
Co se nevešlo  
Prosinec 2011 
 

Drakiádě na stadionu přálo i počasí 
 

     Pod záštitou DDM Svitavy se 21. října 
uskutečnila Drakiáda.  
     S mírnými obavami jsme čekali, jaká 
bude účast dětí a rodičů, ale nakonec jsme 
byli příjemně překvapeni, protože se na 
umělý kopec na svitavském stadionu sešlo 
okolo stovky dětí s rodiči a prarodiči.  
   Pro účastníky bylo připraveno 
občerstvení, pro děti pamětní listy i drobné 
dárky a pamlsky. Dokonce i počasí se k 
nám tentokrát neotočilo zády. Pofukoval 
mírný vítr, takže draci byli vidět i na 
obloze a nejenom v rukou pobíhajících 
rodičů. 
    Budeme se těšit na Vaši účast opět 
napřesrok. 
                      Robert Snášil, ředitel DDM  
 

           Skutečný dárek  
   Tento název nese projekt obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. V předvánoční kampani můžete udělat 
radost blízkým i sobě zakoupením dárkového certifikátu v  e-shopu. Z výtěžku již poslali lidem do nejchudších 
zemí světa 634 koz, 167 ovcí, 85 krav, 6422 kuřat, 45363 stromů, 240 kanystrů na vodu, vybavení do několika 
škol, materiál na stavbu několika studní, materiál na záchranu života desítek žen při porodu.  

   Děkujeme za ochotu pomáhat dobré věci. Příběhy a informace naleznete na: www.skutecnapomoc.cz. 

                                                                                                                                                              Alena Průšová 

Zahraniční dobrovolnice v MŠ Svitavy-Lačnov 

   Modrá škola je otevřená k získávání inspirací z jiných kultur. Hledáme školy a jiná zařízení ze zahraničí, 
se kterými by bylo možné navázat spolupráci. Nově od 1. října 2011 se naše instituce úspěšně stala hostitelskou 
organizací v mezinárodním programu Mládež v akci. Díky tomuto projektu jsme získali na letošní školní rok 
zahraniční dobrovolnici z Polska. Magda sice primárně pracuje ve školce, ale chodí i za dětmi do školní družiny. 
Každý den pomáhá dětem se sebeobslužnými úkony při oblékání, stravování, hygieně, při herních činnostech, 
účastní se aktivit školky a pomáhá s organizací výletů a exkurzí. K tomu navíc vede každý pátek kroužek angličti-
ny.  
   V týdenním projektu Barevná zeměkoule, který proběhl od 21. do 25. listopadu, nás Magda seznámila s pol-
skými zvyklostmi, uvařila typické národní jídlo a představila polskou kulturu obecně. Podobně tematicky zaměře-
nou besedu chce Magda uspořádat i pro veřejnost, kde poví navíc o své práci, dětech, rozdílech předškolní výcho-
vy v ČR a Polsku apod.                                                                                                                          Mirek Smolej 
 

Projekt První pomoc 
    
   Projekt První pomoc – odborná kompetence každého pedagoga, který od července realizuje Střední zdra-
votnická škola ve Svitavách, zahrnuje tvorbu a následné uspořádání akreditovaných vzdělávacích kurzů první 
pomoci pro pedagogické pracovníky základních a mateřských škol na Svitavsku. Na podporu výuky první pomoci 
ve školách budou zaměřeny další činnosti projektu. Projektový tým připraví příručku první pomoci pro pedagogy a 
názorné materiály (karty se schématy poskytování první pomoci), dále natočí instruktážní videosekvence s příkla-
dy poskytování účinné první pomoci. Soubor pomůcek bude distribuován zdarma do základních a mateřských škol 
regionu. Celý projekt po odborné stránce garantuje ředitel ÚO Svitavy Zdravotnické záchranné služby PK Igor 
Paar. Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR a jeho celkové náklady činí 2 616 287 Kč. Předpo-
kládané ukončení projektu je 31. prosince 2012.                                                   Za projektový tým Jana Brixová 

 



Po roce opět na Slovensku ve Spišském Bystrém 

 

 
 
   Před čtyřmi lety se zrodila myšlenka partnerství mezi českými a slovenskými žáky. Myšlenka se stala nejen 
skutečností, ale i tradicí ZŠ Sokolovská a ZŠ Spišské Bystré. Vždy na podzim se vydávají žáci devátého ročníku 
na čtyřdenní výměnný pobyt za spolužáky do Spišského Bystrého u Popradu, kde kromě  vysokohorské turistiky, 
během níž zhlédnou Vysoké Tatry v celé jejich kráse, navštěvují zajímavá místa, poznávají nové zvyky, měří mezi 
sebou síly na poli sportovním, ale především uzavírají nová přátelství. Tentokrát se návštěva uskutečnila ve dnech 
8. – 13.října. V květnu pak naši deváťáci pohostinnost slovenským oplatí. Tímto bychom chtěli poděkovat  městu 
Svitavy za finanční podporu partnerství.                                                                                           Petra Andresová  
 

Láďa Horák: Domácí zápasy miluji 

 
   Basketbalová kariéra Ladislava Horáka začala v Pardubicích. Bylo mu šestnáct let, když poprvé nastoupil do 
Mattoni NBL, do kategorie mladších dorostenců. Vzpomíná na obrovský přechod a trenéra Marka, velmi náročné-
ho trenéra. „Několikrát jsem se na tréninku i pozvracel…“ vzpomíná Láďa. 
   
   Po Pardubicích následovala angažmá v Nymburce, Sadské a Poděbradech, jaké zkušenosti jste si z těchto 
týmů odnesl? 
   V Pardubicích jsem byl a budu vždycky doma, dodnes to tak cítím. Nymburk je velký svět basketbalu, konfron-
tace s tím nejlepším, co tenkrát po českých palubovkách běhalo, a řadou kvalitních cizinců. Velká škola, jak se 
basketbal dělá opravdu na vysoké profesionální úrovni. V Sadské jsem získal nové kamarády. Na toto angažmá 
nevzpomínám dobře, dva roky jsem pak basketbal nehrál. Později jsem se vrátil znovu do Pardubic, pod tamním 
trenérem Nikoličem se mi hrálo skvěle, sedli jsme si a dodnes jsme v kontaktu. V Poděbradech jsem byl opravdu 
spokojený, parta lidí, která dělala basketbal, včetně trenérů, byli jeden lepší člověk než druhý.   
   V současnosti hrajete za Svitavy. Se kterým kolegou na sebe nejvíce „slyšíte“? 
   Tuři jsou ambiciózní mladý tým s velkým potenciálem. Asi nejlépe se mi hraje s Tomášem Macelou a Borisem 
Menem. Ale takhle bych mohl jmenovat i další… 
   Vaše konto plní úspěchy s mládežnickými reprezentacemi, byl jste třikrát mistrem ČR, dvakrát vítězem 
poháru, ceníte si některého úspěchu nejvíce? 
   Ani jednoho z nich. Nejvíce si cením, že jsem pronikl do Mattoni NBL, a také každé výhry po urputném boji. 
    



 
   Přemýšlíte o budoucnosti, například kam byste rád zamířil ze Svitav? Třeba do zahraničí? 
   Teď mám ve Svitavách smlouvu na dva roky, takže takovými věcmi se momentálně nezabývám, ale když už se 
ptáte…určitě bych se jednou rád vrátil zpátky domů do Pardubic. Ale pár týmů bych chtěl ještě projít. Ze zahra-
ničních jsou mí favorité Itálie nebo Rusko. 
   Vaše silná stránka a slabší? 
   Silná stránka? Těžká otázka…myslím, že jsem tvrdý pod košem a těžím ze svých individuálních činností a fy-
zického potenciálu. Slabou stránku neprozradím, soupeř by na mě měl recept. 
   Svitavská hala Na Střelnici bývá při domácích zápasech plná, diváci vás hlasitě podporují, žene vás to 
dopředu? Při posledních zápasech vám fandové tleskali vestoje, byl jste hrdý, šťastný? Nebo i tak unavený, 
že si pořádně standing ovation ani nevychutnáte? 
   Pro hráče je pocta, když jemu a jeho týmu tleská hala vestoje. Více si to samozřejmě vychutnáme po vyhraném 
zápase. Jinak domácí zápasy miluji. Rád komunikuji s fanoušky a nějak cítím, že na soupeře nejsme sami… 
 

     
Není tajemstvím, že vaší manželkou je vynikající basketbalistka Eva Horáková. Probíráte doma jednotlivé 
zápasy, taktiky, soupeře? 
   S manželkou probíráme basketbal pořád dokola a dokola. Poměrně často se shodujeme. Je mi v tomto směru 
velkou oporou, vždy mě zajímá její názor. Jinak moje rodina, včetně rodičů, si nenechá ujít žádný  domácí zápas. 
   Vaše dcerka Sandra se narodila do basketbalové rodiny. Nasvědčuje už něco, že půjde ve vašich a manžel-
činých sportovních stopách? 
   Zatím se jeví, že je pohybově nadaná. Chceme, aby se nejdříve rozvíjela po atletické stránce a obratnosti a po-
stupem času přešla k basketbalu. Fyzické předpoklady by k tomu měla mít dobré. 
   Mezi vaše záliby patří rychlá auta, v jakém „žihadle“ byste se rád projel? 
Podstatné je, jestli bych se do nějakého „supersportu“ vešel... Preferuji mercedesy a bavoráky, takže nějaký vr-
cholný model z těchto dílen. 
   Také jste rybařil, podařil se vám nějaký hodně podařený úlovek? 
   Na rybaření už dávno není čas. Poslední velký úlovek byla manželka☺. Dnes se snažím věnovat svůj volný čas 
mezi rodinu a své psy.                                                                       Petra Soukupová 
 
 
 

Tomáš Teplý: Vítězství v All Star v trojkách byl super pocit 

 
   Z rodiny Tomáše Teplého se nikdo nevěnuje aktivnímu sportu. Tomáš však odmalička hrál fotbal a k basketbalu 
se dostal ve třetí třídě. Původně chtěl jít na kroužek házené, ale spletl si prý třídu… 
    
 



 
 
 
 
   Ve svých čtyřiadvaceti letech máte tituly mistra ČR v mladším a starším dorostu… 
   Odmala jsem hrál basketbal v Pardubicích, všechny své tituly jsem získal tam. Myslím, že to byla ta nejlepší 
škola basketbalu, jakou jsem mohl dostat. Navíc jsem tam potkal spoustu dobrých kamarádů, kteří mi i herně vy-
hovovali, a s těmi jsem se nakonec potkal i ve Svitavách. 
   Určitě jste získal řadu zkušeností na mistrovství Evropy juniorů v letech 2006 a 2007. 
   Zkušenosti hráč nabírá v každém zápase, který odehraje. Pokud je to zápas evropské úrovně, je to o to lepší. 
Nejraději vzpomínám na trenéry Róna a Hummela, ti mi dali nejvíc. 
   Pravděpodobně největším úspěchem zůstává vítězství v trojkách při All-Star Game 2011. Nedávno začal 
další ročník All Star, vidíte šanci na obhajobu titulu? 

   Popravdě řečeno nemám 
teď moc času nad tím 
přemýšlet, ale určitě to 
bude velmi těžké. Máme v 
lize hodně dobrých 
trojkařů, takže konkurence 
bude obrovská. Na loňský 
ročník mám velmi krásné 
vzpomínky. Byl to pro mě 
skutečně největší úspěch v 
kariéře. A došlo k tomu v 
Pardubicích, kde jsem s 
basketbalem začínal. Před 
tolika lidmi, fanoušky a 
kamarády to byl super 
pocit. 
   Do letošních nominací 
se v různých kategoriích 
dostali i vaši spoluhráči 
Macela, Horák a Miloš – 
u koho vidíte reálnou 
šanci na dobré umístění? 

   Myslím si, že všichni kolegové mají šanci na vítězství. V mé kategorii to budu mít o to těžší, že je nominován 
Pavel Miloš . Můžete mít sebelépe natrénováno, ale soutěž se vůbec nemusí podařit. Já to štěstí v minulém roč-
níku měl, uvidíme, co bude letos. 
   Loňská sezóna pro vás byla „nováčkovská“, letos jste už ostřílenějším hráčem. Jak se vám hraje letos ve 
Svitavách? 
   Určitě je lepší, že první sezóna je za námi. Už jsme se trochu otrkali a jsme zkušenější. Já jsem se na začátku 
přípravy cítil velmi dobře, ale bohužel mě přibrzdila delší nemoc, takže se do hry stále trochu dostávám. Ale i to 
beru jako zkušenost a snažím se na sobě pracovat. Na hřišti si asi nejvíc rozumím s Tomem Macelou, ale to je 
dáno i tím, že spolu hrajeme odmalička. 
   Dostanou se Tuři do bojů o play-off? 
   Já v to doufám. Pokud budeme předvádět týmové výkony jako proti Ostravě nebo Prostějovu, určitě máme šanci. 
   Jak se cítíte pod trenérskou dvojicí Pětivlas-Růžička? 
Luboš Růžička má určitě velké zkušenosti s basketbalem z Prostějova, navíc začínal v Pardubicích. Myslím tedy, 
že vnímání basketbalu máme velmi podobné. S jeho angažováním jsem spokojen. A pokud budou naše výkony 
natolik týmové, jako třeba proti Ostravě, pak budeme spokojeni všichni, my i fanoušci. 
   Vaše silná a slabá stránka? 
Basketbalová? Silnou je asi střelba trojek. A tou slabou? Nerad je přiznávám, ale asi jsem na hřišti někdy příliš 
emotivní. 
   Který tým by pro vás byl týmem snů? 
   Asi každý basketbalista má touhu zahrát si v NBA a já nejsem výjimkou. Ale nemůžu asi zmínit konkrétní tým, 
v němž bych chtěl působit. Zatím jsem spokojený tady, ve Svitavách. 
   Relaxujete u televize, internetu. Podle čeho si vybíráte pořady či filmy? 
   Ano, hodně času trávím odpočinkem u televize a internetu. Mám rád třeba seriál Dva a půl chlapa. Nedávno 
jsem od přítelkyně dostal PS3, takže teď hodně hraji…                                                                   Petra Soukupová 
 
 
 
 
 
 
 



A ještě zajímavá fota ze škol, která se také nevešla: 

 
Velký úspěch ZŠ T.G. Masaryka                              Projektová výuka 
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Děti speciální školy budou hasiči 

 


