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Noviny občanů města Poličky a okolí

PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY
NAVŠTÍVÍ MĚSTO POLIČKU
Prezident České republiky Václav Klaus
navštíví ve středu 9. září 2009 naše město. Pan
prezident si vybral město Poličku jako poslední
místo a tečku své třídenní návštěvy Pardubického kraje. V doprovodu Pardubického hejtmana
Radko Martínka a zástupců města Poličky stráví
pan prezident tento den prohlídkou Měšťanského pivovaru v Poličce a firmy THT.
N. Š.
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ZAMYŠLENÍ NAD PŘÍČINAMI SOUČASNÉ KRIZE
Vážení a milí spoluobčané,
každodenně jsem svědkem a účastníkem mnohdy i vášnivých diskuzí nad příčinami dnešní hospodářské krize. Bývám znovu a znovu překvapen, jak
široká shoda ve Vašich názorech zaznívá a přesto se
zdá, že současné vlády tzv. západního světa si neví
rady a neví, jak z této vzniklé situace ven a hlavně,
co poté bude následovat.
Osobně zastávám názor, jako mnozí z Vás, že nemůže být jedinou cestou obrovské – naivní zadlužování, čehož jsme svědky na úrovni vlád včetně České
republiky, které bude neúnosným způsobem zatěžovat příští generace, generace našich dětí a vnuků.
Myslím, že je nejvyšší čas se ptát, jak je možné,
že naši rodiče a prarodiče dovedli v těžkých poválečných dobách vyjít s tím, co sami vyprodukovali
bez lehkovážného zadlužování, kterého jsme svědky
nyní, a které překonalo a dále překonává všechny
rozumné meze, a které, kromě obrovského státního
zadlužení, mnohdy deformuje životní postoje části
mladé generace, neboť díky reklamnímu vábení
k přijetí mnohdy lehkovážných půjček s nemravnou
výší úroků, se mnohdy chytí do dluhové pasti.
Jak je možné, že tzv. chudý východní svět v čele
s Čínou dnes obrovským způsobem financuje falešnou a mnohdy až nemravnou spotřebu „západu“
a především Ameriky. Jak je možné, že tyto, do
nedávné doby „chudé státy“, dokáží vyjít s tím, co
vyprodukují a ještě dokáží masivně nakupovat dluhopisy západních států?
Velice oceňuji, že téměř všichni jste znepokojeni závratným tempem zadlužování. Jen v České
republice jsme dokázali od konce devadesátých let,
kdy bylo zadlužení na úrovni 150 miliard Kč, zvýšit
zadlužení státu na úroveň 1 biliónu Kč. Jen z této
částky zaplatí náš letošní český rozpočet částku ve
výši 64 miliard Kč na úrocích. Není těžké spočítat,
že s očekávanými deficity státních rozpočtů v nejbližších letech na úrovni 200 miliard Kč ročně, bude
naše státní zadlužení do 5ti let na úrovni 2 biliónů
Kč. Jenom cena za úroky v této době bude činit cca
150 miliard Kč. Je jisté, že celkové zadlužení státu
nebude snižováno a stále poroste.
Dlouhodobě zastávám názor, že tomu již nadále
nemůžeme nečinně přihlížet, a že musíme razantně
po našich politických špičkách - elitách - vyžadovat
zásadní řešení. Musíme skoncovat se žabomyšími
válkami, s falešným politikařením, které nikam, kromě dalších dluhů, nevedou. Musíme jako voliči skoncovat s politikou, kde se sliby realizují z vypůjčených
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peněz a kde našim zákonodárcům nezáleží na stavu
státní pokladny, kde se mnozí snaží jenom na státu
parazitovat, a to ve všech možných podobách, jak
jsme tomu bohužel často svědky.
Nezbývá, než se poohlédnout a dát důvěru lidem,
kteří se nebudou bát říkat holou pravdu a zároveň se
obrátí přímo na občany se vší naléhavostí o pomoc
a zároveň s výzvou o dočasně úspornější způsob života a sami tito političtí vůdcové musí jít příkladem
a začít šetřit od sebe. Nepochybuji, že tato základní
pravda provázela životy našich rodičů. Vím, že tzv.
moderní ekonomové budou nesouhlasit a tvrdit, že
je nutné provádět opatření typu šrotovného apod.
Přesto bych velmi doporučil vrátit se k obyčejnému
lidskému úsudku, tj. selskému rozumu – žít životem,
na který mám a neprojídat budoucí prosperitu.
Ze zkušenosti vím, že drtivá většina lidí je zodpovědná a chce být svojí prací svému okolí užitečná
a prospěšná. Jediné, co je nutné, je, aby si to naši
politikové uvědomili a podle toho jednali. Pokud
nebude dar svobody a demokracie vyvažován každodenní poctivou prací a zodpovědností včetně neúnavné snahy umravnit nepoctivé jedince a skupiny,
tak se zasloužené a hlavně udržitelné prosperity
nedočkáme.
Současný svět čelí velmi závažným výzvám, a to
jak hospodářským, ekologickým, tak i mravním,
že není možné dále vyčerpávat své síly politickým
nepřátelstvím, ale naopak využít vše a všeho, počínaje dobrou myšlenkou, k nápravě vzniklé situace.
Udržet tempo s rychle se měnícím světem vyžaduje
využít vše, co v každém z nás je.
Je správné, že většina našich občanů začíná
mít oprávněné obavy, kam to vše spěje. Současné finanční vyčerpání „západu“ s neuvěřitelným
každoročním zvyšováním mandatorních výdajů ve
spojitosti s dalšími závažnými tématy dneška, jako
je např. nárůst civilizačních onemocnění včetně
alarmujícího poklesu fyzické zdatnosti naší mládeže
a s tím spojené rok od roku zvyšující se finanční výdaje, nás všechny musí nutit k osobní zodpovědnosti,
a to na všech úrovních.
Není možné celý lidský život stavět pouze na
konzumu a mnohdy falešné spotřebě. Je nezbytné
oprášit odvěkou pravdu, že nejdůležitější věci pro
život jsou mnohdy zdarma, např. hodnota zdraví se
nedá nikdy vyvážit jakoukoliv finanční částkou a jistě se všichni shodneme, že hodnota peněz včetně
ostatního majetku je bez zdraví bezcenná.
Již v 18. století jeden velký britský státník prohlásil, že největším politickým tématem je a musí
být trvalá péče o zdraví národa. Pokud v této době
měl na mysli zdraví fyzické, tak se domnívám, že
bychom tento výrok mohli rozšířit též na zdraví
morální a zdraví státních a též rodinných finančních
rozpočtů.
Vážení spoluobčané,
nevím sice, jak dalece se mi povedlo vystihnout
problém, na který by nestačilo ani jedno vydání
Jitřenky. Vím však, a velice si toho vážím a zároveň
v tom vidím i naději na řešení, že mnozí z Vás uvažují stejně a v tom vidím šanci na možnou nápravu.
Děkuji.
Jaroslav Martinů, starosta

HISTORICKÉ DOKUMENTY
OPĚT NA SVĚTLE
Při opravě střechy kostela sv. Jakuba byla snesena
i báň, která se nacházela pod křížem na věži. Naposledy byla otevřená v roce 1957 při poslední opravě
střechy. V pondělí 3. srpna 2009 se na poličském
děkanství sešli administrátor farnosti Adrián Jaroslav
Sedlák, starosta Jaroslav Martinů, místostarostka Marie
Tomanová a Božena Havranová z odboru vnitřních
věci MěÚ Polička, aby otevřeli papírové tubusy, které
byly v báni nalezeny.
Do báně byly volně vloženy noviny z roku 1862,
v tubusech byly uloženy dokumenty, mince a bankovky z různých období podle toho, jak se opravovala
střecha kostela. Jak řekl Adrián Sedlák, všechny nalezené předměty budou po dohodě s archiváři z hradeckého biskupství zaevidovány a prozkoumány.

ÚSPĚŠNÍ SILÁCI NA RADNICI
Starosta Jaroslav Martinů a místostarostka Marie
Tomanová se 24. července 2009 setkali s úspěšnými
sportovci v oblasti silových silových sportů z Poličky.
Úspěšný naturální kulturista Jiří Štěpánek se stal
v červnu v Montrealu vicemistrem světa v naturální
kulturistice. Na šampionátu startovalo více než 200
závodníků a závodnic ze čtyř kontinentů. Na předchozích mistrovstvích získal dvakrát bronz a tak celou letošní přípravu zaměřil na lepší umístění.
Navíc v červenci vybojoval Jiří Štěpánek v italském Milánu titul vicemistra Evropy a současně
i 2. místo ve světovém poháru. „Původně jsem neměl start na mistrovství Evropy a světovém poháru
v plánu, ale po návratu z Kanady přišlo pozvání
a tak, vzhledem k tomu, že jsem mohl stavět na přípravě na Montreal, souhlasil jsem i s Milánem.“
Konstantin Ožinskij v květnu startoval ve východoslovenském Bardějově na mistrovství Evropy
v silovém trojboji v kategorii mužů do 90 kg, kde
vybojoval bronz. Šampionátu se zúčastnili siláci z 11
zemí. Konstantin Ožinskij si svým umístěním vybojoval účast na mistrovství světa v silovém trojboji,
které se bude konat na podzim ve Francii.
Sandra Štěpánková zvítězila v korespondenční
soutěži sportovního časopisu, ve které se jednalo
o porovnání změny postavy za tři měsíce. Odměnou

za tento skvělý výkon jí byl víkendový pobyt v redakci v Bratislavě. Náplní akce byl seminář, fotografování, rozhovor, to vše v dopolední, tzv. pracovní,
části v obřím fitcentru Golem a slavnostní večeře
s vyhlášením výsledků a udělením věcných darů, to
vše za účasti legend československé kulturistiky.
Vedení města úspěšným sportovcům poděkovalo
za výbornou reprezentaci města. „Jsem přesvědčen,
že dáváte dobrý příklad mládeži, která může najít ve sportu dobrou náplň volného času. Sport je
účinnou prevencí nežádoucího chování a rozvíjí
v mladých lidech dobré vlastnosti.“ řekla starosta
Jaroslav Martinů.

OPRAVY KOSTELA SV. JAKUBA V POLIČCE
ÚSPĚŠNÉ POKRAČUJÍ
Na základě iniciativy zástupců Národního
hodin, práce budou pokračovat též na opravě
památkového ústavu se v úterý 11. srpna usku- 2. poloviny ochozu věže. Opravy ochozu a věže
tečnila mimořádná schůzka se zástupci tisku
probíhají pod vedením akademického sochaře
o rekonstrukci kostela sv. Jakuba v Poličce. Cílem
Vojtěcha Adamce, který se řadí mezi vynikající
setkání bylo podat pravdivé a aktuální informace
specialisty v této oblasti. Veškeré práce probíhají
o pracích, které na této cenné poličské památce
za dozoru Národního památkového ústavu – staprobíhají. Setkání se zúčastnil za Národní památ- vební část – Mgr. Petr Kočí, restaurátorská část
kový ústav, územní odborné pracoviště Pardubice, – PhDr. Václav Paukrt. Opraveny a nově zlaceny
Mgr. Petr Kočí, církev zastupoval Ing. Jiří Kovář
budou věžní báně i kříž. Nové okapy na střeše
z Litomyšle, který působí jako vikariátní stavební
věže zamezí stékání dešťové vody na ochoz a tím
technik, město Poličku zastupoval starosta Jaro- ničení kamenných prvků. Doposud neměla střeslav Martinů a PhDr. David Junek.
cha věže žádné okapy.
Ze schůzky vyplývá, že zájem o opravu poJaké jsou tedy informace z této schůzky?
ličského kostela je velkou prioritou pro všechny
1. Finanční částky pro tento rok:
zúčastněné strany. Společnému cíli jistě přispívá
1 000 000,- Kč – Ministerstvo kultury (tato
i výborná spolupráce všech zúčastněných. N. Š.
částka jde na opravu ochozu a věže)
Další částky slouží k opravě střechy a bání 500 000,- Kč – Pardubický kraj
580 000,- Kč – město Polička (část byla využita
k restaurátorským opravám výmalby rodné světničky B. Martinů)
Celková částka pro opravu kostela sv. Jakuba
Na dotazy z řad novinářů odpovídá Národní
je odhadnuta na cca 26 milionů korun. Z této
památkový ústav ve spolupráci s NPÚ ÚOP v Parčástky připadá 5 až 6 milionů korun na opravu
dubicích takto:
věže.
v návaznosti na dotaz ve věci opravy věže no2. Světnička Bohuslava Martinů – během doby
vogotického kostela sv. Jakuba, který je zapsaný
zde došlo ke dvěma zásadním problémům:
v Ústředním seznamu kulturních památek pod
- propadlý horní strop – v současné době již
rejstříkovým číslem 31838/6-3248, sdělujeme, že
opraven
všechny dosavadní stavební práce a restaurování
- restaurátorská oprava výmalby – restaurátor- jednotlivých artefaktů jsou průběžně konzultovány
ské práce byly dokončeny a stěny mají podobu
s památkáři z NPÚ ÚOP v Pardubicích. Dle staz doby, kdy zde žila rodina Martinů. Restauro- noviska jednotlivých odborných garantů NPÚ ÚOP
vání maleb ve věži prováděla restaurátorka Pavla
v Pardubicích (Mgr. Petra Kočího a PhDr. Václava
Valešová a umělecký malíř interiérů Tomáš Hora
Paukrta)
jsou stavební a restaurátorské zásahy
z Národního památkového ústavu Liberec.
prováděny v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb.,
Nábytek do světničky by měl být nastěhován
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předkoncem září případně začátkem října, kdy dojde
pisů. Práce probíhají podle závazného stanoviska
k sundání vrchního lešení z věže.
MěÚ v Litomyšli a k žádným odchylkám od něho
3. Stavební práce jsou velmi náročné a spe- nedochází, a to ani v případě opravy ochozu, jehož
jednotlivé prvky jsou v současné době snímány a je
cializované. Jak uvedl inženýr Kovář, jedná se
o gigantickou opravu kostela, která nemá v Par- hodnocen jejich stav. Cílem je oprava ochozu za
dubickém kraji obdoby. Další práce budou zahr- použití maximálního množství původních prvků.
Pouze ty v havarijním stavu budou nahrazeny sekanovat opravu kamenného pláště kostela, vzácných
vitráží a dalších jednotlivých prvků věže – žalu- nými kopiemi. Kolegové z NPÚ ÚOP v Pardubicích
práce pečlivě monitorují, aby opravy byly ku proziová vrata od zvonice, instalace repliky původní
zvonové stolice, oprava všech součástí věžních
spěchu a zachování památky.

HOHENEMSKÝ SBOR ROZEZPÍVAL
NEJEN FESTIVAL POLIČKA 555
Mužský pěvecký sbor z rakouského partnerského
města Hohenemsu pobýval v Poličce ve dnech 20. –
23. srpna. Delegaci zpěváků a jejich manželek přivítal
v pátek 21. srpna v budově radnice starosta města Jaroslav Martinů. Ze slavnostního setkání vyplynulo, že
spolupráce mezi oběma městy je velmi úspěšná a obě
města vzájemné vztahy a kontakty podporují. Spolupráce probíhá zejména v oblasti tradiční výměny
žáků, ale též v oblasti kulturní, o čemž svědčí fakt, že
hohenemský mužský sbor zahájil 18. ročník festivalu
Polička 555. V pátečním dopoledním programu byla
zahrnuta prohlídka nového Centra Bohuslava Martinů
v Poličce, kde naše hudební hosty zaujala zejména expozice Barevný svět Bohuslava Martinů. Hudba zněla
i během oběda, který proběhl za přítomnosti starosty
města. Zde zazněla píseň na počest pana starosty
a byla to chvíle velmi dojemná a milá.
Po obědě již následovaly přípravy na večerní koncert, zkouška v Tylově domě. V 17.00 hodin byl starostou města Poličky a vystoupením sboru z Hohenemsu
festival Polička 555 slavnostně zahájen. K příjemné
atmosféře koncertu přispěla i milá čeština dirigenta
Andrého Vítka, který program koncertu komentoval.
Část programu sboru zazněla, kromě Tylova domu,
i na poličském náměstí.
Sobotní dopoledne strávila návštěva z Hohenemsu v Litomyšli. Při prohlídce zámku vyzkoušeli
pěvci akustiku zámeckého divadélka, kdy zazpívali
dvě písně na jeho scéně. Odpolední program patřil
návštěvě Bystrého, které je společně s Poličkou také
partnerským městem Hohenemsu.
Rakouská návštěva přinesla do našeho města
nejen hudební zážitek, ale též milé a příjemné hosty. Všichni byli návštěvou v Poličce velmi spokojeni
a dle svého vyjádření si odváží do Rakouska krásnou
vzpomínku na dny, které u nás strávili. Krásné vzpomínky si uchováme i my, kteří jsme měli možnost se
s nimi setkat.
Ing. N. Šauerová
zahraniční spolupráce a cestovní ruch

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
K OPRAVÁM VĚŽE

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ
ŠVERMOVA V POLIČCE – III. ETAPA
Stejně jako v minulých letech, i v letošním roce
podalo město Polička žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na výše uvedenou akci,
která je financována z podprogramu Podpora
regenerace panelových sídlišť. Z důvodu nedostatečného objemu finančních prostředků nebyla
předmětná žádost schválena k přidělení dotace.
V roce 2010 bude Město Polička opět žádat o dotaci
na tuto akci.

Prodám byt 3+1, 71m2

v OV, částečně po rekonstrukci
ulice Hegerova

1 100 000 Kč

Tel. 608 778 448
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UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE

CO JE TO, KDYŽ SE ŘEKNE MAS?

Dne 21. 7. v 13.00 hod. projížděla hlídka MP
Místní akční skupina (MAS) - při prvním vy- kvality zpracování a po hodnocení nezávislých hodPolička po ul. Starohradská a zahlédla muže, kte- slovení plného názvu to vyvolá asociace z dob
notitelů vybral naši MAS SpRP o.s. k financování až
rý ležel na chodníku vedle svého kola. Hlídka se
minulých, jedná se však o plný překlad z angličtiny
do roku 2013. Tím jsme získali možnost nejen pro
snažila muže zvednout ze země, ale nebylo možné, (LAG - Local action group), který nelze nijak obejít. obce, ale i pro neziskové organizace a podnikatele
neboť byl v křeči. Muž hovořil nesrozumitelně a by- V reálu se jedná o skupinu lidí z různých sektorů
na území Mikroregionu Poličsko získat finanční
lo zřejmé, že prodělal epileptický záchvat, proto - neziskového, podnikatelského a veřejného, která si
podporu pro projekty, které se tématicky zařadí
byla na místo přivolána RZS Polička, která devěta- sedla k jednomu stolu a pokusila se tzv. metodou
do 5 Fichí. Z programu budou moci čerpat zejména
padesátiletého muže ze Širokého Dolu převezla do
LEADER vytvořit dokument, který nyní slouží
zemědělci, drobní podnikatelé v nezemědělské výnemocnice k dalšímu vyšetření.
k rozvoji území. Jedná se o tzv. řízení zezdola, kdy
robě, podnikatelé v cestovním ruchu, obce, svazky
Dne 21. 7. bylo v obci Střítež nalezeno dámské
členové MAS sami analyzují stav území, určí prio- obcí, neziskové organizace, církve. Aby mohli pojízdní kolo zn. Lincoln Cora a bylo uloženo na ztrá- rity rozvoje, řídí způsob použití získaných finanč- tencionální zájemci získat finanční prostředky na
ty a nálezy při MěÚ Polička. MP provedla fotodoku- ních prostředků a zajišťují kontrolu jejich využití. svoje projekty, musí splňovat podmínky Programu
mentaci kola. Pořízené fotografie byly umístěny na
Protože se jedná o lidi z různých prostředí, kteří
rozvoje venkova v jednotlivých osách a musí reagointernetové stránky městské policie Polička v sekci
dosud realizovali svoje záměry izolovaně a nyní
vat na vyhlášení výzvy MAS SpRP o.s. k podávání
nalezená kola. Majitel kola se může přihlásit na
svoje představy projednávají společně, jde o pilotní
žádostí o realizaci. Celým programem se jasně nese
městské policii Polička.
a velmi prospěšný způsob plánování a rozhodová- podpora inovací, nových způsobů řešení, ale také
Dne 28. 7. v 7 hod. strážníci odchytili toulavého
ní o rozvoji území. Cesta k tomu, aby lidé začali
využití stávajícího potenciálu území. Všechny propsa na ul. Družstevní, který se zde pohyboval bez
vnímat rozvoj území, kde žijí, jako připravované, jekty musí být šetrné k životnímu prostředí a zvýpřítomnosti svého majitele. Jednalo se o velkého
široce diskutované a posléze provázané kroky, je
hodněny budou ty, které mají význam pro mladé
psa, který byl MP umístěn do nouzového kotce při
dlouhá a vzniklé MAS by k tomu měly valnou mě- lidi, ženy a znevýhodněné skupiny obyvatel.
MěÚ Polička. Zde byl 3 dny, než se o něj přihlásil
rou přispět.
V roce 2009 bude vyhlášena první VÝZVA
jeho majitel, jednatřicetiletý muž z Moravské TřeMAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. k realizaci strategického plánu LEADER s názvem
bové. Byla mu uložena bloková pokuta za porušení
a její strategický plán LEADER s názvem: „Partnerskou spoluprácí k rozvoji venkova“ v měvyhlášky města.
„Partnerskou spoluprací k rozvoji venkova“
síci srpnu. V dalších letech předpokládáme 1 - 2
Dne 7. 8. v dopoledních hodinách bylo na ul.
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s. (dále
výzvy ročně. Text výzvy bude zveřejněn vždy na
V. Hálka nalezeno dámské jízdní kolo. Dva dny
MAS SpRP o.s.) vznikla jako občanské sdružení
webových stránkách MAS SpRP o.s. (www.maspoleželo ve křoví podél cyklotrasy. Kolo je modré
z popudu starostů obcí Mikroregionu Poličsko
licsko.cz), na úředních deskách obcí mikroregionu
barvy, má jednoduchý převod, hnědé sedlo, a ta- v březnu roku 2006. Členy sdružení jsou v sou- a v regionálním periodiku.
ké nosič. Pořízená fotografie byla umístěna na
časné době 1 mikroregion (Mikroregionu Poličsko,
Projekty, které se po vyhlášení výzvy shromážinternetové stránky MP Polička, v sekci nalezená
který sdružuje 21 obcí), 5 neziskových organizací
dí v kanceláři MAS SpRP o.s., budou překontrolokola. Kolo bylo předáno na ztráty a nálezy při
a 16 podnikatelských subjektů. Cílem činnosti
vány, zda obsahují všechny náležitosti a zda jsou
MěÚ Polička. Majitel se může přihlásit na městské
sdružení je ochrana společných zájmů a uskuteč- v souladu s cíly SPL. Potom budou hodnoceny
policii Polička.
ňování záměrů, které výrazně ovlivní kvalitu života
výběrovou komisí, která vybrané projekty dopoDne 20. 8. v dopoledních hodinách byla, na
obyvatel v obcích mikroregionu. MAS SpRP o.s. má
ručí k financování. MAS SpRP o.s. je otevřeným
žádost majitelky domu na ul. Tylova v Poličce, stanovami danou strukturu a svoje volené orgány, občanským sdružením, jehož členem se může stát
provedena kontrola bytu, kde bylo podezření, že
které mají jasně stanovené pravomoci a povinnosti. obec, svazek obcí, právnická i fyzická osoba, která
se zde protiprávně zdržuje jeden muž. Provede- MAS SpRP o.s. vypracovala v roce 2008 tzv. strate- souhlasí s cíly a stanovami sdružení a její sídlo je
nou kontrolou objektu s majitelkou bylo zjištěno, gický plán LEADER (dále SPL) na roky 2008 - 2013, na území Mikroregionu Poličsko.
že toto se zakládá na pravdě a muž zde i přes
kde se snažila na základě analýzy území popsat
Sídlo MAS SpRP o.s. je v Bystrém, nám. Na
rozhodnutí soudu, na základě kterého se měl vy- jeho potřeby v oblasti budoucího rozvoje a nastavit
Podkově 2, kancelář má MAS SpRP o.s. od 1.7.2009
stěhovat do měsíce května, pobývá. Na místo byla
mechanizmy k administraci případně získaných
v ulici Sulkovská č.p.340.
přivolána hlídka PČR, která si jednapadesátiletého
finančních prostředků. Na základě tohoto dokuDalší informace a kontakty naleznete na našich
muže z Poličky převzala pro podezření ze spáchání
mentu MAS zpracovala žádost o finanční podporu, webových stránkách www.maspolicsko.cz.
trestného činu.
kterou v loňském roce podala na Státní zemědělský
Jiřina Leinweberová
Městská policie
intervenční fond (dále SZIF), který po vyhodnocení
předsedkyně MAS SpRP o.s.

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍHO
A STŘEDNÍHO LABE
Město Polička, jako dotčená obec s rozšířenou
působností, obdrželo od Ministerstva životního
prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, sdělení, že koncepce „Plán oblasti povodí Horního
a středního Labe“ byla podrobena posuzování
vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/
2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na ŽP), ve znění pozdějších
předpisů. Na základě návrhu koncepce, vyjádření
dotčených správních úřadů, dotčených územně
samosprávných celků a veřejnosti, zpracovaného
posouzení a výsledků veřejného projednání, vydal příslušný úřad souhlasné stanovisko k návrhu
koncepce „Plán oblasti povodí Horního a středního Labe“ se žádostí o jeho zveřejnění.
Do výše uvedeného stanoviska je možné nahlížet na Městském úřadu Polička, odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí,
č. dv. 41, 42, 43, 44 a to v úřední dny (pondělí,
středa – 8,00-17,00 hod.) nebo mimo úřední dny
po telefonické domluvě a to na tel.č.: 461723816,
850-4.
Do stanoviska lze také nahlédnout v Informačním systému SEA (http://eia.cenia.cz/
sea/koncepce/prehled.php),
kód
koncepce
MZP070K.
Ing. Marta Mastná,
vedoucí odboru ÚPR a ŽP
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1. VÝZVA MAS SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ POLIČSKA O.S.
PRO ROK 2009
k předkládání žádostí o dotace z Programu
rozvoje venkova
(Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie – strategického plánu LEADER)
V souladu se strategickým plánem LEADER
s názvem „Partnerskou spoluprácí k rozvoji venkova“, schváleným v rámci Programu rozvoje venkova,
opatření IV.1.1. vyhlašuje MAS Sdružení pro rozvoj
Poličska o. s., nám. Na Podkově 2, 569 92.
Výzvu k předkládání žádostí o dotace nA REALIZACI VÝŠE UVEDENÉHO STRATEGICKÉHO
PLÁNU LEADER
Předložené projekty musí být zaměřeny na
zlepšení kvality života v zájmové oblasti MAS
Sdružení pro rozvoj Poličska o. s. a celkové posílení atraktivity této oblasti, a to v rámci vymezení
uvedených fichí.
Kompletní znění výzvy je možné nalézt na
www.maspolicsko.cz.
Vyhlášení výzvy: 11. 08. 2009
Zahájení předkládání žádostí: 25. 08. 2009 od
9,00 hod.
Ukončení předkládání žádosti: 10. 09. 2009 do
11,30hod.
Místo podání žádosti žadatele:
Žadatelé mohou po předchozí domluvě přihlásit
své projekty v kanceláři MAS Sdružení pro rozvoj
Poličska o.s., Sulkovská 340, Bystré

Kontaktní osoby: Petra Martinů, DiS., tel.:
773 615 270, Mgr. Iva Svobodová, tel. 773 983 674
Hodiny pro veřejnost: po, st: 9,00 – 11,30; út, čt:
po tel. domluvě
Všechny žádosti doručené po tomto termínu
ukončení předkládání žádostí nebudou přijaty.
Územní vymezení
Projekt musí být realizován na katastrálním území obcí, které jsou členy MAS Sdružení pro rozvoj
Poličska o. s.
Kontakty pro více informací o možnosti realizovat jednotlivé projekty
Kancelář MAS: Sulkovská 340, 56992 Bystré
Manažer - Petra Martinů DiS. – tel.: 773 615 270
Sekretariát - Mgr. Iva Svobodová – tel.: 773 983 674

NOVINKY V INFORMAČNÍM
CENTRU

Z JEDNÁNÍ MĚSTSKÉ RADY
Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města
Poličky konané dne 10. srpna 2009
RM schvaluje zhotovitele a uzavření Smlouvy
o dílo se společností T.E.S. s.r.o., Polička na akci
„Parkoviště na ul. Jiráskova v Poličce“ dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace od Pardubického kraje na akci „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka – Polička,
I. etapa (Bílý potok)“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě
o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2009 vč.
upraveného rozpočtu na komunální služby pro rok
2009 s T.E.S. s.r.o. Polička dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo se společností T.E.S., s.r.o., Polička na akci
„Oprava komunikací a chodníků na území města
Poličky“ dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí oznámení o zahájení projednání návrhu Územního plánu Polička a návrhu Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička
s dotčenými orgány dle důvodové zprávy.
RM schvaluje přijetí darů příspěvkovou organizací Hrad Svojanov od Templářských sklepů Čejkovice, Bc. Zuzany Nováčkové – Borová, Společnosti
DANO – Borová a Ivany Gurové, Chotěboř.
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s Římskokatolickou farností – děkanstvím Polička, jejímž
předmětem je prostor chrámu sv. Jakuba pro uspořádání externího koncertu Smetanovy Litomyšle dle
důvodové zprávy.

Nová turistická známka
RM pověřuje příspěvkovou organizaci Tylův
Informační centrum v Poličce se v měsíci čerdům zajištěním externího koncertu Smetanovy
venci stalo jedním z 5 informačních center v ČR
Litomyšle, konaného dne 28. 8. 2009 v chrámu sv. (Polička, Nové Město na Moravě, Liberec, FrýdekJakuba v Poličce.
-Místek a Poděbrady), kde lze nyní získat novinku
mezi turistickými známkami – výroční turistickou
RM projednala a doporučuje ZM schválit:
známku Asociace turistických informačních center
• ukončení činnosti příspěvkové organizace Spe- „15 let ve službách cestovního ruchu“. Sběratelé
ciální základní škola Polička, Jiráskova 825 ke
z Poličky a okolí tak pro známku nemusí daleko
dni 31. 12. 2009,
cestovat a mohou ji zde zakoupit.
• dohodu o převodu činností, majetku a práv
a povinností s převáděnými činnostmi souviMagnetky a vizitky
sejících mezi převodci městem Polička, SpeDalší novinkou sezóny je vytvoření magnetek
ciální základní školou Polička a nabyvatelem
s fotografií města Poličky. Magnetky se stávají
Pardubickým krajem,
podobně známým suvenýrem z cest jako jsou
• zrušení příspěvkové organizace Speciální např. turistické známky. Lze je využít k přichycení
základní škola Polička, Jiráskova 825 ke
různých poznámek na kovové materiály – ledničku,
dni 31. 1. 2010,
zárubně apod. Spolu s magnetkami začínají turisté
• bezúplatný převod objektu č.p. 825 a souvisejí- sbírat také turistické vizitky. Jedná se o samolepky
cích pozemků v areálu školy z vlastnictví měs- velikosti 5 x 7 cm, které se kupují za jednotnou cenu
ta Poličky do vlastnictví Pardubického kraje.
12,- Kč a lepí do turistického deníku. Každá vizitka
má své číslo, které hraje roli v soutěži probíhající
RM projednala a doporučuje ZM schválit roz- mezi sběrateli vizitek.
bor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí
r. 2009.
Kalendář Vysočina 2010
RM schvaluje užití městského znaku na vinných
Po úspěšném vydání kalendáře Poličsko Boetiketách vinotéky „U Mydláře“ za účelem vytvoření
huslava Martinů 2009 se v informačním centru po
kolekce dárkově propagačních vín s tématikou
dvouleté odmlce prodávají kalendáře s obrázky
města Poličky.
z Vysočiny, tentokrát již na rok 2010. Obdobně jako
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
v letech předchozích jich je omezený počet. Podoba
na sekretariátě starosty města.
kalendáře bude umístěna ne webu www.ic.policka.
org.
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum Polička

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ V POLIČCE
Závody i zásahy
V neděli 12. července 2009 se družstvo dorostenek zúčastnilo okresní soutěže v požárním sportu
v Sádku u Poličky. Děvčata se v celkovém hodnocení
umístila na 4. místě, v soutěži jednotlivců se nejlépe
prosadila Hana Cacková na 11. místě.

Nádrž na vodu má objem 3600 l, vestavěná nádrž na
pěnidlo 400 l. Požární čerpadlo má výkon 2400 l/min.
Vozidlo je dále vybaveno požárním příslušenstvím
potřebným k provedení zásahu. Mezi nejdůležitější
patří hydraulické vyprošťovací zařízení Narimex,
vyprošťovací lanový naviják s elektropohonem, osvět-

Dne 18. července výjezdová jednotka odstraňovala ze silnice spadlý strom po zásahu bleskem, který
bránil v provozu v Borové – Svaté Kateřině. Jednotka
se dne 23. července prezentovala na dětském táboře
Balda. Po ukázce techniky následovala praktická
ukázka hašení z vozidla Renault Midlum. Dne 29. července byla jednotka SDH Polička povolána k zásahu
na nebezpečnou látku na ulici Hegerova v Poličce.
Naštěstí se zde přítomnost nebezpečné látky nepotvrdila, jednalo se o rozlitou glukózu, která unikla
z vozidla, které ji převáželo. Jednotka ve spolupráci
s profesionálními hasiči zajistila místa s rozlitou látkou a provedla její odstranění ze silnice.
Zásahové vozidlo Renault Midlum
Cisternová automobilová stříkačka CAS 24/3600/
400 – M2Z Renault Midlum 4x4 je určená pro šestičlennou posádku schopnou zvládnout za podpory
vozidla nejen požáry, ale i vyprošťování při dopravních nehodách, technické zásahy a pomoci nebo
záchranné události. K hašení lze využít vodu nebo
pěnu při použití nízkého nebo vysokého tlaku vody.

lovací stožár, elektrocentrála, čtyřdílný nastavovací
žebřík, přetlaková ventilace, dýchací přístroje Auer,
ochranné obleky OL2 proti sálavému teplu, motorová a rozbrušovací pila, plovoucí čerpadlo, lafetová
proudnice, vakuové dlahy pro zajištění zraněné osoby,
přenosné radiostanice, a další požární a vyprošťovací
nářadí. Řídit a ovládat zásahové vozidlo může pouze
určený strojník, který absolvoval strojnický kurz.
Alena Cejpová

CHLOUBOU POLIČKY
JSOU HRADBY
Článek s tímto nadpisem jsem nedávno našel
v jednom deníku v rubrice Tip na výlet. Autorka
článku zde popisuje historii i stavební stránku
poličských hradeb od počátku až po dnešek. Článek doplňuje pěkný barevný snímek ze západní
strany zachycující parkánovou zeď, hlavní hradbu
s baštami a děkanský kostel sv. Jakuba z průčelí.
Je to vskutku krásný pohled na hradby. Ale jiných
podobných hezkých pohledů na naše město máme
z mnoha stran. Velice se mi vždy líbil příjezd do
města od Litomyšle, kdy při jízdě Tyršovou ulicí se
začíná objevovat panorama hradeb, zelená plocha
lemovaná udržovaným živým plotem a celkově
pěkně upraveným okolím. Myslím, že tento pohled
musí uchvátit každého, kdo do našeho města přijíždí, zejména poprvé.
Bohužel, musím říct, že to bývalo. Nedávno
byla na roh Tyršovy a Husovy ulice k živému plotu
nevhodně instalována plakátovací tabule, která
zejména v době pracovního klidu, kdy zde nejsou
zaparkována auta, působí velice rušivě. Snad by se
pro tuto informační tabuli našlo nějaké vhodnější
místo než toto, na němž narušuje krásný pohled na
hradby, které jsou chloubou našeho města.
B. A

Já půjčím opravdu

VŠEM!

Tel. 737 832 972
Půjčky bez potvrzení příjmu – na
zástavu nemovitosti.
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BESEDA STŘÍTEŽ POTŘETÍ
V sobotu 5. září se ve Stříteži uskuteční další
ročník jednodenního festivalu s názvem Beseda
Střítež. Jedná se již o 3. ročník této akce, kdy ve
znovu zprovozněném letním areálu vystoupí několik kapel různých hudebních žánrů.
Letos zde zahraje Andělem ověnčená skupina
První hoře, po všech stránkách originální uskupení
Lajky a v místním kraji známí a oblíbení Rachot
strojů a poličský DJ Deep J. Dále Střítež navštíví
jedenáctičlenná temperamentní funk-rapová kapela
Funktomass složená ze studentů pardubické konzervatoře a mladý talentovaný písničkář, student
herecké konzervatoře, Ondřej Mataj.
Tato akce se koná již tradičně za podpory města
Poličky. V předcházejících letech byl letní parket
ve Stříteži opraven z peněz grantového programu
Make a Connection a poté se zde díky finančním
příspěvkům města mohly pořádat nejrůznější akce.
Pravidelně se zde například uskutečňuje dětský
den, posezení s harmonikou a zmiňovaný festival
Beseda Střítež. Díky grantové pomoci a nadšení
několika dobrovolníků tak mohl vzniknout další
prostor pro setkávání lidí všech generací. Bližší
informace naleznete na http://bandzone.cz/fan/
besedastritez.

LUBENSKÁ ŠŤOPIČKA
V sobotu 3. října letošního roku se v Lubné
uskuteční 1. ročník Lubenské šťopičky. Půjde
o kulturní akci spojenou s ochutnávkou destilátů.
Kdo by měl zájem věnovat vzorek o obsahu 0,7 l
destilátu z vlastního kvasu, nechť tak učiní do
5. 9. 2009. Kvalita bude anonymně ohodnocena
akreditovanou degustátorkou.
Vzorky odevzdávejte do pálenice v Lubné po
dohodě s panem M. Flídrem, tel. 461 542 765 nebo
608 835 961.
Obecní úřad a Pálenice Lubná

VÝSTAVA PRO ZRAKOVĚ
POSTIŽENÉ
Oblastní odbočka SONS Česká Třebová a Tyfloservis Pardubice srdečně zve na výstavu kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené.
Výstava se koná dne 9. září 2009 od 9 – 12 hod.
v budově polikliniky, Smetanova 55, Polička.
Vystavovány budou pomůcky běžné denní potřeby, kamerové lupy, speciální optické pomůcky,
Braillovo písmo a pomůcky k prostorové orientaci.
Zájemcům poskytneme odborné poradenství.
Na setkání se těší pořadatelé.

PŘEŽIJÍ SVĚTOVÉ LESY
21. STOLETÍ?
Cyklus besed „Na zelenou“ pokračuje ve středu
16. září ve 20.00 hodin v Divadelním klubu v Poličce přednáškou Mgr. Michala Rezka pod názvem
„Přežijí světové lesy 21. století?“. Přednášející byl
donedávna ředitelem občanského sdružení FSC ČR
- organizace prosazující šetrné a trvale udržitelné
hospodaření v lesích. Díky zapojení národní organizace do celosvětové struktury FSC měl možnost
navštívit různé kouty zeměkoule a získat přehled
o stavu a budoucnosti světových lesů. Beseda bude
doplněna promítáním krátkého filmu a fotografií.
Zváni jsou všichni, kterým není jedno, jaké prostředí budou mít ke svému životu naše děti a naši
další potomci.
Za spolupracující organizace
ing. Eva Janečková
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OSLAVY DIVADELNÍHO SPOLKU TYL
A TYLOVA DOMU
Pokračování oslav jubilea 190 let ochotnické
divadelní činnosti v Poličce a zároveň 80 let od
otevření nové budovy ochotnického divadla – Tylova domu
K připomenutí začátků ochotnického divadla
nacvičil a uvedl Divadelní soubor Tyl v premiéře
a několika reprízách hru V a W Kat a blázen. Hra
měla u poličských i přespolních diváků úspěch.
Další akcí byly besedy na středních školách.
V zaplněné aule gymnázia s recitační vložkou
studentů, poté na střední škole obchodní, kde proběhly besedy dvě.
Stěžejní oslavy jsou situovány do podzimních
měsíců - září, říjen, listopad.
Dne 25. září 2009 v pátek se připravuje Slavnost
190. výročí ochotnické činnosti a 80 let od otevření
divadla s tímto programem:
14,00 - 14,30 Vernisáž výstavy k výročí DST
a TD.
16,00 - 18,00 Beseda o historii divadla v Čechách a ochotnické činnosti v Poličce od roku 1819
do roku 1929.
20,00 – Lampiónový průvod
21,00 – Slavnostní ohňostroj s hudebním doprovodem
Významným počinem bude vydání knižní publikace. Člen výboru, přítel Ing. Adolf Klein, sepsal
knihu 190 let ochotnické činnosti v Poličce a doplnil ji velkým množstvím fotografií z inscenací
a dokumenty z let 1819-2009.
Jak se rodila vzpomínková kniha, o tom jsem
rozmlouval s jejím autorem.
Kdy, kde, odkud se zrodil nápad sepsat paměti
spolku?

Bylo to na jedné výborové schůzi, kdy se rozhodovalo, jak toto výročí vzpomeneme.
Z čeho jsi vycházel?
Především jsem měl dva písemné prameny: Karel Krejčí – Ochotnické divadlo v král. věn. městě Poličce psané za období 1819 –1894 a disertační práci
PhDr. Josefa Dvořáka, která mapuje ochotnickou
činnost do roku r.1949. Přede mnou bylo 60 let písemně nezpracovaného období, kdy jsem musel získávat podklady ze zachovalých programů, plakátů
a sporadických informací v tehdejším regionálním
tisku, zkoumal fotografie a využíval vydatné pomoci buď přímých aktérů inscenací nebo vzpomínek
pamětníků a mých divadelních přátel a také svých
vlastních zážitků a své fotodokumentace.
Jaký byl postup prací na publikaci?
V roce 1979 jsem uspořádal výstavu fotografií
k 50. výročí Tylova domu a diaprojekci s přítelem
režisérem Josefem Dvořákem. Tam byl základ mé
archivní sbírky. Tu jsem použil v roce 1999 pro
přednášku ke 180. výročí spolku a poté jsem uveřejnil roční seriál v Jitřence se stejným tématem. Tím
vlastně odpovídám, že tuto práci jsem připravoval
velice dlouho.
Co by sis přál?
Aby tato knížka měla hodně čtenářů, aby ji
vlastnil každý člen spolku, a aby přinesla, či osvěžila mnohdy již zapomenuté vzpomínky na naše známé, rodiče, příbuzné a přátele, kteří na poličských
divadelních prknech vystupovali.
Pozvánku ve spolupráci s ředitelkou Tylova
domu připravil a rozhovor s autorem knihy vedl
Ing. Jan Matouš, člen výboru DST

ADOLF KLEIN - 190 LET OCHOTNICKÉHO
DIVADLA V POLIČCE
Při slavnostní schůzi ke 180. výročí Divadelního
spolku Tyl jsem na požádání jeho předsedy přítele
Petra Erbese připomněl uplynulá léta činnosti Spolku až do současnosti.
Prvotním pramenem mi byla publikace Karla
Krejčího „Ochotnické divadlo v královském věnném
městě Poličce“. Pojednávala o jeho vzniku, osudech
a činnosti v období 1819-1894. Dalším významným
zdrojem pak byla rigorózní práce Josefa Dvořáka
„Historie spolku divadelních ochotníků Tyl v Poličce
1819-1951“. Činnost ochotníků od roku 1949 nebyla
zatím písemně zpracována. Shromažďoval jsem písemné dokumenty – programy, plakáty, fotografie
a články v tisku. V roce 1979, pro 50. výročí otevření budovy Tylova domu a 160. výročí ochotnické
činnosti v Poličce, jsem připravil výstavu dvou set
fotografií k tomuto jubileu. Následovala přednáška
v Malém sále TD, kterou jsem již provázel diapozitivy.

Byl jsem požádán, abych svou přednášku ke 180.
výročí Divadelního spolku zveřejnil na stránkách
Jitřenky. Byl z toho roční seriál. Od té doby se datuje
můj zájem o historii poličských ochotníků.
Nyní po deseti letech jsem své tehdejší přednášky
použil jako výchozího materiálu a doplnil o další
nové poznatky a rozšířil o fotografie a plakáty. V pátrání mi pomohly vzpomínky mých starších divadelních přátel a současníků, kteří ochotnickému divadlu
věnovali léta svého života, a též můj osobní archiv.
Tyto osoby jmenovitě uvádím v závěru publikace,
ale již nyní vyslovuji všem za jejich pomoc poděkování.
Není proto na místě, abych tuto publikaci nazval
dějinami ochotnického spolku. Je to můj příspěvek
k jeho dějinám, a proto jsem zvolil titul: 190 let poličského divadelního spolku Tyl.
Jitřenka nabízí z připravované barevné publikace
ukázku:

KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Září 2009
KINO POLIČKA
středa
2. 9.

čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
3. 9.
NEDODRŽENÝ SLIB
Martin Friedmann, židovský chlapec,
se narodil roku 1926 v Bánovcích nad
Bebravou. Jeho příběh by nebyl ničím
výjimečný, pokud by se mu nepodařilo
uniknout deportaci do koncentračního
tábora díky svému neobyčejnému fotbalovému talentu a několika šťastným
náhodám. Dnes žije v Los Angeles v USA
pod jménem Martin Petrášek a hlásí
se ke slovenským kořenům. Proč a jak
k tomuto jménu přišel a proč pod ním
vystupuje i dnes? To a více v Nedodrženém slibu, příběhu natočeném podle
skutečných událostí. Film získal na festivalu Los Angeles Jewish Film Festival v USA
hlavní cenu v kategorii hraný film.
Drama, USA, SR, ČR, 2008, 129 minut, do
12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
pátek velký sál TD v 19.00 hodin
4. září COCO CHANEL
Malá dívka uprostřed Francie, umístěná
v sirotčinci se svou sestrou, marně čeká
každou neděli, že se pro ně jejich tatínek
vrátí. Kabaretní zpěvačka s příliš slabým
hlasem stojící před publikem podnapilých
vojáků. Mladá švadlena, jejíž prací je opravovat lemy v zadní místnosti obchodu venkovského krejčího. Příliš hubená začínající
kurtizána, uprostřed prostitutek a zhýralců,
nachází útočiště u svého ochránce Étienna
Balsana. Zamilovaná žena, která ví, že nebude „ničí ženou“, ani ženou Boye Capela,
muže, který ji přesto tolik miloval. Rebelka,
které konvence tehdejší doby brání volně
dýchat, a která se obléká do košil svých
milenců. To je příběh Coco Chanel! Příběh
moderní ženy, která navždy změnila svět
módy, svět žen.
Biografický, Francie, 2009, 105 minut, titulky, do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
úterý
8. 9.

atmosféru naruší Advokát, který přichází
manžele poučit o rozvodovém řízení a velkolepě rozvody opěvuje. Situace se ale začne komplikovat s příchodem dalšího narušitele – Listonoše, který přináší záhadný
telegram z Liverpoolu. Ten oznamuje, že
Vanilčina bohatá Teta zemřela, a dosud nenarozené dítě Vanilky a Uliho zdědí milion
liber. Uli s Vanilkou se vzhledem k naději
na velké bohatství začínají usmiřovat...
Záznam jazzové opery, ČR, 85 minut, mládeži přístupný
Vstupné: 70,- Kč

velký sál TD v 18.00 hodin
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
Harry začíná již 6. rok v Bradavicích a do
rukou se mu dostává stará kniha, která
je velmi zvláštně označena - „Tato kniha
je majetkem Prince dvojí krve“. Zároveň
se dozvídá další střípky z Voldemortovy
temné minulosti.
Dobrodružný, USA, 2008, 154 minut, český dabing, přístupný
Vstupné: 70,- Kč

velký sál TD v 19.00 hodin
DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
Film Miloše Formana podle slavného divadelního představení Jiřího Šlitra a Jiřího
Suchého. Mladý manželský pár Uli a Vanilka se právě rozvádí a toho času bydlí
každý v jedné polovině bytu. Podivnou

středa
9. 9.

velký sál TD v 19.00 hodin
POKOJ V DUŠI
Silný životní příběh se odehrává na pozadí drsné scenérie hor se vším, co je pro
střední Slovensko typické – patriarchát,
pytláctví, rasová nesnášenlivost, krádeže
dřeva, ale hlavně ukazuje velkou soudržnost rodiny, víru, přátelství a lásku. Film je
příběhem Tóna, který se po pěti letech vrací z vězení, kde si odseděl trest za krádeže.
Přijíždí do rodné vsi a zjišťuje, že mnohé
věci se změnily: s manželkou se odcizil,
pětiletého syna vlastně nezná, nemůže
najít novou práci…
Drama, Slovensko, 2009, 97 minut, slovenské znění, přístupný od 12 let
Vstupné: 70,- Kč

úterý
velký sál TD v 18.00 hodin
15. září VZHŮRU DO OBLAK
Carl Fredricksen tráví celý svůj život tím,
že sní o prozkoumávání světa a tom, že si
život naplno užije. Ale ve věku 78 let, když
už to vypadá, že pro něj život skončil, ho
zvrat osudu (a neodbytný 8letý chlapec
jménem Russell – průzkumník divočiny)
přivedou znovu k životu. „Vzhůru do oblak“ ukáže publiku strhující cestu, na které
se prazvláštní dvojice setká s divokým
terénem, nečekanými zločinci a stvůrami
z džungle.
Animovaný/rodinný/komedie, USA, 102
minut, český dabing, přístupný
Vstupné: 70,- Kč

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
sálek B. Martinů v Tylově domě v Poličce
DOTEKY DUHY
Obrazy malované na hedvábí
TEREZIE UHERKOVÁ
Výstava je volně přístupná
pondělí a středa 8.00 - 17.00 hodin,
úterý a čtvrtek 8.00 - 15.30 hodin
a během akcí konaných v Tylově domě
Výstava potrvá do 19. září 2009

LITOMYŠL
5. 9. od 13:00 hod. / Hospoda na Kopečku
IV. litomyšlský Fish Fest - rybí hody počtvrté. Celá řada rybích specialit, k tanci a poslechu zahrají Xilt, Rufus, Trio de Janeiro,
Pendl a Hadry z těla
11. – 13. 9. od 9:00 hod. / Zámecké návrší
Malá – velká – unikátní – prostě Litomyšl
Aneb slavte s námi 750 let povýšení Litomyšle na město a den otevřených dveří
památek
17. – 19. 9. – vždy od 20:00 hod. /Music Club Kotelna
15. výročí povýšení Kotelny na klub
Beseda se starosty, koncert skupiny Hudba
Praha, diskotéka roku 1994
SVITAVY
3. 9. od 20:00 hod. / kavárna v parku J. Palacha
Slavnostní otevření Informačního centra
a kavárny Oskara Schindlera
Koncert sourozenců Ulrychových a skupiny JAVORY
6. 9. po celý den/ náměstí Míru
Pouť ke sv. Jiljí
Hudba, divadla, taneční vystoupením, šermířská vystoupení, občerstvení a řemeslný
jarmark
7:30 a 9:30 – poutní mše svatá v kostele sv. Jiljí na
hřbitově
19:00 – slavnostní koncert v rámci Pouti ke sv. Jiljí
v kostele sv. Jiljí na hřbitově
Vystoupí italský mužský sbor ALPINI
VALTANARO a pěv. sdružení DALIBOR
Svitavy
14. 9. od 19:00 hod. / Fabrika Svitavy
Karel Plíhal
Koncert – koláž nejhezčích písniček z doposud vydaných alb a starších i úplně
nových básniček.
Více informací na www. kultura-svitavy. cz
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
18. 9. od 19:30 hod. / kinosál Kulturních služeb
Robert Anderson: Víš přece, že neslyším,
když teče voda
Divadlo Háta Praha – tři příběhy v režii
Pavla Háši
18. – 22. 9. /kinosál Kulturních služeb
Dny česko-německé kutury – slavnostní
zahájení 19.9. v 16:00 hod.
Premiéra výstavy „Vyškovský jazykový
ostrov“, „Hřebečské přástky“
Více na www. moravskatrebova. cz
1. 10. v 19:30 hod. / kinosál Kulturních služeb
Marc Camoletti: Na správné adrese
Divadlo Háta Paha – komedie o tom, že ne
vždy stačí podat si inzerát a přijít na spávnou adresu
VYSOKÉ MÝTO
11. 9. – 9. 10. / Městská galerie, budovy bývalého
soudu a vězení, nám. Přemysla Otakara II.
Salon královských věnných měst. Mládí
vpřed! Po devíti letech se salon vrací do
Vysokého Mýta
11.9. – 12. 9. / Městský klub, nám. Přemysla Otakara II.
Mezinárodní partnerské dny
Tradiční kulturní festival, mj. vystoupí
D. Bárta a Illustratosphere
20. 9. – 29. 11. / Regionální muzeum Vysoké Mýto
Kdož sů boží bojovníci
Výstava přibližuje prostřednictvím historických předmětů a replik počátky a vývoj
husitského hnutí v Čechách
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KURZY TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA DO ČTVRTEČNÍHO ZÁKLADNÍ KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY - podzim 2009
kurz bude probíhat od 17. září do 10. prosince
2009 vždy ve čtvrtek od 19.00 do 22.00 hodin ve
velkém sále Tylova domu v Poličce
Podání přihlášky a platba: do 10. září 2009
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička,
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum. cz.
Úřední hodiny:
pondělí a středa - 8.00 až 17.00 hod.,
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.,
polední přestávka - 11.30 až 12.00 hod.

KONGOTOUR
Občanské sdružení Pontopolis a organizace Člověk v tísni vás zvou na výjimečný večer
s výjimečnými ženami. (18. 9. 2009, 19.00 hod,
Divadelní klub). Polička byla vybraná jako startovací město velkého projektu „KONGOTOUR”,
který má ukázat současnou a pravdivou situaci
v Demokratické republice Kongo. V rámci tohoto
projektu budete mít možnost zhlédnout nový český dokumentární film „SLZY KONGA“ (premiéra
v Pardubickém kraji, podrobnosti v programu Divadelního klubu). Promítání proběhne za přítomnosti autorek - Lenky Klicperové a Olgy Šilhové.
Po projekci bude přednáška a debata s aktéry
projektu. Kongotour provází fotografická výstava Lenky Klicperové a Markéty Kutilové „ŽENY
Z BUNYAKIRI“. Markéta Kutilová je novinářkou
a humanitární pracovnicí pocházející z Poličky.
Kromě práce na východě DR Kongo působila
v řadě zemí postižených nepokoji nebo přírodní
katastrofou (Írán, Srí Lanka, Indonésie). Současně bude probíhat fotografická výstava „ŽIVOT
V KONGU“. Výstavu můžete navštívit od 1. 9.
– 31. 10. 2009 v Café net restaurantu.
Více na http://kutilova.blog.respekt.cz,
www.femisphera. com.
o. s. Pontopolis

ŽENY Z BUNYAKIRI
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ LENKY KLICPEROVÉ A MARKÉTY KUTILOVÉ
Na východě Demokratické republiky Kongo
bylo znásilněno na 200 000 žen. To je jen hrubý
odhad, může jich být mnohem víc. A další přibývají každou minutu…
Kongo patří k nejbohatším zemím světa. Má
nesmírné nerostné bohatství, které zahrnuje
hlavně zlato, diamanty a coltan, potřebný k výrobě mobilních telefonů a notebooků. Obrovské
bohatství je ale zároveň prokletím Konga. Válka
zde zuří již přes deset let a za tu dobu si vyžádala
více než 6 milionů mrtvých. A proč? Nepřehledná
situace či otevřená válka dávají totiž jednoduchou
možnost, jak coltan a ostatní nerosty bezcelně vyvážet. Strašnou daň válce, ve které hrají hlavní roli
ekonomické zájmy, platí především konžské ženy.
Znásilnění se stalo běžnou denní realitou a brutální válečnou zbraní.
V regionu Bunyakiri a provincii Jižní Kivu
nepůsobí žádná humanitární organizace, s jedinou výjimkou, kterou je česká společnost Člověk
v tísni. Pomoc ženám je hrazena z příspěvků
českých dárců shromažďovaných v Klubu přátel
Člověka v tísni.
Od 18. 9. 2009 v Divadelním klubu
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TYLŮV DŮM POLIČKA
pondělí velký sál TD v 8.15 a 10.15 hodin
14. 9. Z. Svěrák, Olga a Jiří Melíškovi
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Ať žijí duchové - dnes už téměř kultovní
film, dává skvělou příležitost vytvořit divadelní podobu blízkou dnešním dětem.
Divadlo sice postrádá některé postupy
a principy, které umožňuje film, ale má
něco co je možná cennější - divadelní
fantazii a znak a hlavně přímý kontakt
s divákem.
Nechybí ani spousta hezkých a známých
písniček. Účinkují herci Hoffmanova divadla v Uherském Hradišti
Školní divadelní představení, přístupné
veřejnosti - předprodej v IC
Vstupné: 45,- Kč

pátek
25. 9.

sálek B. Martinů v TD ve 14.00 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY
k 190. výročí ochotnické činnosti v Poličce
a k 80. výročí otevření Tylova domu.

pátek
25. 9.

malý sál TD v 16.00 hodin
BESEDA
Historie divadla v Čechách a ochotnické
činnosti v Poličce od roku 1819 do 1929.
Beseda s ing. Janem Matoušem.

pátek
25. 9.

velký sál TD v 19.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Druhá vyučující lekce letošního podzimního kurzu.
Nepřístupno veřejnosti

čtvrtek malý sál TD v 16.30 hodin
17. 9. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

pátek

odchod z parkoviště pod Tylovým domem
ve 20.00 hodin
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Průvod půjde od Tylova domu, ulicemi:
Vrchlického, Eimova, Husova, Čs. armády
a zastaví se na nábřeží Svobody.

čtvrtek malý sál TD v 19.00 hodin
17. 9. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Zahájení čtvrtečního kurzu. Celým
podzimním během Vás provede taneční
škola ELLIS Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti
pátek
18. 9.

velký sál TD v 19.00 hodin
PRINCEZNY SVĚTA a PETR KOLÁŘ
Světová finálová část projektu - Princess
of the World aneb Miss Europe & World–
Junior 2009 bude zahájena v Praze příletem všech reprezentantek zúčastněných
zemí v září 2009 a bude pokračovat
promotion v České republice a Maďarsku
s TV předtáčkami. Celý projekt vyvrcholí
Galavečerem světového finále v Praze
26. září 2009.
18. září přijedou princezny z celého světa do Poličky, kde se zúčastní programu
na hradě Svojanově a poté se představí
na slavnostním večeru v Tylově domě.
Celým večerem Vás provede moderátor
TV Prima a rádia FREKVENCE 1 Olda
TAMÁŠ. Po hudební stránce se o zábavu
postará zpěvák PETR KOLÁŘ.
Vstupné: 210,-Kč v předprodeji, 290,- Kč
v den akce

25. 9.

pátek
25. 9.

sobota velký sál TD od 14.00 do 18.00 hodin
26. 9. ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Po letních prázdninách zveme příznivce
dechové hudby a dobré zábavy do poličského divadla.
Poprvé se v Tylově domě představí dechová hudba POHORANKA pod vedením
kapelníka Jana Pohorského.
Vstupné: 50,- Kč
úterý
29. 9.

velký sál TD v 19.00 hodin
R. Geri, C. Kubiš, M. & S. Kohútek
DON QUIJOTE PODLE SANCHA
Muzikál plný tance, flamenca a španělského temperamentu.
Zajímavé zpracování světoznámého námětu o muži, který bojoval s větrnými mlýny,
miloval život, lidi a spravedlnost, Vás udrží
v pozornosti od první sekundy až po poslední. Živá hudba s hudebníky na jevišti,
okouzlující tanec a herecký koncert Stana
Dančiaka, Tuliho Vojteka, Jozefa Benedika... Bratislavské hudební divadlo přizvalo
ke spolupráci na projektu nejlepší flamencové tanečníky a hudebníky na Slovensku
- skupinu Los Remedios. Choreografií
pověřili jednoho z nejvýraznějších mistrů
tohoto žánru v současnosti španělského
mistra flamenca: Ramóna Martinéze.
Uvádí Bratislavské hudební divadlo Teatro
Wüstenrot
Divadelní abonentní cyklus PODZIM 2009
Prodej zbylých vstupenek:
250, 230, 190,-Kč

středa
30. 9.

velký sál TD v 9.00 hodin
R. Geri, C. Kubiš, M. & S. Kohútek
DON QUIJOTE PODLE SANCHA
Nejslavnější rytířský román všech dob
v podobě flamenco muzikálu. Představení
je kompozičně postavené na prolínání
prvků černého divadla, hereckého a tanečního umění v kombinaci s živou hudbou
a zpěvem. Nastudování hry probíhalo také
v centru světového flamenca ve španělském městě Seville.
Uvádí Bratislavské hudební divadlo Teatro
Wüstenrot
Školní divadelní představení
Vstupné: 65,- Kč

sobota velký sál TD v 16.00 hodin
19. 9. KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Zahájení pátečního kurzu (mimořádně
konaného v sobotu). Kurzem Vás provede taneční škola ELLIS Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti
středa
23. 9.

velký sál TD v 19.00 hodin
Travesti skupina SCREAMERS
Travesti show známé skupiny, která do
Poličky zajíždí pravidelně každým rokem. Letos s vystoupením pod názvem
„Léto je léto“.
SCREAMERS vystupovali se spoustou
hvězd naší i světové populární hudby,
které sami parodují a předvádějí ve svém
programu.
Vstupné: 190,-Kč v předprodeji, 250,- Kč
v den akce

čtvrtek malý sál TD v 19.00 hodin
24. 9. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Druhá vyučující lekce letošního podzimního kurzu.
Nepřístupno veřejnosti

nábřeží Svobody ve 21.00 hodin
SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
k 190. výročí ochotnické činnosti v Poličce a k 80. výročí otevření Tylova domu.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PODZIM 2009
Měsícem září začíná nová divadelní sezóna Tylova domu, ve které vám nabízíme:
R. Geri, C. Kubiš, M. & S. Kohútek
DON QUIJOTE PODLE SANCHA
Muzikál plný tance, flamenca a španělského
temperamentu.
Zajímavé zpracování světoznámého námětu
o muži, který bojoval s větrnými mlýny, miloval život, lidi a spravedlivost, Vás udrží v pozornosti od
první sekundy až po poslední. Scénáristická prvotina hudebního skladatele Rudolfa Geriho je vtipným
náhledem na život Dona Quijota očima jeho sluhy
a spolupoutníka Sancha Panzu. Živá hudba
s hudebníky na jevišti, okouzlující tanec a herecký koncert Stana Dančiaka, Tuliho Vojteka, Jozefa Benedika, … Bratislavské hudební divadlo přizvalo ke spolupráci na projektu nejlepší flamencové
tanečníky a hudebníky na Slovensku – skupinu Los
Remedios. Choreografií pověřili jednoho z nejvýraznějších mistrů tohoto žánru v současnosti, španělského mistra flamenca, Ramóna Martinéze.
Uvádí Bratislavské hudební divadlo Teatro
Wüstenrot
Leopold Lahola
SKVRNY NA SLUNCI
Je mnoho dramat se silným příběhem, ale málo
těch, která jej vyprávějí tak napínavým způsobem
i s jistou dávkou humoru, jako je tomu ve hře Leopolda Laholy, autora osobitého literárního stylu
i neobyčejného osudu. Uprostřed jediné noci se
hrou náhody zcela změní životy trojice hrdinů příběhu a odhalí se jejich skrytá tajemství. Zpočátku
komická situace se obrací, protože pomsta nemůže
být spravedlivá a každé zlo plodí zase další.
Hrají: Jan Révai, Tereza Kostková nebo Eva
Kodešová, Ondřej Kavan, Ivo Kubečka nebo René
Přibil

retiér a textař v jedné osobě Noël Coward si střílel
ze společenských předsudků a snobismu stejně
úspěšně jako jeho slavní předchůdci Oscar Wilde
a George Bernard Shaw. V komedii Nahá s houslemi se stal jeho terčem nekritický obdiv k moderním
malířským výtvorům, který jejich ceny vyšrouboval
do závratné výše.
Účinkují herci Východočeského divadla Pardubice
William Douglas Home
LEDŇÁČEK
Anglická komedie o vdově, sirovi a jeho komorníkovi, kteří se dokáží i ve starším věku těšit ze života. V režii Ladislava Smočka hrají Alena Vránová,
Petr Kostka a František Němec, který za roli sira
Cecila získal Cenu Sazky a Divadelních novin za
nejlepší herecký výkon sezóny 2007/2008 bez ohledu na žánr. Všichni tři herci byli za své účinkování
v této inscenaci nominováni na Cenu Thálie 2008.
Divadlo Ungelt Praha
Alois Jirásek
LUCERNA
K 190. výročí ochotnické činnosti v Poličce
nastuduje Divadelní ochotnický spolek Tyl klasické
divadelní představení Jiráskovy Lucerny.
Změna termínu a titulu vyhrazena
Ceny abonentních vstupenek:
I. cenové pásmo … 640,- Kč (1. – 6. řada)
II. cenové pásmo … 560,- Kč (7. -11. řada)
III. cenové pásmo … 480,- Kč (12.,13. řada +
čelní balkón)

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM:
Abonentní průkaz si můžete zakoupit, vyměnit,
popřípadě zamluvit, v kanceláři Tylova domu v Poličce od 1. září do 24. září 2009 (pondělí a středa
Noël Coward
8.00-17.00 hodin, úterý a čtvrtek 8.00-15.30 hodin
NAHÁ S HOUSLEMI
– polední přestávka 11.30-12.00 hodin) Stálým aboSalonní konverzační komedie s napínavou
nentům rezervujeme jejich místa do 17. září 2009.
detektivní zápletkou, kterou nečekaně rozřeší doPo tomto termínu budou nevyzvednuté průkazkonalý anglický komorník. Dramatik, herec, kaba- ky postoupeny pro další zájemce.

SENIOŘI OPĚT NA VÝLETĚ V LAČNOVĚ
Už tradičně v tento letní čas zajíždějí obyvatelé
příslušníka. Tak ho dnes zastupuji jako dozor já. Je to
poličského Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ potřeba, protože v našem věku člověk nikdy neví, co
na výlet do Lačnova, kde pro ně pan Eduard Střílek se může stát. Ale jak říkám, všechno je bezvadné, jen
ve svých pohostinných prostorách uvnitř domu i ko- škoda, že tu nejsou žádní lidé, jen samé ženské.“
lem něj pořádá příjemné posezení s muzikou. Jako
Na závěr musím konstatovat, že nikdo se opravdu
obvykle nechyběly uzenářské a kuchařské dobroty
nenudil. Hudba hrála samé „hitovky“, senioři tančili
z jeho dílny. Letos se výlet konal v sobotu 1. srpna. „jako o život“ (převládaly ženské páry), neváhali svést
Autobusem i po vlastní ose se tam přijelo poveselit, se s dětmi či vnoučaty (i jen tak sobě pro radost) na
dobře se najíst a popovídat si na 60 seniorů z Pen- kolotoči nebo na lodičce. Řeznické výtvory mizely
zionu, přišla i řada občanů z Lačnova a nedaleké
v útrobách přítomných, většina využila příležitosti
Borovnice, zastavili se také turisté pěší či na kolech.
a z bohaté nabídky lahůdek si odnesla něco domů.
Eda Střílek nám k setkání řekl: „Stále se snažím, A všichni si přáli, aby se zastavil čas…
abych seniorům i ostatním návštěvníkům každoročně nabízel lepší prostředí. Letos jsem na betonových
Text a foto: L. Vrabec
základech vybudoval prkny pokrytý taneční parket
a zastřešil jej, takže hosté mohou tancovat bez ohledu na počasí, protože hudba je také pod střechou.
Děti mají k dispozici houpačky a kolotoč, za dozoru
dospělých se mohou projet na loďce po rybníku. Pro
všechny příchozí jsem za pomoci celé rodiny připravil uzené, salám, klobásy, tlačenku, paštiku a tradiční guláš. V chladírně mám pro případné zájemce
jitrnicový prejt, ale to spíš pro domácí použití.“
Obyvatelka penzionu paní Zdenka Hloušová:
„Jsme tady moc spokojeni. Jednak nám přeje počasí,
jednak se máme „jako v peřince“. Je to tady prostě
nádherné, co si přát lepšího. Jediné, co chybí, jsou
tanečníci. Ptáte se na pana ředitele Brandejse – ten
je dnes „na lepším“, účastní se totiž svatby rodinného

PROGRAM KNIHOVNY
NA ZÁŘÍ
CESTY VEDOU DOMŮ
Od 5. září do 2. října
2009 je ve vestibulu knihovny k vidění pozoruhodná
výstava – dokument. Kolekce snímků poličského
fotografa
Jiřího
Hájka
zachycuje pohřeb paní
Charlotte Martinů a uložení
ostatků Bohuslava Martinů do rodinné hrobky na
poličském hřbitově sv. Michaela. Doprovodné texty
přibližují dobovou atmosféru. B. Martinů žil a zemřel
(v roce 1959) v cizině, domů se vrátil až v roce 1979.
Na žulovém náhrobku symbolicky zurčí vysočinská
studánka a rodná věž je na dohled …
Výstava je součástí dvouletého projektu věnovaného životu, dílu a odkazu světově proslulého hudebního skladatele.
Upozorňujeme vážené čtenáře a další uživatele
našich služeb, že od soboty 5. září 2009 se knihovna
vrací ke svému běžnému režimu. Těšíme se na vaši
návštěvu!
ANTIDISKOTÉKA
Další setkání s hudebním publicistou Jiřím
Černým, tentokrát na téma: „ČESKÝ ROK 1968 V
PÍSNÍCH“, se uskuteční ve středu 30. září 2009 od
19.00 hodin v přednáškovém sále Centra B. Martinů
v Poličce. Vstupné 50,- Kč. Poslechový večer pořádá
o. s. PONTOPOLIS ve spolupráci s CBM.

PÍSNIČKÁŘSKÉ STŘEDY
V DIVADELNÍM KLUBU
Každý měsíc od září do června vám představíme jednoho z našich předních písničkářů. Abychom vás namlsali, zveřejňujeme dopředu všechny
účinkující i s termíny:
Jaroslav Hutka 23. 9. 2009, Luboš Pospíšil
21. 10.2009, Jiří Schmitzer 18. 11. 2009, Václav Koubek 16. 12. 2009, Petr Váša 20. 1. 2010, V. Merta &
J. Lewitová 17 .2. 2010, Pepa Nos 17. 3.2 010, Circus
Ponorka 21. 4. 2010, Vlasta Třešňák 19. 5. 2010, Jiří
Konvrzek 16. 6. 2010.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

ŠKOLNÍ ROK STUDENTŮ
UNIVERZITY 3. VĚKU.
8. září 2009 zahajuje již šestý ročník Univerzity
3. věku zimním semestrem.
Zdá se téměř neuvěřitelné, že posluchači - z větší části „staří známí“ - zasednou v jídelně DPS
Penzion společně již šestým rokem. Tentokrát zůstanou bez možnosti výběru ze dvou témat. Tématem šestého ročníku je Historie divadla a zejména
poličských divadelních ochotníků. Ta sahá do roku
1819, kdy o vánočních svátcích byly sehrány první
dvě hry na improvizovaném jevišti v hostinci u Kurzů na Radničním náměstí. Studenti si připomenou
kromě jednotlivých období vývoje spolku a jeho
činnosti i význačné osobnosti poličského divadla.
Přednášky budou jedenkrát za 14 dní v DPS
a to v úterý od 13,30 hod., zahájení semestru dne
8. 9. 2009 ve 13,30 hod., slavnostní ukončení v úterý 26. 1. 2010.
Na tomto místě chci za všechny posluchače
poděkovat panu Mgr. Jaroslavu Janu Gloserovi
při ukončení jeho lektorské činnosti, který svoji
dlouholetou učitelskou praxí získal respekt a obdiv
posluchačů k jeho znalostem, které jim poutavě
a nezištně při svých „profesorských“ přednáškách
předával. Pane „profesore“ srdečné díky.
Ing. Jan Matouš.
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JAZYKOVÉ KURZY
V KNIHOVNĚ
Občanské sdružení Pontopolis ve spolupráci
s poličskou knihovnou otevírá v roce 2009 tyto
jazykové kurzy:
CENA KURZU: 2500,- 50 vyuč. hodin
(1 vyuč. hodina = 45 min.)
- ve skupinách max. 10 účastníků
ANGLIČTINA
- začátečníci
- mírně pokročilí
- pokročilí
- obchodní angličtina
- konverzace s rodilým mluvčím
- přípravný kurz na FCE
(mezinárodně uznávaná zkouška)
Učebnice: New Headway 3rd edition, anglická
učebnice (učebnice je možné si zapůjčit),
důraz na konverzaci a zvládnutí běžných život
ních situací v angličtině.
Lektoři: Petra Jílková, Petra Netolická
Kontakt: Petra Jílková mob: 739 568 896,
email: peteka@seznam.cz
FRANCOUZŠTINA
- začátečníci
- mírně pokročilí
Učebnice- Taxi 1 (DVD, poslechové CD,
doplňkové materiály), důraz na konverzaci.
Lektorka: Jiřina Boušková
Kontakt: Jiřina Boušková mob: 731 565 619,
email: jirinab@centrum.cz
Spolupráce s lektory z francouzské aliance
Pardubice.
NĚMČINA
- začátečníci
- mírně pokročilí
- pokročilí
Učebnice: Delfin, doplňující: kopírované materiály, CD, důraz na konverzaci
lektorka: Lucie Vargová
Kontakt: Lucie Vargová mob: 732 612 222,
email: LucieVarg@seznam.cz
ČEŠTINA PRO CIZINCE - „Czech for foreigners“
- začátečníci
- mírně pokročilí
- pokročilí
- možnost přípravy na zkoušku z ČJ pro cizince
k získání trvalého pobytu
Učebnice: Czech Express 1, New Czech Step
By Step
Lektorka: Jiřina Boušková
Kontakt: Jiřina Boušková mob: 731 565 619,
email: jirina@centrum. cz
Kurzy probíhají 1krát týdně po dvou vyučovacích hodinách.
Začátek kurzu: Konec září
Konec kurzu: Začátek května
Přihláška do kurzu: najdete na stránkách
knihovny http: //www. knihovna. policka. org
nebo si ji můžete vyzvednout přímo v knihovně.
Rozřazovací test: Pro uchazeče, kteří si nejsou
jisti kam se zařadit! Doporučujeme všem, kteří nejsou úplnými začátečníky. Jde o krátký test, který
Vám pomůže zařadit se do skupiny lidí, kteří jsou
na tom se znalostí angličtiny podobně jako vy. Test
najdete na stránkách knihovny nebo si jej můžete
vyzvednout společně s přihláškou

INZERUJTE V JITŘENCE
do všech schránek v Poličce a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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KURZY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY V TYLOVĚ DOMĚ
Tylův dům v Poličce otevírá ve školním roce
2009/2010 tyto jazykové kurzy a zájmové kroužky
Jazykové kurzy
Anglický jazyk - začátečníci
Anglický jazyk - mírně pokročilí
Anglický jazyk - pokročilí
Anglický jazyk – konverzace Lektor: v jednání
Německý jazyk - začátečníci
Německý jazyk – mírně pokročilí
Německý jazyk – pokročilí
Německý jazyk - konverzace Lektor: v jednání
Tyto kurzy budou probíhat pravděpodobně
v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek v odpoledních
hodinách v jazykové učebně Tylova domu.
Francouzský jazyk - mírně pokročilí
Lektorka: Martina Trávníčková
vždy v pondělí, 17,30 - 19,00 hod.,
začátek 5. října
Francouzský jazyk - pokročilí
Lektorka: Martina Trávníčková
vždy v pondělí, 15,30 - 17,00 hod.,
začátek 5. října
Španělský jazyk - začátečníci
Lektorka: Michaela Žabová
vždy v pondělí, 18,45 - 19,45 hod.
(lekce = 60 min.), začátek 12. října
Španělský jazyk - mírně pokročilí
Lektorka: Michaela Žabová
vždy v pondělí, 15,45 - 17,15 hod.,
začátek 12. října
Španělský jazyk - středně pokročilí
Lektorka: Michaela Žabová
vždy v pondělí, 17,15 - 18,45 hod.,
začátek 12. října
Italský jazyk - začátečníci
Lektorka: Pavlína Kubásková
vždy úterý a čtvrtek v liché týdny,
hodina bude upřesněna, začátek 20. října
Italský jazyk - mírně pokročilí
Lektorka: Pavlína Kubásková
vždy úterý a čtvrtek v liché týdny,
hodina bude upřesněna, začátek 20. října
Ruský jazyk - „osvěžení“
Lektorka: Romana Jelínková
vždy ve čtvrtek, 16,00 - 17,30 hod.,
začátek 5. listopadu
Kurzy budou obsahovat 25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách (1 vyučovací hodina = 45 min.).
Výjimkou je Španělský jazyk pro začátečníky, kde
lekci tvoří 1 vyučovací šedesátiminutová hodina.
Při minimálním počtu 10 účastníků je cena je
50,- Kč za vyučovací hodinu. Pokud se bude otvírat
kurz s nižším počtem účastníků, než je minimální
počet, bude se cena zvyšovat.
Zájmové kroužky
Cvičení rodičů s dětmi - 1,5 až 2,5 let
dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková
vždy ve středu, 9,00 - 10,00 hod.,
začátek 30. září
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Cvičení rodičů s dětmi - 2,5 až 4 roky
dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková
vždy ve středu, 10,00 - 11,00 hod.,
začátek 30. září
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí

Cvičení rodičů s dětmi - starší odpolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková s Leontýnkou
vždy ve středu, 16,00 - 17,00 hod.,
začátek 30. září
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny
na pohybové hry na říkadla a písničky, obsahují
posilovací a relaxační část, která je vedena formou
her.
Hudebně pohybová výchova - 4 až 5 let
Lektorka: Hana Malíková s Leontýnkou
vždy ve středu, 15,00 - 15,45 hod.,
začátek 30. září
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Hudebně pohybová výchova - 5 až 6 let
Lektorka: Hana Malíková s Leontýnkou
vždy v úterý, 16,00 - 16,45 hod.,
začátek 29. září
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Mažoretky - děvčata 8 až 10 let
Lektorka: Diana Musilová
pravděpodobně v úterý 13,45 - 15,15 hod.,
den i hodina se může ještě změnit
začátek 29. září
cena 900,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Při přihlašování budou mít přednost děvčata,
která již chodila v minulém školním roce.
Tančíme pro radost - dospělí
Lektorka: Hana Malíková
vždy v úterý, 17,00 - 18,00 hod., začátek 29. září
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Kroužek je určen ženám a dívkám, které se
v něm budou učit základům španělských tanců.
Cvičení pro zdraví a krásu - dospělí
Lektorka: Dagmar Melšová
vždy ve středu, 17,30 - 18,30 hod.,
začátek 30. září
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou
využíváním různých stylů posilovat celé tělo.
Jógový klub
Lektorka: Marie Hrstková
vždy v pondělí, 17,30 - 19,30 hod.,
začátek 5. října
cena 1.050,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Kroužek je určen všem - ženám i mužům - od
16 do 99 let. Jeho obsahem je hatha jóga, průpravná cvičení, pránajáma, relaxace, koncentrace, meditace - ale i prvky jako je power-yoga,
dynamické meditace a další.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno
minimálním počtem účastníků.
Podmínky pro přihlášení do jazykových
kurzů a zájmových kroužků:
Zájemci se mohou hlásit v Tylově domě do
24. září v úředních dnech. Je nutné vyplnit přihlášku, jejíž součástí je nevratná záloha 200,- Kč, která
se platí v hotovosti. Doplatek bude potom hrazen
pouze převodem na účet Tylova domu.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička,
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum. cz.
Úřední hodiny:
pondělí a středa - 8.00 až 17.00 hod.,
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.,
polední přestávka - 11.30 až 12.00 hod.
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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:
PO ŠKOLE NA MOZAIKU
- pohodové dopoledne
- soutěže, hry a zábava
Termín: úterý 1. 9. od 9.00 do 12.00 hod.
Místo:
náměstí
Info:
Radka Sobolová
k dispozici budou informační materiály a přihlášky do zájmových kroužků
SVČ Mozaika
NÁBOROVÝ TURNAJ MLÁDEŽE -ŠACHY
pořádá SVČ Mozaika a TJ Štefanides
Polička pro chlapce a dívky do 16 let
švýcarský systém na 7 kol,
2 x 20 minut
Termín: sobota 12. 9.
Čas:
8.30 – 14.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: do 10. 9.
Info:
David Schafer, ředitel turnaje
tel, 731 012 518,
email: DSchaffer@seznam.cz
KRÁSY PODZIMU
- hravé odpoledne pro děti od 2. tříd
- tvoření z přírodních materiálů
Termín: středa 16. 9.
Čas:
14.00 – 17.00 hod.
Místo:
lesopark Liboháj, sraz v SVČ
(v případě nepříznivého počasí náhradní program v SVČ Mozaika)
Cena:
10,- Kč
S sebou: pití, popř. menší svačinku
Přihlášky: do 14. 9.
Lektorka: Radka Sobolová
PODZIM VE ZNAMENÍ DÝNĚ
- dílna pro studenty a dospělé
Aranžmá z dýní a plodů podzimu. Naučíme se vytvořit zajímavé kompozice
spolu s dalšími rostlinami typickými
pro toto období, které dodají kouzlo
nejen interiéru. Zveme vás na příjemné tvořivé posezení nad šálkem čaje
s možností sdělit ostatním své oblíbené recepty a nápady z dýní.
Termín: čtvrtek 1. 10.
Čas:
17.00 – 20.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150,- / s členskou kartou 130,(v ceně je zahrnut veškerý materiál)
S sebou: zahradnické nůžky
Přihlášky: do 24. 9.
Lektorka: Jitka Vápeníková

ŘECKÁ MOZAIKA
- pohodový víkend pro děti od
3. třídy se spaním v SVČ
- poznáváme starověké Řecko
- řecká kuchyně, kovárna, keramika,
šperky, mytologie, zvyky, tanec, veselí, zábava
Termín: víkend 2. - 4. 10.
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: do 29. 9.
Lektorka: Radka Sobolová
Info:
Radka Sobolová
Podrobnější informace budou po
15. 9. na našich webových stránkách
a na letáčcích.
POZOR!!! Od září budou probíhat výběrové
nábory do některých sportovních kroužků:
ZK kopaná - nábor od 1. 9. každé úterý
a čtvrtek od 16.00 hodin na stadionu SK Masokombinát Polička.
ZK karate - nábor nových členů
16. a 18. 9. od 17.00 hodin ZŠ TGM.
ZK sportovní gymnastika - výběrový
nábor proběhne 30. 9. v 16.00 hodin ve sportovní hale gymnázia.
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
- DRAKIÁDU
- ZÁKLADY PRÁCE NA PC
Kurz pro studenty a dospělé - říjen
- prosinec. Základy práce v operačním systému Microsoft Windows XP,
práce s internetem a kancelářským
balíkem Microsoft Office (MS Word,
MS Excel). Účastníci se budou věnovat tématům, která je budou zajímat,
sami si mohou zvolit nové téma. Samozřejmostí bude rada v oblasti PC,
volba konfigurace, software, atd.
- DUŠIČKOVÁ VÝZDOBA
Termín : 22. 10.
Dílna pro studenty a dospělé. Dušičky - den, kdy chodíme zdobit hroby
našich blízkých a vzpomínáme na
ně. Naučíme se zhotovit aranžmá
v decentních barvách z přírodních
materiálů.
- ZÁJEZD NEJEN PRO DĚTI
JIHLAVA ZOO, KATAKOMBY
VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA
WWW.MOZAIKA-POLICKA.CZ
kde se můžete přihlásit na akci přímo
z vašeho počítače

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI, MLÁDEŽ
I DOSPĚLÉ SVČ MOZAIKA POLIČKA
Šperkování
3. - 6. třída a SŠ
700,Pastelka
1.- 5. třída
500,Šikulové
7 - 9 let
500,Hrátky s pedigem
5. - 9. třída
750,Šikulka
4.- 6. třída
500,Dovedné ruce
7. - 9. třída
500,Tudy z nudy
5. - 9. třída
500,Keramika začátečníci děti
1. - 3. třída
600,Keramika mírně pokročilé děti
650,Keramika pokročilé děti od 4. třídy
650,Taneční kroužek
4 - 6 let
500,1. - 5. třída
500,Malý cyklista
7 - 10 let
500,Stepmánie
začátečníci
450,pokročilí
450,Tyjátra – div. koutek
1. - 5. třída
450,6. - 9. třída a SŠ
450,Disko hip – hop
14 - 18 let
500,14 - 18 let
500,Kytara
od 3. třídy začátečníci 450,pokročilí
450,Flétnička
5 - 12 let
450,Míčové hry
1. - 5. třída
500,Hokejbal
10 - 15 let
150,Florbal chlapci
začátečníci
500,pokročilí
500,Softball
1. - 9. třída
500,Jezdecký klub
10 - 15 let
500,Karate
10 let - dospělí 500,-/ 1000,Šachy
bez omezení
450,Sportovní gymnastika pokročilí
500,Střelecký
3. - 9. třída
450,Kopaná - starší přípravka ročník 1999 - 2000 500,Kopaná - mladší přípravka ročník 2001 - 2002 500,Francouzština
7. - 9. třída
500,Mopík
2. - 6. třída
450,Štaflík a Špagetka
1. - 9. třída
500,Pod pokličkou (1. - 4. třída)
100,- / 40,- potraviny
Zdravý životní styl (5. - 9. třída)100,- / 40,- potraviny
Leteckých modelářů
5. - 9. třída
300,Pohádková jóga
děti 2 - 6 let
500,Keramika pro děti z MŠ
500,Kuřátka
4 - 6 let
500,Kopaná – přípravka ročník 2003 a mladší
500,Rarášek – cvič. rod. s dět.
2,5 - 4 let
500,Píďalky – pro maminky s dětmi
2,5 - 4 let
450,Berušky
5 - 7 let
450,Aerobic a step aerobic
předškoláci a 1. třída, začátečnici od 2 třídy
500,pokročilí
500,ZÁJMOVÉ KROUŽKY A KURZY PRO STUDENTY A DOSPĚLÁKY
Jóga
1000,Posilovací cvičení
1000,Břišní tance
1000,Pilates
1 000,Fitbox
1000,- / 500,Klub Kreativ
1500,Základy práce na PC
Čtvero roční období – kurzy aranžování
Dámský klub
Ceny kroužků jsou uvedeny za školní rok, více
informací o kroužcích a kurzech naleznete na
www.mozaika-policka.cz,kde se můžete
přihlásit do kroužku online

Domácí péče - Pavlína Telecká
Široký Důl 123
Pavlína Telecká
461 725 984, 733 117 737
Hana Paulíčková
461 743 423, 604 687 482
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DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ LENKY KLICPEROVÉ
A MARKÉTY KUTILOVÉ
„ŽENY Z BUNYAKIRI „
sledujte – www. divadelniklub. cz
STŘEDA 16. 9. – 20.00 „NA ZELENOU“
Přednáška Mgr. Michala Rezka pod názvem
„Přežijí světové lesy 21. století?“. Přednášející
byl donedávna ředitelem občanského sdružení
FSC ČR – organizace prosazující šetrné a trvale
udržitelné hospodaření v lesích. Díky zapojení
národní organizace do celosvětové struktury
FSC měl možnost navštívit různé kouty zeměkoule a získat přehled o stavu a budoucnosti
světových lesů. Beseda bude doplněna promítáním krátkého filmu a fotografií.
PÁTEK 18. 9. – od 19.00 KONGOTOUR
Občanské sdružení Pontopolis Vás zve na výjimečný večer s výjimečnými ženami.
Kongotour má ukázat současnou a pravdivou
situaci v Demokratické republice Kongo.
V rámci tohoto projektu budete mít možnost
pobesedovat s Markétou Kutilovou a zhlédnout nový český dokumentární film „SLZY
KONGA“. Promítání proběhne za přítomnosti
autorů. Celé Kongotour provází fotografická
výstava Lenky Klicperové a Markéty Kutilové
„ŽENY Z BUNYAKIRI“.
SLZY KONGA
Dokumentární film natočený v průběhu eskalace bojů v Demokratické republice Kongo
v listopadu 2008 ukazuje dramatické příběhy
tamních žen a dětí. Přes deset let se východní
Kongo ocitá uprostřed válečného běsnění.
Několik generací nezná nic než válku a násilí.
Příčinou neštěstí země je paradoxně její bohatství, zejména zásoby coltanu, nerostu bez
kterého se neobejde žádný mobilní telefon ani
notebook. Jde o obrovský byznys. Výsledkem
jsou statisíce znásilněných žen a dětí. Snímek
popisuje cestu dvou českých novinářek – Lenky Klicperové a Olgy Šilhové, které se vydaly
do zapadlých vesnic oblasti Bunyakiri, kterou
ovládají Hutuové.
Režie: Petr Kašpar, ČR, 2009, Kamera: Olga
Šilhová, Námět a scénář: Lenka Klicperová,
česky, 40
Vstupné: 30,-Kč
NEDĚLE 20. 9. – od 15.00 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
„Kouzlo ženy 2009“
pořádá módní salon Atol Jany Štursové
Nechte se inspirovat módními trendy pro
podzim/zimu 2009! Kromě praktických oděvů
pro každodenní nošení uvidíte modely vhodné
do tanečních i na plesovou sezónu. Součástí je
i ukázka módního líčení Pavly Kroulíkové
z Jafra Cosmetics. Kromě příjemně stráveného
odpoledne čeká každého diváka malý dáreček.
Předprodej vstupenek v módním salonu Atol
od 1. 9. Vstupné: 60,-Kč
STŘEDA 23. 9. – od 20.00 HUDEBNÍ SKLEPY
Pravidelný pořad, ve kterém se každý měsíc
představí jeden z našich předních písničkářů.
JAROSLAV HUTKA – český folkový hudebník,
skladatel a písničkář.
Studoval na pražské uměleckoprůmyslové škole. Od konce šedesátých let začal vystupoval
se svým vlastním hudebním programem, ve
kterém popularizoval moravské lidové písničky. Získal si velké množství příznivců, několikrát byl vyhodnocen jako písničkář roku.
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Byl zakladatelem a členem folkového sdružení
Šafrán. Stal se signatářem Charty 77.
Kvůli politickému nátlaku opustil v říjnu 1978
Československo a žil v emigraci v Nizozemsku. Po pádu komunismu se ihned v roce 1989
vrátil a již v listopadu zpíval na Letenské pláni.
Postupem času se z něho stal kritik české postkomunistické demokracie.
Dnes si vydává svou tvorbu sám. Vypaluje si
CD na svém domácím počítači, sám si kreslí
a tiskne obaly a sám je prodává nebo rozdává
na svých koncertech. Svou edici pojmenoval
„Samopal“ a dal si za úkol vydat veškerou svou
tvorbu na CD.
Je členem čestného předsednictva občanského
sdružení Společnost pro trvale udržitelný život
a Čestné rady sdružení Děti Země.
Podílel se na tvorbě cyklů ČT Příběhy železné
opony a V zajetí železné opony.
Vstupné: 90,-/50,-KčS
PÁTEK 25. 9. – od 21.00 PŘEDE DVEŘMI
LOS CHUPEROS (reggae/ska) – repertoár
kapely je tvořen temperamentními rytmy
ska, ale nepohrdne ani lehce vypáleným reggae či čardášem na začátku koncertu. http:
//bandzone.cz/loschuperos
D. O. P. (hard core) – syrové hc v podání tria
výtečných muzikantů. http://www.dop.wz.cz
Beatrain DJs (Deep J, Tomashek) + hosté
Vstupné: 70,- Kč
SOBOTA 26. 9. – od 21.00 „O5“
ZDE JUNGLE NIGHT
Rotyku obstará KRU: SUBMISSIONSQUARE“
Vstupné: 50,- Kč

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 17. 9. – od 20.00
Výměna
Krimi / Drama / Mysteriózní / Historický
USA, 2008, 141 min
Režie: Clint Eastwood
Hrají: Angelina Jolie, John Malkovich, Colm
Feore, Jeffrey Donovan, Gattlin Griffith
Režírující Clint Eastwood si rád vybírá příběhy,
které jdou až na dřeň lidských emocí. Výměna
není výjimkou. Příběh ženy, jíž osud připraví
řadu nesmírně těžkých životních zkoušek, je
podobně výjimečný jako režisérovy předchozí
a mnoha cenami ověnčené filmy Nesmiřitelní,
Tajemná řeka nebo Million Dollar Baby.
Los Angeles, březen 1928. Je svěží sobotní
ráno a v útulném domku na předměstí se svobodná matka Christine Collins (Angelina Jolie)
před odchodem do práce loučí se svým devítiletým synem Walterem. Netuší, že ho možná
vidí naposledy. Po návratu z práce totiž čelí asi
největší noční můře každého rodiče – zmizení
dítěte.
Navzdory usilovnému pátrání státních orgánů
se nepodaří zachytit jedinou stopu ztraceného
chlapce. Uběhne pět měsíců a najednou, jako
blesk z čistého nebe, udeří šťastná novina.
Walter se našel a losangeleská policie, která
si potřebuje napravit pošramocenou pověst,
zaviněnou četnými skandály, ho s velkou
pompou před zraky novinářů předává přešťastné matce. Moment nadšení záhy vystřídá
další vlna zoufalství. Nalezený chlapec není
její Walter. Policie, která nechce přijít o kladné
body, ale trvá na tom, že nalezenec je pohřešovaný Walter Collins a matčiny protesty vysvětluje neskutečnou psychickou zátěží. Stejně

bohorovně odmítá i evidentní důkazy svědčící
ve prospěch její teorie. Zoufalí lidé dělají zoufalé věci a Christine se pustí do boje za svou
pravdu s takovou vehemencí, že začne být
nepohodlná. Zatímco ona chce jen najít svého pravého syna, ti, kteří by jí měli pomáhat
a chránit, dělají vše proto, aby ji umlčeli. Třeba
i navždy.
Neuvěřitelný příběh bojovnice Christine
Collins spatřil světlo světa díky scenáristovi
Michaelu Straczynskimu, který ho před sedmi
lety objevil v archivu losangeleské radnice.
„Chystali se zničit nějaké staré záznamy a nabídli mi, jestli se v nich nechci prohrabat, než
skončí v peci. Když jsem narazil na záznam
o jejím případu, nevěřil jsem, že se to skutečně
stalo. Ta žena vytrvale kladla jednoduchou
otázku – Kde je můj syn?, a málem jí rozložila
policejní sbor města Los Angeles,“ říká Straczynski. Nabídl příběh slavným hollywoodským producentům Brianu Grazerovi a Ronu
Howardovi, protože věděl, že mají slabost
pro látky podle skutečných událostí, a ti ho
doporučili Clintu Eastwoodovi, který s nimi
tuto vášeň sdílí. „Vzal jsem si scénář do letadla
a hned po přečtení jsem věděl, že to chci točit.
Mám rád skutečné příběhy, zvlášť když působí
naprosto neskutečně,“ říká slavný herecký
a režisérský veterán.
ČTVRTEK 24. 9. – od 20.00
Každý mladý muž
Komedie/Povídkový
Československo, 1965, 83 min
Režie: Pavel Juráček
Hrají: Pavel Landovský, Ivan Vyskočil, Helena
Růžičková, Václav Havel
Povídkový diptych z prostředí základní vojenské služby, konfrontující, se smyslem pro
absurditu všednodennosti, sny a touhy sotva
dospělých mladých mužů s realitou socialistické armády. Film, který byl doma vítán jako
antimilitaristický, zatímco západní levice jej
kritizovala za oslavu vojenství.

*555
Když jsem ve zprávách ČR 2 Praha uslyšel, že
se v Poličce koná už 18. ročník multižánrového
festivalu pět pět pět i s bližšími podrobnostmi,
uvědomil jsem si, že konečně se tento poličských
fenomén dostal ke sluchu statisíce diváků v celé
republice. Jeho dramaturgie byla letos poněkud
jiná a výběrem účinkujících to zdánlivě vypadalo,
že se obrací na mladší generaci. *555 však nejsou
jenom atraktivní kapely na náměstí, patří sem také
atmosféra, ve které se lidé mohou procházet, posedět, nakoupit dětem různé radovánky, sami se pak
pestře občerstvit od klasických opékaných uzenek
přes gyros, kebab či vietnamské nudle s masem až
po kerkonošský bramboráček za 50 kaček. Dal jsem
je rád už jenom z dobrého pocitu rozmarnosti, která
se na mě v těchto dnech při tomto festivalu přelila.
Ostatně už pravidelně a nevysvětlitelně.
Jestliže mi loni neubralo na pohodě vpravdě
zimní počasí a deštivá slota, letos jsem si s tisícovkou účastníků užíval nádherného letního času.

ráno boty zouvám, Sejdeme se k ránu, sejdem se
po setmění, připomněli pamětníkům atmosféru
dávno uplynuvších Port. A tak jsme doposlouchali
jak Ráno bývají smutný nádraží, a pak už jen dlouhý,
dlouhý potlesk.
Rocková skupina Žlutý pes působí na scéně už
od roku 1978 a je spojena se jménem Ivana Hlase,
či Franty Kotvy, který byl vůdčí osobností skupiny
po všech. stránkách. Provází ji bohatá diskografie,
zatím uzavřena posledním CD Mellow Yellow
z loňského roku, věnovaná zesnulému R. Kotvovi.
Tak jako na CD, tak i v páteční večer jsme slyšeli
poněkud proměněný projev skupiny, mající po mém
soudu nyní trochu bluesový nádech. V repertoáru
se objevily i písně Boba Dylana či Ericha Claptona
opatřené českými texty Ondřeje Hejmy. Koncert měl
odpich a na závěr byla zodpovězena otázka: „Proč
právě název Žlutý pes? No právě o tom je tahleta
písnička, taky ale poslední.“ Pro ohromný aplaus
všech poslouchajících nebyla – tou úplně poslední

snad ozdravně. Leč nebylo nám přáno a k lítosti
musím napsat, že každé představení, které má po
Čechách úspěch a dává handicapovaným hercům
pocit souznění a porozumění, tentokrát nemohl bohužel plně vyznít. Pro úplnost – později bylo diváků
k padesátce a ve Voličské kampani spolupracují
herci z pražských divadel a Karlových Varů.
Některá města v Evropě, o Čechách nemluvě,
zná ty korpulentní dámy v lehce naddůchodovém
věku a tudíž znalé světa. Offebachův kankán byl
proveden s lehkostí, již bych nejdříve nečekal a pak
už vlastně bral jako nedělitelnou součást vystoupení,
v němž byl rozdáván humor a dobrá nálada. Kalinka za doprovodu Alexandrovců brala dech a pohyby
nesilikonových proporcí svědčily o pečlivé přípravě
všech na představení – od choreografie k aktérkám tance. Nakonec přišlo pravé defilé Mažoretek
z Horní Lhoty v klasických uniformách, a točivými
hůlčičkami v úderném marši Máš nejkrásnější zadek
na světě – ve správném okamžiku také pregnantně

Mužský sbor Hohenems

Volební kampaň

Sourozenci Baťkovi

Nasaďte ski

Mažoretky z Horní Lhoty

Krajda Blues

Ten byl tak nakažlivý, že pouze část zahajovacího
koncertu Pěveckého mužského sboru z Hohenemsu
se odehrála ve velkém sále Tylova domu. Zde jsme,
pod vedením česky uvádějícího šéfa sboru, vyslechli pestrý výběr z repertoáru souboru, kde některé
posluchače překvapilo, že sbor chasníků z prodané
nevěsty B. Smetany sbor zazpíval v originále, totiž
německy. Smetana napsal operu Die Verkaufte
Braut a pak teprve vzniklo české libreto Prodaná
nevěsta. Stejně hezky zazněly dvě skladby B. Martinů taktéž v němčině, a pak už nepřekvapilo, že hornorakouský mládenec má tajnou lásku ve Znojmě.
Koncert začal hohenemskou místní hymnou a byl
jí také zakončen. To ale až na náměstí, kam pěvce
a nás posluchače pohotově pozval pan starosta
Jaroslav Martinů. Dobře odhadl, že krásné počasí
umocní koncert a rozmnoží ho o stovky dalších
posluchačů.
Po úspěšném počinku se na pódiu objevil Pavel
Žalman Lohonka se svou skupinkou. Ti, kdo sledují
jeho dráhu od lochotinské Porty či Svojšic, vědí, že
Lohonka byl nazýván deštivý muž, protože, když se
on objevil na jevišti, neomylně začalo pršet. Tentokrát ne, ale z jeviště pršely krásné folkové melodie,
které si popěvovaly či odtleskávaly stovky posluchačů. Bodejť ne, takové Nezacházej slunce, Byla
vojna byla, či z jiného soudku Zelené údolí, Každý

byla Zůstaň klidná a jdi spát. To bylo přesně 21. 45.
hod.
Odlesk Madonny se přenesl k poličské rockové
skupině Nasaďte ski Jirky Mužíka. Snad po jejím
vzoru začala hrát o hodinu později. To už mně do
pohárku tvrdonického pozdního sběru začaly padat
kapky oblačné vody. Lépe bylo těm, kteří seděli
v přístřeší baru U Ďáblíka v produkci Divadelního
souboru Tyl a byli obsluhováni samotným ředitelem Divadelního klubu Lukášem Zrůstem. Naštěstí
stále bylo teplo a kapek ne zas tak hodně, takže
se nakonec rozehřáli i Mužíkovci a potěšili stávající
publikum, kterého bylo stále ještě hodně.
A neuvěřitelné se stalo skutkem, jak by napsal
Bohumil Hrabal. To sobotní odpoledne nemělo nic
společného s dnem předešlým a na internetu byl
v ČR označen pršivý piktogram pouze v trojúhelníku Chrudim – Ústí nad Orlicí – Svitavy. Ve tři hodiny
odpoledne při zamýšleném hapeningu zdravých
a handicapovaných osob, dvanácti diváků a nelítostného lijáku zbyla pouze dobrá vůle předvést
tento zajímavý projekt „Voličské kampaně Strany
mírného pokroku v mezích zákona tedy přírodního“. Tato zcela jedinečná integrační aktivita, inspirovaná Jaroslavem Haškem a jeho stranou mírného
pokroku, by bezpochyby vyzněla při spolupráci publika určitě mimořádně a v současných poměrech

dokázáno. Neuvěřitelné se stalo skutkem a déšť tak
dvěma stovkám diváků pod deštníky přinesl dobrou
náladu. Při menších přestávkách mezi čísly mohla
být ještě větší.
Sourozenci Baťkovi z Podluží okouzlili každého
diváka a já, který jsem napájen z jiného hudebního
pramene, rád píšu, že tento svět hudby je mi milý
právě pro tu přirozenou hudebnost, která tryská
z každé notičky každého člena tohoto souboru
z Moravského Slovácka. Musím taky napsat, že už
dlouho jsem necítil takový krásný pocit ze zpěvu
a hudby, jako v tyto chvíle. Šíře repertoáru, kterou
dokumentují tito muzikanti na vydaných nosičích, je
hluboce ukotvena v jejich srdcích, a není skladby
z této oblasti, již by nedokázali bravurně a bez
přípravy zahrát. Přímo napíšu, že při některých
skladbách jsem spolu s těmi muzikanty na pódiu
prožíval pocity sounáležitosti. Vím, jaká je to krása
souznít v kapele naladěné na stejnou notu.
Poličská kapela Krajdablues, mající přívlastek
blues jazz rocková, má své trvalé přívržence a právem. Začnu koncem: je rok od roku lepší. Nedávno
úspěšně hrála na Hudbovaru v Letovicích a Pelinyfestu v Chocni. Mají už svou webovou stránku a jsou
na ni patřičně hrdí. Představili se vlastním repertoárem těžícím z toho, čím se v podnázvu prezentují:
lépe dosáhli na blues a rock, k jazzu se musejí
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*555
proposlouchat. Frontmanem skupiny je Jan Krajíček
– Krajda a s ním hrají Aleš Hegr – Dědek, Jan Pávek
– Jeník a Víťa Cach – Vítek. Poslouchalo se to hezky
a měli zasloužený úspěch.
Českotřebovská Kloaka funguje už dvacet let.
Nedávné znovuvzkříšení potvrdili deskou Z popela
vstalí a na poličském pódiu z něj prezentovali většinu skladeb. Mají běžné rockové obsazení dobře
zpestřené saxofonem. Výraz skladeb je tak barevnější a srozumitelnější. Muzika dobrá, pršení menší,
nálada lepší, lidí přibývá.
Australská skupina Andrew McCubbin and
The Hope Addicts to bere po evropském turné
v Čechách od západu k severu, na jih a na východ.
Šťastným dramaturgickým činem se dostali na *555.
Mají široký záběr. Když jsem přicházel na náměstí
o něco později, slyšel jsem spojené textlilní fabriky,
jedoucí v dobách své největší slávy na 150%. Pak
však následovala uklidňující balada se vším, co má
mít. A tak bych mohl pokračovat. Jakoby mlhou

Karlův most a já bych měl jako zajímavůstku uvést,
že houslista Jan Hrubý přetrhl strunu, což, jak bylo
jeho šéfem praveno, se ještě nikdy nestalo. Tím bylo
vlastně symbolicky zdůrazněno, s jakým nasazením
všichni hráli. Posluchači jim to svým potleskem
a provoláváním dávali také hlasitě najevo.
To však ještě nebyl konec večera. Nastoupila
českotřebovská skupina Nil, již netřeba Poličákům
představovat. Na Rockoupání byla v roce 2003,04,
07, v Divadelním klubu účinkovala v letech 2006
a dvakrát v loňském roce. Mají za sebou více jak
200 koncertů – taky v Holandsku, Německu, Slovensku. Bylo už přes půlnoc, ale posluchači byli
svěží a dychtiví, stejně jako Nil
Na rychlo zhotoveném plakátku sděleno že …
z důvodu mokrosti terénu bude představení krátkého filmu Dívčí běsy a Voňavá pohádka přemístěno
z parku do Divadelního klubu.
Jak se na českou pohádku patří, jejím hrdinou
je obyčejný venkovský Honza, který se vydává do

poledne odjela, vietnamští prodavači však zůstali
a večer se jim jejich trpělivost vyplatila. Bar Divadelního spolku U Ďábílka také zůstal a prosperoval,
až pivo došlo.
Plno bylo v neděli v kostele sv. Jakuba při
koncertu Ireny Budweisserové & Fade In. Původně
připravený program přizpůsobila Budweiserová
prostředí chrámu a tak se na pořad dostaly především spirituály, původně písně černých otroků
s náboženským obsahem a gospely či souly, které
vznikly z afroamerických evangelií.
Jejich základem byl spirituálový hymnus s bohatou harmonií a rytmem. Názvy některých písní:
Cítím se být připraven přejít Jordán, Proč jsi pane
nezachránil…, Eliášova skála, Valící se proudy Jordánu, Hluboká řeka…
Texty, tedy ty české, přinášely zamyšlení – namátkou: kam jsi měl dojít, abys svým snům rozuměl,
buď můj muž, já budu tvá žena, dej mi světlo, já
budu tvůj stín, každý nový den přináší novou naději.

Andrew McCubbin and The Hope Addicts

Irena Budweiserová

Šeucovská muzika

zastřené hlasy dvou zpívajících kytaristů zvětšovaly
vlastní originální emotivní instrumentaci. Ta se však
vyhnula tradiční rockové instrumentaci.
Znovu se už neuvěřitelné stalo skutkem. Na
Michala Prokopa, jeho Framus Five a nás, nepadla
už ani kapka. Od prvních slov a tónů bylo patrné,
že šéf skupiny přijel nabitý energií. Jeho dvě úvodní představovačky Kolej Yesterday a Až si pro mě
příjdou, v pamětnících vydolovaly atmosféru 80 let,
těžko líčitelnou těm, kdo ji nezažili. Pak už následoval skok do současnosti a my poslouchali skladby
z posledního cédéčka Poprve naposledy, obsahující
takové věci jako Loučení, Virtuální realita, Hotel
u přístavu nebo samotným Prokopem vysoce ceněná skladba Zloději času. Nezapomnělo se ani na

světa. Samozřejmě má prosté, dobré srdce. Vystaven
všem nástrahám a protivenstvím, dokáže si poradit s nástrahami chamtivého otce princezny, zlým
kouzelníkem, nápadníkem čarodějníkem, setká se
i s chůvou Marfuchou, aby k radosti diváků obstál
a dovedl děj do šťastného konce. To vše s písničkami a v rýmech.
Závěrečná píseň je moudrá, zrcadlí se v ní postoje a poselství aktérů hry. Toto představení bylo také
tečkou za letošním kočováním POPRASKDu. Tento
odstaveček nemůže vyjádřit vše, co si za svou práci
kočovníci zaslouží. A principál Petr Erbes zvlášť!
Pořadatelé zajistili 40 stánkařů s rozmanitým
sortimentem. Po úspěšném pátku přihnala se na
ně dešťová katastrofa. Většina vzdala a během od-

Mnoho anglických textů, které Irena Budweiserová
zpívala, je z pera amerického černošského básníka
Langstona Hughese, především z jeho básnické
sbírky Unavené blues. Na závěr se dostalo Ireně
Budweiserové standing ovation – potlesku ve stoje. A spolu s ní můžeme říci: Lidé se mění, písně
zůstávají.
Odpoledne za krásné sluneční pohody zahrála
plně obsazenému hledišti a velkému počtu dalších
posluchačů skutečská dechová Šeucovská muzika.
Hráli od dvou hodin a hráli – a to pěkně – nepřetržitě přes dvě hodiny. Konec dobrý, všechno dobré.
A. Klein,
foto P. Klein

POČÍTAČE A ANGLIČTINA PRO SENIORY
V DPS-PENZION
Od října začínáme opět další nový kurz výuky
základních prací na počítačích pro seniory v Domě
s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.
Chceme ukázat seniorům různé možnosti využití počítačů v každodenní praxi. Jde nám o to, aby
se senioři seznámili s počítačem a jeho základním
ovládáním, osvojili si jeho využití v každodenní
praxi a naučili se, jak najít různé informace přes internet. Jedná se např. o zjištění informací v jízdních
řádech, kultuře, zdravotnictví, nahlédnutí do stránek městského úřadu, zpracování fotografií, apod.
Naučí se, jak si založit svou e-mailovou schránku
a spoustu dalších užitečných informací, které se
hodí pro jejich běžný život. Rozhodně není třeba
mít z toho strach, mohou přijít i ti, co ještě na počítačích nic nedělali a mají zájem se s ním seznámit.
Zájemci o výuku na počítačích se mohou informovat, případně přihlásit ihned po vyjití Jitřenky.
Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 1. 10. 2009
do 18. 12. 2009, vždy po 1 hodině v rozmezí od
8.00 do 15.00 hod., na přednášce jsou vždy dva
zájemci, které vede jeden vyučující. Kurz obsahuje
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12 výukových hodin a stojí celkem 550 Kč/os. Počet
uchazečů je omezený, proto se bude brát zřetel na
pořadí přihlášek. Po telefonu nebo i osobně vám
sdělíme před zahájením kurzu, na základě vašich
přihlášek, zda jste byli do kurzu zařazeni a na jakou konkrétní hodinu.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná nebo
Pavel Brandejs osobně nebo po telefonu číslo
461 753 111.
Výuka anglického jazyka pro seniory
bude probíhat opět v DPS „Penzion“ Polička od
6. 10. 2009 každé úterý dopoledne od 9.00 do 10.30
hod. převážně volnou formou dle požadavků účastníků. Kurzovné na 4 měsíce bude činit dle počtu
účastníků (8 -10), max. do 500 Kč/os. Na obsazení
kurzu bude mít vliv pořadí přihlášek a před zahájením výuky budete informováni telefonicky.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná nebo Pavel
Brandejs osobně nebo po tel. čísle 461 753 111.
Pavel Brandejs,
ředitel DPS-Penzion Polička

HLEDÁ SE KOČIČKA SLYŠÍCÍ
NA JMÉNO MICKA
Je velice hodná a přítulná, na nose má
černou tečku.
Pokud jste ji viděli,
krmíte ji, nebo u vás bydlí,
prosím, volejte na tel.č. 607 256 672.
Nálezci odměna.
Děkujeme

KLUB ZDRAVÍ TAKÉ ZAČÍNÁ V ZÁŘÍ
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Možná. Frekventované slovíčko uvozující neúplnou jistotu, že se věci udály, dějí nebo stanou podle
předpokladů. Možná jste prožili báječné prázdniny,
skvělou dovolenou na nejúžasnějších místech naší
modré (chcete-li, pak i zelené, v blízké budoucnosti
možná žluté, neboť řepka se bude pěstovat všude)
planety. A možná ne. Možná jste měli volno, ale
důsledky celosvětové krize v (nejen) ekonomice se
svým kostnatým prstem dotkly i vás osobně a tak jste
zůstali doma a vaše děti, pokud jsou školou povinné, nebudou mít o čem psát první poprázdninovou
slohovou práci. Možná ale bylo dobře, že jste nikam
nejeli. Vždyť počasí v červenci za moc nestálo a tak
jste alespoň očima podpírali mraky, aby se nevypršely zrovna nad vámi. Ale možná jste svou dovolenou
někomu věnovali. Někomu, kdo měl možná méně
štěstí a ty mraky se mu nejenže nad jeho hlavou
vypršely, ale náhle rozbouřené vody strhly dokonce
most na druhou stranu a odplavily zahrádku i se
slibně vyhlížející úrodou, v horším případě vtrhly do
domu a vypláchly z něj všechno, co se dalo, pokud
dům vydržel… Zmizely vzpomínky i iluze mnoha lidí
v tomto stále častěji obvyklejším způsobu léta. Možná
jste tak svým přiložením ruky k lopatám a kbelíkům
pomohli nejen těmto lidem postiženým povodněmi,
ale hlavně sobě. Možná jste se zbavili úzce a soběstředně orientovaného pohledu na svět. Možná jste si
rozšířili obzory více, než kdybyste měli možnost zažít
cestu kolem světa. Možná jste pochopili, jak dobré je
být tu pro druhé.
I Klub zdraví tu chce být pro druhé. Chce opět
nabízet ozdravný program všem zájemcům včetně
motivačního zdravého jídelníčku, chce otevírat okna

dobrých zpráv pro dnešek i zítřek. Pokud jste ještě
nepřišli „ochutnat“, zveme vás na zářijovou přednášku, která začne 9. 9. 2009 nikoli v 19 hodin, ale již
od 17,30 hod. v horní místnosti SVČ Mozaika (dříve
DDM). Zváni a vítáni jsou všichni, kteří jsou zvídaví
a zaujme je nabízené téma „Optimální hmotnost a intenzita cvičení“ z programu Být fit je hit a budou chtít
zpestřit svůj jídelníček recepty z kus-kusu.
Nedávno jsem si uvědomila, že (možná) prožíváme dvakrát v jednom roce start do nového, čistého,
nepopsaného začátku: prvního ledna a prvního září.
Začátky prý nebývají lehké. Na začátku prý záleží.
Bible říká, že kdo vydrží až do konce… No, vím
o tom své, jak těžké jsou začátky. Klub zdraví startuje
svou šestou sezónu, ale máme tu výhodu, že jedeme
v programu NEW START (Nový začátek) nikoli do
neznáma. A tak všem vám, kteří začínáte ve škole
či v zaměstnání nově, anebo vám, kteří jste udělali
zásadní změny ve svém životě a také je to váš nový
začátek, přeji, abyste vždycky měli někoho, kdo tu
s vámi bude. Kdo tu bude s vámi a pro vás, ať svítí
sluníčko nebo jsou mraky. Kdo vám pomůže najít
úsměv i přes slzy smutku a bude s vámi hledat důvod
k úsměvu, i když do smíchu nebude. Koho vždycky
rádi uvidíte, i když budou chvíle, že byste nejraději
neviděli celý svět. A možná nebude tak těžké takového člověka najít. A když už něco možná nevyjde, jak
jste chtěli, připomeňte si tento citát: „Šťastný je, kdo
věří, že nikdy v životě není příliš pozdě na nový začátek.“ (A. L. Balling)
To vám do nových začátků přeje a těší se na vás,
Hanka Ščigelová,
Klub zdraví Polička

CESTA DO PRAVĚKU
Letní období plné sluníčka a dovolených vybízí
k volnějšímu tempu. Proto i pracovníci a klienti
AC dílen a Denního stacionáře Oblastní charity
Polička maličko zvolnili a každodenní práci v terapeutických dílnách okořenili výletem. Ve čtvrtek
23. 6. vyrazili na dobrodružnou cestu do pravěkých
druhohor, do Dinopraku ve Vyškově. Meteorologové na tento den sice vyhlásili výstrahu před horkem,
ovšem stíny pralesního porostu, řev krvelačných
dinosaurů nebo zhlédnutí příběhu o narození
a hledání rodiny dinosauřího mláděte v tamějším
3D kině, bylo odměnou za veškeré útrapy spojené
s cestou v rozpáleném autobusu. Zážitků si mohl
každý odnést plný ranec. Tak až napadne sníh
a přijde zima, bude mít každý pořádnou zásobu
vzpomínek na letní dobrodružství.
Alžběta Havlová,
vedoucí AC dílny, Denní stacionář

DOMEČEK INFORMUJE

SKAUTI VERSUS ŘÍMANÉ
Letošní tábor poličského střediska Tilia se nesl
v duchu krutých soubojů mezi Římany a Galy. V krásném prostředí Nedvědičky jsme se všichni po roce
opět rádi viděli.
Děti byly rozděleny do čtyř věkově smíšených
klanů (Obchodníci, Stavitelé, Lovci a Druidi), přičemž každá skupinka měla svého patrona, jenž jim
pomáhal a radil v nesnadných úkolech. Klany měly za
úkol spojit své síly, bojovat proti zrádným Římanům
a získat zpět území, která jim nepřátelé obsadili. Boje
o získávání území probíhaly v odpoledních hodinách.
Dopoledne měli holky a kluci program odděleně ve
svých klasických družinách, které fungují i během
roku. Světlušky (děvčata od 6 do 11let) získávaly
všelijaké odborky, poznávaly přírodu a připravovaly
se na závody. Skautky (dívky od 11 do 15 let) zápolily s obtížným úkolem dokončit skautské stezky, ve
kterých během roku plnily spoustu nesnadných věcí.
V průběhu tábora jim zbývalo už jen doplnit ty body
stezky, jež nejsou v běžných podmínkách skautské
klubovny uskutečnitelné. V závěru tábora mohla
většina z nich zjistit, že jim ke splnění celé knížečky
chybí již velmi málo a zbytek zvládnou do konce
prázdnin či během září.
Všem klanům se vedlo velice dobře, ale Římané
byli neoblomní a vyhrožovali tím, že vyplení všechny
galské vesnice, pokud se jejich obyvatelé nevzdají.
Galové však měli stále po ruce svůj účinný kouzelný nápoj a statečně vzdorovali náporům Římanů.
Problém nastal v okamžiku, kdy lehce senilní druid
zapomněl recept a nápoje rychle ubývalo. Všechny
klany tedy opět spojily síly a vydaly se do tajemného
lesa hledat odkaz dávných galských bohů. Nakonec
tedy získaly zpět recept na nápoj a mohly bojovat dál
proti Římanům. Vítězství už Galové měli skoro v kapse, již zbývalo jen vymyslet, jak potupí hlavu Říma
(ne)mocného Césara. A protože nikdo z Galů nebyl
nijak hloupý a všichni měli velký smysl pro humor,
rozhodli se vzít Césarovi jeho trenky. Z boje se vrátili
s vítěznou trofejí a mohli se též radovat nad získáním
všech zbylých území.

V době tábora se také skauti a skautky vypravili
na dvoudenní výlet a světlušky a vlčata na jednodenní. Všichni si to patřičně užili, i když asi každý jiným
způsobem a zážitky přeci nemusí být vždy pozitivní,
ale člověk se i negativním věcem po čase zasměje.
Těch čtrnáct dnů nám všem velice rychle uteklo a než
jsme se nadáli, jeli jsme domů. Pak nám zbývaly už
jen vzpomínky na skvělé zážitky a nyní se můžeme
zase rok těšit na příští tábor.
Za skautky Vlasta Kubíková-Aťka

Milí rodiče,
v září 2009 budeme sestavovat rozvrh na využití
Domečku. Máte-li požadavky na scházení se v našich prostorách, prosím domluvte se s asistentkou
v Domečku.
Provozní doba je 8 - 15 hod.
Úterý 8 - 16 hod. je vyhrazeno pro děti a rodiny
se speciálními potřebami. Hlídání dětí probíhá po
celý týden.
I v letošním roce budeme organizovat kroužek
pro rodiče s dětmi - tanečky, zpívánky, seznámení s jógou. Novinkou je, že držitelé rodinných
pasů si mohou na tyto kroužky a vstupy zakoupit
permanentku se slevou. Kroužky začnou v druhé
polovině září.
Domeček najdete v ZŠ Na Lukách, vchod od
dopravního hřiště.
Tel: 605 177 027
www.dicpolicka.com

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

5. - 6. 9.

MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
12. - 13. 9. MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
19. - 20. 9. MUDr. Švecová Dagmar, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663
26. - 27. 9. MUDr. Teplý Michal, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
28.9 .
MUDr. Veselíková Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461 614 569
3. - 4. 10. MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. máje 606, 733 152 435
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.
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PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat za krásné a milé narozeninové přivítání na hradě Svojanově, kterého se ujala
p. Jandlová se svým manželem v dobových kostýmech a zároveň děkuji manželovi, který mi umožnil
kulatiny na hradě oslavit s mojí oblíbenou Tesco
partou, kde pracuji, a s mými nejbližšími známými.
Byl to krásně prožitý den i noc plný vzpomínek a příjemných prožitků. Vřele všem doporučuji prohlídku
hradu a okolí Svojanova, je tam nádherně. Zároveň
děkuji za perfektní obsluhu restaurace Svojanov, jídlo
bylo skvělé obsluha se činila, servírka Andrea vydržela s námi slavit až do rána.
Renata Kalvodová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 10. září 2009 vzpomínáme 10. výročí úmrtí drahého
syna
Marcela
Zbytovského,
zesnulého po tragické nehodě.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Otec Jiří s manželkou

Dne 14. září 2009 uplyne
pět let, kdy se nás rozhodla
navždy opustit naše milovaná
maminka, dcera, sestra,
švagrová a teta paní Marcela
Kubínová, roz. Kocandová.
Děkujeme všem, co jste ji
znali, za tichou vzpomínku.
Vzpomíná celá rodina.

BLAHOPŘEJEME

ZÁJEZD KARDIAKŮ
Svaz postižený civilizačními chorobami, kardio
klub Svitavy a Polička uskuteční utobusový zájezd
s pěší vycházkou Orlickým záhořím. Navštívíme:
Zemskou bránu, kostel v Neratově, Pastvinskou
přehradu, muzeum řemesel v Letohradě a závěrem
zimní středisko v Čenkovicích.
Zájezd se uskuteční v sobotu 12. září 2009. Sraz
účastníků na vlakovém nádraží v 7.00 z Poličky.
Pro členy Kardio klubu poplatek 100 Kč, pro nečleny 150 Kč. Přihlášky u Evy Navrátilové.

Z ČINNOSTI DPS PENZION
POLIČKA - ČERVENEC
Letošní červenec si s námi tak trochu pohrával
a dešťové přeháňky několikrát měnily program seniorů, nicméně i přesto se nakonec uskutečnily naplánované výlety, které jsou v tomto letním období
zaměřeny hlavně na pobyt v přírodě.
Odpoledne strávené na přehradě seniory vždy
potěší. Spolu s muzikanty, panem Hladíkem a Otepkou, si společně zazpívají, někteří se vydají i na procházku kolem vodní plochy a nechybí ani grilování.
Velmi se vydařila také procházka v Liboháji.
Vzpomínky vyplouvaly na povrch a pamětníci vykládali, kam chodili tancovat, když byli mladí, kde
se nacházelo divadlo nebo jak to bylo s dopravou
kamene na památník mistra Jana Husa. Jako každý
rok, tak i letos, přijali senioři pozvání na přátelské
posezení do DPS v Lubné. Letos bylo předpouťové
a mezi seniory zavítal také pan starosta Chadima.
Všichni si společně s pěveckým souborem Poupata
a muzikantem panem Hladíkem zazpívali oblíbené
písně a také popovídali. Setkání bylo velmi milé
a veselé. Senioři také navštívili výstavu „Jak se rodí
večerníčky“ a nechyběla ani návštěva cukrárny.
A co dělaly šikovné ručičky? Malovaly talíře,
kterými bude vyzdobena kuchyňka v DPS Penzion
a v keramické dílně vyráběly medaile.
Závěr měsíce patřil narozeninovému zpívání.
Letní období je dobrou příležitostí pro setkávání
s přáteli k navazování nových kontaktů. Dny zalité
sluncem nám dodávají energii, veselou náladu…
Léto budiž pochváleno.

17

Dne 5.9.2009 se dožívá 85 let naše prababička paní Milada Teplá z Modřece.
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody do dalších let přejí děti,
vnoučata a pravnoučata
Petra Dvořáková

MUZEUM V ZÁŘÍ
62. UMĚLECKÝ
e-mail: muzeum@muzeum.policka.org,
SALON V POLIČCE
www. cbmpolicka. cz
výstava vybraných absolventů AVU v Praze od 29. srpna
DERNIÉRA VÝSTAVY
do 11. října 2009 - výstavní sály
Jak se rodí večerníčky…
galerie, Palackého náměstí.
V neděli 27. září 2009 je pro vás od 14.00 do 16.00
Umělecký salon v Poličce, hod. připravena poslední výtvarná dílna k výstavě
pořádaný Městským muzeem „Jak se rodí večerníčky“, kterou vás provedou dva
a galerií v Poličce, má několi- známí kutilové Pat a Mat. Vyrobíte si závěsnou loutku
kaletou tradici. V letošním roce se koná již 62. ročník, Večerníčka, kterou zároveň rozpohybujete pomocí
který představí vybrané absolventské práce studentů
provázků…
Akademie výtvarných umění v Praze – Zbyněk Mergental, Jakub Matuška, Lucie Skřivánková, Veronika
Dny evropského dědictví 12. – 20. 9. 2009
Molatová, Martina Fotrová, Gabriela Jurkovičová, VácPozvánka do Centra Bohuslava Martinů
lav Litvan, Robin Kaloč a Martina Pešková
Dny evropského dědictví jsou specifickou kulVýstava bude zahájena v sobotu 29. 8. 2009
turně společenskou akcí, při níž se netradičním
v 17.00 hod. ve výstavních sálech galerie.
způsobem zpřístupňuje a prezentuje památkový fond
naší vlasti. Jejím cílem je rozšířit a zvýšit všeobecné
JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY…
povědomí o vlastním národním kulturním dědictví.
do 27. září 2009
Dny evropského dědictví se konají pod záštitou Mive výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů,
nisterstva kultury ČR a Ministerstva pro místní rozvoj
Šaffova ulice.
ČR pravidelně od roku 1991.
Výstava je určena malým i velkým návštěvníkům.
V týdnu od 12. do 20. 9. 2009 se veřejnosti otevíCelou výstavou provázejí originální scénky z animo- rá řada zajímavých a výjimečných architektonických,
vaných filmů. Novější tvorba je zastoupena postavič- archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií
kami Pata a Mata s původními rekvizitami a scénáři
a knihoven, technických památek a militarií, budov,
z dnes již kultovního seriálu o těchto dvou kutilech.
objektů i dalších prostor, v nichž je uchováváno
Součástí výstavy jsou interaktivní stanoviště, kde
rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kuljsou představeny jednotlivé fáze výroby animovaných
turního dědictví.
filmů. Malí návštěvníci si mohou vyzkoušet tvorbu
Centrum Bohuslava Martinů a Městské muzeum
technického a literárního scénáře, výrobu loutek, a galerie Polička připravily na sobotu 12. 9. 2009
rozkreslovat fáze pohybu na prokreslovacím stole, pro své návštěvníky volný vstup na městské gotické
pokusit se skládat a pohybovat postavičkami z ploš- opevnění a 50% slevu na vstup do expozic Centra
kového filmu na snímací kleci či animovat dřevěné
Bohuslava Martinů.
loutky a vyzkoušet si tak, jakou pečlivost a trpělivost
filmová animace vyžaduje.
Cesty za uměním 2009 ŽIREČ - KUKS
Atraktivitu výstavy umocňuje také celé funkční
- perly barokního sochařství
televizní ministudio s kamerou a televizním přijímaMěstské muzeum a galerie Polička pořádá v sočem. Nejstarší televizní pohádky se natáčely v přímém
botu 26. září 2009 autobusový zájezd za barokními
přenosu, tak si i děti mohou zahrát na loutkoherce
památkami východních Čech. Pro jezuity v Žirči
s maňásky a na filmové tvůrce.
pracoval Jiří Pacák, jehož nejvýznamnějším dílem je
Vstupné na výstavu Jak se rodí večerníčky děti/
mariánský obelisk v Poličce.
studenti/důchodci 20,- Kč, dospělí 30,- Kč.
Pro hraběte Šporka v sousedním Kuksu pracoval sochař Matyáš Bernard Braun, jehož dílem
Otevírací doba:
je Betlém v Novém lese a cyklus Ctností a Neřestí
září: út - ne 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
v Kuksu. Netradiční putování přinese nejedno přeSkupinám doporučujeme předem se objednat, kvapení.
kontakt: Městské muzeum a galerie Polička, Tylova
Přihlásit se je třeba předem v muzeu, kde jsou
114, Polička 572 01, tel.: 461 723 855,
také k dispozici podrobnější informace.

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
ÚČETNÍ (EKONOM/KA)

(možnost i pro právnické a fyzické osoby – OSVČ)
Náplň práce:
zajišťuje komplexní ekonomické činnosti organizace, zpracovává veškerou finanční agendu, správu majetku
a personální agendu (účetnictví, pokladna, fakturace, rozpočet, rozbory, evidence majetku, inventarizace,
statistika, zpracování mezd vč. odvodů), pro malé příspěvkové organizace
Předpokládaný termín nástupu: co nejdříve, nejpozději od 1.11.2009
Požadujeme:
vzdělání středoškolské - ÚSO (ekonom. směru, případně i rekvalif. kurz podvoj.účetnictví),
znalost podvojného účetnictví nejlépe příspěvkových organizací,
znalost práce na PC - (výhodou znalost úč. programu KEO),
zodpovědný přístup k práci, pečlivost, důslednost, obětavost,
výhodou je praxe v příspěvkových organizací
Platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/06 Sb. v platném znění: třída 9
Pracovní smlouva: na dobu určitou do 2 let s možností prodloužení na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Dům s pečovatelskou službou „Penzion“, Družstevní 970, Polička
Podání přihlášek: písemně nejpozději do 15. 9. 2009 s osobními údaji na adresu:
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“, Družstevní 970, 572 01 Polička.
Přihlášku lze doručit i osobně. Obálku označte heslem VŘ – účetní.
K přihlášce je třeba připojit: - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech týkajících se nabízené práce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším vzdělání,
výpis z evid. Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (lze dodat při výběr. řízení).
Zadávací podmínky si mohou právnické a fyzické osoby (OSVČ) vyzvednout na adrese zadavatele.
Kontaktní osoba: Pavel Brandejs.- ředitel DPS „Penzion“ Polička
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Koupím chatu
nebo chalupu
k rekreaci.
Nabídněte!
Platím hotově.
Tel.: 606 632 011

Farma Drahoš
Dolní Újezd u Litomyšle
nabízí

kvalitní brambory na
uskladnění
česnek "paličák"
na objednání mořené velké
stroužky česneku k podzimní
výsadbě.
Tel. 461 631 320, 607 607 632

SPORTOVNÍ HALA
PŘI ZŠ NA LUKÁCH
Objednejte si tělocvičnu na novou sezónu
2009/2010. Termín uzavírání smluv pro stálé klienty
– do 15. 9. Po 15. 9. budou nabídnuty volné termíny
dalším zájemcům. Děkujeme všem sportovním organizacím, skupinám a jednotlivcům za spolupráci
v minulé sezóně.
Oznamujeme uživatelům změnu cen za pronájem tělocvičny od 1. 9.
1. Celá tělocvična 270,- Kč za 1 hodinu
2. Horolezecká stěna 80,- Kč za vstup -2 osoby
Přístup do tělocvičny je řízen čipem. Čip a další
náležitosti spojené s evidencí se vyřizují u ředitele
školy. Veškeré platby jsou prováděny fakturačně.
Kontakt:
Základní škola Na Lukách Polička,
Švermova 401, 57201 Polička,
Tel.: 461 722 193, 731 610 537,604 647 798
Eduard Střílek

Nabízím pronájem
kanceláře - obchodu
na frekventované

Nádražní ulici v Poličce
celkem 55 m2
info 777 102 600

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím RD v Poličce nebo blízkém okolí (nejraději Sádek, Kamenec, Oldříš, Borová,...). Zároveň
nabízím ke koupi nebo k výměně lukrativní byt
v lázeňské čtvrti Karlových Varů. Tel. 737 754 792,
e-mail: masata.h@tiscali.cz
•
Nabízím dlouhodobý pronájem bytu 1+1, na
sídlišti M. Bureše v Poličce. Byt je částečně zařízen.
Tel. 603 788 375, možno i SMS.
•
Koupím rodinný dům na Poličsku. Zahrada
a garáž výhodou Tel.: 606 632 011
•
Koupím pěknou chatu u lesa v okolí Poličky.
Tel.: 736 541 132
•
Koupím jakýkoliv les k těžbě dřeva. Platba
hotově! Tel.: 724 829 093
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan
Fajmon, 603 782 573.
•
Provádíme opravy, nátěry střech a jejich
příslušenství + nátěry fasád. Čištění střechy od
mechu a nástřik střechy proti mechu. Renovace
eternitových a pálených střech tlakovou vodou
a jejich nátěr. Opravy rekonstrukce komínů. Vše za
nízké ceny. Tel. 731 506 249, 464 620 162.
Oznamujeme možnost sběru ovoce na 50 %
destilát z těchto druhů: jablka, hrušky, švestky.
Sběrné místo Polička - U Liboháje 64 (nad fotbalovým hřištěm). Zahájení v sobotu 5. 9. 2009 od 9.00
-14.00 hod. Provozní doba: středa - 13.00 – 18.00
hod., sobota - 9.00 - 14.00 hod. Provoz do odvolání.
Kontakt: +420 737 940 432.
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OSMNÁCTIHODINOVKA PAVLA BARČEVSKÉHO
Během soboty a neděle 25. – 26. července
Pan Milan Houdek, podnikatel – PRONA Polička,
Konečné výsledky: 1. Jurka 3 041 bodů, 2. J. Koproběhl v areálu Rybářského sdružení Vysočina
sponzor nejen tohoto závodu, spolupracovník, po- nopásek 2 261 b., 3. Novák 2 164 b., 4. Hlásenský
Polička Pod Kopcem na přehradě č. 1 už druhý roč- řadatel 24 hodinového závodu Pohár Poličský kapr: 1423 b., 5. Reim 1415 b., atd. Až na M. Hlásenského
ník osmnáctihodinového závod v lovu ryb. O jeho „Pavla rozladěnost jistě přejde. Musíme si uvědomit, (RS Vysočina) jde vesměs o přespolní. Další kategouspořádání však bylo rozhodnuto se zpožděním, až
že v době probíhající celosvětové hospodářské krize
rie: ženy: 1. Šudomová. Děti: 1. Dubská. Nejmladší
po zveřejnění letošního kalendáře akcí RS Vysoči- má řada lidí jiné starosti. Přesto nepochybuji, že tra- dítě: Martinů (Polička). Pro tři nejlepší závodníky
na, takže se v nabídce neobjevil, což se, bohužel, dice tohoto osmnáctihodinového závodu nezanikne
byla připravena finanční hotovost (20, 15 a 10 tisíc
promítlo i v účasti. Úlohu hlavního pořadatele vzal a dočkáme se třetího ročníku. Uděláme jej neméně
Kč) a dále pak hodnotné věcné ceny, věnované
opět na svá bedra člen sdružení pan Pavel Barčev- tak kvalitní jako byl letošní, včetně cen. Jsme to
sponzory.
ský z Jablonce nad Nisou, úspěšný podnikatel na dlužni našemu rybářskému sdružení, které i při nyVítěz Jurka: „Vzhledem k tomu, že jsem vyhrál,
Liberecku.
nějších potížích „šlape“ jak se patří. Snad s námi do
hodnotím závod pochopitelně skvěle. O mém umístěHospodář RS Vysočina pan Jaroslav Martinů toho půjdou kromě již zmíněných i ostatní sponzoři, ní však bezpochyby rozhodl los. Chytal jsem na červy
nám k tomu řekl: „Naše sdružení s panem Barčev- a to firmy MIVARDI, Kammarus Brno a Reklamní
a krmení od firmy Konopásek.“
ským úzce spolupracovalo jak loni, tak i letos, naše agentura KORA Nové Město na Moravě.“
text a foto L. Vrabec
kontakty vlastně začaly díky jeho účasti na všech
kaprařských pohárech. Jeho zájem o dění v naĀĀ
šem sdružení, elán, nadšení a odvaha tyto velice
náročné závody zorganizovat nás těší. Pokud jde ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀȀ̀ЀԀЀऀࠀ܀ఀ܀ഀԀऀༀЀԀഀༀကᄀऀༀЀ
o organizaci, jsou rozděleny do dvou dnů – v sobotu
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ܀ሀጀ᐀ऀሀᔀЀऀഀ᐀ࠀЀЀЀЀЀЀ
se chytalo dvanáct hodin a pak byla na programu
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀᘀᜀ᠀ᤀᨀᬀᰀᴀḀЀἀ !"Ѐ#$%&'(Ѐ) *Ѐ!+Ѐ
společenská zábava, v neděli dopoledne se chytalo
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀȀ̀ЀĀԀԀĀࠀ܀ĀԀऀ
zbývajících šest hodin. Tento způsob byl zvolen
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀఀഀༀကᄀሀጀఀᄀ᐀ᔀᘀഀᜀఀഀ᠀ᤀ᐀ကᤀ
vzhledem k fyzické i psychické náročnosti závodů,
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀᨀ᠀ༀЀĀࠀԀᬀĀऀᰀĀĀĀᬀᬀᬀᴀĀĀĀḀጀἀЀĀࠀԀᬀĀऀĀĀĀࠀࠀᴀĀĀĀ᠀ !ጀကༀЀĀĀĀᘀഀᜀఀഀ᠀ᤀ᐀ကᤀ"ഀༀကᄀሀጀఀᄀ᐀Ā
a také proto, že v posledních letech nadšení pro
noční rybolov chladne. Navíc nám v sobotu příliš nepřálo počasí. Naštěstí se k večeru zlepšilo a vydrželo
ĀĀĀĀĀĀĀ
po celou neděli.
Pochopitelně jsme revír opět bohatě zarybnili, vysadili jsme 800 kaprů ve váze od 2 do 3 kg. Co se týče
záběrů, ve výhodě byli ti závodníci, kteří si vylosovali posty v horní části nádrže, v mělké vodě u přítoku,
kde se nově vysazení kapři nahromadili. Někteří
jedinci tam dokázali za šest hodin ulovit až padesát
kaprů. Takže úspěšná byla jen část závodníků, a není potřeba zdůrazňovat, že když se rybář v jiné části
přehrady nedočkal během několika hodin záběru,
byl otrávený. Jenže tak už to při rybařině prostě cho-.(ᨀᴀ,ЀᤀᬀЀ/0Ѐ12#3Ḁ4ЀЀ12-᠀!᠀Ā()!Āᘀᤀ3ᜀᨀĀᤀ)ሀ'ഀᴀĀ*4᐀*᠀ᘀᤀ'ᨀĀༀ3ሀ4ᴀĀ*4,%ᘀကᨀĀ&2᐀ᤀ3ĀĀĀĀĀ
dí. Nelze přehlédnou fakt, že závodu se letos zúčastĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀഀᄀ52᐀ሀ4ఀĀ
nilo i několik mistrů světa, čehož si velmi vážíme. Jde
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ6'ᘀ᠀ᨀ᠀ ༀကĀഀᨀ,᠀$*ጀᨀᴀĀ᐀ጀ7ကᜀᨀ%!᠀Ā()!Āᘀഀ&*ᘀĀሀĀༀ3ሀጀ,ကᴀĀᤀጀĀഀ+ᨀ'ᴀĀĀ
o rybáře s obrovskými zkušenostmi, nicméně ani ti si
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀᘀഀ&*ᘀ%!᠀Ā()ᜀĀᤀጀĀ8,ጀᘀĀጀഀᘀఀ
s danou situací nedokázali poradit.
Pokud jde o fakt, že tento závod nebyl uveden
ༀᴀ(ᰀᜀ5ᬀЀ/ᤀЀ6'$%3Ѐ78ᨀᜀ4ЀĀĀ9!2-᠀!᠀Ā()!ЀᜀĀ$/-ᤀ:!Ā8ሀༀကᘀ᠀!ᴀĀĀༀ'ἀ*)ᤀ%!ᴀĀĀ!4ᨀ%!Ā
v kalendáři akcí RS Vysočina pro tento rok, bylo to
tím, že jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli se PaĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀሀ᠀ᤀᴀĀ8ሀༀကᘀ᠀!ĀഀĀ!ጀༀ*)ᤀ%ĀကĀᜀĀ8ሀༀကᘀ᠀!Āᜀഀༀ᠀0ᤀ:ᄀ5Āഀ&ᜀᨀ&ఀ
vel Barčevský ujme hlavního pořadatelství. Nakonec
byli všichni případní zájemci a sponzoři osloveni
#ᨀ9ᬀ7ᜀ5ᬀᨀᬀЀᰀ8.ᘀ(ᨀ4Ѐ;ഀကᤀጀ*3Āഀ&)ᘀༀĀᘀ*᠀᐀᠀!᠀ĀጀĀ0ကᜀᨀ3ᴀĀ*4ഀ&ጀᤀ3ĀጀĀ*4-᠀5ༀ᠀ᤀ3Ā
osobně, telefonem, dopisem, po internetu a pomocí
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀഀ,က*᠀᐀᠀!᠀ఀĀĀĀ
letáčků, rozmístěných v prodejnách rybářských potřeb. Pozvání přijalo na 90 rybářů, z nichž mnozí se
ጀ0/2/Ѐ/ᤀЀᰀ(9ᬀᴀḀ4ЀЀ#ጀ$%᐀%!᠀Ā!-ᤀᜀᨀĀᜀᨀ&ጀ**)ᤀ%Āഀ&Ā7᠀ᘀᤀᨀༀက*ᄀ᠀ĀကĀ&<ጀᤀက᐀ጀᄀ᠀Ā*Ā7%ᘀ᠀ༀᤀ/Ā
k nám jistě budou vracet. Celá akce se konala v režii
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.9=Ā>9᠀ᤀ᐀ကᤀ?ఀĀ

ĀȀ̀ЀԀȀऀࠀ܀ఀȀഀऀༀက܀ༀᄀሀ̀ጀࠀ܀᐀܀܀܀܀
܀ༀऀᔀᘀ᐀ጀᜀ܀ༀ̀ጀ᠀܀ᤀ᐀ᔀᘀ᠀ጀ܀ᔀऀᨀ᠀ᔀက܀ᔀऀ̀܀
ᬀԀ᐀Ȁఀഀᔀ,ࠀ܀ༀഀᘀ᠀ऀᔀကᰀ
#ጀ$%᐀%!᠀Āഀ!ᄀĀጀĀഀᘀഀ&'Ā'Ā()ᜀĀᘀ!ጀĀᤀ᠀$Ā*Āᤀጀ+᠀!ĀĀĀĀĀĀ
ᜀᨀ,᠀ᘀကᜀሀ'Āᜀༀ'-᠀$Ā Ā*Ā.!/ĀᜀĀഀ᠀0*ጀᨀ᠀ༀᜀሀ'Āᜀༀ'-$'ఀ

ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ@$/ᘀ4Āᨀጀሀ3Ā&᐀*)-%!᠀Āጀ-ĀᘀĀᘀ!'ఀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
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Trojice vítězů
pana Barčevského. Naše sdružení jako spolupořadatel a sponzor neslo tíhu zarybnění, ale nic na tom
netratilo, protože propozice nedovolovaly odnášení
ryb. Celkem jich bylo chyceno 1 673.“
Pan Pavel Barčevský: „V Poličce a mezi zdejšími
rybáři se mi líbí, proto sem často jezdím za odpočinkem a na ryby a proto jsem se ujal organizace
tohoto osmnáctihodinového závodu. Pozval jsem na
něj všechny své přátele, včetně několika mistrů světa,
a mnoho dalších rybářů, s nimiž jsem se seznámil
na různých závodech. Doufal jsem, že zájem bude
velký, ale mýlil jsem se. Teď přemýšlím, jestli příští rok
půjdu do 3. ročníku.“
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JUNIORKY SE LOUČÍ…
V červnu 2002 se začalo k pravidelným tréninkům scházet 15 dívek, které si zvolily volejbal jako
svoji volnočasovou aktivitu a staly se členkami volejbalového oddílu při Spartaku Polička. Ne všechny se ale dokázaly vyrovnat s fyzickou a časovou
zátěží, které výkonnostní sport vyžaduje, u některých se bohužel objevily zdravotní problémy, které
byly důvodem k ukončení sportovní činnosti. A tak
po sedmi letech odehrálo v dubnu 2009 pouze 7
hráček z původního počtu svůj poslední zápas
v kategorii juniorek. Těchto sedm ale dokázalo
v průběhu uplynulých let vytvořit stmelený kolektiv
a partu, ve které se mohla jedna na druhou spolehnout. A jistě právě i tento kolektivní duch a příkladná tréninková píle byly základem pro získání
šesti medailí v krajském přeboru a pro medailová
umístění v řadě turnajů, kterých se zúčastnily.
Stručné připomenutí nejvýraznějších úspěchů
družstva:
• Sezóna 2003/04 1. místo krajský přebor kategorie mladší žákyně
• Sezóna 2004/05 2. místo krajský přebor kategorie starší žákyně
• Duben 2005 7. místo Přebor České republiky
kategorie starší žákyně
• Sezóna 2005/06 2. místo krajský přebor kategorie kadetky
• Sezóna 2006/07 2. místo krajský přebor kategorie kadetky
• Sezóna 2007/08 3. místo krajský přebor kategorie juniorky
• Sezóna 2008/09 2. místo krajský přebor kategorie juniorky
• Mezinárodní turnaj mládeže ve Vídni: 2004
– 4. místo, 2005 – 4. místo, 2006 – 2. místo

• 2. Olympiáda dětí a mládeže Brno 2005 3 hráčky reprezentovaly Pardubický kraj
K výčtu umístění snad jen ještě poznámka, že
v sezóně 05/06 nám na postup do kvalifikace ligy
kadetek chyběl jeden jediný set…
V dubnu 2009 získalo družstvo své poslední
medaile, v květnu složily hráčky úspěšně maturitu a přijímací zkoušky na VŠ. Možná své herní
zkušenosti zúročí některé z nich i během vysokoškolského studia a postarají se tak o dobré jméno
poličského volejbalu.
Chtěla bych všem poděkovat za krásné vzpomínky na oněch sedm let společných radostí i útrap
a popřát jim hodně úspěchů při studiu na vysoké
škole. Tak tedy šťastné vykročení do další životní
etapy.
J. Petříčková

Družstvo juniorek: Nespěšná P., Drahošová
H., Petříčková Z., Tomanová K., Stříteská L.,
Obrová D., Klusoňová E.

SOUSTŘEDĚNÍ V ČESTICÍCH
Od 8. do 14. 8. 2009 proběhlo letní sportovní
volejbalové soustředění dívčí složky našeho oddílu.
Čestice u Týniště nad Orlicí obsadily dívčí volejbalové
naděje z Poličky. Doma jsme nechali jen některé úplně nejmenší. Takže své volejbalové schopnosti zdokonalovaly v Česticích kadetky, starší žákyně, mladší
žákyně, přípravka a přehazovaná.
Hlavní náplní byl volejbal. Kadetky si upevňovaly
návyky v postavení, zkoušely nové formy útoku, zdokonalovaly všechny herní činnosti. Starší žákyně pilovaly příjem a útok, pokoušely se o hru s vbíhajícím
nahrávačem. Mladší žákyně postoupily do šestkového
volejbalu z trojkového minivolejbalu.
Novinku letošní sezóny, čtyřkový volejbal, si osahávala děvčata z přípravky. I přehazovaná nezahálela
a poctivě trénovala. Trénovalo se dvakrát denně,
unavené svaly děvčata relaxovala procházkami po
Česticích. Velmi markantně se zvýšil příliv čestických
mladých pánů v okolí sportovního areálu.
Počasí bylo slunečné, pouze jedno dopoledne nás
potrápily přeháňky, jinak se propršelo přes noc. Nechyběly ani tradiční turnaje, kde děvčata změřila své
síly jak fyzické, tak i morální.
Letošní soustředění proběhlo bez vážného zranění. Několik pohmožděných prstů a spotřebovaná
náplast na odřená kolena se nepočítá - počítá se pár
bolestí břicha a hlav.
Snědlo se 600 ks rohlíků, vypilo se 60l mléka.
Snědla se velká mísa pomazánek, ještě větší pekáč
chlebů obalených ve vajíčku, máslo, vajíčka, sýry,
ovoce, zelenina – od všeho několik desítek kusů.
Zabodoval vynikající pudink a vuřty. Nejčastějším
zaměstnáním kuchařky bylo doplňování tekutin
hráčkám. Místní slepice snesly o polovinu méně
vajec. Na obecním úřadě vyhlásili zvýšený stupeň
ohrožení. Jeden celý den a noc nám dělal společnost
zaběhnutý pes. V kině měli prodlouženou dobu na
míchání nápojů.
My jsme se s Česticemi rozloučili pouze na
rok, kdy budeme opět okupovat sportovní areál
s ubytováním v čtyřhvězdičkových chatkách, a to
ještě s nočními návštěvníky „Johanami“ osminohými pavoučicemi. Ty nám, doufáme, v letošní sezóně
přinesou štěstí.

Cyklo-ski klub Polička
zve všechny věkové kategorie, od dětí
s rodiči po veterány, k účasti na

MEMORIÁLU LIBORA ŠAFÁŘE.

Jedná se o cyklistický silniční
závod do vrchu.
Prezentace na Luckém vrchu dne 27. září 2009,
8.00-9.30 hodin. Start od křižovatky
v Lačnově od 10.00 hod, cíl u restaurace
Lucký vrch.
Přijďte si zazávodit se soupeři, nebo jenom
sami se sebou a uctít tak památku našeho kamaráda! Kdo se necítí na účast v závodě, přijďte
alespoň povzbudit poličské borce
všech kategorií!
Propozice najdete na www.cyklo-ski-policka.cz
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ZVÍTĚZÍ CYKLISTICKÝ TÝM POLIČKY
VE 24-HODINOVCE DVOJIC MTB?
Cyklisté Cyklo-ski Polička útočí na celkové
vítězství v seriálu závodů MTB 24-hodinovky
dvojic.
Po dvou velmi náročných závodech ve Valašském Meziříčí a v Berouně se dvojice Martin Šafář a Jirka Škorpík „usadila“ na 1. místě celkového
pořadí seriálu. Tyto závody ale rozhodně nejsou
o „sedění“, jak to většina z nás zná z běžného
života. Princip této soutěže spočívá v ujetí maximálního počtu kilometrů během 24 hodin! Sedíte v sedle závodního bicyklu, v tomto případě
„mountbiku“, ve dne, v noci, v dešti, větru i slunci.
Vymáčknete ze sebe všechnu sílu, vytrvalost,
technickou zručnost, prostě všechno, co ve vás

TENIS
25. 7. turnaj dorostu v Poličce. Za krásné účasti
30 kluků a 18 dívek se dařilo také domácím hráčům.
Nejlépe skončil Erik Vápeník, který obsadil 3. místo
ve dvouhře a spolu s Michalem Kadidlem jednou
vyhráli ve čtyřhře. Michal také zahrál výborné zápasy
ve dvouhře a skončil na 5. místě. Hráli také Pavel
Bidmon, Martin Cecha, Radek Vytlačil a Dan Vyskočil,
kterým se ovšem vyhrát nepodařilo, i když se velice
snažili. Mezi dívkami se podařilo vyhrát Terce Vytlačilové jednu dvouhru a spolu s Alčou Pazlarovou byla
dva míčky od třetího místa ve čtyřhře.
V sobotu 1. 8. se na poličských kurtech za krásného počasí konalo Mistrovství Pardubického kraje neregistrovaných tenistů. Turnaje se zúčastnilo 44 hráčů

3. -7. 8. proběhla další tenisová škola, které se zúčastnilo 10 dětí – Štejdířovy holky Markéta a Michala,
Kalánková Denisa, Dvořák Honza, Trnka Pavel, Teplý
Honza, Vodička Ondra, Krušina Pepča, Plachý Martin
a Sláma Láďa.
8. 8. turnaj v minitenisu a babytenisu v Poličce.
Minitenis hrálo sedm chlapců a sedm dívek.
Adélka Bartoňová obsadila 4. místo a Zuzka Kozáčková skončila šestá. Adélka měla velkou smůlu
protože ji dva prohrané míčky dělily od místa třetího.

Mistrovství Pardubického kraje - ženy

Minitenis a babytenis v Poličce

a hráček a snažili se vybojovat si postup na MČR do
Prostějova. Hrálo se ve třech disciplínách. Ve dvouhře
a čtyřhře mužů a ve čtyřhře žen. Ve dvouhře mužů se
zúčastnilo 12 hráčů z nichž někteří si naložili pořádnou zápasovou zátěž, protože startovali i ve čtyřhře.
Nejlepším singlistou se stal po zásluze favorit turnaje
Josef Kučírka. Ve čtyřhře se hrálo stejným způsobem
jako ve dvouhře za účasti 13 dvojic. V krásném finále,
které se hrálo až v neděli, se po dramatickém průběhu a odvrácení dvou mečbolů ve druhém setu, z vítězství radovali Láďa Kašpar a Jirka Pytela, kteří porazili dvojici Martin Kubát a Pavel Souček v poměru 5:7,
7:6, 6:3. Vítězi v útěchy byli ve dvouhře Roman Maršalík a ve čtyřhře Petr Hegr a Ivo Teplý. Všem děkuji
je, abyste během vám vyhrazeného času ujeli co
za účast a předvedenou hru a těšíme se v Poličce zase
nejrychleji co největší počet kilometrů. Odpočí- brzy na shledanou.
vat můžete v době, kdy vás vystřídá váš parťák.
Konečné pořadí poličských hráčů:
Ale ne dlouho!
Čtyřhra ženy:
Po několika okruzích je i on vymačkaný jako
Teplá Lída – Střílková Jana
citron a vy znovu skáčete do sedla. Je to o tréninJílková Andrea – Pazlarová Alena
ku, o kondici, zdraví, technickém stavu vašeho
Vincencová Martina – Musilová Martina
stroje, práci vašich přátel, kteří vám servisují, ale
Čtyřhra muži:
hlavně o vůli.
3. Vltavský Vladimír – Rábek Michal
Vůli jet, když prší a vy se topíte v bahně,
5-8. Vápeník Dušan – Dvořák Jiří, Jílek Zdeněk
v noci potmě jenom se svítilnou, přestože se – Kristof Mirek
vám chce hrozně spát a tělo odmítá poslušnost,
9. Teplý Ivo – Hegr Petr
když na vás praží slunce, když už máte v nohách
spoustu kilometrů, ale soupeři vás dojíždějí a vy
musíte přidat nebo prohrajete… O kamarádství
a spolehnutí se jeden na druhého. V tomto závodě nejedete jenom za sebe, jste tým. Když jeden
nevydrží, prohrávají oba. Během 24 hodin ujede
tým celkově asi 400 - 500 km, podle obtížnosti
závodu.
Martinovi a Jirkovi zbývá poslední, nejtěžší
závod seriálu! Vimperk 5. a 6. září, převýšení
270 m na jednom 9 kilometrovém okruhu! Jejich
pozice je velmi dobrá. Pokud závod dojedou,
mohou být nejhůře druzí. Pokud budou druzí, za
svými největšími soupeři, celkově zvítězí!
Držte, prosím, všichni palce našim kamarádům, při jejich posledním, rozhodujícím závodě
tohoto seriálu!
Věříme, že pokud vydrží zdraví a nezklame
technika, budou mít dostatek sil a závodnického
štěstí k vybojování dalšího cenného vítězství pro
Poličku a Cyklo-ski klub.
Za Cyklo-ski
Vladimír Gracias
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13. Strážnický Miloš – Boháč Luboš
Dvouhra muži:
5-8. Vápeník Dušan, Vltavský Vladimír

Mezi kluky skončil Jiřík Toman na 5. místě a Daneček
Nguyen byl hned za ním na místě šestém. V babytenisu hrálo šestnáct dětí. Z našich bojovali Adam Jelínek
a Zdenda Jílek. Po postupu ze svých skupin do čtvrtfinále se jim bohužel další postup nepodařil, protože
měli smůlu na los a oba prohráli s finalisty turnaje
a tak shodně skončili na 5-6 místě.
V sobotu 15. 8. se v Poličce za skromné účasti
šesti dvojic konaly médiové čtyřhry. Systémem každý
s každým do devíti gamů se rozpoutaly úporné boje
o vítězství. Nejdramatičtější zápas se odehrál o třetí
místo, kdy až v tiebreaku zvítězila dvojice Krištof,
Dušan Vápeník nad mladými puškami Kadidlo, Erik
Vápeník.
Konečné pořadí:
1. Scheib Ladislav – Hrubý Zdeněk
5 výher
2. Vltavský Vladimír – Rábek Michal
4
3. Krištof Mirek – Vápeník Dušan
3
4. Vápeník Erik – Kadidlo Michal
2
5. Bulva Leoš – Boháč Luboš
1
6. Palupa Tomáš – Hýža Martin
0
16. 8. se konal turnaj v minitenisu v Litomyšli
a hrálo 17 dětí. Z našich startovala pouze Adélka
Bartoňová, která si vynahradila smůlu z domácího
turnaje a skončila mezi děvčaty na 3. místě.
Za TO Z. J.

NOHEJBALOVÝ POHÁR 2009
Sobota 22. srpna patřila v Borové nohejbalistům
a jejich tradičnímu turnaji, který se letos uskutečnil
jubilejně podesáté. Dvacítka tříčlenných družstev
změřila své síly ve čtyřech skupinách a následném
play-off. Dobrou vizitkou turnaje je skvělá atmosféra, kterou za několik let vytvořily, díky sportovnímu duchu, soupeřící týmy. Ty svou spokojenost
vyjadřují opakovanou účastí a příjemným, takřka
rodinným přístupem.
Sportovní úroveň týmů byla velmi vyrovnaná,
a proto zápasy nabídly napínavé průběhy i překvapivé výsledky. Nejvíce štěstí měl svitavský tým
„Fotrotronic“ (viz. foto), který se ve vyřazovací části
báječně rozehrál. Více výsledků a fotek si můžete
prohlédnout na oficiálních stránkách turnaje www.
nohejbalovypohar. cz. Příjemné zázemí a dobrou
organizaci doplnila i podpora partnerů turnaje
(VZP, Orfast, Pekárna Borová, obec Borová, tabák
ToLeo, František Harašta, Prima stavebniny, ENTER
– Polička, Rybářské potřeby PRONA, Autodíly – Rosecký, Elektro Zapa, Prima sport, STP Kavan, město
Polička a pan Jiří Kučera), kterým tímto děkujeme

KAMENECKÉ PODÁNÍ
Dne 15. 8. se na antukových kurtech v areálu Pod Lipou v Kamenci u Poličky uskutečnil
X. ročník amatérského volejbalového turnaje
Kamenecké podání, kterého se zúčastnilo
sedm družstev. První místo získal tým Kamence, druhé Adamova následované Březinami.
Děkujeme sponzorům: firmě Masokombinát Polička, Bartosh s.r.o. - reklama, MIRO
Borová, Elektro Franc, Kovoslužba Bulva a Tiskárna Polička.
Za TJ Spartak - ASPV volejbal
J. K. Dvořák

TURISTÉ ZVOU
a věříme, že se příští rok setkáme v podobném duchu s většinou zúčastněných týmů.

Sobota 12. září - Lanškrounská kopa. Účast
na 41. ročníku turistického pochodu v Lanškrouně.
Idividuální účast s dopravou vlastními auty dle dohody. Vedoucí akce: Josef Brokl
Neděle 20. září - Cyklovýlet na Andrlův
Chlum. Sraz účastníků v 8.00 hod u divadla, trasa
asi 80 - 90 km. Vedoucí akce: Miloslav Štefka
Pátek - pondělí 25. - 28. září - Beskydy. Zájezd do oblasti Beskyd - Lysé hory a Rožnova pod
Radhoštěm pořádaný společně odbory Polička, Svitavy a Mor. Třebová. Vedoucí akce: Lenka Vacková
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

ZPRÁVY ODDÍLU
LEDNÍHO HOKEJE
Vážení příznivci sportu, obzvláště pak fanoušci
ledního hokeje. 4. září 2009 tomu bude právě šest měsíců, kdy ruch na zimním stadionu po posledním mistrovském zápase utichl. Ne však činnost výboru oddílu LH a následně i hráčů všech věkových kategorií.
V květnu, tak jako každým rokem, byla zahájena letní
příprava. Přípravu na ledové ploše se výbor snaží zajišťovat buď v Hlinsku nebo v Litomyšli na měsíc září.
V říjnu už tréninky probíhají na ZŠ v Poličce. Otázkou
letos zůstává, zda díky finanční krizi, budou schopna
již zmíněná dvě města zprovoznit v září své stadiony.
Náš oddíl pevně věří v našeho největšího sponzora,
kterým je město Polička ve spolupráci s firmou T. E. S.,
že provoz na ZS v Poličce zahájí na začátku října. Tím
by se měla otevřít sezona jak pro širokou veřejnost, tak
i pro náš oddíl. Nutno podotknout, že loňský rok byl
velice úspěšný. Navázat na tyto výsledky bude stát veliké tréninkové úsilí, ale věříme, že naši svěřenci udělají maximum pro obhájení svých minulých umístění.
V letošní soutěži budou nastupovat mužstva
přípravky B (2. třída), přípravky A (3. třída), elévové
(4. třída), ml. žáci, st. žáci, NOVĚ – MUŽSTVO DOROSTU, junioři a muži.
Našimi soupeři budou u přípravky a elévů: Č. Třebová, Hlinsko, Choceň, Chotěboř, Chrudim, Lanškroun, Litomyšl, M. Třebová, Pardubice A, Pardubice
B a Skuteč. Jen elévové nemají ve skupině Lanškroun.
Soupeři ml. a st. žáků, dorostu a juniorky jsou stejní,
jenom Č. Třebová a Pardubice nejsou v těchto kategoriích zastoupeny nikde a st. žáci nemají Skuteč. U mužů se nám soupiska mužstva zúžila také o Skuteč,
která díky loňskému vítězství postoupila do krajského
přeboru. Hokejová utkání na našem stadionu budou
tedy probíhat za účasti Poličky, Č. Třebové, Čestic,
Lanškrouna, Semechnice a Svitav.
Další informace o nadcházející sezoně 2009-2010
uveřejníme v dalším čísle Jitřenky.
Výbor oddílu LH
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MISTROVSTVÍ EVROPY V PIVNÍM NEBI 7 - 9. 8. 2009
Bylo 30. 5. 2009 a na účtu občanského sdružení
SK8 Slalomu Polička nebyla ani koruna. Přislíbených
sice bylo pár tisíc, ale znáte to, pokud nejsou na dlani,
jakoby nebyly. Nervozita v našem spolku narůstala
a po jedné středeční schůzce v naší „klubovně“ Restauraci Pivovar na náměstí padlo rozhodní, že nejzazší termín, kdy se rozhodne o konání Mistrovství
Evropy, je 30. 6. 2009. Pokud nebudeme mít dostatek
financí, budeme nuceni s VELKOU OSTUDOU závody odvolat.
I přišla pravidelná středa, účet zel sice i nadále
prázdnotou, většina členů organizačního týmu však
přišla s informacemi, že mají rozjednané sponzory.
Když jsme sečetli všechny částky potenciálních dárců,
zjistili jsme, že ostuda nebude. Musím přiznat, že nebýt pana starosty Martinů a města Poličky nikdy bych
asi tento článek nepsal. Město Polička bylo prvním
a největším sponzorem, vyšlo nám maximálně vstříc
v povolovacích řízeních, pronájmech ploch a jiných
důležitých věcech. Spolupráce s Městskou policií
byla na naprosto profesionální úrovni, mnohdy až za
rámec jejich povinností.
Blížil se termín, nervozita narůstala, přihlašovací
formuláře se plnily závodníky. Naši junioři dostali za
úkol roznášet reklamní letáky. O tom, jak důkladně
svoji práci vykonávali nás přesvědčily telefonáty několika rozzlobených řidičů, kterým déšť leták přilepil
na sklo tak dokonale, že měli velikou práci s jejich
odstraněním. Tímto se jim velmi omlouváme.

Najednou tu byla „předzávodní“ středa a Polička
se začala plnit skejtovými návštěvníky. Seveřané byli
velmi snadno k rozeznání, neboť vycházeli z obchodů obtěžkáni igelitovými taškami plnými věcí, které
doma koupí velmi obtížně. Francouzi si prohlíželi
město a většina ostatních zjišťovala kvalitu našich restaurací a hospod. V průběhu čtvrtka jsem volal panu
starostovi Šimonovi z obce Telecí a ujasňovali jsme si
některé důležité věci. Během našeho rozhovoru mne
pan starosta několikrát vyvedl z míry zodpovědným
přístupem obce Telecí k našim závodům. Poprvé mne
překvapil, když mi oznámil, že místní občané spolu
s hasiči dobrovolně uklidí trať. Když jsem ho poprosil,
zda by někdo z obce nemohl pomoci při organizaci,
odpověděl mi, ať se nezlobím, ale každý kdo má volno se chce jít dívat na závody.
Nelhal, v pátek to na návštěvnosti bylo skutečně
znát. Závod v Obřím slalomu na trati jako v Telecím
se jel poprvé v České republice. Měli jsme z této trati
veliký strach, protože byla extrémně náročná a každá
jezdecká chyba se trestala minimálně nepříjemnou
odřeninou. Nádherná trať a úžasná atmosféra přispěly
k tomu, že se závod velmi vydařil a České republice
přinesl první tituly Mistrů Evropy. Myslím, že od těchto chvil zná Telecí spousta lidí po celém světě.
Po pátečním seznamovacím večírku, kde padly
první zmínky „o pivním nebi“ (pro mnohé cizince
pivo za 15, Kč věc nevídaná), přišla sobota. Tradičním
místem sobotních závodů bylo poličské náměstí, které však závodníci ze zahraničí nemají příliš v lásce pro
jeho záludnosti a náročnost. Závodníky i nás čekal
nejnáročnější den celého ME, jelo se celkem sedm závodů na třech tratích. I sobota byla úspěšná pro české
barvy v kategorii juniorů jsme vybojovali dva tituly
Mistra Evropy. Když už se zdálo, že je vše jak má být
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a druhý náročný den máme za sebou, stala se věc, na
kterou jsme sice byli připraveni technicky, ale nikdy
před tím jsme se s ní nesetkali. V podvečer, před finálovými jízdami, rostla nervozita závodníků a začalo
se s podáváním protestů. Po zhruba dvouhodinových
tahanicích, které naprosto profesionálně řešil náš
tým rozhodčích v čele s ředitelem závodu Romanem
Tumou a traťovým ředitelem Ing. Bohumilem Lapáčkem, bylo s dvouhodinovým skluzem dobojováno
a „pivní nebe“ pokračovalo na zahradě U mlýna .

Neděle je všude vyvrcholením celého ME, soutěží
se v královské a divácky nejatraktivnější disciplíně
Paralelním slalomu. Pro nás to bylo hned několikanásobné vyvrcholení. Tento den si nenechal ujít hejtman
Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek, který držel
nad naším ME záštitu, přijela ČT4 a pořizovala záznam z těchto závodů (kdo neviděl, může shlédnout
na internetových stránkách ČT4) a na základě nedělních výsledků vzešel celkový vítěz.
Z nedělního závodu vznikla velmi zdařilá reportáž, do které se podařilo zakomponovat i slavného
rodáka Bohuslava Martinů.
Dnes už máme kladné ohlasy od všech 78 účastníků závodů. Zisk šesti poličských titulů Mistra Evropy
v juniorských kategoriích (J. Knettiga a V. Hromádky),
ohlasy a hodnocení všech závodníků, které jsou
velmi lichotivé, nás přiměly k podání kandidatury na
pořádání Mistrovství světa v roce 2012.
Polička se stala městem, o kterém se dnes ve světě ví, že se v něm narodil Bohuslav Martinů, pořádají
se v něm závody ve SK8 slalomu na světové úrovni
a většina zahraničních závodníků jej přejmenovala
díky poličskému pivu na Pivní nebe.
Chtěli bychom poděkovat hejtmanovi Pardubického kraje Mgr. Radko Martínkovi a Mgr. Jaroslavu
Kacálkovi, radnímu Pardubického kraje, za podporu
závodů. Dále děkujeme: Městu Polička, Městské
policii Polička, firmě TES Polička, obci Telecí a jejím
občanům, agentuře CTM Hradec Králové, která po
předchozí dva roky financovala závody Světového poháru v Poličce a přispěla tím k získání mezinárodního
kreditu, který nám umožnil závody ME pořádat, firmě
Botas, zastoupené p. Ing. Doubkem, která věnovala
ceny pro všechny dětské i amatérské kategorie. Zároveň bychom chtěli poděkovat firmám Daniševský,
Ing. Daniševskému, Řeznictví uzenářství Šutera,
DEKTRADE, FILIA Brno, Zlatovánek, Stavební firma
Totušek Roman, Cobra transport, Kudos potrubní díly
s.r.o., Měšťanský pivovar Polička, Řeznictví uzenářství
Ladislav Francouz Skupice, REK LAMA, Enter Polička,
Autoservis Bednář, SAVOS, DTP centrum, ALIMA-CZ
s.r.o, COMA computers, Ravensburger, EVROPA 2,
MIRO Borová, INTERIERD, TOITOI, EXPERT Kelvin
Elektro, KLEIN A&P software, WÄRME s.r.o, FT, Atelier G, Tiskárna Polička, OZČ Petr Klimeš, restaurace
Pivovar na náměstí...
Profi
spec. slalom
1 D. Kowalski
1
1 J. Kuzmins
2
3 F. Bjornstjerna
5
4 M. Reaves
3
5 M. Hadestrand
9
6 V. Hadestrand
8

hybrid
3
1
5
1
2
13

giant stright dual
4
6
1
0 1
2
3
2
1 4
5
5
3
2

7 M. Dupont
8 H. Gothberg
9 Z. Mach
10 J. Štefka
11 A. Saluena
12 D. Daňhel
13 T. Fiala
14 S. Nožka
15 G. Zommers
16 P. Price
17 M. Kulhavý
18 M. Tuma
19 E. Konošonoks
20 A. Sausins
21 G. Gailits
22 P. Klein

4
10
12
7
14
16
6
11
21
18
17
13
19
15
20
22

7
6
4
10
8
17
16
14
11
9
15
19
20
18
21
22

6
7
9
8
11
13
20
12
16
14
15
20
17
20
19
18

12
7
9
11
17
8
13
18
10
19
15
14
16
21
20
22

Amatéři spec. slalom

hybrid

giant

1
2
3
10
9
14
4
8
1

1
4
3
2
6
8
7
13
3

2
3
10
6
12
8
2
4
12

straight
paralel
1
7
3
9
2
5
14
13
1

5
7
17
6
15
19
11
12
16
28
23
18
21
22
28
20
24
25
26
27
31

5
15
9
11
10
16
14
22
23
19
7
20
18
21
26
24
25
28
27
29
31

21
13
11
15
14
7
21
17
21
9
21
16
21
20
5
18
19
21
21
21
31

11
8
6
14
10
18
17
21
15
20
16
24
19
22
28
29
25
26
27
30
23

special

hybrid

giant

1
2
3
4

1
2
2
2

straight
paralell
2
1
3
5
4

Junioři Kids
1 V. Hromádko
2 M. Thiele
3 M. Štefka

special
1
2
3

stright
1
2
3

giant
1
2
3

Junior
1 J. Knettig
3 P. Matouš
4 V. Valena
5 E. Jermačenko
6 J. Knettig
7 M. Bartoš
8 J. Šmerek
9 Č. Bacík
10 R. Totušek

special
1
2
3
4
9
5
6
7
8

stright
1
4
5
3
2
6
8
7
9

giant
1
3
4
5
2
6
8
8
7

Adolescent
1 J. Grundulis
2 V. Konečný
3 A. Ruperts
4 E.Wicheová

special
4
1
2
3

stright
1
2
3
4

giant
1
4
2
3

1 R. Thiele
2 V. Hadestrand
3 G. Gailitis
4 CH. Dupont
5 A. Jermačenko
6 E. Larson
7 J. Šmerek
8 S. Gordon
9 P. Janoušek
12
10 Petr Novotný
11 S. Guillaume
12 S. Skarainis
13 L. Selby
14 D. Jasukaitis
15 F. Zika
16 J. Kožušník
17 P. Holec
18 V. Kotek
19 R. Gaisek
20 A. Karklins
21 P. Pletánek
22 Pavel Novotný
23 T. Kučera
24 K. Gustafsson
25 H. Shit
26 G. Ruperts
27 J. Wiche
28 P. Freme
29 P. Bacík
30 I. Škrabal
Women

1 S. Ferreira
2 S. Lienite
3 V. Volkele
4 J. Wheldrake
5 R. Škrabalová

1
2
3
4

PLAVECKÝ BAZÉN INFORMUJE
CENÍK PLATNÝ OD 1. 9. 2009
BAZÉN plavání
děti do 3 let
zdarma
děti od 3 let do 15ti let 20,- Kč/ hod.
ostatní
40,SAUNA
děti do 15ti let
35,- Kč
ostatní
75,- Kč
Permanentky
5 vstupů
10 vstupů,
15 vstupů
plavání děti do 15ti let
85,- Kč/hod.
160,- Kč/hod.2 10,- Kč/hod.
ostatní
185,- Kč/hod.
350,- Kč/hod. 500,- Kč/hod.
sauna
děti do 15ti let
175,330,450,ostatní
350,700,900,Upozornění:
vstup na bazén je započítán od převzetí do předání
klíčku od šatny.
Úhrada za každou započatou čtvrthodinu (15 min.)
se hradí ve výši 10,- Kč/ osoba, držiteli ZTP a ZTP/
P a jejich průvodci se poskytne sleva poloviny
vstupného
KURSY
Aquagravidibic
80,- Kč/ hod.
Aquaerobic
60,- Kč/ hod.
Batolata malý bazének
90,-Kč/30 min.
Rodiče s dětmivelký bazén
80,- Kč/45 min.
Plavání hrou
40,- Kč/ hod.
Zdokonalovací plavání
40,- Kč/ hod.
Triatlon MIP
40,- Kč/ hod.
Delfínek
40,- Kč/45 min.
Veřejnost pro děti od 1,5 do 3 let
Vodníčci velký bazén - dospělí
40,- Kč,
zapůjčené plav. pomůcky pro děti ve středu od
16.00 - 16.45hod.
20,- Kč jednorázově
PŘEDNÁŠKY
Úvodní přednášky, předn. pro těhotné 20,- Kč/os
Uvedené kursy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit
se můžete kdykoliv v průběhu roku
Půjčovné:
vysoušeče vlasů
10,- Kč
rukávky/pár
5,- Kč/hod.
plavecký pás
5,- Kč/hod.
plavecká deska
5,- Kč/hod.
vstup na balkon
10,- Kč/hod.
Půjčovné sauna:
prostěradlo
15,- Kč
ručník
10,- Kč
Upozornění:
Potvrzení pro zaměstnavatele a pojišťovny za vstupenky nebo permanentky hlaste v pokladně před
zaplacením nebo využijte služeb v pracovní době
v kanceláři PB.
Ceny jsou včetně 9% DPH, půjčovné 19% DPH.
Jitka Kmošková
vedoucí plaveckého bazénu Polička
Plavecká škola
Vás zve k návštěvě těchto kurzů:
platnost od 13. května 2009
Pondělí:
15.00 - 16.00 hod. plavání pro těhotné
Aquagravidibic Zdena Šemberová
16.00 - 17.00 hod. přípravka
ORKA Zdeněk Jandík
16.00 - 17.00 hod. Delfínek 7 - 8 let,
zdokonalovací kurz - ml.ž. Lukáš Kmošek
17.00 - 18.00 hod. zdokonalovací kurz

st.žáci Lukáš Kmošek
17.00 - 18.00 hod.
plavecký oddíl A+B ORKA Zdeněk Jandík
Úterý:
13.45 - 14.15 hod. plavání kojenců a batolat
malý b. - medúzky Jitka Kmošková
14.15 - 14.45 hod. plavání koj. a batolat - pulečci
Zita Nešťáková
14.45 - 15.15 hod.plavání kojenců a batolat
malý b. - medúzky Zita Nesťáková
15.15 - 15.45 hod. plavání kojenců a batolat
malý b. - medúzky Zita Nešťáková
16.00 - 17.00 hod. plavání hrou
- kapříci Zita Nešťáková
16.30-18.00
plavecký oddíl ORKA - dvě dráhy Zdeněk Jandík
Středa:
12.00 - 12.30 hod. plavání koj. a batolat
- pulečci, malý b. Jitka Kmošková
12.30 - 13.00 hod. plavání koj. a batolat
- pulečci, malý b. Jitka Kmošková
13.00 - 13.30 hod. plavání koj. a batolat
- pulečci, malý b. Jitka Kmošková
13.30 - 14.00 hod.plavání koj. a batolat
- pulečci, malý b. Jitka Kmošková
14.00 - 14.30 hod. plavání koj. a batolat
- medúzky, malý b. Jitka Kováčiková
14.30 - 15.00 hod. plavání koj. a batolat
- medúzky, malý b. Jitka Kováčiková
15.00 - 15.30 hod. plavání koj. a batolat
- medúzky malý b., Jitka Kováčiková
15.30 - 16.15 hod. rodiče s dětmi od 3 let
- želvičky - velký b., Jitka Kováčiková
15.30 - 16.15 hod. veřejnost pro děti od 1,5-3 let
- vodníčci - velký b. Zdena Šemberová
16.30 - 17.30 hod.
delfínek 5-6 let, Zdena Šemberová
16.15 - 17.30 hod.
plavecký oddíl Orka Zděněk Jandík
17.30 - 19.00 hod. kondiční plavání veřejnost
19.00 - 20.00 hod. Aquaerobic Alena Mihulková
Pulečci 6 - 12 měsíců, Medúzky 1 - 1,5 roku,Vodníčci 1,5 - 3 roky, Želvičky 3 - 5 let, Kapříci 4 - 7 let,
Delfínci 5 - 8 let

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST NA ZÁŘÍ
1. úterý
2. středa
3.
4.
5.
6.
7.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

8. úterý
9. středa
10. čtvrtek
11. pátek
12. sobota
13. neděle
14. pondělí
15. úterý
16. středa
17. čtvrtek
18. pátek
19. sobota
20. neděle
21. pondělí
22. úterý
23. středa
24. čtvrtek
25. pátek
26. sobota
27. neděle
28. pondělí
29. úterý
30. středa

Důležité upozornění:
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
může zakoupit permanentku na patnáct vstupů.
Platnost permanentky je l rok od zakoupení. Srdečně zveme začátečníky i pokročilé, přijďte mezi nás,
vyberte si z naší nabídky. Těšíme se na každého.
Informace podá vedoucí plaveckého bazénu Jitka Kmošková, tel. 461 725 631, 461 722 284,
mob. tel. 737 867 342.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem.
Aquaerobic pokračuje od října 2009
Důležité upozornění:
Rodiče, příbuzní a známí mohou ve výjimečných
případech v době trvání kurzů na bazén pouze
ve sportovním oblečení a musí mít ZAPLACENÉ
VSTUPNÉ.
Z hygienických důvodů se musí osprchovat!

ĀȀ̀ЀЀ̀ЀԀ
܀ऀࠀ܀ఀഀࠀༀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ԀࠀࠀԀऀऀԀ
ఀ̀ഀఀȀԀༀကȀᄀఀሀጀ᐀ᔀԀఀᘀ
ᜀᜀᜀЀԀ᠀ᤀഀఀᨀᘀ̀ᬀᔀఀȀ᐀Ѐᰀᴀ

6.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 12.00 - 19.00 h.,
19.00 - 20.00 h. kondiční plavání
6.00 - 7.30 h., 14.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 12.00 - 20.00 h.
14.00 - 20.00 h.
zavřeno
6.00 - 7.30h, 11.00 - 13.30 h.,
14.30 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 14.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 12.00 - 19.00 h.,
19.00-20.00 h.kondiční plavání
6.00 - 7.30 h., 14.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 12.00 - 20.00 h.
14.00 - 20.00 h.
zavřeno
6.00 - 7.30 h. 11.00 - 13.30 h.,
18.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 17.00 - 20.00 h.,
17.00 - 18.00 h. dvě dráhy a dvě dráhy
pl.oddíl
6.00 - 7.30 h., 17.30 - 19.00 h.,
19.00 - 20.00 h. kondiční plavání
6.00 - 7.30 h., 14.00 - 15.00 h.,
16.30 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 12.00 - 20.00 h.
14.00 - 20.00 h.
zavřeno
6.00 - 7.30 h. 11.00 - 13.30 h.,
18.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 17.00 - 20.00 h.,
17.00 - 18.00 h. dvě dráhy a dvě dráhy
pl.oddíl
6.00 - 7.30 h., 17.30 - 19.00 h.,
19.00 - 20.00 h. kondiční plavání
6.00 - 7.30 h., 14.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 12.00 - 20.00 h.
14.00 - 20.00 h.
zavřeno
14.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 17.00 - 20.00 h.,
17.00 - 18.00 h. dvě dráhy a dvě dráhy
pl.oddíl
6.00 - 7.30 h., 17.30 - 19.00 h.,
19.00 - 20.00 h. kondiční plavání

Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27o C. Těšíme se na Vás.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem.
PROVOZ SAUNY
zahájen 23. 9.
Středa a pátek: muži 16.30 - 19.30 h.,
Čtvrtek: ženy 16.30 - 19.30 h.,
Sobota: ženy 15.00 - 17.00 h.,
společná 17.30-20.00 h.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM
BAZÉNU: dle rozpisu uvedeném ve vývěsní tabuli
před plaveckým bazénem
VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE HRADÍ U INSTRUKTORA
Plavecká škola zahajuje kursy plavání pro těhotné, batolata, rodiče s dětmi, plavání hrou, zdokonalovací kurzy a pl. oddíl od 14. září 2009.
Aquaerobic bude zahájen v říjnu.
Jitka Kmošková - vedoucí plaveckého
bazénu Polička

Jitřenka - měsíčník, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci. Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893, Korespondenční adresa: Pomezí 128, 569 71 (schůzku je třeba předem dohodnout), tel. 603 526 243, e-mail:
jitrenkapolicka@seznam.cz. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Z. Kašparová, B. Havranová. Stálí spolupracovníci: J. Najbert, L. Čiháková. Registrováno MK ČR
pod č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí města Poličky, podatelna MěÚ, e-mail: urad@policka-mesto.cz. Do čísla budou zařazeny příspěvky došlé do uzávěrky,
tj. 20. v měsíci (změna termínu vyhrazena). Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Graf. zpracování a tisk: Tiskárna Polička, Haškova 446, Polička.
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