizí věci. Nyní po pachateli pátrají.

KALENDÁŘ POLIČSKO BOHUSLAVA MARTINŮ
NA ROK 2009 JIŽ V PRODEJI
Informační centrum Polička vydalo na následující rok kalendář POLIČSKO Bohuslava
Martinů 2009. Tentokrát je kalendář s vazbou na
Bohuslava Martinů vzhledem k výročí 50 let od
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jeho úmrtí a množství akcí, které se na rok 2009
k výročí Bohuslavu Martinů chystají. Kalendář je
nástěnný o velikosti 47,5 x 33 cm a na 12 listech
ve fotografii zachycuje krajinné záběry z oblasti
Poličska. Mezi snímky mají své místo podmanivé
záběry na rybníky v Jedlové či Lačnově, na hrad
Svojanov nebo krajinu z oblasti Žďárských vrchů.
V kalendáři jsou také umístěny dva netradiční
pohledy na Poličku. Každý měsíc má kromě
fotografie krajiny a kalendária i osobitý snímek
zachycující Bohuslava Martinů během jeho života
u nás i v zahraničí. Autorem fotografií z Poličska
je Jaroslav Horák a fotografie s Bohuslavem Martinů byly zapůjčeny ze sbírek Městského muzea
a galerie v Poličce.
Kalendář jsme vydali s předstihem na začátku
letní turistické sezóny tak, aby si jej mohli zakoupit i návštěvníci a turisté, kteří do oblasti zavítají
na dovolenou nebo na výlet. Náklad kalendáře
je ve vztahu k době vydání a jeho platnosti limitován a v případě zájmu o něj se jej vyplatí
zakoupit včas.
Novinkou mezi kalendáři na rok 2009 je také
stolní kalendář Polička 2009 s velmi pěknými záběry z Poličky od pana Miroslava Sychry a texty
Mgr. Stanislava Konečného. Oba kalendáře jsou
v prodeji v Informačním centru Polička.
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum Polička
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ActIv8
(Poznámka: act- Skutky apoštolů, I – první kapitola, v –verš 8 [čti ektivejt])

V EVROPĚ SE NEZTRATÍME, MÁME TAM PŘÁTELE

Ve dnech 26. -30. května 2008 se konal výměnný
pobyt žáků Masarykovy základní školy v Poličce a základní školy v Bystrém se žáky Sportschule z rakousMládež Římskokatolické farnosti reprezentovala
kého města Hohenems.
litomyšlský vikariát při řádné vikariátní pouti na
Odjezd o páté hodině ranní mohl leckoho odradit,
Cyrilometodějský Velehrad.
ovšem 12 hodinová cesta poskytovala prostor k doOdjížděli jsme v úterý 15. července 2008 z Po- spání. Po setkání s našimi hostiteli se naše obavy typu
ličky, kde jsme také dostali požehnání na cestu od „Co tady dělám?“ rozplynuly jako pára nad hrncem.
Otce Adriana. Naše cílová vlaková zastávka byla
v Kroměříži. Tady začala dobrodružná pouť do
Kvasic, kde jsme první noc také přespali. Večerní
program byl volný, přesto zábavný a naplno jsme
si ho užili. Ve středu se k nám přidal další poutník z Poličky. Kvasice jsme opustili a vydali se až
k Budačině. Cesta byla dosti dlouhá, protože jsme
zabloudili a tudíž museli ujít více kilometrů, než
jsme plánovali. Za Budačinou jsme rozdělali stany
a čekali na čtvrteční den.
Sedmnáctý červencový den propršel. Sešli jsme
do Jankovic a tam se rozdělili. Mladší část výpravy
jela na Velehrad autobusem, starší šla pěšky. Mejla
a Dominik donesli vikariátní mapu pod Velehradský kříž tak, jak zástupce vikariátu slíbil v neděli
13. července 2008 v Poličce v kostele poličským
farníkům. Na Velehradě jsme postavili stany, prožili slovenskou omši svetou a očekávali sluníčko,
kterého se máme dočkat v pátek.
Sluníčko skutečně s pátečním dnem přišlo. My
prožívali společný program s přáteli ze Slovenska,
Maďarska, Polska a Anglie. Po ranní rozcvičce
O víkendu 13. - 15. června byl rekreační areál
a úvodním přivítání následovala mše svatá, kterou
v Mladočově, ostatně jako i ve dnech jiných, plný žicelebroval arcibiskup Ján Sokol (ze Slovenska)
vota. Velkou zásluhu na tom měli studenti poličského
a kázal Otec biskup Vojtěch Cikrle (z Brna). Jen
gymnázia, konkrétně studenti tercie a kvarty. Zúčastnamátkou vybíráme z jeho homilie „Vítám Vás na
nili se zde totiž výchovného programu, který tradičně
předměstí Sydney, kde papež Benedikt XVI. slaví
pořádá paní učitelka Marta Najbertová ve spolupráci
23. světový den mládeže se zástupci z celého světa.“ s námi, vyškolenými lektory z řad studentů třídy
Odpoledne patřilo svědectvím, katechezím a kon- kvinty a sexty. Tentokrát jsme se zaměřili na otázky
certům skupiny Treti deň (SK) a Sonicflood (USA).
soudržnosti kolektivu a sebeobrany proti šikaně.
Závěrečná modlitba na pódiu nás duchovně
vybavila na dobrou noc.
Sobotu jsme začali netradičně s biskupem
Ladislavem Hučkem, slavil eucharistickou oběť
řeckokatolickou liturgii. Pak jsme bděli s papežem,
byla nám připomínána slova Svatého otce, které
pronášel v Sydney. Program od 14 do 18 patřil
představování hnutí, řeholí a komunit. Nechyběly
také workshopy. Vigilii, kde jsme obnovili biřmovací závazky předsedal biskup Radkovský (z Plzně).
Po ukončení probíhalo noční bdění.
Neděle začala netradičně již ve dvě hodiny
slavením eucharistie papežem Benediktem XVI.
ze Sydney. Ranní mši jitřní sloužil arcibiskup Jan
Graubner (Olomouc). Na závěr mše svaté jsme se
dozvěděli ze slov papeže: Další Světový den mládeže bude v roce 2011 ve Španělském Madridu. Před
požehnáním vypustil hlavní celebrant a nejbližší
koncelebranti do okolí Velehradu holubice, které
symbolizují Ducha svatého. Zazněla výzva k pokračování agapé ve svých bydlištích. Tato hostina
oficiálně ukončila setkání actIv8 na Velehradě.
Děkujeme farníkům z Poličky a z Pomezí, kteří
nám přispěli 7260,- Kč na projekt Mozaiky. Pán Bůh
zaplať. Z Poličky se nakonec pěší pouti zúčastnilo
šest poutníků.
Pěší poutníci z Poličky

Vstřícnost dětí i jejich rodin nebrala konce. Jazykové
bariéry s přibývajícími dny roztávaly jako kostka ledu,
i když se staly podnětem k řadě komických situací.
Program následujících dní byl tak bohatý, že neposkytoval mnoho prostoru k odpočinku po dlouhé
cestě. Činnost prvního dne se týkala kromě setkání
se starostou návštěvy místního paláce a muzeí. Druhý
den nás čekala vyjížďka lodí přes Bodensee. Plavba
začala v Bregenzu se zastávkou ve Fridrichshafenu,
kde jsme navštívili muzeum Zeppelin. Výlet do hor,
který byl naplánován na třetí den, se zprvu zdál být
nenáročný, avšak vysoké teploty nás dokonale zničily.
Poslední den nás uvítala hohenemská Sportovní škola,
kde jsme se jako V.I.P. hosté zúčastnili hodin německého jazyka a tělesné výchovy. Dlouhé večery jsme
strávili konverzací s hostitelskými rodinami.
Loučení bylo uplakané. Většina z nás by si pobyt
ještě prodloužila. Na naše rakouské přátele nikdy
nezapomeneme. Pevně doufáme, že se ještě někdy
setkáme.
Za žáky Masarykovy ZŠ Polička
Lenka Bidmonová, Lucie Andrlová,
Lucie Flídrová

VÝCHOVNÝ PROGRAM „SEBEOBRANA PROTI ŠIKANĚ“
NA MLADOČOVĚ

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych touto cestou poděkoval neznámému nálezci mé peněženky včetně dokladů a toho dne i větším obnosem peněz a prodavačkám
prodejny KUBÍK Polička za ochotu a vstřícnost
při vyhledání mé osoby a vrácení výše zmíněného. Je vidět, že svět není zase tak špatný, alespoň
ne tady v Poličce!
Vlastimil Gregorovič
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Program byl nabitý a troufám si říci, že i zajímavý.
Ještě v pátek odpoledne, poté co jsme se ubytovali,
jsme zahájili první blok, jenž se týkal kolektivu a jeho
zlepšování. K tomu nám posloužily nejrůznější hry
v přírodě, které byly občas možná trochu náročné
na psychiku, ale všichni to zvládli výborně. Vrcholem
dne byla noční hra, při níž by někteří rádi uplatnili
získané znalosti a absolvovali ji v kolektivu, ale tentokrát jsme udělali výjimku a každý hrál sám za sebe.
Druhý den dopoledne jsme tercii svěřili do péče
odborníků - psycholožky a sociální pracovnice. Pod
jejich vedením jsme v blocích rozebírali nebezpečí šikany a zaměřili se na to, jak mu předcházet. Odpoledne jsme vyplnili zážitkovými psychohrami, například
s názvem Slepé město, kdy skupina patnácti lidí musí
se zavázanýma očima zdolat nelehkou trasu, přičemž
se může spoléhat pouze na dva „vodiče“, ti pro změnu
nemohou mluvit.
V neděli nás pak čekala už jen snídaně, balení
věcí a odjezd, takže se nic nenabízelo více, než se zeptat našich klientů na jejich dojmy. Ty byly v naprosté
většině pozitivní a proto si myslíme, že by takovéto
akce měly i nadále pokračovat.
Tadeáš Vraspír, sexta

TÝDEN V KMENI ANDORŮ

KALENDÁŘ AKCÍ

V pondělí 14. 7. 2008 začal příměstský výtvarný
tábor, na který jsme každé ráno docházeli do SVČ
Mozaika Polička. Téma, ve kterém jsme tento týden
měli prožít, bylo MALÍ INDIÁNI.
V pondělí jsme se seznámili a rozdělili se na tři
kmeny – ANDOROVÉ, TOMAHAVKOVÉ A APAČOVÉ.
Potom jsme si vyrobili cedulky se svým jménem
a k tomu si vymysleli jméno indiánské. Každý kmen
si také složil svůj pokřik.

města Polička
Srpen 2008

KINO POLIČKA
Upozorňujeme návštěvníky filmových projekcí,
že v měsících červenci a srpnu jsme posunuli začátky promítání filmů na 20.00 hodin.
Předprodej vstupenek zajišťuje Informační centrum Polička.
On-line rezervace je možná na internetových
stránkách Tylova domu (www.tyluvdum.cz).
Zbylé vstupenky se prodávají vždy hodinu před
začátky filmů v pokladně Tylova domu.
3. 8. (neděle)
SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ
Je horké léto na začátku 60. let minulého
století a právě se začíná dobrodružství tří
mladých studentů pražské FAMU, kteří
odjíždějí z velkoměsta do Českého Šternberku, aby natočili svůj absolventský
film. Brzy se seznamují nejen s prostředím továrny na výrobu motocyklů, o níž
mají natáčet, ale i s rozvernými mladými
„soudružkami“, bodrou hospodskou (Bára
Štěpánová) nebo se stranicky zapáleným
vedoucím továrny (Tomáš Tőpfer). Osudová setkání zažívá především jeden ze
studentů - Albánec Leke Seriani (Nik
Xhelilaj). Už od první chvíle jej upoutá
krásná, záhadná a podivně smutná paní
Šnajderová (Anna Geislerová), manželka
věčně opilého šéfa místní policejní stanice, se kterou později prožívá hluboký milostný vztah. Nakonec se však Leke musí
rozhodnout mezi láskou a svou rodinou
v Albánii. V tomto důležitém okamžiku je
pro něho stejně osudové setkání s hrabětem Šternberským (Michele Placido), který
provždy ovlivní jeho život.
Milostný, ČR+Albánie, 2007, 110 minut,
přístupný
Vstupné: 70,- Kč
14. 8. (čtvrtek)
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
Příběh Františka Soukenického je ve své
podstatě velmi jednoduchý. František je
muž v produktivním věku. Ve své profesi
dosáhl jistého kreditu. Má vlastní psychiatrickou ordinaci a spoustu klientů. Se
svou manželkou Eliškou se nastěhoval
do nového domu. Splácí hypotéku. Má se
dobře. Až jednoho dne šlápne poněkud
vedle a spustí tím těžko kontrolovatelnou
lavinu událostí. Ztratí práci, žena ho vystřídá za někoho jiného a střecha nad hlavou
mu odlétá do teplých krajin. A nejhorší ze
všeho je, že si za to všechno opravdu může
sám.
HRAJÍ: Josef Polášek, Ela Lehotská, Petr
Čtvrtníček, Zdena Hadrbolcová, Petra
Nesvačilová, Arnošt Goldflam, Barbara
Trojanová a další.
Komedie, ČR, 2007, 95 minut, nevhodný do
12 let
Vstupné: 70,- Kč

20. 8. (středa)
HORTON
Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu novou pohádkou pro děti i dospělé.
Horton je celkem normální slon v dobré
fyzické i psychické kondici, a tak ho celkem překvapí, když mu pod nos spadne
smítko prachu, které mluví.
Celkem logicky se domnívá, že chyba,
tedy vlastně hlasy, vězí v jeho hlavě,
a že se prostě a jednoduše zbláznil.
Jenže Horton se nezbláznil, a to smítko
opravdu mluví. Je v něm totiž ukryté
malé městečko Kdosice, ve kterém žijí
maličkatí Kdovíci...
Animovaný, USA, 85 minut, přístupný
Vstupné: 65,- Kč
27. 8. (středa)
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
Příběh se odehrává symbolicky přesně
devatenáct let po Poslední křížové výpravě, v době rodící se Studené války. Indiana Jones je v něm profesorem archeologie na prahu penze, jenž si navzdory
bouřlivé minulosti ze všeho nejvíc užívá
klid a nebezpečně se začíná podobat
vlastnímu otci.
Staré instinkty se v něm probudí ve
chvíli, kdy se objeví stopy vedoucí
k legendární Křišťálové lebce a hlavně
informace, že po tomto údajně mocném
artefaktu prahnou sovětští agenti. Indy
proto setřese únavu a vydá se na další
mimořádně dobrodružnou cestu, jež ho
zavede až do nitra peruánské džungle,
v níž se má tahle vzácná relikvie ukrývat.
Hrají: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia
LaBeouf, Karen Allen, Ray Winstone,
John Hurt, Jim Broadbent
Dobrodružný, USA, 122 minut, české
titulky, přístupný
Vstupné: 65,- Kč

SÍŇ ŘEMESEL
V ulici Na Bídě můžete zhlédnout krom ukázek řemesel a vzniklých výrobků také výstavu
oblečení gotické módy a dozvědět se některé
zajímavosti té doby. Tato výstava zde potrvá do
konce září.
Zapojíme se svým programem do Festivalu
Polička *555: v pátek po celý den a v sobotu
a neděli bude otevřeno od 9 hod. Program bude
v předzahrádce Síně řemesel, kde se setkáte s řemesly jako praní prádla postaru na valše a určitě
vás čeká i nějaké překvapení.
Těšíme se na vás, vezměte s sebou pěkné
počasí.
-JJ-

Každý den jsme v kmenech soutěžili o nějaké
bodíky, které se nám na konci snad podaří za něco
vyměnit. Úterek byl ve znamení keramiky, dělali
jsme indiánské misky, korále a různé šperky. Jako
správní indiáni jsme si také vyrobili indiánské oblečky a čelenky.
Odpoledne přišla Radka a učila nás nějaké parádičky s lasem a bičem a naučila nás pár country
tanečků.
Středeční dopoledne jsme strávili výrobou pohlednic, které jsme pak odeslali ze Svojanova, kam
jsme jeli na odpolední výlet. Na hradě jsme si dali
buřta, prohlídli si mučírnu, vyšlápli si na hlásku
a potom sešli granátovou stezkou do městečka na
autobus.
Po cestě z hradu jsme si nasbírali nějaké přírodní materiály, které jsme ve čtvrtek použili na výrobu
kmenových totemů.
Co bude v pátek ještě nevíme, protože tohle
píšeme ve čtvrtek.
Tábor je super. Vždy byla zábava a všechny výrobky se nám povedly.
Indiáni z kmene Apačů,
Andorů a Tomahavků

POZVÁNKA DPS PENZION
6. 8. Trampské písničky pro naše babičky
a dědečky – hodinový pořad plný vyprávění
a veselých písniček (Niagara, Táboráku plápolej,
Bílé skály). Začínáme ve 14.00 hod.
13. 8. Kurz první pomoci – přijďte si vyslechnout novinky v této oblasti a prakticky si také
něco vyzkoušet. Zájemci se nahlásí co nejdříve
na recepci Penzionu. Čas bude upřesněn, záleží
na počtu zájemců. Informace o začátku kurzu se
dozvíte na recepci Penzionu.
14. 8. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna.
DPS „Penzion“ připravuje na měsíc září odpolední výlet do Svojanova (3. 9.). Navštívíme
radnici a kostel sv. Petra a Pavla. Prohlédneme si
výstavu fotografií, dozvíme se zajímavosti z kroniky a nebude chybět výklad o historii kostela
a městečka. Vybírat se bude na dopravu 50,- Kč,
odjezd od Penzionu ve 13.30 hod.
Další plánovaný výlet v září je na Zelenou
Horu 17. 9.. Odjezd od Penzionu v 7.30 hod. Návrat v odpoledních hodinách. Podrobnosti budou
v dalším čísle Jitřenky.
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KURZY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2008-2009 V TD
JAZYKOVÉ KURZY

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
PROGRAM NA SRPEN
TO TU JEŠTĚ NEBYLO
Aneb víte, či nevíte, k čemu co sloužilo???
14. června – 28. září 2008
- malé výstavní sály muzea, Tylova 114
Výstava prezentuje zajímavé sbírkové předměty
z muzejních depozitářů. Předměty ze starých časů,
předměty, kterých se kdysi užívalo v domácnostech,
při řemeslné výrobě, ale i různé kuriózní záležitosti.
Tento nápad se zrodil při úklidu v depozitáři, kdy
muzejníci narazili na několik záhadných předmětů,
po jejichž jméně a účelu museli zapátrat. Jejich pá-

Angličtina pro předškolní děti
Angličtina pro začátečníky
Angličtina pro mírně pokročilé
Angličtina pro pokročilé
Anglická konverzace
Lektorka: Hana Spálenková
Francouzština pro začátečníky
Francouzština pro mírně pokročilé
Francouzština pro pokročilé
Lektorka: Martina Trávníčková
Němčina pro začátečníky
Němčina pro mírně pokročilé
Němčina pro pokročilé
Německá konverzace
Lektorka: Hana Spálenková
Španělština pro začátečníky
Španělština pro mírně pokročilé
Lektorka: Michaela Žabová
Kurzy jsou rozděleny podle stupně znalostí. Vyučovací hodina je 45 minut. Základní výukový blok
jsou 2 po sobě následující hodiny (50 vyučovacích
hodin).
Lektorky Vám poradí při výběru vhodných
učebnic.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Cvičení pro zdraví a krásu
Lektorka: Dagmar Melšová
Cvičení pro rodiče s dětmi
Lektorka: Hana a Leontýnka Malíkovy
Taneční kroužek
Děti budou rozděleny do kroužků podle
věkových skupin.

trání mělo blízko k detektivnímu stopování. Proto
se rozhodli vytvořit výstavu, kde by se takovým
muzejním detektivem mohl stát návštěvník - zejména dětský návštěvník. V době, kdy je spousta
věcí zautomatizovaných, si dnešní mladá generace
už neuvědomuje, že se dříve řada činností dělala
ručně. Vznikla tedy interaktivní výstava určená převážně pro děti, kde se její návštěva stává hrou, při
níž se mohou dozvědět něco nového z minulosti
obyčejného života. Úspěšní badatelé obdrží v závěru programu CERTIFIKÁT, který potvrdí jejich
odborné „detektivní“ schopnosti…
Hrajete-li si rádi a je ve vás kus detektiva,
přijďte si vyzkoušet hádání záhadných předmětů
z rozličných oborů, které zamotaly hlavu nejednomu odborníkovi. Výstava je pro vás otevřena až do
28. září 2008.
Otevírací doba:
květen - srpen:
Út - Ne 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hod.
září:
Út-Ne 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
Vstupné: děti, studenti, důchodci/10,- Kč;
dospělí/20,- Kč, rodinné vstupné/40,- Kč
Městské muzeum a galerie Polička, Tylova 114,
Polička 572 01, tel.: 461 725 769, muzeum@muzeum.policka.org, www.muzeum.policka.net
61. UMĚLECKÝ SALON v POLIČCE výstava
vybraných absolventů AVU v Praze
30. srpna – 12. října 2008
- výstavní sály galerie, Palackého nám.
Umělecký salon v Poličce, pořádaný Městským
muzeem a galerií v Poličce, má několikaletou tradici. V letošním roce se koná již 61. ročník, který
představí vybrané absolventské práce studentů
Akademie výtvarných umění v Praze. Výstava bude
zahájena v sobotu 30. 8. 2008 v 17:00 hod. ve výstavních sálech galerie.
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Pískání pro zdraví.
Určeno pro děti předškolního a školního věku, úplné začátečníky i pokročilé.
Flétna je pro děti prvním nejjednodušším hudebním nástrojem, který pozitivně působí na zdraví dýchacího ústrojí,
motoriku prstů a především děti spřátelí
s hudbou. Již za pár hodin budou děti
hrát první písničky. Postupně pokročí
k hudební nauce a větším skladbám. Našim cílem je přirozená radost z muziky
a pískání pro zdraví.
Lektor: Tomáš Hrnčíř

VÝSTAVA ČSCH
V POLIČCE
Základní organizace Českého svazu chovatelů v Poličce pořádá ve dnech
16. – 17. srpna výstavu králíků,
drůbeže a holubů s ukázkou
okrasného ptactva
na Chovatelském areálu pod Pivovarem.
Otevřeno v sobotu 8:00 – 18:00 hod., v neděli 8:00 – 15:00 hod.
Možnost nákupu chovných zvířat, dále
prodej květin a možnost svezení na poníku.
Pořadatelé srdečně zvou zejména mládež
a děti, kteří mají vstup zdarma.

Hudebníček.
Kroužek je určen hlavně pro děti prvního stupně základní školy. Má dětem
ukázat a přiblížit základy hry na zobcovou flétnu, kytaru, klávesy, bicí nástroje
a okrajově hudební teorii (poslech a povídání si o hudbě moderní i klasické).
Snahou bude prohloubit vztah dítěte
k hudbě.
Otevření jednotlivých kurzů je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Kurzy a zájmové kroužky probíhají od října do
března až května 2008.
Jógový klub
Tylův dům nově otevírá pod vedením
Marie Hrstkové klub jógy.
Od konce září do začátku června se v Tylově domě můžete naučit relaxovat, najít
ztracené energetické rezervy, harmonizovat tělo a duši pomocí osvědčených jógových technik. Jednotlivé lekce na sebe
budou obsahově navazovat, na programu 35 setkání budou průpravné cviky,
ásany, dechová cvičení, jógové sestavy,
oční cviky, relaxace, dynamické meditace, power yoga, sluneční jóga, setkáte se
ale i s technikou, cvičením a sestavami,
které z klasické jógy přímo nevycházejí.
Setkání bude probíhat vždy 1x týdně
v pondělí od 17.30 do 19.30 hodin v Tylově domě v Poličce. Začínat budeme
22. září 2008 a poslední dvouhodinovka
je naplánována na 8. června 2009. Přihlásit se a zaplatit poplatek (1 400,- Kč)
můžete v kanceláři Tylova domu v Poličce od 11. 8. do 19. 9. 2008. Upozorňujeme, že počet členů je omezen na
20, omezení platí i pro nejnižší věk - do
klubu se mohou nechat zapsat zájemci
až od 16 let.
K zapsání do kurzů a kroužků je potřeba vyplnit krátkou přihlášku (k vyzvednutí v IC Polička
a ve vestibulu Tylova domu). Součástí závazné přihlášky je nevratná záloha ve výši 200,- Kč.
Zájemci o jednotlivé kurzy se mohou přihlásit
v Tylově domě, Vrchlického 53, 572 01 Polička,
v termínu od 11. 8. do 19. 9. 2008. (pondělí a středa 8.00 - 11.30 a 12.00 - 17.00 hodin, úterý a čtvrtek
8.00 - 11.30 a 12.00 - 15.30 hodin)
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Tel.: 461 725 204 (Marie Hrstková)

KARDIACI ZVOU
Kardio klub zve příznivce kondičních vycházek
na srpnovou vycházku do krásného prostředí Českomoravské vysočiny ke skalnímu útvaru Prosíčka.
Vycházka se uskuteční v neděli 31. srpna 2008.
Odjezd vlakem ze Svitav v 8:37 hod. do Poličky
a odjezd autobusem z Poličky v 9:15 hod. do Borovnice. Délka kondiční vycházky 7 km. Zakončíme posezením v Lačnově.
Za výbor kardio klubu
Jan Pokorný

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

FESTIVAL POLIČKA *555
MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL - 17. ROČNÍK
Pod záštitou Rady Pardubického kraje. Za finanční podpory města Poličky a Pardubického kraje.
PÁTEK 15. SRPNA 2008

SOBOTA 16. SRPNA 2008

NEDĚLE 17. SRPNA 2008

ZAHAJOVACÍ KONCERT
(17.00 hodin - Tylův dům)
Účinkují Irina Kondratěnko a Ludmila
Peterková.
Irina Kondratěnko je významnou českou
klavíristkou lotyšského původu.
Ludmila Peterková je nejznámější česká
klarinetistka, profesorka Pražské konzervatoře a popularizátorka klasické hudby.

STANISLAV HLOŽEK, HONZA A RUDA
PETRÁŠOVI
(15.00 hodin – Palackého náměstí)
Zábavný pořad pro děti plný písniček, povídání, her a dobré zábavy.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
(10.30 hodin – Kostel sv. Jakuba)
CAMERATA MORAVIA je jedním z nejvýznamnějších komorních orchestrů
v České republice. Byl založen v roce
1987 předními hráči Moravské filharmonie Olomouc. Složení orchestru umožňuje široký repertoár skladeb od raného
baroka až po hudbu 20. století, soudobé
autory nevyjímaje.

SCHOVANKY
(18.30 hodin – Palackého náměstí)
Dnešní Schovanky již nejsou ty sladce
se usmívající dívenky z roku 1971, ani
ty z roku 1982 s Věrou Martinovou.
Všechny mají hudební vzdělání, hrají
s obrovským nasazením, své zahraniční
zkušenosti umí výborně prodat a jejich
vystoupení jsou pro diváky příjemným
šokem. Hrají styly country a oldies pro
všechny typy akcí.

*555

JANA CHLÁDKOVÁ a VIKTOR SODOMA
(16.45 hodin – Palackého náměstí)
Kromě pořadů se zaměřením na moderní
country vystupuje v pořadu Šansongs,
který je sestaven z básní Pavla Veselého
a šansongů Richarda Pachmana. Milovníky
muzikálu Jana příjemně překvapila v jedné z hlavních rolí projektu R. Pachmana
Babička a v další roli – ve scénickém oratoriu Mistr Jan Hus. Příznivci a posluchači
rádia Fajn Janu znají též z vln éteru jako
redaktorku a moderátorku zpravodajství.
Hostem koncertu bude Viktor Sodoma.
05 & RADEČEK
(18.30 hodin – Palackého náměstí)
Kapela se do našeho povědomí zapsala,
kdy nás „dostala“ památným refrénem své
písně Praha. Nyní se šumperské uskupení
vrací dokázat, že úspěch nebyl náhodou.
A podle všeho na to mají. Skladba Kristián
má hitové ambice snad ještě větší než ona
pověstná „jedna holka v jednom bytě“. Kapela má přirozený cit pro chytlavé melodie,
neurážlivou hudbu a jistě nás ještě nejednou příjemně překvapí.

ROZMARÝNEK
(14.00 hodin – Palackého náměstí)
Koncert dechové hudby.
DOPROVODNÉ AKCE

VĚŽNÍ HUDBA
(20.00 hodin – Věž kostela sv. Jakuba)
Z ochozu věže zahraje Dechový kvintet
Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička
PETR SPÁLENÝ
(20.45 hodin – Palackého náměstí)
Jedna z největších hvězd historie československé populární hudby zpívá s kapelou Apollo Band největší hity své kariéry.
Až mě andělé, Josefína, Kdybych já byl
kovářem, Plakalo bejby, Dáma při těle
a další hity živě na poličském náměstí.
ABBA CHIQUITA REVIVAL
(22.15 hodin – Palackého náměstí)
Skupina byla založena v roce 2001 ze
dvou olomouckých kapel. ABBA Chiquita Revival má pro Vás hodinové vystoupení, ve kterém se Vám představí v několika kostýmech této legendární skupiny
a samozřejmě zazpívá jejich nejznámější
hity.
LÁĎOVI HOŠI
(23.30 hodin – Palackého náměstí)
Koncert poličské skupiny.

ANTONÍN GONDOLÁN
(19.45 hodin – Palackého náměstí)
Hudebník, skladatel a zpěvák. Už v době
studií na konzervatoři začal profesionálně
hrát s předními hudebními tělesy populární hudby - s Orchestrem Gustava Broma
a Orchestrem Ladislava Štaidla, později
skládal pro naše přední interprety dosud
známé hity. Pokud bychom hledali nějakou
romskou hudební osobnost, která se svého
času výrazně prosadila na domácí popové
scéně, určitě bychom nemohli opomenout
právě jeho.
OHŇOSTROJ (21.30 hodin – Nábřeží svobody)
PRAŽSKÝ VÝBĚR 2
(22.00 hodin – Palackého náměstí)
Je novou etapou legendárního Pražského
Výběru, který založil v 80. letech Michael
Kocáb. Pražský Výběr 2 výrazně přitvrdil
a snaží se o špičkovou instrumentální
souhru ve stylu „Cunami“. Hraje ve složení:
Michael Kocáb, Klaudius Kryšpín, Zlata
Kinská, Glenn Proudfoot.

10. srpna 2008 v 16.00 hodin - v parku u hradeb
O UDATNÉM ŠPALDÍKOVI (pohádka)
13. srpna 2008 v 19.00 hodin - Tylův dům
KONCERT MLADÝCH UMĚLCŮ
15. – 16. srpna 2008 - Palackého náměstí
STAROČESKÝ JARMARK
S DOBOVÝM PROGRAMEM
15. – 17. srpna 2008 (pátek 9.00 h – průběžně,
sobota 10.00-18.00 h, neděle 10.00-16.00h)
SÍŇ ŘEMESEL NABÍZÍ PŘEDVÁDĚNÍ
NĚKTERÝCH ŘEMESEL
Ukázky praní prádla v neckách na valše,
řezbářství, drátkování, výroby šperků,
předení, tkání, paličkování, patchwork ...

*555

KRAJDABLUES
(23.00 hodin – Palackého náměstí)
Koncert poličské skupiny.

17. srpna 2008 v 16.00 hodin - v parku u hradeb
NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA (pohádka)
24. srpna 2008 v 16.00 hodin - v parku u hradeb
O STATEČNÉM JANKOVI (pohádka)

31. srpna 2008 v 16.00 hodin - v parku u hradeb
KDE ROSTE ŠTĚSTÍ
BOHAJEHO!
(kejklířská a divadelní pouliční akce)

Po dobu celého festivalu budou bezplatně k dispozici toalety v Restauraci Pivovar, Restauraci THT,
Herešova krčma (Palackého náměstí).
Malým i velkým návštěvníkům pohádek u hradeb
doporučujeme si vzít sebou deky nebo sedátka,
v těchto místech nebudou zajištěny sedačky.
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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, vám nabízí:

ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 - 2009
ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Šperkování 6. - 9. třída a SŠ
600,SVČ
O. Hudská
Pastelka 1. - 5. třída
500,čtvrtek 14,00 - 15,30 SVČ
Z. Švecová
Tudy z nudy
6. - 9. třída
500,SVČ
T. Sejkorová
Keramika začátečníci děti
600,pondělí 13,00 - 14,30
SVČ
R. Sobolová
Keramika pokročilé děti
650,pondělí 15,00 - 17,00
SVČ
R. Sobolová
středa 14,00 - 16,00
SVČ
Šikulka 4. - 6. třída
500,pondělí 14,00 - 16,00
SVČ
Z. Švecová
Malý kutílek
1. - 4. třída
500,středa 14,00 - 15,30
SVČ
M. Střílková
Dovedné ruce
7. - 9. třída
500,úterý 16,00 - 17,30,
SVČ
MUDr. H. Vltavská
Paličkování - začátečníci i pokročilí
děti
500,středa 15,00 - 17,00
SVČ
MUDr. D. Findejsová
dospělí
980,Hrátky s textilem 5. - 9. tř.
500,pondělí 15,00 - 16,30
SVČ
I. Pletichová
Cool holka 6. - 9. třída
500,středa 15,30 - 17,00 SVČ
I. Pletichová

RYTMUS A POHYB
Tyjátra – divadelní koutek 1. - 5. třída
SVČ
J. Patočka
6. - 9. třída a SŠ
Aerobic a step aerobic začátečníci
čtvrtek 15,00 - 16,00
ZŠ TGM
Z. Bulvová
pokročilí
pátek 16,00 - 17,30
ZŠ TGM
A. Mihulková
Berušky 5 - 7 let
pátek 14,00 - 15,00
SVČ
K. Mlejnková
DISKO - HIP HOP 14 - 18 let
čtvrtek 16,00 - 18,00
ZŠ TGM
L. Fendrychová
14 - 18 let
pátek
ZŠ TGM
B. Vápeníková
Mažoretky začátečnice
ZŠ TGM
Z. Nečasová
pokročilé
ZŠ TGM
Kytara
2. - 5. třída
SVČ
P. Erbes
Flétnička 5 - 12 let
pátek 13,00 - 14,00, SVČ
K. Mlejnková

450,-

500,-

500,-

450,-

SPORT
Hokejbal 10 - 15 let
150,středa 15,30 - 17,30 stadion – podzim, jaro
středa 16,00 - 17,30
internát SOU Liboháj - zima
Volejbal dívky 1. - 3. třída
500,pondělí 15,30 - 17,00
ZŠ TGM
Mgr. L. Haraštová
čtvrtek 15,30 - 17,00
Sokolovna
Florbal chlapci
6. - 9. třída
500,A. Báčová
4. - 6. třída
500,Softball
1.– 9. třída
500,P. Cihlář
Jezdecký klub
10 - 15 let
300,úterý 15,00 - 16,00,
SVČ
M. Pletichová
úterý 15,00 - 18,00 jezdecký areál Stašov
Karate
10 let - dospělí
450,středa 17,00 - 18,30
ZŠ TGM
Š. Příhoda
pátek 17,00 - 18,30
ZŠ TGM
Šachy začátečníci
bez omezení
450,pátek 14,00 - 16,00
SVČ
Šachy pokročilí
bez omezení
450,pátek 14,00 - 16,00
SVČ
D. Schaffer
Sportovní gymnastika pokročilí
500,středa 16,00 - 17,30
gymnázium
Mgr. L. Králová, Mgr. M. Jakubcová
Přípravka sportovní gymnastiky 5 - 7 let
500,středa 16,00 - 17,30
gymnázium
V. Zvolenská, L. Dvořáková
Střelecký 3. - 9 . třída
450,pondělí 16,00 - 17,00 tělocv. Liboháj
R. Brabec
Kopaná - starší přípravka - ročník 1998 - 1999
500,út a čt 16 - 18 stadion SK - podzim a jaro
út 18,00 - 20,00 ZŠ Na Lukách - zima
čt 17,00 - 18,00 ZŠ Na Lukách - zima
Kopaná - mladší přípravka - ročník 2000 - 2001
500,út a čt 16 - 18 stadion SK - podzim a jaro
pondělí 17,30 - 19,00 Gymnázium - zima
středa 16,00 - 17,00 ZŠ Na Lukách – zima
Kopaná – přípravka „školička“ - ročník 2002 a mladší
500,út a čt 16 - 18 stadion SK - podzim a jaro
úterý 16,00 - 17,00 ZŠ Na Lukách – zima
čtvrtek 16,00 - 17,00 ZŠ Na Lukách - zima

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO NEJMENŠÍ
Píďalky – pro maminky s dětmi 2,5 - 4 let 450,úterý 10,00 - 11,30
SVČ
I. Pletichová
čtvrtek 10,00 - 11,30
Rarášek – cvičení rodičů s dětmi
3 - 5 let
500,úterý 17,00 - 18,00
ZŠ TGM
Š. Doležalová
ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DOSPĚLÁKY
Pilates
980,úterý 17,30 - 18,30
ZŠ TGM
H. Hejtmánková
Fitbox
studenti/dospělí
500,-/980,čtvrtek 17,00 - 18,00
SVČ
H. Hejtmánková
Jóga
980,pondělí 18,00 - 19,30
SVČ
L. Vápeníková
Břišní tance
40Kč/hodina
úterý 18,30 – 20,00
SVČ
I. Jindrová
Dámský klub
1000,úterý 16,45-18,45
SVČ
D. Pachovská
Cvičení pro seniory
980,středa 17,00-18,00
SVČ
MUDr. H. Vltavská
S výběrem zájmového kroužku vám rádi poradíme. V případě, že si nebudete jisti svým výběrem,
nabízíme možnost „ochutnávky“ prvního zájmového
kroužku zdarma.

SVČ Mozaika Polička vyhlašuje
prázdninovou soutěž

NEJLEPŠÍ SLOGAN MOZAIKY
STRUČNÝ, VÝSTIŽNÝ, SNADNO ZAPAMATOVATELNÝ A VYJADŘUJÍCÍ ČINNOST MOZAIKY
Slogany zasílejte do konce prázdnin na adresu:
SVČ Mozaika, Nám. B. Martinů 85,
57201 Polička
nebo na e-mail: pletichova @ mozaika-policka.cz,
obálku označte heslem „SLOGAN“
Nejlepší návrhy zveřejníme
na www.mozaikapolicka.cz
a jejich autory odměníme.

500,-

500,-

500,-

VZDĚLÁVÁNÍ
Základy práce na PC 1. - 4. třída
ZŠ Na Lukách
P. Šenková
Práce na PC pro pokročilé 5. - 9. třída, SŠ
ZŠ Na Lukách
P. Šenková

500,Mopík
450,-

450,-

500,-

550,-

PŘÍRODOVĚDA
2. - 6. třída
450,úterý 15,00 - 16,00 SVČ, případně venku
R. Brabec

TECHNIKA
Leteckých modelářů 5. - 9. třída
300,duben - říjen: ne 14,00 - 16,00 letiště
listopad - březen: so 14,00 - 16,00 Svazarm
L. Hloušek

BŘEZINSKÝ NOHEC

9. ročník turnaje neregistrovaných hráčů
nohejbalu
pořádá TJ Březiny a SVČ Mozaika Polička
Kdy: neděle 24. 8. 2008
Prezentace: 8.00 – 8.30 hod.
Začátek turnaje: 9.00 hod.
Kde: hřiště „v Borové u Sokolovny “
Startovné: 300,- Kč za tým (tři hráči)
v ceně je zahrnuto malé občerstvení
Bližší informace a přihlášky:
e-mail: vytlacil.martin @ policka.cz,
SMS – 605 246 882
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Z ČINNOSTI DPS PENZION
ČERVEN
Tento měsíc začalo v DPS Penzion období výletů a grilování, na které se senioři již moc těšili.
Nejprve bylo na programu odemykání atria, spojené s vystoupením tanečního kroužku. Vše bylo
pěkně naplánováno, grilování pod širým nebem,
tanec v trávě, ale jak už to tak bývá, dopadlo to
trošku jinak. Chvilku před začátkem se obloha
zatáhla a přišla velká průtrž mračen s bouřkou.
A tak se vše přesunulo do jídelny Penzionu, začátek patřil tanečnímu kroužku s Besedou. Tančili,
tančili, tančili a najednou přestala hrát muzika
– nešel elektrický proud. Ale tanečníci, za zpěvu
seniorů, tančili dál. Došlo i na grilované klobásy
a závěr patřil pěveckému souboru Poupata.

Odpoledním výletem bylo posezení na
přehradě. Slunce, voda, čerstvý vzduch, veselá
nálada, muzika od pana Otepky a zpěv Poupat,
něco na zub a nechyběla ani procházka kolem
přehrady.
Na hosta v pořadu Křeslo pro hosta se senioři
moc těšili. Přivítali mezi sebou RNDr. R. Tomanovou. Bylo to velmi příjemné setkání plné vyprávění o životě, Poličce, divadle, lékárnictví. Závěr
patřil dárečkům a nechyběl ani podpis paní doktorky do kroniky.
Senioři také zhlédli film – Jaroslav Petr a studentský odboj na gymnáziu v Poličce. Film natočili v rámci projektu „Bojovníci proti totalitě pohledem dětí“ studenti tercie A. Baroš, M. Kašpar
a J. Stifter. Projekt vyhlásilo ministerstvo obrany
a studenti za něj obdrželi cenu. Film seniorům
představil pedagog gymnázia Mgr. Pavel Petr.
Ani tento měsíc nechybělo setkání s dětmi,
tentokrát jsme přivítali žáky ze ZUŠ z Letovic,
kteří měli připravený koncert lidových písní.
V keramické dílně senioři vyráběli vázy a hrnečky a opravdu se jim moc dařilo. Výrobky seniorů
si můžete prohlédnout v hale penzionu každý
den od 7.00 hod. do 19.00 hod. Nechyběly ani
hrátky s pamětí a závěr měsíce patřil oslavencům. Zpívala Poupata, hrál pan Hladík a pan
Kalinovský.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

2. - 3. 8.

MUDr. Veselíková Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461 614 569
9. - 10. 8. MUDr. Zeman František, Litomyšl,
Smetanovo nám. 132, 461 613 827
16. - 17. 8. MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 733 152 435
23. - 24. 8. MUDr. Adamcová Silva, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
30. - 31. 8. MUDr. Adamec Stanislav, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
6. - 7. 9.
MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184, 461 634 157
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11
hodin.
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21. SRPEN 1968
Byla jsem na návštěvě u rodičů na Vysočině
a jednoho rána jsem se prvním ranním vlakem vracela do západních Čech. Žel bohu bylo to 21. srpna
1968. Nikdo z cestujících neměl zdání, co se vlastně
děje. Vlaky často stály a byl slyšet jen hukot letadel
a čím blíže Praze také hřmot tanků a střelbu. Vlak mě
dovezl místo na hlavní nádraží na Masarykovo. Tak
jsem se vydala na hlavní, abych se dostala na směr
Plzeň, ale nádraží bylo úplně uzavřené a u každých
dveří z obou stran voják se samopalem. Bloumala
jsem ulicemi, ježto jsem znala Prahu málo. Získat auto
bylo v tom provozu a chaosu zcela nemožné, byla
to prostě hrůza - ten provoz a střelba... To se nedá
zapomenout.
Jak jsem se tak potulovala, neznámý pán vyšel
z nějaké kanceláře a říká mi: „A co vy tady?“. Povídám
mu, že jedu od rána z Vysočiny a potřebuji se dostat
směr Plzeň, ale jak vidno, je to nemožné. Řekl, abych
počkala, snad se to dá zařídit. On totiž ten pán dal
k dispozici služební auto, aby ty cestující pomohl
dostat mimo Prahu. Přijel řidič a povídá: „Pane inženýre, ale už to nejde, nelze přejet přes mosty.“ On na to,
aby ho odvezl domů, a tuto paní vezmeme s sebou,
potřebuje směr Plzeň. Tak jsem nasedla, ale neodjeli

jsme daleko, jen k nejbližšímu mostu, který byl hlídán
vojákem s bajonetem a tak jsem šla s tím hodným
pánem pár kilometrů pěšky, až jsem se dostala úplně
mimo Prahu. Kousek mě svezla autem hodná paní,
co vezla dědečka od lékaře a řekla mi, ať jdu stále
dál, že nedaleko je nádražíčko a snad se dostanu na
směr Plzeň. A tak jsem téměř v noci docestovala do
svého domova.
Na tu hrůzu v Praze se nedá zapomenout, stala
jsem se svědkem výjevu, který se nedá popsat. Také
nezapomenu na ty dobré lidi, kteří se snažili lidem
pomáhat, aby se dostali dál od střelby.
Zdeňka Honzátková
obyvatelka DPS Penzion Polička

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji pracovníkům městského úřadu, zejména R. Zemanové a J. Martinů, za vstřícnost
a ochotu pomoci ve svém volném čase při řešení
mé tíživé situace.
Pavlína Telecká

NEJKRÁSNĚJŠÍ POHLED
Jak se říká, nejkrásnější pohled na svět je
z koňského hřbetu. Teď už to vědí i klienti AC dílen
a Denního stacionáře Oblastní charity v Poličce.
Díky poličské veřejnosti, která podpořila Karnevalový cirkus pořádaný letos v lednu a nadaci Divoké
husy, která výtěžek z akce zdvojnásobila, získala
charita v Poličce prostředky na financování hipoterapie. Jedná se o terapeutickou metodu, která
využívá celkového působení koně na člověka. Její
význam však není pouze v působení na tělesnou
stránku, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Hipoterapie má také příznivý vliv na psychiku,

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

emoční naladění a stabilitu. Působí pozitivně na
sebevědomí, uvědomění si sebe samotného. Odbourává nedůvěru a úzkost, napomáhá komunikaci
a současně tlumí agresivitu a hyperaktivitu. Do terapie se zařazuje i práce ve stáji a příprava koně pro
ježdění (čištění a sedlání).
Klienti AC dílen a Denního stacionáře mají možnost od počátku dubna dojíždět každý týden na
hipoterapii do krásné Stáje Sága ve vesnici Javůrek
na Žďársku. Využívají vše, co terapie nabízí. Každý
čtvrtek vyráží skupina čtyř klientů za velkými koňmi i malými poníky, jednou jako žokejové amatéři,
kteří pod vedením terapeutky paní Štětkové zjišťují, co přináší jízda na koni, podruhé jako parta
ošetřovatelů, která se o koně postará od hlavy až
ke kopytu. Každý si z pobytu ve společnosti koní
vezme to, co potřebuje. Někomu koně pomáhají
zklidnit hyperaktivitu, někomu uvolňují ztuhlé
nohy, jinému pomáhají překonat strach či navázat
blízký kontakt.
Za všechno, co mají možnost klienti v rámci
terapie zažít, děkuje Oblastní charita Polička všem,
kteří nějakým způsobem přispěli k realizaci tohoto
projektu.
Mgr. Havlová Alžběta, vedoucí
AC dílny, Denní stacionář
Oblastní charita Polička

PARDUBICKÝ KRAJ PODPOŘÍ MATEŘSKÁ CENTRA NOVÝM
GRANTOVÝM PROGRAMEM
V pondělí 14. července proběhlo v Pardubicích
setkání čtyřiceti zástupců mateřských center z Pardubického kraje. Hlavními tématy byly projekty
„Rodinné pasy“ a „Euroklíč“. Zúčastnil se i krajský
radní zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Miloslav Macela a prezidentka Sítě mateřských
center ČR Rút Kolínská.
„V letošním roce vyčlenil kraj ve svém projektu
poprvé finanční prostředky na podporu rodinné
politiky. Z těchto peněz je podporována činnost ma-

MILIARDA KORUN DO
CESTOVNÍHO RUCHU
Pardubickému kraji se díky evropským fondům otevřela cesta k výraznému zlepšení infrastruktury a propagace cestovního ruchu. Výbor
regionální rady Severovýchod na včerejším jednání podpořil 29 projektů s celkovým objemem
dotací přesahujícím 520 miliónů korun.
„Dnes večer si otevřu láhev dobrého vína.
Věnovali jsme konzultacím se žadateli o dotace
stovky hodin a vyplatilo se to. Projekty z našeho
kraje byly velmi kvalitní a v konkurenci uspěly,“
komentoval výsledky včerejšího jednání regionální rady krajský radní odpovědný za cestovní
ruch Miloslav Macela.
Celkový objem investic bude podle Macely
více než dvojnásobný: „Ke každé koruně dotace
z evropských fondů bude investována ještě jedna
koruna z vlastních prostředků podnikatelů či
rozpočtu obcí. Investice proto překročí jednu miliardu korun,“ uvedl.
Podpořené projekty jsou velmi rozmanité.
V Poličce se chystají postavit centrum slavného
rodáka Bohuslava Martinů, v Chrudimi Muzeum
barokní sochy, Moravská Třebová vsadila na
unikátní technickou památku – hřebečské důlní
stezky. V kraji vyroste řada nových ubytovacích
kapacit – hotelů i penzionů. Zlepší se rovněž vybavení lyžařských areálů. Nejvyšší dotaci 71 mil.
Kč obdrželo město Králíky na projekt Vojenského
muzea. Více než 30 mil. Kč půjde do Pardubického kraje také na propagační a marketinkové
aktivity.

teřských center a příprava systému rodinných pasů,“
vysvětlil radní Macela.
Rodinné pasy umožní rodinám využít slevy
na různé sportovní a kulturní akce. Tento projekt
funguje i v dalších krajích. Specialitou toho Pardubického je skutečnost, že chce do projektu zapojit
všechna mateřská centra, aby distribuovala informace na poskytovatele slev. Slevy na služby poskytovatelů jsou v rozmezí 5 - 20%, u volnočasových
aktivit až 50%.
Projekt Euroklíč je zaměřený na pomoc handicapovaný občanům, kteří si pomocí univerzálního
klíče mohou otevřít všechna sociální a technická
kompenzační zařízení, například výtahy, svislé
a schodišťové plošiny apod.
„Pro příští rok počítá kraj s tím, že vznikne
speciální grantový program určený výhradně pro
mateřská centra, podmínky budou vyhlášeny v průběhu září,“ sdělil Macela na setkání mateřských
center, které ve většině zastupovaly maminky a ve
dvou případech také otcové.
Kontakt:
Bc. Miloslav Macela
e-mail: miloslav.macela@pardubickykraj.cz
tel: +420 606 652 563
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VZPOMÍNÁME
Dne 15. 8. uplyne 20 let
od smrti oblíbeného lékaře
MUDr. FRANTIŠKA TRNKY
– primáře interního oddělení
nemocnice v Poličce.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti
s rodinami
18. července jsme vzpomněli prvního výročí úmrtí
našeho bratra Josefa Bednáře.
Kdo jste ho znali, jeho usměvavou tvář, vzpomeňte, prosím,
s námi a zachovejte mu tichou
vzpomínku.
Stále vzpomínají sestry
s rodinami a obyvatelé
DPS Penzion
Kdo žije v našich srdcích,
nikdy neumírá.
Dne 19. 8. 2008 uplyne 30
let, co nás navždy opustil pan
Josef Kříž, obchodník, který
vybudoval v roce 1934 obchod
textilem v Poličce. Kdo jste ho
znali pro jeho ochot vyhovět
zákazníkovi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
S úctou vzpomínají pozůstalí

SKP-CEDR VE FIMFÁRU
Terapeutický obchod Fimfárum v Poličce, který nabízí možnost lidem s mentálním postižením
a lidem s duševním onemocněním připravit se na
budoucí zaměstnání, a nebo si pouze vyzkoušet
práci v obchodě, komunikaci se zákazníky, a také mít zodpovědnost za vykonanou práci, pro vás
připravil opět nové výrobky.
Po spolupráci s Domovem na rozcestí ze Svitav navázala Oblastní charita Polička spolupráci
s pardubickou organizací SKP-CEDR a v měsíci
srpnu a září budete moci ve Fimfáru zhlédnout
a hlavně si nakoupit nové a zajímavé výrobky.
Čekají Vás zde výrobky například z šicí dílny,
výrobky z keramické dílny, ale také krásná a originální bižuterie.
SKP-CEDR je organizační jednotka občanského sdružení SKP-CENTRUM. Od r. 1994
poskytuje sociální služby lidem s duševním
onemocněním v Pardubicích a okolí. Mimo jiné
zaměstnává i osoby s různým zdravotním omezením v regionu. Lidem s duševním onemocněním
nabízí možnost pracovní rehabilitace v sociálně
terapeutických dílnách. Dále poskytuje sociální
služby v Centru pro volný čas, kde mají klienti
možnost využívat různé volnočasové aktivity
a sociálně právní poradenství.
Chceme vás upozornit na změnu sídla
obchodu Fimfárum. Obchod Fimfárum bude
1. září 2008 nově otevřen v Husově ulici (u kruhového objezdu). A pro všechny malé i velké
školáky, kterým začne nový školní rok, máme
malé překvapení. Potěšte nás návštěvou nejen
v první školní den!
Ivana Fajmonová
vedoucí střediska
„Otevřené dveře“ – středisko
pro osoby s duševním
onemocněním
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LÍNEK V PRAZE O ŠKODÁCH
V KRAJI PO TORNÁDOVÉ BOUŘI
1. 7. jednal vicehejtman Roman Línek na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR o řešení nápravy
škod po bouři, která prošla Pardubickým krajem
na konci června a podle očitých svědků měla
vedle obřích krup i místní charakter tornáda.
Roman Línek, který jednal osobně s místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj
Jiřím Čunkem, dnešní jednání shrnuje: „Pana
ministra jsem upozornil, že náš kraj je i podle
pojišťoven touto živelnou pohromou postižen nejvíce. Škody na soukromých, obecních i krajských
majetcích jsou obrovské a pracovníci odboru
regionálního rozvoje zpracovávají jeho celkovou
bilanci. Obnovu majetku, vedle aktivit pojišťoven,
lze v případě obecního a krajského majetku řešit
pomocí ministerského dotačního programu. Ministr mi přislíbil v této záležitosti osobní pomoc
a uložil svému 1. náměstkovi Milanu Půčkovi,
aby byl v této záležitosti se mnou ve stálém informačním styku.“
Podrobnosti pomoci z programu Obnova
obecního a krajského majetku postiženého živelní či jinou pohromou, Zásady programu pro rok
2008 stejně jako Výzva k podávání žádostí jsou
zveřejněny na webových stránkách ministerstva
http://www.mmr.cz/.
„Starostové, příp. další postižení, se mohou
obracet na pracovníky odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje, kteří
poradí, jak konkrétní případy následků katastrofy
řešit,“ dodává vicehejtman Roman Línek s tím, že
v jednáních na toto téma s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj bude v dalších dnech
pokračovat.

VČERA ZAČAL VÝBĚR STAVBY ROKU
2008 V PARDUBICKÉM KRAJI

ŠKODY PO VICHŘICI
Na krátkou pracovní návštěvu Pardubického
kraje dnes přicestoval ministr zemědělství Petr
Gandalovič. Cílem jeho návštěvy byla prohlídka
míst postižených bouří, která zasáhla republiku
v minulém týdnu. První statistická šetření totiž
ukazují, že právě Pardubický kraj byl řáděním
živlů zasažen nejvíce.
Ministr se nejprve zastavil v zemědělském
podniku ZEAS ve Starém Hradišti, které podle
předběžných odhadů přišlo vinou větru a krupobití o 75 % úrody. Spolu s ředitelem společ-

Okolí Krásného (foto Jan Kopecký)
nosti si osobně prohlédl poničená pole a setkal
se i se soukromými zemědělci z okolí, jejichž
pozemky potkal stejný osud. Poté odcestoval
na Chrudimsko, kde došlo k největším škodám
na lesních porostech. Setkal se s vlastníky lesů
i starosty postižených obcí a spolu s hejtmanem

KOJENECKÝ ÚSTAV VE SVITAVÁCH

8. července se poprvé sešla odborná komise,
která pro rok 2008 vybere nejzdařilejší stavby
Osudy dětí v kojeneckém ústavu mě dojímají,
v Pardubickém kraji. Soutěž Stavba roku vyhlašuje
přiznal hejtman.
již potřetí Pardubický kraj ve spolupráci s Českou
V rámci své v pořadí už desáté cesty po
komorou autorizovaných inženýrů a techniků čin- obcích s rozšířenou působností konané v úterý
ných ve výstavbě (ČKAIT) a Svazem podnikatelů
8. července navštívil hejtman Pardubického kraje
ve stavebnictví v ČR (SPS). Soutěž je vyhlašována
Ivo Toman i Kojenecký ústav a dětský domov ve
v intervalu dvou let.
Svitavách. Toto zařízení je zřizováno Pardubic„Cílem soutěže je na straně jedné zrekapitulovat
kým krajem a domov poskytuje téměř 30 dětem
to nejlepší, co se v posledních dvou letech v našem
od narození do přibližně 4 let věku. Kromě dětí
kraji postavilo, čím se můžeme pochlubit, a na stra- tu občas přebývají i matky, kterým se ústav snaží
ně druhé motivovat architekty i dodavatele ke kva- pomoci při zaučování do péče o dítě či při rehalitní práci, která je prostřednictvím soutěže zviditel- bilitacích zdravotně handicapovaných dětí.
ňována. Usilujeme o to, aby se soutěž dostala do co
„Osobně jsem byl v tomto domově poprvé a silně
nejširšího povědomí odborníků i laické veřejnosti. to na mě zapůsobilo. Žijí tu malí človíčci, kteří
Rok od roku oslovujeme s nabídkou účasti stále
často za sebou mají už tak pohnuté osudy. Ale
více subjektů a věřím, že Stavba roku Pardubického
tým pracovníků, v čele s paní ředitelkou Zorou
kraje už má své renomé a prestiž,“ uvedl hejtman Hammerovou, je profesionální a dětem poskytuje
Pardubického kraje a současně předseda odborné
všemožnou péči jakou v takovýchto podmínkách
komise Ivo Toman.
mohou mít. I když samozřejmě biologická či náSpolu s ním se budou na výběru vítězů v jed- hradní rodina by pro ně byla mnohem lepší. Ale
notlivých kategoriích podílet jeho kolega z krajské
proces adopcí je příliš složitý a zdlouhavý,“ svěřil
rady Miroslav Brýdl, Vlastimil Moucha (ČKAIT), se hejtman Toman, který dětem přivezl také dva
architekti Milan Košař a František Příborský, Jiří
velké plyšové slony a strávil s nimi čas oběda.
Požár (SPS) nebo ředitel Správy a údržby silnic „Kojenecký ústav má velké plány do budoucna.
Miroslav Němec.
Chce rozšířit své služby, vybudovat kvalitnější záDo soutěže se letos přihlásilo 13 projektů, které
zemí. Paní ředitelka mne seznámila s projektem,
byly komisí rozděleny do čtyř soutěžních kategorií
se kterým se prostřednictvím kraje už uchází o fi– Domy pro bydlení a rodinné domy, Stavby občan- nanční podporu z evropských fondů. Je to velmi
ské vybavenosti, Stavby pro průmysl a zemědělství dobrý projekt a doufám, že uspěje.“
a vodní hospodářství a Dopravní a inženýrské
Po návštěvě Kojeneckého ústavu a dětského
stavby, veřejná prostranství. Většinu přihlášených
domova jednal hejtman Toman se členy měststaveb členové komise osobně navštíví a na zákla- ské rady. Starosta Svitav Jiří Brýdl představil
dě těchto návštěv rozhodnou o vítězi, který by měl
hejtmanovi městské projekty, které město předbýt znám v polovině letošního září.
ložilo do Regionálního operačního programu. Je
V předchozích ročnících se v Pardubickém kraji
mezi nimi např. záměr rekonstrukce a rozšíření
dočkaly ocenění např. bytové domy Sokolovská
sportovního stadionu a jeho otevření veřejnosti.
v Lanškrouně, pavilon akutní medicíny ve svitavské
Společným zájmem města a Pardubického kraje
nemocnici nebo dostavba a rekonstrukce Krajské
je potom výstavba obchvatu Svitav na silnici I/43
knihovny v Pardubicích.
a společné úsilí vedoucí ke zdárnému výkupu
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Ivo Tomanem nastínili některá možná řešení
jejich situace.
„Tento čtvrtek svolávám mimořádnou radu, na
níž předložím návrh na finanční dar postiženým
obcím ve výši 50 tisíc korun. Tato částka vzešla
z diskuze se starosty obcí a je určena na pokrytí
prací na likvidaci škod. Přispívat na opravu majetku nebo obnovu lesů není v možnostech a ani
kompetencích Pardubického kraje. Tyto záležitosti je třeba řešit přes pojišťovny či dotační tituly
jednotlivých ministerstev nebo Evropské unie,“
řekl během inspekční cesty Ivo Toman.
Jeho slova potvrdil i ministr Gandalovič. Ten
starosty obcí upozornil především na Program
rozvoje venkova, jehož prostřednictvím jsou rozdělovány evropské peníze. Přislíbil, že se zasadí
o urychlení vyřizování žádostí o čerpání dotací
z tohoto programu. Majitelům lesů pak slíbil poradenství a právní analýzy v otázkách spojených
se zákonem o veřejných zakázkách, jehož současná podoba často komplikuje rychlou likvidaci
lesních kalamit.
„Problém pro Pardubický kraj představují
škody, které bouře napáchala na silnicích II.
a III. třídy. Ty byly v tomto případě vyčísleny na
více než 50 milionů korun a v součtu s dalšími
pohromami, které kraj zasáhly v nedávné minulosti – orkánem Kyril, vichřicí Emma a ptačí
chřipkou – přesahují škody na krajských silnicích
200 milionů. Stát dosud nenašel způsob, jak nám
s odstraňováním těchto škod pomoci, a proto mě
těší slova pana ministra, že je o této záležitosti
jednáno, a věřím, ze se v nejbližší době dočkáme
nějakých pozitivních výsledků,“ uzavřel téma ministerské návštěvy hejtman Toman.

pozemků a zahájení výstavby Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR.
Poslední zastávkou při hejtmanově cestě do
Svitav byla exkurze v Záchranné stanici volně žijících zvířat Zelené Vendolí. Tato stanice se snaží
pomáhat zraněným a handicapovaným zvířatům
a uzdravené je vracet do přírody. Daří se to přibližně u 60 % z nich. Ostatní zvířata zůstávají ve
stanici a slouží např. při výuce dětí mateřských
a základních škol. Hejtman Toman se tu seznámil
i s rozvojovými záměry záchranné stanice směřující k rozšíření stanice a zlepšení komfortu pro
zvířata i návštěvníky.

TRADIČNÍ SETKÁNÍ NA
RŮŽOVÉM PALOUČKU
V den, kdy si Češi připomínají památku Mistra
Jana Husa, se konalo tradiční setkání na Růžovém
paloučku u Morašic na Litomyšlsku. Je to místo,
kde se Čeští bratři loučili před svým nuceným
odchodem z vlasti. Patřil k nim třeba i Jan Amos
Komenský.
Slavnostního setkání se 6. července 2008
zúčastnilo na 500 lidí. Nechyběli mezi nimi ani
hejtman Pardubického kraje Ivo Toman, radní Petr
Šilar či vicehejtman Roman Línek, který společně
se synodním seniorem Českobratrské církve evangelické Joelem Rumlem patřil k hlavním řečníkům.
Ve své řeči se vicehejtman zamýšlel nad současnou
krizí autorit v naší společnosti.
Tradiční setkání se na Růžovém paloučku konají
už od roku 1921, kdy byl odhalen památník Českých bratří a kdy údajně k 70 tisícům lidí hovořil
spisovatel Alois Jirásek. Růžový palouček má rozlohu asi 340 m2 a je porostlý galskými růžemi.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Hledám zajímavý pozemek k výstavbě stylové
rekreační stavby v údolí Křetínky (Hamry až Bohuňov), cca 1000 m2. Tel.: 606 632 011
•
Sháním objekt vhodný k rekonstrukci s možností využití podnikatelské činnosti – Poličsko a okolí do 10 km. Tel.: 607 839 928
•
Koupím na Poličsku klasickou chalupu či vesnický domek s vlastní zahradou. Tel.: 605 743 180
•
Pronajmu byt 2+1 1. kategorie na sídlišti Hegerova v Poličce, 65m2. Volný září/říjen 2008. Tel.:
728 301 472 (mezi 18 - 20 hod).
•
Pronajmu nebytové prostory v centru města
vhodné i pro kanceláře. Tel.: 724 958 295
•
Prosím občany, kteří vlastní Ročenku 2008,
aby si opravili: Domácí péče Pavlína Telecká
- mobil 733 117 737, popřípadě poznamenali e-mail:
pavlinatelecka@seznam.cz.
Děkuji Pavlina Telecká



•
Důchodce hledá ženu do 60 let pro dobrý
vztah a porozumění ve dvou. Tel.: 604 720 786

      
      
   
 

Přejeme příjemné léto v Poličce

•
Dřevozávod Pražan s.r.o. Polička hledá vrátného – strážného na zástup za nemoc, dovolenou
atd. Vhodné pro starobní nebo invalidní důchodce.
Výkon práce nepravidelný, v případě potřeby v noci,
v sobotu a neděli. Nástup od 1. 9. 2008, zácvik již
v průběhu srpna. Kontakt: p. Vraspírová, číslo tel.:
461 722 173 nebo 461 722 182

Jestřebí, okr. SU

Jaroměřice, okr. SY

Borová, okr. SY

Svitavy, okr. SY

Svitavy, okr. SY

Rodinný dům se zahradou, garáží
a zděnou kůlnou v Jestřebí
u Zábřeha. El. 230/400 V, veř.
vodovod a veř. kanalizace, ÚT na TP.
Pozemek: 561 m2.
1.160.000,- Kč

Řadový RD 2+1 s vlastní garáží
a zahrádkou. Veř. vodovod, veř.
kanalizace, el. 230/400V, způsob
vytápění - ústřední elektrické, plyn.
Pozemek: 234 m2.
1.449.000,- Kč

RD 3+1 v Borové u Poličky, vhodný
k přestavbě na komerční provozovnu.
Veř. vodovod, žumpa, el. 230/400 V,
lokál. vytápění.
Pozemek: 248 m2.
1.250.000,- Kč

Exkluzivní pozemek ke komerčnímu
využití (pro výstavbu prodejního
centra apod.) ve Svitavách při
frekvent. výpadovce na Brno.
Pozemek: 1517 m2.
2.275.500,- Kč

Pronájem objektu k podnikání
v centru Svitav. Příp.: el. 230V,
kanalizace, veř. vodovod, ÚT, tel.,
sociální zaříz.
Pronajím. plocha: 2500 m2.
60.000,- Kč/měs.

Oldřiš, okr. SY

Trstěnice, okr. SY

Sháním pozemek k výstavbě domu. Lokalita: Sádek, Oldřiš, Korouhev. Tel.: 495 580 169 (volat večer nebo záznamník)
Koupím zachovalý dům nebo usedlost v Sebranicích popř. v Lubné. Tel.: 605 743 180
Koupím RD v Poličce, nejlépe na předměstí. Tel.: 736 541 132 (prosím jen SMS)
Sháníme na víkendy chalupu (starší domek) se zahrádkou – Poličsko, Jimramov. Tel.: 606 632 011
Koupíme družstevní byt nebo byt v OV v Poličce. Tel.: 607 839 928
Komerční prostory v Oldřiši
u Poličky. Součástí objektu
je chladírna, sklad, kanceláře,
restaurace, vl. parkování.
Pozemek: 720 m2.
2.250.000,- Kč

Chata se zahradou v Trstěnicích.
Zdroj vody- na hranici poz., el.
230/400V, lokál. vytáp. na TP, suché
WC. K chatě patří kůlna a udírna.
Poz.: 768 m2.
230.000,- Kč

725 524 115
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GE Money Bank
přestěhovala svou
pobočku v Poličce
GE Money Bank přestěhovala své obchodní
místo v Poličce. Klienti ho naleznou nově
v ulici Masarykova. Pobočka je vybavena
bankomatem.
V úterý 22. 7. 2008 bylo slavnostně otevřeno
nové obchodní místo GE Money Bank v Poličce.
Slavnosti se zúčastnila řada hostů z Poličky, včetně zástupců města, podnikatelské sféry a z vedení GE Money Bank.
Prostory pobočky GE Money Bank jsou moderně řešeny jako jeden společný prostor bez přepážek, ve kterém mají
pracovníci banky dostatek času, aby se věnovali klientům jednotlivě a beze spěchu s nimi vyřídili veškeré finanční
záležitosti. Klientská místa jsou uzpůsobena tak, aby umožnila maximální pohodlí klientům a zároveň umožnila
diskrétní jednání.
Barevně řešený prostor pobočky odpovídá modernímu stylu banky. Klade důraz na vytvoření příjemného prostředí
pro klienty a pro jejich děti, kde část je vybavena dětským koutkem. Samozřejmostí jako na všech pobočkách
GE Money Bank je přístup na internet pro klienty banky.
Slavnost zahájila manažerka poličské pobočky Miroslava Šindelářová. Informovala přítomné o významnosti
investice, která dosáhla ke 4 milionům korun do našeho města.
Tato investice odráží úspěšnost pobočky, která se těší velkému zájmu klientů. Manažerka pobočky dále předala
sponzorský dar ve výši 20 tisíc korun ředitelce Dětského domova v Poličce paní Kaprasové.
Od 14. 7. 2008 je tedy nově přestěhovaná pobočka GE Money Bank na Masarykově ulici č.p. 8 otevřena klientům
a tým bankéřů je připraven plnit veškeré požadavky svých klientů a doporučit jim zajímavé finanční produkty.
A co může zajímavého nabídnout klientům GEMB?
Zeptali jsme se vedoucí obchodního místa v Poličce Miroslavy Šindelářové. „GEMB má celou řadu moderních
bankovních služeb. Hlavní předností naší banky je tým bankéřů na pobočkách, který je schopen poskytovat kvalitní
finanční poradenství. Naši bankéři na základě potřeb klientů dokáží vypracovat individuální řešení, jak na
financování jejich potřeb formou úvěrů, doporučit vhodný účet na výplatu, tak i poradit jak vhodně uložit volné
finanční prostředky. Spokojenost našich klientů je pro nás důkazem, že to naši bankéři dovedou.“
A o jaké finanční služby je největší zájem?
„Klienti v Poličce a okolí dlouhodobě projevují největší zájem o úvěrové produkty – Expres půjčku, Konsolidaci půjček
a úvěrů na řešení bydlení - hypoteční úvěry. V poslední době klienti velmi oceňují přednosti konta Genius Active
– zejména výběry na bankomatech GEMB zdarma, zaúčtování příchozích a odchozích transakcí zdarma a novinku
odměnu za použití platební karty. GEMB je jediná banka na českém trhu, která odměňuje uživatele platebních karet
tím, že jim dává peníze – 0,5% z objemu všech plateb kartou v daném měsíci,“ uvedla vedoucí obchodního místa
GE Money Bank. Dodala: „Letošní rok je ve znamení Konsolidace půjček. Lidé dnes často hledají řešení, jak snížit své
měsíční výdaje a ušetřit. Díky Konsolidaci půjček tak klienti měsíčně ušetří zajímavé částky a navíc mohou získat
další peníze navíc. GEMB konsoliduje všechny typy spotřebitelských půjček od bank a splátkových společností, dále
refinancujeme úvěry čerpané prostřednictvím kreditních a splátkových karet nebo kontokorentů.“
A co nabízí banka klientům, kteří chtějí uložit své naspořené finance ?
„Banka opět nabízí celou řadu možností jak dobře zhodnotit své volné finanční prostředky. Např. na termínovaných
vkladech klienti získají úrok až do výše 4% p.a. Pro zájemce o pravidelné spoření má banka novinku – Účet
pravidelné spoření, který nabízí úrok 3,6% p.a. při měsíční úložce již od 300 Kč. Banka nezapomíná ani na děti. Od
května letošního roku má banka nové Dětské konto Genius – jeho součástí je kromě běžného účtu s nadstandardní
úrokovou sazbou 2,5%, také unikátní pojistný program pro děti zdarma - hrazený bankou. Vedení dětského konta je
zdarma a za každé založené konto banka daruje 50 korun Českému výboru pro UNICEF.“
Jaké služby mohou získat v bance podnikatelé?
„Banka má pro podnikatele v nabídce kompletní služby – od vedení účtů, zhodnocení volných depozit až po
možnost úvěrování podnikatelské činnosti. Nově banka umožňuje podnikatelům čerpat Expres Business úvěr nebo
kontokorent až do výše 1,5 milionu korun bez zajištění nemovitostí,“ dodala na závěr vedoucí pobočky.
Přestěhované obchodní místo se nachází v ulici Masarykova 8 (tel.: 461 723 583).
Otevřeno je každý všední den od 8:30 do 12 hodin a odpoledne pak od 13 hodin do 16:30. Na pobočce je
umístěn bankomat GE Money Bank přístupný 24 hodin denně.
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TENIS
UPOZORNĚNÍ: Nábor dětí roč. nar. 1999 – 2003
na celoroční výuku. Přihlášky do 31. 8..
Tenisová škola Jílek Zdeněk pořádá Týden s tenisem ve dnech 4. – 8. 8. pro ročníky 1996 – 2000.
Bližší informace na tel. čísle 608 725 973.
22. 6. senioři Polička – Pardubice 4 : 5, ml. žactvo
Polička – Dvůr Králové 1 : 8
29. 6. ml. žactvo Vysoké Mýto – Polička 7 : 2.
Tímto utkáním byla zakončena soutěž družstev
pro rok 2008. Naše družstva obsadila místa:

Minitenis - 2. místo ze 4 účastníků,
odehráno 9 zápasů - 5 výher/4 prohry
Babytenis - 3. místo ze 4,
3 zápasy - 1 remíza/2 prohry
Mladší žactvo – 7. místo z 8 , 7 zápasů - 1/6
Starší žactvo - 2. místo z 6, 5 zápasů 4/1
Dorost – 2. místo z 5 , 4 zápasy 3/1
Senioři – 8. místo z 8 , 7 zápasů 0/7
Družstva starších žáků a dorostu měla velkou
smůlu, protože jim chyběl vyhrát jeden set a patřila
by jim 1. příčka. Naopak mladší žáci a senioři velké
šance neměli, protože hráli nejvyšší soutěž, ale za
bojovnost a snažení jim patří uznání.
Na fotu jsou hráči, kteří vybojovali druhá místa,
minitenisté, starší a dorostenci (viz foto výše).
28. 6. turnaj v babytenisu Polička. Účast 18 dětí
a umístění našich: 7. místo Luboš Bárta, 8. místo
Adam Jelínek a 9. místo Zdenda Jílek.
Starší žáci ve Žďáru nad Sázavou - ve dvouhře
zaznamenal jednu výhru Martin Cecha a společně se
Štěpánem Švandou obsadili 3. místo ve čtyřhře.
V tento den se také uskutečnila oslava našich tří
členů, kteří v letošním roce oslavili 50 let od svého narození. Jsou to Jana Střílková, Milan Veselý a Ivo Teplý.
Všichni přítomní jim popřáli mnoho úspěchů a hodně
zdraví do druhé poloviny jejich života.

4. 7. mladší žactvo v Litomyšli. Dominik Mikulčák
jednou vyhrál ve dvouhře a ve čtyřhře byl na 3. místě.
Filip Slaný 1 výhra ve dvouhře a Lucka Jílková skončila ve dvouhře na 3. místě a na 2. místě ve čtyřhře.
V sobotu 12. 7. se v Poličce sešli mediumáci na
čtyřhrách. Dvanáct dvojic bylo rozlosováno do tří
skupin a statečně se bilo o postup mezi nejlepších
osm. Na čtyři dvojice, kterým se postoupit nepovedlo, zbyla tabulka útěchy, kde se nejvíce dařilo domácím Radku Chadimovi a Lukáši Kadidlovi. V hlavním
pavouku jasně dominovala dvojice z Vysokého Mýta

Hrdina - Syrový, která poznala odpor soupeřů až ve
finále od dvojice Kubát - Souček, ale po výsledku
9 : 7 si po zásluze odváží z Poličky 1. místo.
Konečné pořadí:
1.
Hrdina Michal – Syrový Radim
2.
Kubát Martin – Souček Pavel
3.
Vltavský Vláďa – Svoboda Pavel
4.
Teplý Ivo – Sedláček Milan
5. – 8. Boháč Luboš – Hegr Petr
Scheib Láďa – Hrubý Zdeněk
9.
Chadima Radek – Kadidlo Lukáš
10.
Vápeník Erik – Kadidlo Michal
11.
Hrdlička Radek – Cik Jarmil
12.
Bulva Leoš – Svoboda Franta
15. 7. dorost v Brně. Honza Křivý získal dvě výhry
ve čtyřhře.

Dne 19. 7. se na pískovém hřišti místního
koupaliště uskutečnil VIII. ročník plážového volejbalového turnaje dvojic Poličský bagr. Souteže se
zúčastnilo celkem šest družstev. Mezi vykonnostně
vyrovnanými družstvy se podařilo vyhrát družstvu
Papírový Ufon (Martin Škorpík, Miloš Vraspír).
Druzí skončili Dědci (Luboš Obr, Michal Krejčí),
na třetím ProNy (Jan Procházka, Jiří Nykl).
Děkujeme sponzorům, bez kterých by se turnaj neobešel, jmenovitě MIRO Borová, Bartosh
s.r.o. - reklama, Masokombinát Polička, Kovoslužba Bulva a Tiskárna Polička. Náš dík patří
také městu Polička, které nás podpořilo finančním
příspěvkem.
Za ASPV - volejbal
J. K. Dvořák,
policskybagr.nastrankach.cz

Šťastný vítězný pár
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KOMETA POLIČKA - ŽÁKOVSKÉ HOKEJBALOVÉ SOUTĚŽE - SEZÓNA 2007/08
V letošní sezóně jsme poprvé měli zastoupení ve všech žákovských kategoriích, tj. starší
a mladší žáci, přípravka a mini přípravka. Prioritou pro náš tým byli rozhodně mladší žáci. Ti
se po skvělé celé sezóně, kdy ve 28 zápasech jen
jednou poznali hořkost porážky a pouze dvakrát
remizovali, umístili jako první v krajské soutěži
a postoupili do play-off o titul mistra ČR.
Ve starších žácích jsme měli zastoupení ve
svitavském týmu, kde bylo na hostování dvanáct
hráčů Poličky a ti také východní region vyhráli
a také postoupili do play off MČR.
Přípravky a mini přípravky hrají o mistra ČR
turnajovým systémem.

V nedělním semifinále nás čekal obhájce
mistrovského titulu HBC Vsetín. V něm jsme ve
vyrovnaném utkání udělali jedinou chybu, která
nás stála postup do finále! Zápas jsme prohráli
0:1, i když jsme soupeře ve střelách na branku
přestříleli! A tak na nás s velikým zklamáním
v srdcích čekal soupeř z Vlašimi. Zápas o třetí
místo jsme opět rozdílem třídy vyhráli 6:1! Získat
bronzové medaile na mistrovství republiky je samozřejmě veliký úspěch, avšak skóre 29:2 v pěti

Bohužel proti suverénní Vlašimi sestavené z žáků
hokejové školy jsme neměli nejmenší šanci, a tak
jsme prohráli 4:1.
Do posledního utkání celého turnaje jsme
vstupovali s tím, že jestli chceme stříbrné medaile, musíme být lepší než soupeř. Tomu odpovídal
i začátek utkání, kdy jsme po půlce vedli 4:0.
V druhé polovině utkání jsme sice dvě branky
obdrželi, ale závěr jsme zvládli a po právu nám
stříbrné medaile náleží!

Zadní řada - trenér Pavel Dvořák, Patrik
Tichý, Jiří Jílek, „C“Ondřej Tobiáš, Michal
Kyncl, vedoucí mužstva Jiří Tobiáš,
Přední řada - Kamil Krejčí, Miroslav Kukla,
Filip Krejčí, Jan Klodner, Ondřej Nunvář
Ležící - Bára Kynclová,
brankář Vojtěch Nečas

Přípravky (rok narození 97 a mladší)
– 3. místo na MČR.
Pro přípravky se turnaj uskutečnil poslední
květnový víkend v Prachovicích a Heřmanově
Městci a jednalo se o druhý ročník mistrovství
České republiky přípravek v hokejbale. Zůčastnilo se ho 14 mužstev z celé České republiky.
Kometa Polička obhajovala bronzové medaile
z prvního ročníku. V základní skupině v pátek
jsme sehráli dva zápasy, jeden s nám známým
soupeřem - Hradcem Králové - a druhý zápas
jsme se utkali s týmem Pento Most. Výsledky 7:0
a 5:0 svědčily o tom, že jsme mohli pomýšlet na
nejvyšší posty. To potvrdilo i sobotní čtvrtfinálové utkání s Tatranem Třemošná, které skončilo
11:0!

Zadní řada zleva – trenér Pavel Dvořák,
Bečvář R., Švanda M., Vodvárka P., Anýž L.,
vedení mužstva Jiří Tobiáš a Milan Šřámek,
Stojící hráči – Teplica F., Dvořák M.,
Jedlička A., Nespěšný O., Hejtmánek L.,
Hejtmánek D.,
Klečící – Klepárník D., Kolena J., Vašátko R.,
Kašpar M., Tobiáš O.,
ležící – Tichý J., Vašátko D.,
Na fotografii chybí – Nečas V., Doležal T.,
Češka J., Lidmila M., Šejnoha P., Jedlička J.
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Zadní řada, zleva - Asistent „Milhaus“ Milan Šrámek, Jiří Jílek, Petr Vodvárka, „C“ David Hejtmánek,
Dominik Mikulčák, Jakub Češka, Jan Mička, ved. m. Jiří Tobiáš, trenér Pavel Dvořák
Prostřední řada - Štěpán Švanda, Michal Lidmila, Barbora Patočková, František Vostřel, Lukáš
Hejtmánek, Matěj Štefka, Matouš Patočka;
Přední řada - Denis Hnát, Jaroslav Martinů, Dušan Stelzl, Martin Dvořák I., Martin Dvořák II.,
Michal Kašpar, Vojtěch Nečas, Ondřej Tobiáš;
Ležící brankáři - Martin Lidmila a Patrik Kuda
utkáních potvrzuje, že jsme mohli pomýšlet na
mety nejvyšší. Bohužel nám k tomu chybělo
trošku sportovního štěstí, neboť dvě nastřelená
břevna a dvě nastřelené tyče soupeřovy branky
v zápase se Vsetínem, nás stály zlato. Nejlepší
hráčkou celého turnaje byla vyhlášena Barbora
Patočková.
Sestava:
Lidmila Martin, Kuda Patrik, Vostřel František,
Hejtmánek Lukáš, Dvořák Martin, Stelzl Dušan,
Mička Jan, Vodvárka Petr, Dvořák Martin, Lidmila
Michal, Hejtmánek David, Češka Jakub, Štefka
Matěj, Martinů Jaroslav, Mikulčák Dominik,
Švanda Štěpán, Hnát Denis, Patočka Matouš, Patočková Barbora, Kašpar Michal, Jílek Jiří, Tobiáš
Ondřej, Nečas Vojtěch.

Minipřípravky (rok narození 99 a mladší) – 2. místo na MČR
Pro mini přípravky se turnaj uskutečnil první
červnový víkend v Českých Budějovicích. Bylo to
první mistrovství České republiky mini přípravek
pro ročníky nar. 99 a mladší. Protože to byl premiérový ročník této kategorie, zúčastnily se ho
pouze tři týmy: Kometa Polička, HBC Vlašim, Pedagog České Budějovice. Turnaj proběhl během
jednoho dne, všechny týmy se utkaly dvakrát
každý s každým. Turnaj byl velice náročný, protože odehrát čtyři zápasy v jednom dni je těžké
i pro starší kategorie. V polovině turnaje, kdy
jsme měli na kontě jednu prohru (Vlašim - Kometa 2:1) a jednu remízu (Pedagog - Kometa 1:1), to
s našimi ambicemi na dobré umístění nevypadalo dobře, museli jsme minimálně jednou vyhrát.

Myslím si, že to byl velice zdařilý vstup do
této kategorie a poličský hokejbal se opět hodně
zviditelnil v republikovém měřítku. Ke stříbrným
medailím je třeba dodat, že cenu pro nejlepší
hráčku si domů odvezla poličská Bára Kynclová,
cenu pro nejlepšího útočníka převzal také poličský Jiří Jílek a cenu fair play jsme odvezli také
do Poličky!
Sestava:
Nečas Vojtěch, Tobiáš Ondřej, Jílek Jiří, Kyncl
Michal, Kynclová Bára, Krejčí Kamil, Krejčí Filip,
Nuvář Ondřej, Vostřel Fanda, Kukla Míra, Tichý
Patrik
Jen pár slovy musím také připomenout úspěch
mladších (Kometa Polička) a starších žáků (Svitavským 1. HBC). Mladší skončili na celkovém
4. místě a starší na celkovém 5. místě Mistrovství
ČR. V letošní sezóně jsme spolupracovali se svitavskými hráči a funkcionáři a myslím, že to byla
spolupráce úspěšná, protože 2., 3., 4., a 5. je prozatím jedno z našich nejlepších umístění v žákovských hokejbalových soutěžích v historii klubu!
Velké poděkování patří našim sponzorům
a také Středisku volného času Mozaika za podporu poličského hokejbalu!
Naši sponzoři:
Hlavní sponzor-Medesa, s.r.o. a Prima s.r.o.,
další: Coma-computers s.r.o., Flídr s.r.o., Zlatovánek s.r.o., Svitava s.r.o., Lékárna U Slunce, Jiří
Tobiáš – ČMSS a.s., Milan Šrámek.
Pavel Dvořák - trenér

ŠOKUJÍCÍ NÁHLÝ START V KANADĚ
Od mistrovství světa 2007 v Madridu jsem se
svědomitě připravoval na mistrovství republiky
v Třinci, s cílem reprezentovat ČR na MS v Torontu. Cvičím 31let (začal jsem ve 13 letech) a od
Madridu jsem jak tréninkovou snahu, tak kvalitní
výživu, ale i mentální nasazení směroval k úspěchu na americkém kontinentu.

přítomní diváci dělali různé úsudky. Podotýkám,
že cvičím od roku 1977, mojí první soutěží byl
přebor okresu Svitavy v r. 1983 a už tehdy jsem
byl natřený alespoň amatérsky zhotovenou barvou. Ani ve snu by mě nenapadlo, že budu v roce
2008 soutěžit na Mistrovství světa v Americe bez
barvy!!!

Jiří Štěpánek s fitness modelkou USA Tanyou Platt (3. místo)
Dieta byla tradičně přísná, trénink dvoufázový 12 x týdně 2,5 hod. v posilovně, doplněno
cyklistikou na horském kole a atletikou v podobě pravidelného ranního 45 minutového běhu do
kopce bez přestávky.
Do Třince jsem přijel ještě méně vyrýsovaný,
ale i tak jsem získal titul Mistra ČR. Ta skutečná
kvalitní forma byla načasována až na MS v Kanadě. Můj den byl plánovaný na neděli 15. června,
přesněji řečeno, takto jsem byl informován od
funkcionářů českého svazu naturální kulturistiky.
12. 6. jsme letěli francouzskou společností Air
France nejdříve Airbusem 319 z Prahy do Paříže
a potom obřím Boingem 747 z Paříže do Toronta. V pátek 13. 6. jsme absolvovali prezentaci
na Mistrovství světa, kde soutěžilo celkově 415
závodníků a závodnic, převážně z anglo-amerických a evropských zemí. Naše česká výprava byla
pětičlenná, ve složení 4 muži a 1 žena.
V sobotu 14. 6. jsme šli v pohodě sledovat
soutěž, ve které startoval náš Marek Vomáčka
z Prahy, zbývající 4 měli plánovaný start na neděli. V odpoledních hodinách nás čekalo skutečné
překvapení!!! Ve chvíli, kdy jsem v hledišti konzumoval další porci přísně časované diety, přiběhl šokovaný reprezentační kolega a vyděšeně
křičel: „Jirko, rychle se svlékej, jdeme soutěžit!!!“
Kolega Vašek Štorek z Jablonce n. Nisou je znám
tím, že umí udělat legraci a tak jsem jeho „humor“ nebral vážně - byli jsme přeci asi 6x ujištěni,
že soutěžíme v neděli! Když jsem ale pochopil,
že si Vašek legraci nedělá, v tu chvíli by se ve
mně krve nedořezal! Běžně potřebuji půl hodiny
na natření barvou a téměř hodinu na rozcvičení.
Dostali jsme ale 2 minuty! Stihl jsem pouze rychlé
svléknutí, pár kliků a asi 50 sprostých slov! Stáli
jsme najednou na pódiu jako „nazí“, bez rozcvičení, které je tolik důležité a bez barvy, která je
přímo nutná vzhledem k intenzivnímu světlu na
pódiu. Dva chlapi ze střední, pro řadu Američanů
pořád ještě spíše z východní, Evropy, o kterých si

V sobotu jsme se mohli klidně procházet po
Torontu nebo ležet na pokoji v hotelu a soutěž by
proběhla bez naší účasti. To, že jsme šli podpořit
Marka Vomáčku, který skončil na velmi pěkném
4. místě, byla kolegiální záležitost.
Po soutěži jsem sklidil od místních diváků
velké pochvaly za formu, doplněné ovšem řadou
otazníků, co měla znamenat ta absence barvy?
Přítomní mi řekli, že právě tato skutečnost mně
vzala titul přinejmenším vicemistra, ale spíše mistra světa!!! Zažil jsem chvíle totálního zklamání
a bezmoci, promítlo se mi hlavou 31 let poctivého tréninku a lásky k tomuto sportu. Nejhorší je,
že tato příležitost se nemusí už nikdy opakovat,
příště mohu uvidět hned v rozcvičovně tři, čtyři
nebo pět chlapů, kteří budou zcela objektivně
lepší než já.
Skončil jsem sice třetí a to je na mistrovství
světa krásné, stejně jako v r. 2006 v italském
Bolzanu, ale soutěž byla příliš rychlá a já věděl,
že mám skvělou formu, která dala obrovskou dřinu a chtěl jsem ještě znovu závodit. Po chvílích
beznaděje jsem dostal odvážný nápad. Dojednali
jsme můj start v nedělním závodě 15. 6. v hlavní
absolutní kategorii mužů bez rozdílu vah! Neměl
jsem co ztratit a šel jsem do toho naplno! Byl
jsem jeden z nejlehčích, ale věděl jsem, že své
soupeře mohu dostat kvalitou - hustotou, plasticitou svalů a značnou vyrýsovaností. Někteří byli
těžší i o 10 až 30kg!
Podařilo se! Dostal jsem se do prestižního
finále, kde jsem skončil na 5. místě a tím jsem
získal právo si v této pětici večer v divadle zapózovat pro kanadskou televizi. Porazil jsem například i 115kg těžkého vicemistra Kalifornie černé
pleti!Přede mnou byl pouze na 1. místě mistr
Austrálie, 2. skončil anglický mistr světa, 3. další
Australan a 4. příčku obsadil mistr USA černé
pleti se skvělými genetickými předpoklady. Byla
to velká satisfakce za sobotní infarktové stavy. Ve
44 letech jsem porazil celou řadu daleko mladších
a těžších chlapů a to mě velmi hřeje. Byl to můj

největší a nejhodnotnější závod celé mojí dosavadní sportovní kariéry!
V neděli měla naše výprava ještě velký úspěch
v podobě zlaté medaile juniorského mistra světa
Jana Páleníčka z Olomouce a stejného úspěchu
Lenky Bořutové z Červené z Přerova v kategorii
fitness klasik. Lenka předvedla jednoznačně nejlepší a nejnáročnější akrobatickou volnou sestavu
a hlavně díky ní zvítězila.
Odměnou za dřinu v přípravě i na šampionátu v Kanadě byl pro reprezentanty pondělní výlet
na hranice Kanady a USA k Niagarským vodopádům. Závodníci také využili možnost výjezdu
rychlovýtahem na nejvyšší budovu Ameriky CN
Tower, na rozhlednu do výšky 450 m, přičemž
celková výška této stavby je 554 m.
S výjimkou náhlého sobotního startu hodnotím výjezd české reprezentace za „velkou louži“
jako velmi zdařilý, především díky historicky
nejlepším výsledkům našeho reprezentačního
týmu v podobě 2 zlatých a 1 bronzové medaile,
doplněno jedním 4. a dvěma 5. místy.
Tato akce byla mimo jiné i finančně nákladná,
z tohoto důvodu velmi děkuji všem těmto sponzorům, kteří mi ochotně pomohli:
Rostislav Koumar - Tiskárna Polička, Město
Polička, RNDr. Růžena Tomanová - Nová lékárna a lékárna v nemocnici, Stanislav Roušar
a Jindřich Hausman - Plastic parts & technology
s.r.o- Linhartice u Moravské Třebové, Robert Quitta- Club bowling Polička s.r.o., Ing. Milena Hořáková- Fluidtechnik Bohemia s.r.o.- Brno, Zlata
Andrlová a Václav Kořínek- autobusová doprava
Zlatovánek, Ing. Švecová Lenka- restaurant Herešova krčma, Marcel Hlouš - Ravensburger Karton
s.r.o. Polička, Leoš Borůvka - doplňky výživy Vitalmax, PhDr. Mgr. Zuzana Smutná DiS., Ing. Luděk
Klimeš – Oblastní průmyslový podnik Polička, Jiří
Doležal, Ing, Petr Hrubý - Cyklo Hrubý, Ing. Renata Křivá - Zelené potraviny - Green Ways s.r.o
- Jedlová, Antonín Dvořák - restaurace na Parkánech, Ing. Petr Štěpánek - Coma s.r.o.- Polička.
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LETNÍ ŠKOLA KARATE
Od 29. 6. do 5. 7. 2008 se v Letovicích konal
jako každoročně mezinárodní seminář moderního
sportovního karate (MSKA) - Letní škola. Účastnili
se ho karatisté nejen z ČR ale také ze Slovinska,
Německa a Itálie. Z oddílu MSK Polička si přijelo
zacvičit 12 členů. Seminář vedl prof. Dr. Rudolf
Jakhel, zakladatel MSKA. Cvičilo se ve 3 tréninkových jednotkách po dvou hodinách a ve středu
a v sobotu byl testovní turnaj. Ve středu bojovaly
a cvičily formu nižší pasy (bílé, žluté a oranžové)
a v sobotu vyšší (zelené, modré, hnědé) a černé
pasy.

Poličský oddíl na turnaji vybojoval několik
cenných míst:
Nikola Tobiášová
2. místo boje ženy absolutní
Štěpán Příhoda
3. místo boje muži absolutní
4. místo forma set
Jaroslav Roušar
3. místo boje muži hnědí 2. kyu
Michaela Andrlová
3. místo boje ženy modré
Pavel Marko
1. místo boje muži zelení 5. kyu
Radovan Andrle

KAMENECKÉ PODÁNÍ
Dne 12. 7. se na antukových kurtech v areálu
Pod Lipou v Kamenci u Poličky uskutečnil IX. ročník amatérského volejbalového turnaje Kamenecké
podání, kterého se zúčastnilo šest družstev.

FOTBAL - ZÁVĚREČNÉ TABULKY 2007-2008
MUŽI „A“ – KRAJSKÝ PŘEBOR PARDUBICKA

MLADŠÍ DOROST – KRAJSKÝ PŘEBOR PARDUBICKA

1. Živanice

30 23 4 3

97:27 73 (28)

1. AFK Chrudim B

26 21 1 4

83:20 64 (25)

2. Hlinsko

30 15 7 8

53:32 52 (7)

2. Tesla Pardubice

26 21 1 4

76:20 64 (25)

53:37 51 (6)

3. Svitavy

30 15 6 9

4. M. Třebová

30 15 4 11 55:39 49

3. Svitavy

26 17 3 6

73:25 54 (15)

4. Ústí n. O.

26 15 4 7

70:35 49 (10)

5. Ústí n. O.

30 12 11 7

6. Letohrad B

30 14 5 11 60:46 47 (2)

5. M. Třebová

26 15 3 8

70:42 48 (9)

6. Litomyšl

26 14 5 7

58:24 47 (8)

7. AS Pardubice

30 12 10 8

7. Hlinsko

26 11 4 11 40:37 37 (-2)

8. Lanškroun
9. V. Mýto

30 12 8 10 42:42 44 (-1)

8. SK MSK POLIČKA

26 10 5 11 41:42 35 (-4)

30 9 10 11 42:37 37 (-8)

9. Lanškroun

26 10 4 12 50:55 34 (-5)

10. Č. Třebová

30 10 7 13 39:49 37 (-8)

10. Choceň

26 8 6 12 37:48 30 (-9)

11. Tesla Pardubice B

30 9 9 12 50:52 36 (-9)

11. Pardubičky

26 9 2 15 35:66 29 (-10)

(4)

60:30 47 (2)

53:42 46

(1)

12. SK MSK POLIČKA „A“ 30 10 6 14 43:57 36 (-9)

12. V. Mýto

26 5 4 17 37:64 19 (-20)

13. Skuteč

30 10 5 15 33:60 35 (-10)

13. Třemošnice

26 3 3 20 24:88 12 (-27)

14. Březová n. S.

26 0 1 25 6:134

14. Dobříkov

30 7 10 13 44:61 31 (-14)

15. Stolany

30 6 7 17 35:62 25 (-20)

16. Prachovice

30 6 1 23 31:117 19 (-26)

MUŽI „B“ – I. B třída skupina B

STARŠÍ ŽÁCI – KRAJSKÝ PŘEBOR PARDUBICKA

1. Rychnov n. M.

26 15 2 9

51:48 47 (8)

1. AS Pardubice B

26 24 2 0

2. Ústí n. O. B

26 13 5 8

52:34 44 (5)

2. Letohrad

26 23 2 1 116:11 71 (32)
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97:14

74 (35)

3. Svitavy B

26 11 8 7

46:39 41 (2)

3. Přelouč

26 13 2 11 45:50 41 (2)

4. Pomezí

26 10 10 6

39:31 40

(1)

4. SK MSK POLIČKA

26 12 4 10 48:42 40

5. Libchavy

26 11 7 8

53:54 40

(1)

5. M. Třebová

26 12 3 11 50:47 39 (0)

6. AFK Chrudim B

26 12 3 11 46:51 39 (0)

6. SK MSK POLIČKA „B“ 26 10 7 9

44:46

37 (-2)

(1)

7. M. Třebová B

26 11 3 12 57:58 36 (-3)

7. Choceň

26 9 9 8

8. Sloupnice

26 10 5 11 51:47 35 (-4)

8. Hlinsko

26 9 6 11 42:46 33 (-6)

42:48 36 (-3)

9. Dolní Újezd B

26 10 5 11 35:35 35 (-4)

9. FK Pardubice 1899

26 9 4 13 34:42 31 (-8)

10. V. Mýto B

26 10 5 11 49:50 35 (-4)

10. Ústí n. O.

26 9 4 13 53:78 31 (-8)

11. Č. Třebová B

26 9 7 10 41:46

34 (-5)

11. Třemošnice

26 9 3 14 36:41 30 (-9)

12. Zámrsk

26 10 3 13 55:55 33 (-6)

12. SK Chrudim

26 7 4 15 31:60 25 (-14)

13. Sebranice

26 8 8 10 47:44

32 (-7)

13. Svitavy B

26 5 3 18 28:82 18 (-21)

14. Horní Újezd

26 5 3 18 24:57 18 (-21)

14. FC Junior

26 3 3 20 16:72

STARŠÍ DOROST – KRAJSKÝ PŘEBOR PARDUBICKA

První místo získal tým Adamov, druhé Březiny
následované ASPV Polička. Turnaj poznamenala
hned v prvních zápasech nepříjemná zranění
- výron kotníku Michala Luňáčka a natržené vazy
kolenního kloubu Michala Bulvy, kterému přejeme
úspěšnou rekonvalescenci po operaci a brzký návrat na poličské volejbalové výsluní.
Děkujeme sponzorům: MIRO Borová, Masokombinát Polička, Bartosh s.r.o. - reklama,
Kovoslužba Bulva a Tiskárna Polička.
Za ASPV - volejbal
J. K. Dvořák

1 (-38)

12 (-27)

MLADŠÍ ŽÁCI – KRAJSKY PŘEBOR PARDUBICKA

1. Hlinsko

26 20 5 1 106:27 65 (26)

1. Letohrad

26 23 2 1 106:12 71 (32)

2. Choceň

26 18 3 5

77:42

2. AS Pardubice B

26 21 1 4 104:19 64 (25)

3. Svitavy

26 17 5 4

76:32 56 (17)

3. SK MSK POLIČKA

26 17 6 3

4. AFK Chrudim B

26 17 2 7

61:34 53 (14)

4. AFK Chrudim B

26 16 2 8

95:28 50 (11)

5. Tesla Pardubice

26 14 6 6

65:31 48 (9)

5. Hlinsko

26 15 3 8

73:24 48 (9)

6. Litomyšl

26 14 5 7

60:25 47 (8)

6. Přelouč

26 14 6 6

45:28 48 (9)

7. M. Třebová

26 14 3 9

62:42 45 (6)

7. Ústí n. O.

26 11 5 10 50:42 38 (-1)

8. V. Mýto

26 12 4 10 55:47 40

8. FC Junior

26 11 2 13 29:53 35 (-4)

57 (18)

(1)

67:20

57 (18)

9. SK MSK POLIČKA

26 10 3 13 52:42 33 (-6)

9. Třemošnice

26 8 4 14 38:60 28 (-11)

10. Ústí n. O.

26 8 5 13 44:57 29 (-10)

10. Choceň

26 9 1 16 37:59 28 (-11)

11. Lanškroun

26 7 0 19 43:86 21 (-18)

11. Svitavy B

26 7 4 15 25:70 25 (-14)

12. Třemošnice

26 5 2 19 38:85 17 (-22)

12. M. Třebová

26 5 3 18 27:93 18 (-21)

13. Pardubičky

26 2 2 22 36:86

8 (-31)

13. FK Pardubice 1899

26 1 4 21

14. Březová n. S.

26 1 1 24 12:151

4 (-35)

14. SK Chrudim

26 1 3 22 12:112

8:96

7 (-32)
6 (-33)

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST SRPEN 2008

TEREZKA VYTLAČILOVÁ STŘÍBRNOU VÍCEBOJAŘKOU NA MČR
Ve dnech 18. – 20. června 2008 se uskutečnilo
ve Staré Boleslavi Mistrovství České republiky ve
vícebojích, kterého se v kategorii mladších žákyň
zúčastnila poličská atletka Terezka Vytlačilová. Atletika je od dob antiky královnou sportu a víceboj je
králem atletiky, to nakonec dokazují výsledky ankety
o nejlepšího sportovce roku, neboť když se daří Romanu Šebrlemu, tak ani Jaromír Jágr či Petr Čech jeho
pozici neohrozí.

závodník Baurada Larbi o 3 body přišel o účast na
OH v Pekingu atd.
V kontrastu s těmito skutečnostmi bylo vystoupení
zástupkyně poličské atletiky, která se zcela oprávněně
může „pochlubit“ nejhoršími podmínkami pro svoji
činnost v rámci celé České republiky. Bez překážek,
bez vrhačských sektorů dělat víceboj je považováno
mezi odborníky za nemožné. V kategorii mladších
žáků či mladších žákyní jde tento nedostatek kompenzovat zvýšeným tréninkovým úsilím sportovce,
později to již možné není. Uvedené skutečnosti mají
jen podtrhnout mimořádný sportovní výkon Terezky
Vytlačilové, která za daných podmínek dosáhla až na
stříbrnou medaili v pětiboji mladších žákyň. Soutěž
čítá 60 m překážek, hod kriketovým míčkem, 60 m,
skok daleký a 800 m. Terezka odjela s ambicí bojovat
mezi 17 nominovanými závodnicemi z celé republiky
o místo v první šestici, ale její velké sportovní srdce
dokázalo překonat nejen obrovskou nervozitu, která
v den vlastního závodu nedovolila přijímat potravu,
ale s výjimkou suverénky soutěže Denisy Chládkové
z Tábora, i všechny soupeřky.
Přes tři osobní rekordy a velmi dobrý kriket byla
před poslední disciplínou během na 800 m na šestém
Toto MR bylo již předem označeno, jako rozlučko- místě se značným odstupem od medailových pozic.
vé s Tomášem Dvořákem, který se rozhodl definitivně
Prvních tři místa se zdála být již neotřesitelná. Terezce
na tomto šampionátu ukončit svoji závodní veleúspěš- nevěnoval pozornost ani znalý komentátor soutěže,
nou kariéru. Jeho přáním byl zisk titulu mistra repub- neboť přes skvělé osobní výkony se v průběhu souliky, který v jeho bohaté sbírce trofejí chyběl. Jeho
těže pohybovala mezi 5. až 9. místem, byť jí patřilo
snahu ukončilo v neděli ráno na trati 110 m překážek
2. místo v kriketu a 3. místo ve skoku dalekém. Ona
svalové zranění. Nebyla to jediná smůla MR, obhájce
se ovšem rozhodla, že přivede svého trenéra až na
titulu z nedaleké Litomyšle sympatický Pavel Baar ani
pokraj infarktu, neboť mezičasy ukazovaly, že by
jedním ze tří pokusů v hodu oštěpem netrefil výseč
to mohlo znamenat bronz, ale technická chyba při
a bez bodu ztratil šanci na lepší umístění, alžírský
vbíhání do posledního okruhu, kdy po vzoru Lenky
Schauerové obíhala soupeřku v zatáčce po vnější straně ve druhé dráze, znamenající sekundovou ztrátu, se
začal hroutit matematický model a tím i naděje na

„placku“. Ovšem posledních 200 m pozorně sledoval

celý stadión, jak se bojuje o mety nejvyšší. Celé manko se nepodařilo odstranit, proto jen počítač mohl dát

odpověď, jaké bude konečné pořadí. Po obrovském

napětí přišel neuvěřitelný verdikt: 1. místo Denisa

Chládková - TJ Sokol Tábor 3013 bodů, 2. místo Te♦ bez velkého papírování
rezka Vytlačilová - Atletika Polička 2765 b, 3. místo
Šárka Hlaváčková - TJ Spartak Vlašim 2762 b, 4. místo
♦ bez ruitele
Míša Broumová - SK Nové Město nad Metují 2759 b…,
♦ s jasnými pravidly
to nepotřebuje komentáře.
Výkony Terezky: 60 m př. 10,85/561 bodů; kriket
♦ již od 3.000 K
44,69 m/413; 60 m 8,89/595; skok daleký 485 cm/519
♦ rychle a na cokoliv
a 800 m 2:31,27/677.
Za pomoc na přípravě patří poděkování předeVolejte 724 042 063, 606 721 074
vším Petru Mohelníkovi, Milanu Le Vienovi a Šárce
Kučerové.
a dozvíte se více!
- JarKa -
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25. po
26. út
27. st
28. čt
29. pá
30. so
31. ne

6.00 - 7.30 h.,
18.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
18.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
18.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
18.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
18.00 - 20.00 h.
zavřeno
zavřeno

12.00 - 14.00 h.,
12.00 - 14.00 h.,
12.00 - 14.00 h.,
12.00 - 14.00 h.,
12.00 - 14.00 h.,

Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem
PROVOZ SAUNY: UZAVŘEN
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: srpen 2008
otevřeno 4. 8. – 8. 8.
PO - PÁ: 14.00-20.00 hod.
ÚT, ČT: 10.00-12.00 hod.
SO: ZAVŘENO
otevřeno 18. 8. – 29. 8.
PO - PÁ: 14.00-20.00 hod.
ÚT, ČT: 10.00-12.00 hod.
SO: ZAVŘENO
Poznámka: VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE
HRADÍ U INSTRUKTORA
ZIMNÍ STADION uzavřen
KOUPALIŠTĚ
Provoz koupaliště je od 1. 8. do 31. 8. 2008.
Provozní doba koupaliště je od 10 do 19 hod.
V době nepříznivého počasí bude provozní
doba aktuálně zveřejněna ve vývěsní tabuli na koupališti. V provozu bude kiosek, plážové hřiště, venkovní pingpongový stůl, brouzdaliště s ohřívanou
vodou, skluzavka pro děti, mládež a dospělé.

ÚSPĚCH MLADŠÍCH ŽÁKŮ NA
MEZINÁRODNÍM TURNAJI
Na závěr velmi úspěšné sezóny, kdy mladší žáci
skončili v přeboru Pardubického kraje na pěkném
třetím místě, byli pozvání na velmi dobře obsazený
mezinárodní turnaj do Šumperka. Dvoudenního
turnaje se zúčastnila mužstva z České republiky,
Polska a Slovenska. Turnaj probíhal pod záštitou
starosty města Šumperk. Celkem se turnaje zúčastnilo 8 mužstev. Hrálo se systémem každý s každým.
Naši mladší žáci dosáhli těchto výsledků:
Polička – FC Soběšice
3:2
(Nespěšný 2, Staněk)
Polička - FK Šumperk
1 : 0 (Staněk)
Polička – Sokol Nový Malin 0 : 1
Polička – Olympia Bruntál 3 : 0
(Hegr, Opina, Švec)
Polička – HFK Prievidza
0:4
Polička – Sokol Štíty
3 : 0 kontumačně
Polička – NSZS Nysa
3:0
(Nespěšný, Hegr, Opina)
Celkovým vítězem mezinárodního turnaje se
stalo nejlepší mužstvo turnaje HFK Prievidza ze
Slovenska. Na druhém místě se umístili a stříbrné
medaile získali naši mladší žáci. Zlatým hřebem
vyhlašování výsledků byla cena pro nejlepšího
brankáře turnaje, kterou obdržel náš brankář PETR
JANDA. Za svoje výkony dostal horské kolo. Bylo
to ocenění výkonů celého kolektivu. Je to po úspěchu v celé sezóně velmi pěkné ukončení sezóny
2007/2008.
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