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Komenského vrcholné dílo Labyrint světa 
a ráj srdce a jeho spis Škola hrou se staly inspi-
rací k libretu nové stálé expozice svitavského 
muzea s trochu tajemným názvem Labyrint 
svitavských příběhů. 

Na první adventní neděli, tedy 2. prosince 
v 15 hodin se veřejnosti poprvé otevře nově 
zrekonstruovaný prostor muzea, v němž se 
kdysi nacházel výstavní sál, pak dětské oddělení 
knihovny a nakonec depozitář Ottendorferovy 
knihovny. Právě zde byl v 50. letech vystaven 
svitavský betlém...

Labyrint sice začíná ve vstupní chodbě, ale 
teprve v hlavním sále se rozehrají etudy osmera 
příběhů kumštýřů v historických kulisách měs-
ta. A v záři reflektorů se po více než čtyřiceti le-
tech objeví scéna části historického svitavského 
betléma.                   Pokračování na straně 11

Jako každý rok, i letos vás zveme v čase 
předvánočním na výstavy, koncerty, divadla  
s nádechem vánoční nostalgie. Jako každý rok, 
i letos se na nich určitě setkáte se svými přáteli 
a určitě si budete mít co říct. Jeden pan Ros-
nička říkával „klid v duši“ a my vám jej přejeme 
také.  

Na první adventní neděli je pro vás připra-
veno slavnostní otevření nové stálé expozice: 
Labyrint svitavských příběhů aneb Příběh svi-
tavského betléma, ale o něm už se více dočtete 
i na této stránce. Při této příležitosti můžete na-
vštívit i vernisáž výstavy z díla Vladimíra Preclí-
ka. Na náměstí rozsvítíme vánoční strom, děti 
napíší Ježíškovi a nemůže chybět ani adventní 
koncert v kostele Navštívení Panny Marie. 

V čase druhé adventní neděle si můžete  
přijít do muzea nazdobit perníčky nebo si vy-
robit marcipánové figurky v Muzeu esperanta. 
Na náměstí vystoupí dětský folklórní soubor Is-
kérka. Odpočinek v podobě návštěvy divadla 
Trámu potěší hlavně děti. Na třetí adventní ne-
děli si v muzeu můžete nakoupit drobné dárky 
z šicí dílny patchworku nebo dřevěné výrobky, 
které budou uprostřed výstavy plastik vyřezá-
vat řezbáři v muzeu. Již tradičně se setkáváme 
na Štědrý večer v muzeu od 22:00 hodin před 
půlnoční mší. Všechny adventní neděle se bu-
dou konat vánoční trhy, a to vždy od 13:00 do 
17:00 hodin. 

Podrobný harmonogram všech připravo-
vaných akcí najdete v kulturním kalendáři. 

Vánoce 
ve Svitavách 

Stálá expozice: Labyrint svitavských příběhů
aneb Příběh svitavského betléma...

KONFERENCE

PRO RODINY

SVITAVSKÁ

KLAPKA

PODRUHÉ

VÁNOČNÍ

BOHOSLUŽBY

POZVÁNKY

NA VÝSTAVY

Ohňostroj v 17:56 hod
čočková polévka•	
drobný dárek•	

Vážení občané, končí rok 2012. Přejme si, aby ten příští rok, byť obsahuje třináctku, 
byl šťastný a úspěšný, aby přinesl v širším měřítku uklidnění konfliktů a prosperitu ekonomi-
ky a těm našim mikrosvětům hodně zdraví, lásky, tolerance a porozumění. Přeji Vám krásné  
a pohodové vánoční svátky a budu se opět těšit na setkání s Vámi. Ať už na náměstí Míru  
o adventních nedělích na trzích, při rozsvěcování vánočního stromu, či při ohňostroji.  
A nejen při zmiňovaných slavnostních příležitostech, také po celý další rok na TOP akcích 
města, ale i při běžných přátelských kontaktech. Vždy je příhodný čas na popovídání.  

David Šimek, starosta města
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V letošním roce připadají vánoční svátky 
a Nový rok  na běžné dny v týdnu. Společnost 
LIKO SVITAVY a.s. bude provádět svoz komu-
nálního odpadu z kontejnerů o objemu 1100 
litrů ve všech třech vánočních svátcích 24., 
25., 26. prosince  a dále  podle harmonogra-
mu i ve dnech 27. a 28. prosince. Svoz nádob  
o objemu 110 a 240 litrů (popelnic) se v tomto 
týdnu neprovádí. Svoz kontejnerů na tříděný 
odpad plastů se uskuteční v pondělí 24. 12.,  
a svoz papíru v úterý 25. 12. Ve čtvrtek 27. 12. 
se uskuteční svoz plastů i papíru. Od pondělí 
31.prosince  bude probíhat svoz komunálního 
odpadu v obvyklých termínech, tedy i 1. ledna 

2013. Sběrný dvůr na ul. Olomoucká za želez-
ničním přejezdem bude otevřen ve všedních 
dnech, a to ve čtvrtek 27. 12. v provozní době 
od 8 do16 hodin, v pátek 28. 12. od 8 do 14:30 
hodin. V sobotu 29. a v pondělí 31. 12. bude 
sběrný dvůr z technických důvodů uzavřen. 
Otevřeno podle obvyklého harmonogramu 
bude opět od středy 2. ledna. Jako každý rok 
ukládejte prosím odstrojené vánoční stromky 
vedle kontejnerů na komunální odpad tak, aby 
byl možný jejich samostatný odvoz společností 
SPORTES s.r.o. (dříve Technické služby). Dě-
kujeme všem občanům za dodržení pořádku 
kolem kontejnerů.                       Pavel Čermák

Náměstí Míru ve Svitavách prošlo rekon-
strukcí již před lety. Tehdy se stalo chloubou 
města a přilákalo do Svitav hodně návštěvníků. 
S ubíhajícím časem svou krásu poněkud ztrácí 

a jsou i místa či zákoutí, kterými se  příliš pyšnit 
nemůžeme. Proto vedení města hledá možnos-
ti, jak tento stav změnit. Protože město Svitavy 
je zakládajícím členem Sdružení historických 

Od 15. listopadu do 15. prosince probíhá 
na území města Svitavy celoplošná deratizace 
zajišťovaná odbornou firmou. Na náklady měs-
ta byly nástrahy umístěny v domech ve vlast-
nictví města, ve školách a na plochách veřejné 
zeleně. Návnada, kterou firma používá, je obo-
hacena o bezpečnostní složku proti zneužití  
a proti degradaci ze zevního prostředí po dobu 
záruky. Deratizaci městské kanalizace pak za-
jistí společnost SPORTES s.r.o. Druhá etapa, 
ve které budou doplněny nástrahy a upraveny 
plochy veřejné zeleně, se uskuteční v březnu  
a dubnu příštího roku. Aby deratizace měla co 
největší účinek, vyzýváme, aby se jí zúčastnili  
podnikatelé, bytová družstva, firmy i další sub-
jekty. Uvítáme, když se připojí také obyvatelé 
rodinných domů a deratizaci provedou buď 
pomocí prostředků zakoupených v drogériích, 
nebo prostřednictvím některé odborné firmy. 
Před položením nástrah je třeba vyčistit objek-
ty od nepotřebných předmětů a zbytků rost-
linného a živočišného původu, aby neskýtaly 
pro hlodavce zdroj potravy. Rovněž je třeba 
odstranit zbytky starých nástrah. Případné 
otázky zodpoví a další podrobné informace 
podají pracovníci odboru životního prostředí 
Městského úřadu Svitavy.            Iva Kosinová

sídel Čech, Moravy a Slezska, stalo se sdružení 
iniciátorem Programu regenerace městských 
památkových rezervací a zón, který vyhlašuje 
Ministerstvo kultury ČR. Každý rok tak město 
připravuje podklady pro možnost získat dotaci 
na opravy a restaurování památek v naší měst-
ské památkové zóně. Dokument je zpracován 
vždy s perspektivou deseti let (nyní na období 
2013-2023). Na některé změny nemusíme však 
čekat tak dlouho. Již jsou vypracovány studie 
úprav okolí náměstí, např. parčíku za kostelem, 
prostranství vedle Ottendorferovy knihovny 
apod. Zastupitelé byli s návrhy seznámeni na 
svém zasedání 31. října a vy, občané, máte je-
dinečnou možnost se k úpravám svého města 
také vyjádřit. Přijďte 11. prosince v 16:30 ho-
din do zasedací místnosti zastupitelstva města 
(T.G. Masaryka 25) a uvidíte vizualizace úprav, 
dozvíte se, jak by měla rekonstrukce probíhat,  
a hlavně máte možnost se vyjádřit k jejímu ře-
šení. Těšíme se na vaše návrhy. 

Zuzana Pustinová

Kulatý stůl o regeneraci náměstí

Celoplošná 
deratizace

Svoz odpadu o Vánocích

Z úřadu

Zápis do prvních tříd proběhne ve svitav-•	
ských základních školách ve dnech 14.  
a 15. února 2013. Bližší informace přine-
seme v únorovém čísle zpravodaje.
Uzávěrka grantového programu města •	
Svitavy je 31. 1. 2013. Formulář žádosti je 
možné získat na podatelnách úřadu, nebo 
ho lze stáhnout z webových stránek města 
Svitavy: http://www.svitavy.cz/cs/m-19-
grantovy-program/
V současné době jsou již vyhlášeny granty •	

Pardubického kraje v oblasti:

1)   kultura a památková péče
Program podpory kulturních aktivit v Par-•	
dubickém kraji na rok 2013 (uzávěrka 
14.12.2012)
Program podpory preventivní péče o sbír-•	
ky muzeí a galerií v Pardubickém kraji na 
rok 2013 (uzávěrka 14.12.2012)
Program podpory stavební obnovy a re-•	
staurování kulturních památek a drob-
ných objektů památkového charakteru  
v Pardubickém kraji na rok 2013 (uzávěrka 
13.12.2012)

2) sport a volnočasové aktivity 
 (uzávěrka 31.12.2012)
3)  podpora rozvoje zahraničních vztahů kraje 

pro rok 2013 (uzávěrka 15.1.2013)
Více informací na www.pardubickykraj.cz.

Jiří Petr

Informace z odboru 
školství a kultury
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Rekonstrukce vnitrobloku mezi bytovými 
domy v ulici Kijevská probíhala od 2. července. 
Celá akce se skládala ze dvou částí z důvodu 
různého územního rozdělení. Šlo především 
o úpravu parkovacích ploch, vlastní účelo-
vé komunikace a zelených ploch s parkovou 
úpravou. Součástí bylo i řešení stávající ne-
vyhovující kanalizace a přeložky podzemních 
vedení (veřejného osvětlení, telekomunikač-
ních kabelů, teplovodního kanálu a stávajících 
betonových sloupů nízkého napětí). První část 
řešila příjezd, včetně parkovacích ploch, před 
bytovými domy 13A a 13B. Byla zde vybudová-
na jednosměrná komunikace s napojením na 
ulici Kijevskou s 25 stáními pro osobní auto-
mobily, s jedním stáním pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. V druhé etapě byl upraven 
prostor před bytovým domem 11A, 11B, 11C 
na ulici Kijevská, kde vznikla parkovací stání s 
příjezdovou komunikací. Součástí rekonstruk-
ce bylo také částečné přeložení a zbudování 
nového veřejného osvětlení. 

Stavba byla financována z rozpočtu měs-
ta, celkové náklady stavebních prací činily více 
než 3,5 mil. Kč. Firma AKVAMONT spol. s.r.o. 
Svitavy dokončila regeneraci 16. listopadu.  

Od občanů jsme dostali opakovaně stíž-
nosti na situaci v Riegrově ulici u obchodu 
Qanto. Stěžují si, že musí úsek, kde je pře-
rušený chodník, obcházet po silnici, protože  
v prohlubni se dlouhodobě drží voda. V zimě, 
když kaluž zamrzne,  je navíc nebezpečná.

Chápu vaše rozladění, v těchto místech se 
také velmi často pohybuji. K vyřešení problé-
mu by stačilo vybudovat vpusť, která by vodu 
odvedla. Již od jara jsme se snažili situaci řešit, 
ale nesnáz je v tom, že tento úsek komunikace 
není ve vlastnictví města. Vlastníkem pozemku 
je firma Qanto CZ s.r.o., jejíž majitelé prozatím 
slíbenou úpravu neprovedli. 

David Šimek

Po dohodě se zhotovitelem a odborem dopra-
vy byl na základě žádosti povolen zkušební 
provoz již dříve.                                  Jiří Šašek

(Poznámka redakce: Občané jsou s re-
konstrukcí velmi spokojeni, radnice již obdr-
žela poděkování městu, zaměstnancům města  
i firmě, která stavbu prováděla.) 

Město Svitavy pořádá 4. prosince od 9:00 
do 14:00 hodin v kulturním sále centra Fabrika 
konferenci pro odbornou a laickou veřejnost 
na téma „Svitavy pro rodiny“. 

Máte-li zájem seznámit se s výsledky projek-
tu realizovaného z výhry v soutěži „Obec přátel-
ská rodině“ a chcete-li získat informace o pro-
jektech a organizacích, které jsou na rodinnou 
tématiku zacíleny, nenechte si tuto příležitost ujít  
a přijďte s námi také diskutovat. 

Šárka Řehořová

Město Svitavy v současné době realizuje 
projekt financovaný Evropskou unií, který byl 
zahájen v březnu 2011. Obsahem projektu 
je vybudování technologického centra se spi-
sovou službou pro město samotné a několik 
okolních obcí. 

V rámci projektu dojde k obnově a rozšíře-
ní hardwarového vybavení městského úřadu 
a k pořízení nových programů, které by měly 
zvýšit komfort pro občany města a zmíněných 
okolních obcí .

Projekt je složen ze dvou částí:
Zřízení technologického centra, v současné A. 
době probíhá jeho realizace.
Rozšíření vlastní elektronické spisové služby B. 
a poskytnutí těchto služeb i okolním obcím, 
v současné době se připravuje zadávací ří-
zení na dodavatele.
Z celkových nákladů projektu 4 138 958 Kč 

město Svitavy hradí pouze 15%, zbývající část 
nákladů tvoří dotace Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj.                       Zdeněk Ryšánek

Regenerace vnitrobloku 

Konference Svitavy 
pro rodiny

Technologické centrum

Starosta odpovídá

Pracovníci DDM Tramtáryje s těžkým srd-
cem oznamují úmrtí dlouholetého vedoucího 
střeleckého kroužku Miroslava Kárského, který 
nečekaně a náhle odešel ve věku 76 let. Práci 
a sportovní činnosti v tomto oboru se věno-
val již od svých osmnácti let a později se stal 
i trenérem. Své zkušenosti uplatnil nejen ve 
střeleckém klubu v Pomezí, ale následně i pod 
hlavičkou Domu dětí a mládeže. Za dobu více 
než třiceti let u nás odchoval nespočet sportov-
ních střelců a svou působností přesáhl daleko 
za hranice našeho regionu. Jeho odchovanci 
se pravidelně účastnili a účastní soutěží mis-
trovství ČR. Odešel nám nejen trenér a ka-
marád, ale i významná osobnost sportovního 
dění ve Svitavách. Miroslav Kárský byl vyhlá-
šen trenérem roku 2007. Ve vzpomínkách se  
s ním loučíme a rodině Kárských bychom chtěli 
vyjádřit hlubokou soustrast. 

Pracovníci DDM Tramtáryje Svitavy   

Vzpomínáme

Vánoční aKce
na originální dárek

900 Kč za keř 
do Parku patriotů

Udělejte radost 
svým blízkým 

dárkovým poukazem,  
který je k vyzvednutí  

v Informačním centru  
od 1. do 24. prosince
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Upozorňujeme občany a návštěvníky hřbi-
tova, že od 1. prosince 2012 bude ukončena 
činnost kanceláře SPORTES Svitavy s.r.o. na 
hřbitově u obřadní síně. Všechny potřebné 
záležitosti s vámi vyřídíme v příjemnějším pro-
středí naší společnosti na ulici Tovární 677/28. 
Otevřeno bude ve všední dny od pondělí do 
pátku, v době od 6:00 do 11:00 hodin a od 
11:30 do 14:15 hodin.

Věříme, že tímto opatřením dojde ke zlep-
šení poskytovaných služeb.       Jaroslav Kytýr

Čerstvě praženou Kávu ze Svitav nyní dosta-
nete i v informačním centru na náměstí. Klienti 
Domova na rozcestí ve Svitavách vyrábějí ruč-
ně praženou kávu vyrobenou v kulovém pražiči. 
Káva je nyní k dostání i v IC na náměstí Míru ve 
čtyřech variantách. Káva Standard – zrno 500 g 
za Kč 180 Kč, Výběrová káva – zrno 500 g za Kč 
250 Kč. Káva Standard – mletá 150 g za Kč 65 
Kč a Výběrová káva – mletá 150 g za Kč 75 Kč. 
Kupte si „Kávu ze Svitav“ a provoňte si s ní váš 
byt!                                           Renata Pavlíková

Na výlov Svitavského dolního rybníka se 
přijel podívat i ministr zahraničí Karel Schwar-
zenberg. Rybníkářství ho bavilo už od dětství  
 a dokonce sám zakládal rybníky.         Jiří Petr

Podrobnosti o poplatcích a službách při po-
hřbu jsou k dispozici v Informačním centru. 

Činnost kanceláře 
byla ukončena

Káva ze Svitav

Knížete zajímal výlov

Před vjezdem neparkujte!
Dne 7.11. ráno požádal o pomoc stráž-

níků zaměstnanec místní firmy s tím, že cizí 
auto stojící před výjezdem brání výjezdu mon-
tážních vozidel. Strážníkům se podařilo zjistit 
majitele a kontaktovat ho v místě bydliště.  
K tomu, že vozidlo před výjezdem ponechal, 
se přiznal. Snažil se to odůvodnit tím, že mu 
došel benzín a nemohl pokračovat v jízdě. Za 
porušení zákona o provozu na pozemních ko-
munikacích obdržel blokovou pokutu. Pracov-
níci firmy, které svým nerozvážným jednáním 
omezil, navíc zvažují uplatnění náhrady ušlého 
zisku za dobu, po níž nemohli vykonávat svoji 
dohodnutou pracovní činnost.

Nebezpečné pro řidiče!
Dne 4.11. v pozdních večerních hodinách 

požádala PČR o asistenci strážníků při moni-
torování podezřelého vozidla, jehož osádka 
po odstavení auta zmizela v přilehlé zástavbě. 
Asi po hodině se k vozidlu vrátili dva mladíci. 
Strážníci informovali PČR a mladé muže (18) 
policistům předali k dalším úkonům. Měli se 
pokoušet demontovat kolo z vozidla zaparko-
vaného o několik ulic dál.

Varování
Dne 5.11. ve večerních hodinách ověřovali 

strážníci oznámení občana o pohybu podezře-
lých osob v Lánech. Skupinka osob v tmavém 
oblečení u něj zvonila s tím, že jdou kontrolo-
vat plynoměr a elektroměr. Volající uvedl, že 
muže rychle „vyprovodil“. Strážníci provedli 
kontrolu uvedené lokality, nikoho takového 
však již nespatřili. Občany však varujeme před 
podezřelými osobami, které mají na svědomí 
krádeže finančních hotovostí pod různými zá-
minkami. Obětí se stávají především důvěřiví 
senioři. Spolupráce mezi občany a policií je  
v těchto případech na místě.

V zaměstnání zlodějem
Dne 23.10. oznámil občan, že se mu z ga-

ráže ztratil hliníkový žebřík. Vzhledem k tomu, 
že lokalita je pod dohledem kamer, vyhodno-
til službu konající strážník záznam z kamery  
a osobu odvážející žebřík na něm poznal. 
Hlídka poté podezřelého vyhledala a vyzvala  
k podání vysvětlení. Muž (50) se ke krádeži 
přiznal, majiteli žebříku se omluvil a dohodl se  
s ním na vrácení. Jelikož se však krádeže dopustil  
v souvislosti s výkonem zaměstnání, informo-
vali strážníci jeho nadřízené. Bloková pokuta 
jej rovněž neminula. 

I chov má svá pravidla
Dne 22.10. asistovali strážníci pracovní-

kům odboru životního prostředí při provádění 
šetření týkajícího se chovu psů bojového ple-
mene. Předmětem šetření bylo zjistit skutečný 
počet chovaných psů, jejich stav a podmínky 
chovu za přítomnosti veterinárního dozoru 
krajské veterinární správy.              Karel Čupr

Městská policie informuje

Zastupitelstvo města na svém zasedání 
31. října mimo jiné schvalovalo:

změnu zakladatelské listiny společnosti Seni-•	
orcentrum města Svitavy s.r.o. a jmenování 
pěti členů dozorčí rady společnosti
program regenerace městské památkové •	
zóny Svitavy na období 2013 - 2023
aktualizaci Rozvojového plánu k 1. 11. 2012•	
poskytnutí investiční dotace 100 tis. Kč Svi-•	
tavské nemocnici na pořízení defibrilátoru 
spojeného s kardioskopem
poskytnutí neinvestičních  dotací:•	

500 tis. Kč společnosti Basketbal  − Svitavy s.r.o. 
na zajištění sezony 2012 - 2013 a podmínilo 
schválení jakékoliv další podpory ze strany 
města společnosti Basketbal Svitavy s.r.o.  
v roce 2013 předložením dokladů (smluv  
a zároveň výpisů z účtů společnosti) proka-
zujících nabytí finančních prostředků pro 
sezonu 2012 - 2013 ve výši 4 mil. Kč od 
sponzorů nebo z vlastní činnosti
36 tis. Kč Charitě Svitavy na zajištění slu- −
žeb souvisejících s humanitární pomocí 
pro osoby bez domova v roce 2012

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
předloženou zprávu o situaci ve školství •	
na území města za období školního roku 
2011-2012 a o zahájení školního roku 2012-
2013. Zuzana Pustinová

Ze zastupitelstva

Prodej materiálu na výrobu nábytku

Hranování

Jiří KAVAN

STP
tolařství

esařství
rodej

Materiál na výrobu nábytku 

BŘEZINA 
u Mor. Třebové
Tel.: 461 321 121

BLANSKO
vjezd z ul. Žižkova
Tel.: 774 595 001

POLIČKA
ul. Luční 377
Tel.: 775 595 023

LITOMYŠL
ul. Trstěnická
Tel.: 775 595 015

SVITAVY
vlezd u ul. Olomoucká
Tel.: 775 595 003
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Římskokatolická církev
Vánoční a novoroční bohoslužby
BK - Bílý kostel, ČK - Červený kostel
23. 12. / 9:30 mše BK / 7:30 mše ČK
24. 12. / 24:00 / půlnoční mše BK - zpívá Vox 
angelorum, 15:00 mše ČK, 11:00 - 12:00 Bet-
lémské světlo - u stromu na náměstí 
25. 12. / 9:30 / narození Páně BK - zpívá Vox 
angelorum, 7:30 ČK, 15:00 požehnání, setkání 
u betléma, koledy, večeřadlo BK
26. 12. / 9:30 / sv. Štěpána BK, 7:30 ČK, 18:00 
koncert PS Dalibor BK
27. 12. / 9:00 / mše - žehnání vína BK 
28. 12. / 18:00 / mše BK 
29. 12. / 9:00 / mše BK, 16:00 vánoční zpívání 
u betléma BK 
30. 12. / 9:30 / svátek sv. Rodiny BK, 7:30 ČK, 
15:30 obnova manželských slibů BK 
31. 12. / 16:30 / sv. Silvestra BK - odpolední 
mše, 23:45 tichá adorace u svatostánku ČK
1. 1. / 9:30 / Matky boží BK, 7:30 ČK, 15:00 
požehnání zasvěcený svátek BK 
2. 1. / 18:00 / mše BK, 15:30 mše ČK 
3. 1. / 9:00 / mše BK, 15:30 mše ČK
4. 1. / 18:00 / mše - žehnání koledníkům BK 
5. 1. / 18.00 / mše BK 
6. 1. / 9:30 / zjevení Páně - mše pro děti a mlá-
dež BK, 7:30 ČK, 15:00 večeřadlo BK, 16:30 
Tříkrálový průvod 

K tradici českých Vánoc patří celá řada 
zvyků. Jedním z nich je zajít si po dobré štědro-
večerní večeři posedět s nejbližšími, vychutnat 
neopakovatelné kouzlo půlnoční mše svaté. Za-
sednout pod vznosnou klenbou chrámu, nasát 
vůni kadidla, zaposlouchat se do biblických tex-
tů o narození Ježíše Krista, to vše je jistě samo 
o sobě zážitkem velice povznášejícím. Občané 
Svitav a okolí si však již zvykli spojovat půlnoční 
ještě s jedním zážitkem, a sice hudebním. Stalo 
se již tradicí, že z kůru svitavského kostela Na-
vštívení Panny Marie zaznívá o Vánocích někte-
rá slavná vánoční mše. Ani letos tomu nebude 
jinak. Svitavský kůr se opět rozezní 24. ve 24 
hodin a 25. prosince v 9:30 hodin. Zazní Missa 
pastoralis od Jana Evangelisty Kypty v provede-
ní pro sóla, smíšený sbor a varhany, ze které na 
posluchače opět dýchne kouzlo staré češtiny 
spojené s typicky českou zpěvností. Zmíněnou 
mši zaspívá smíšený pěvecký sbor VOX ANGE-
LORUM pod vedením sbormistra Jakuba Dobe-
še. Za varhany usedne František Boček. Přijďte 
si, milí Svitavané, vychutnat tento jedinečný du-
chovní a kulturní zážitek.    

Jakub Dobeš, sbormistr

Zanedlouho budou opět znít z různých 
míst vánoční koledy. Asi každý si vybaví „Ne-
sem vám noviny, z betlémské krajiny...“ Znáte 
ji až do konce? Verzí je asi nesčetně. V jedné 
verzi je také sloka: Srdce svá ochotná ti dáváme,  
s každým žít v pokoji si žádáme. /:Pomáhat 
sobě v každé zlé době:/, vůli máme. Je to trefné 
vyjádření toho, oč ve vánoční zprávě jde. Často 
se dost nešťastně chápe biblické: Pokoj lidem 
dobré vůle. Jako by vánoční pokoj byl určen jen 
těm, kteří už mají dobrou vůli (a ti co ji nemají, 
mají smůlu). Jenže jistý Lukáš se ve své zprávě 
o betlémském narození pokoušel vyjádřit něco 
jiného: Pokoj lidem, dobrá vůle. (nebo dob-
rou vůli). Prostě lidem všem se tu přeje, aby 
prožili pokoj a měli dobrou vůli. I těm, kteří si 
uvědomují, co vše se jim nepodařilo a nedaří. 
I těm, kteří jsou otráveni stavem veřejného ži-
vota, i těm, kterým pokoj i dobrou vůli kalí zlá 
doba. Vlastně právě jim: pokoj a dobrou vůli. 
Můžu lamentovat nad tím, jak je doba zlá a jak 
jsou druzí sobečtí, a že stejně nemá cenu se  
o nic moc snažit. Nebo se můžu přidat k té ko-
ledě: Srdce svá ochotná ti dáváme, s každým žít 
v pokoji si žádáme. Pomáhat sobě, v každé zlé 
době, vůli máme. Třeba tím změním svět. Neste 
tu novinu dál.      Filip Keller, evangelický farář

12. 1. / 18:00 / mše BK 
13. 1. / 9:30 / křest Páně BK, 7:30 ČK 

Václav Dolák, farář
Evangelická církev
Srdečně vás zveme do sálu sborového domu 
na Poličské 3. Po loňských andělských Váno-
cích zveme na čertovské Vánoce:
23. 12. / 9:30 / Čertovské Vánoce aneb o moci 
bezmoci, dětské vánoční divadlo
25. 12. / 9:30 / bohoslužby na Boží hod vánoční
31. 12. / 18:30 / silvestrovské posezení
1. 1. / 9:30 / novoroční bohoslužby 

Filip Keller, farář

Církev bratrská
Bohoslužby
9. 12. / 16:00 (před) vánoční setkání - adventní 
bohoslužba v aule (3. posch.) Fabriky. Na boho-
službě zazní koledy a křesťanské vánoční písně, 
zajištěn je program pro děti, uslyšíte kázání na 
(před)vánoční téma. Po skončení bohoslužby 
jste zváni na drobné občerstvení. Více na www.
cb.cz/svitavy.                            Jan Xaver Boštík

Pravoslavná církevní obec ve Svitavách 
25. 12. / 9:00 / Boží hod vánoční, kaple sv. Jiří 
ve Svitavách
26. 12. / 9:00 / 2. svátek vánoční, pravoslavná 
kaple v Koclířově 

Jerej Jiří Kolář, duchovní správce 

Vánoční bohoslužby

Hudební dotek

Nesem vám noviny

Pomalu se blíží čas Vánoc a skauti z mnoha 
zemí Evropy se opět ujímají svého tradičního 
úkolu. Stanou se strážci Světla a z Vídně ho 
rozšíří do domácností i v těch nejmenších ves-
ničkách Evropy. 

Pro skauty je Betlémské světlo symbo-
lem míru, přátelství a spojení lidí, protože 
jeho rozdáváním Světla neubývá, ba naopak. 
Tento plamínek je zapálen od věčného světla  
v Betlémě a pro mnohé rodiny patří k hlavním 
symbolům Vánoc. 

I svitavští skauti chtějí stejně jako v minu-
lých letech přispět k vánoční atmosféře a v so-
botu 22.12. v 9:56 (čas se může ještě změnit,  

více na www.betlemskesvetlo.cz) převezmou 
na vlakovém nádraží zvláštní zásilku, kterou 
budou dál ve městě a okolí šířit. Následně bude 
Světlo uloženo v kostele Navštívení Panny Ma-
rie a rozvezeno i do dalších kostelů v okolí. Na 
Štědrý den budeme rozdávat Betlémské světlo 
od 11:00 do 12:00 hodin na náměstí pod vá-
nočním stromem. Navíc bude možné potkat 
naše světlonoše právě na Štědrý den dopoled-
ne při cestách městem. I letos navštívíme naše 
spoluobčany v penzionu pro seniory v Lánech 
a předáme jim trochu radosti. Krásné a šťastné 
Vánoce přejí všem čtenářům svitavští skauti.                                

Tonda Benc

Světlo z Betléma i letos ve Svitavách



Pravidelný program na každý den a infor-
mace o nepravidelných akcích (vzdělávání pro 
rodiče, tvoření a jiné aktivity  pro rodiče a děti) 
vám rádi podáme telefonicky, nebo osobně  
v Mateřském a rodinném centru v budově Fab-
riky, nebo na tel. 737 236 152, e-mail: mckru-
cek@gmail.com. 

Aktuální informace a program naleznete 
na www.krucek.blogspot.cz.

Herna pro všechny děti, podpořeno Na-
dačním fondem Albert. Vstup do herny je zdar-
ma každý den kromě pátku od 12:00 do 16:00 
hodin, ve středu do 17:00 hodin.

Nabízíme hlídání dětí v hlídacím kout-
ku BabyKrůček, více info Jana Václavíková,  
tel. 604 509 421, hlidani.krucek@seznam.cz

30. 11. - 2. 12. / Pá - Ne / TZ Svratouch zá-
kladna DDM Svitavy
„Zimní pohoda na Svratouchu“, víkendový po-
byt na turistické základně DDM Svitavy. Akce 
je určena pro účastníky kroužků a ostatní veřej-
nost ve věku 6 - 15 let. Cena cca: 300 Kč
2. 12. / Ne / 9:00 / Střelnice DDM ZŠ ná-
městí Míru
Střelecká soutěž „Mikulášská cena“ - 21. roč-
ník, vzduchová pistole 60 a 40 ran, startovné 
pro nečleny 50 Kč

6. / Čt / 8:00 / Sportovní hala Na Střelnici
Obvodní kolo v Orion florbal cupu, žákyně  
8. - 9. tříd 

9.  / Ne / 9:00 / Střelnice DDM IV. ZŠ
Střelecká soutěž „Podzimní cena města Svitav“ 
- 21. ročník, vzduchová puška mládež do 12, 
14 a 16 let, startovné pro nečleny 50 Kč

17. / Po / 9:00  / Sportovní hala Na Střelnici 
Okresní kolo v Orion florbal cupu, žáci 8. - 9. tříd

22. / So / 8:30 / Fabrika
Vánoční turnaj v šachu žactva

Kontaktní osoba: Pavel „Pady“ Padyásek  
DDM Svitavy, ppadyasek@svitavy.cz, tel. 734 
287 285

Zvou zaměstnanci DDM „Tramtáryje“ 

Rádi bychom pozvali všechny rodiče, bu-
doucí prvňáčky, naše bývalé žáky i všechny 
ostatní zájemce na Den otevřených dveří, který 
se uskuteční 6. 12. v ZŠ Felberova. Návštěvní-
ky čeká trochu netradiční andělská a čertovská 
škola. Během dopoledne bude v jednotlivých 
třídách probíhat ukázková výuka, nebude chy-
bět mikulášská nadílka, kdy nás navštíví oprav-
dový Mikuláš s čerty a anděly. 

Podrobný program plánovaných aktivit na-
leznete na webových stránkách školy. Těšíme 
se na vaši návštěvu a věříme, že se vám u nás 
bude líbit.                                   Michal Kalabis

Nezvěte si čerty domů, přijďte do Fabriky  
5. prosince v 16 hodin. Mateřské a rodinné 
centrum Krůček pro vás připravilo /ne/tradiční  
hodinku v nebi i v pekle. S anděly si zahrajeme, 
s čerty zase zařádíme. Mikuláš nezapomene na 
všechny hodné děti, které ukážou čertům, jak 
poslouchat „dospěláky“ a jak být hodné. Nau-
čí se to čerti také? Děti za básničku, písničku 
nebo jen odvahu dostanou nadílku, balíčky. 
Poukázku na balíčky lze zakoupit od pondělí 

4. Út / 11:00 - 12:00 •	
EKO dílna - vyrábíme veselé bambule

11. Út / 13:00 - 15:00 •	
dárková dílna - vyrábění rámečků s Dankou 
Rousovou

19. St / 15:00 - 18:00 •	
předvánoční vyrábění dárků na Vánoce

Těšíte se na Vánoce? U nás začínají již  
6. prosince adventní výstavou a prodejními trhy 
školní družiny. Chystáme pohodové odpoledne  
s vystoupením, výstavkou žákovských prací, 
tvořením. Srdečně vás zveme 6. 12. v 15:30 
hod. do tělocvičny naší školy (více na www.
riegrovka.cz).                Petr Pelz

V rámci projektu OP LZZ „Mám rodinu  
a podnikám“  jsme pro vás v MC Krůček připra-
vili několik druhů konzultací. Konzultační mís-
ta jsou jak pro OSVČ (témata přímo týkající se 
podnikání), tak pro ty z vás, kteří OSVČ nejsou 
(témata slaďování rodiny a práce, osobní time-
management,  jak začít podnikat). Můžete zvo-
lit skupinovou i individuální formu a vybrat si 
odborníka, psycholožku, ekonoma či gender 
expertku. Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše 
problémy a zodpovědět vaše otázky. Zájemci 
o konzultace kontaktujte jaroslava.rich@gmail.
com, 734 134 759, www.pondikavirodice.cz

12.11. na recepci Fabriky, nebo přímo v MC 
Krůček. Cena poukázky je 30 Kč pro členy 
MC a 50 Kč pro nečleny. Pro doprovod dětí je 
jednotná cena 10 Kč na osobu. Moc se na vás 
těšíme! Mikuláš, čerti a andělé.

Kateřina Krausová

Program Mc Krůček akce DDM Svitavy

nebe, peklo, s Krůčkem ráj,  
aneb Mikulášská nadílka ve Fabrice

ZŠ Felberova

Pravidelné dílny 
tvořivosti s Terezkou

Konzultujte v Krůčku

ZŠ Riegrova zve
AŤ VÁM TO KLAPE
PO CELÝ ROK 2013

13. 12. od 7:45 do 16:00 Den otevřených dve-
ří. Srdečně vás zveme do Modré školy podívat 
se do výuky, na IT a didaktické vybavení tříd. 
V 7:45 začíná každodenní komunitní kruh, od 
8:30 vyučování a od 12:30 ŠD.
19. 12. od 15:00 do 17:00 Vánočn odpoledne. 
Zveme děti a jejich rodiče na předvánoční kar-
neval, zazpíváme si koledy, zahrajeme zajímavé 
hry. Sledujte aktuální informace na www.zslac-
nov.svitavy.cz.

Omluva
Velice se omlouváme za špatné uvedení názvu 
firmy „Správa a údržba silnic Pardubického kra-
je“ v minulém čísle zpravodaje. Ještě jednou ve-
lice děkujeme řediteli Petru Hanzalovi za pomoc 
při realizaci dopravního minihřiště u naší školy. 

Mirek Smolej

ZŠ a MŠ Svitavy  
- Lačnov vás zve
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svitavského betléma, která již prošla rukama 
restaurátorů pardubického muzea. Zahraje 
kytarový soubor ZUŠ Svitavy.

Z díla Vladimíra Preclíka
Vernisáž výstavy plastik, reliéfů a byst zná-
mých osobností (Jan Werich, Ladislav Smol-
jak, Zdeněk Svěrák, Jiří Stivín), jednoho  
z nejvýznamnějších českých sochařů druhé 
poloviny 20. století. Vladimír Preclík byl však 
také skvělým malířem, řezbářem a spisova-
telem. Výstavu zahájí Jindřich Štreit.

15:00 / MC Krůček �
Říkadla a křikadla KAROLÍNY KAMBERSKÉ 
– písničky pro malá zlobidla. Aktivita realizo-
vána v rámci výhry v soutěži Obec přátelská 
rodině, projekt Svitavy pro rodiny

17:00 / náměstí Míru u školy �
Rozsvícení vánočního stromu 
– zahraje Brass band Svitavy. 

17:00 / náměstí Míru �
Ježíškova pošta - přijďte si s dětmi pod vá-
noční strom napsat dopis Ježíškovi na Boží 
dar. Ježíšek vám určitě rád odpoví zpět. 
Cena dopisu je 30 Kč.

17:30 / kostel Navštívení Panny Marie �
Adventní koncert: vystoupí učitelé a žáci 
Základní umělecké školy ve Svitavách.

3. Po / 8:15, 9:30 a 10:45 / Fabrika 
Pavel Novák a Family: Svátky, tradice  
a zvyky. Školní představení. Doporučeno 
pro 1. stupeň ZŠ, MŠ, vstupné: 45 Kč

16:00  / Fabrika – aula �
Pavel Novák: Hranická propast – tajemná 
kráska v srdci Evropy. Multimediální bese-
da o nejhlubší zatopené propasti v Evropě.

19:00 / klub Tyjátr �
Longital
Hudba pro talentované publikum. Externí 
koncert SKS v alternativním klubu Tyjátr. 
Vstupné: 120 Kč, předprodej v recepci Fab-
riky od 19. 11.

4. út / 14:00 – 18:00/ Felberova 2  
Nízkoprahový klub Díra připravuje Work-
shop - Učíme se s počítačem. Akce ke světo-
vému dni počítačové gramotnosti (2.12.)
Vstupné zdarma, (9 - 23 let)

1. So / 19:00 / Čajovna a kavárna U Čer-
ného draka
Karolína Kamberská - koncert
Písničkářka, často označovaná spíše za bás-
nířku s kytarou, je jednou z dnes už neexistu-
jících Sester Steinových. Ve svých hořkoslad-
kých hravých písních zobrazuje s punkovou 
upřímností svoje pocity, nálady a prožitky, 
které většina zná ze soužití dvou lidí. Snad 
i proto její poetika oslovuje posluchače bez 
žánrových omezení. Vstupné 80 Kč

19:30 / Fabrika  �
Těšíme se na Ježíška
Agentura Zdeňka Petržely ve spolupráci se 
Střediskem kulturních služeb města Svita-
vy pořádá již tradiční taneční večer. K tan-
ci a poslechu hraje skupina Karel & Karel. 
Vstupné 160 Kč

19:30 / kino Vesmír �
THE DOORS - Live at the Bowl‚ 68
Kompletní verze koncertu z roku 1968 v di-
gitálním remasterovaném provedení s pro-
storovým zvukem. Vstupné: 150 Kč

19:30 / Nadační dům J. Plívy  �
Hudební večer 
Zahraje a zazpívá Pavla Hajská a přátelé.
Vstupné dobrovolné

21:00 / klub Tyjátr �
Lehce punkové mecheche
Vision Days, Mentálně narušená moucha, 
Werglův Pjos. Vstupné: 50 Kč

2. Ne / první adventní neděle 
 

13:00 -17:00 / náměstí Míru �
Adventní trhy 
Prodej výrobků s vánoční tématikou, růz-
ných specialit a občerstvení.

15:00 / městské muzeum a galerie �
Labyrint svitavských příběhů
Příběh svitavského betléma
Slavnostní otevření nové stálé expozice, jež 
je věnována vám všem, kteří chtějí být vta-
ženi do poutavého vyprávění příběhu naše-
ho města. Po 40 letech bude vystavena část 

Kultura
15:00 – 18:00 / MC Krůček �

EKO tvoření s Lenkou Hřibovou, 3. část 
třídílného cyklu s vyráběním loutek, od 16 
hodin divadélko s pohádkou.

5. St / 16:00 / Fabrika
Nebe, peklo, s Krůčkem ráj, aneb mikuláš-
ská nadílka 

19:00 / Čajovna a kavárna U Černého draka �
Poetický večer - tentokrát na téma Bílá vte-
řina. Vstup volný

6. Čt / 14:00 – 18:00  / Felberova 2 
Nízkoprahový klub Díra připravuje Work-
shop - prevence AIDS aneb o HIV a AIDS 
trochu jinak. Vstupné zdarma (9 - 23 let)

18:00 / klub Tyjátr �
Humanitární činnost v Nepálu
Charita Svitavy srdečně zve na přednášku  
o humanitární činnosti v Nepálu. Přednáše-
jícími jsou studentky sociální a humanitární 
práce Caritas - VOŠ sociální v Olomouci, 
Klára Hamplová a Ludmila Heriánová, kte-
ré strávily v Nepálu půl roku na odborné 
praxi. Těšit se můžete na prezentaci o Ne-
pálu, ukázku videí a tradičních nepálských 
předmětů. Výtěžek bude použit na podporu 
humanitární činnosti Charity Svitavy.
Vstupné: dobrovolné

7. Pá / 18:00 / Čajovna a kavárna U Čer-
ného draka
Zdenka Blechová - Numerologie aneb Co 
nám říkají čísla v mřížce
Přednáška o karmické numerologii a o tom, 
na co se zaměřit ve svém životě dle čísel. 
Vhodné i pro začátečníky. S sebou tužku  
a papír. Vstupné 190 Kč

19:00 / klub Tyjátr �
2. ročník minifestivalu neprofesionálního 
filmu Svitavská klapka
Opět se sejdou nejen svitavští filmoví tvůrci, 
aby zde představili své snímky a podělili se  
o své zkušenosti. Svá díla představí studio 
Movies, Daniel Zezula, Marek Fedrsel, Sta-
nislav Šustr, Pavel Jindra a další. Večerem 
bude provázet dixielandová kapela The Do-
zing Brothers Svitavy a alternativní skupina 
The Bakers Svitavy. Vstupné: dobrovolné
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8. So / 16:00  / Nadační dům Josefa Plívy 
„Pekelný Mikuláš“. Přijďte si s vašimi dětmi 
prožít Mikuláše trošku jinak. Kontaktní oso-
ba: Lenka „Krťa“ Waltová, waltova@svitavy.
cz, tel.: 734 287 286

9. Ne / druhá adventní neděle 

9:00 - 16:00 / náměstí Míru �
Vánoce ve Svitavách - tradiční vánoční jar-
mark. Dětský folklorní soubor Iskérka Brno: 
vystoupení na náměstí Míru (v případě ne-
příznivého počasí ve Fabrice) – 11:00, 13:00 
a 15:00 
Městské muzeum - malování a prodej kla-
sických baněk, pečení cukroví, pletení vá-
noček, smažení tradičních vánočních hnízd  
a další vánoční zvyky, šicí dílna patchworku 
pro děti.
Muzeum esperanta - Ottendorferův dům   
Marcipánové vánoce - výroba  marcipáno-
vých figurek, prodej již hotových výrobků 
nebo prodej marcipánového těsta.
Tyjátr - nonstop promítání filmových pohá-
dek pro nejmenší od 9:00 hodin.
Fabrika - dílna pro děti od 9:00 do 16:00 hodin.

14:00 / Divadlo Trám �
Loutky bez hranic Praha: Vánoční svátky 
Sněhuláka Karla. Po představení - výtvarná 
dílna pro děti.

10. Po / 19:00 / Fabrika 
Divadlo MALÉhRY – Nebe?
Děj se odehrává tam, kde se ocitáme po smr-
ti. Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová 
a Nikola Zbytovská. Vstupné: 220 Kč

11. Út / 8:30 a 10:15 / Fabrika 
Školní představení
Divadlo MALÉhRY Brno: Sněhová královna
Známý příběh na motivy klasické pohádky H. 
Ch. Andersena o Kajovi a Gerdě. Doporuče-
no pro 1. stupeň ZŠ, MŠ / vstupné: 40 Kč

11. a 12. Út, St / 8:00 - 15:00 / městské 
muzeum a galerie
Vánoce v muzeu
Zdobení perníčků, smažení tradičních svi-
tavských vánočních hnízd, pletení vánoček, 
pečení cukroví, výroba prodej drobných 
tradičních dárků (dřevo, patchwork, svíc-
ny, perníčky, klasické i staročeské ozdoby). 
Vhodné pro školní skupiny, nutné předem 
objednat, email:lektor@muzeum.svitavy.cz, 
nebo tel. 461 532 704, Jitka Olšánová

12. St / 8:00 - 15:00 / Fabrika 
Šachový turnaj - krajský přebor středních škol  

14.00 – 18.00 / Felberova 2  �
Nízkoprahový klub Díra připravuje
Workshop – Znáš svá práva???
Vstupné zdarma (9  -23 let).

15:00 / klub Tyjátr �
„Piškotéka“
Předvánoční discotéka pro všechny holky 
a kluky. Od 15:00 do 16:30 si mohou přijít 
zatancovat děti ve věku 4 až 6 let. V 17:00 
je parket volný pro všechny holky a kluky ve 
věku od 7 let. Vstupné: 30 Kč na dítě

17:30 / Divadlo Trám �
Začněte nový život - program asistované 
změny životního stylu. Přednáška o zdravé 
výživě a unikátním přístupu k očistě a rege-
neraci těla. Přednáší: Jiří Pavlíček

19:00 / kostel Navštívení Panny Marie �
Adventní koncert šumperského dětského 
sboru Motýli. Zpívají Motýli Šumperk, dět-
ský pěvecký sbor, sbormistři Helena Stojaní-
ková a Tomáš Motýl,  klavír -  Jana Todeková, 
flétna - Marcela Nováková, koncert KPH, 
vstupné dobrovolné (vzhledem k nákladům 
spojených s pořádáním koncertu, prosíme  
o příspěvek 100 Kč)

14. Pá / 15:15 / horní část náměstí Míru
Hromadné vypouštění balónků s přáním 
Ježíškovi, ve spolupráci s Agency Je5 s.r.o. 
V případě, že nestihnete tento čas, nezou-
fejte, akce potrvá do 16 hodin. Poukázku na 
balónek zakoupíte v MC Krůček, na recepci 
Fabriky od 21. 11. 2012, nebo přímo na mís-
tě za 10 Kč. 

17:00 / Fabrika   �
Kouzelná školka - Majda s Františkem na 
cestách
Vstupné: 150 Kč, děti do 2 let zdarma (bez 
místa k sezení), předprodej v recepci Fabri-
ky od 8. 11.

19:00 / Divadlo Trám �
Divadelní společnost Kejklíř Praha: Útěk 
do Egypta přes Království české. Hrají Věra 
Čížkovská a Luděk Richter

20:00 / Čajovna a kavárna U Černého draka �
Petra Boštíková - koncert
Zpěvačka, pianistka a šansoniérka, která 
loni absolvovala koncertní turné po Francii. 
Přijďte si poslechnout šansony a blues zpí-
vané dunivým altem. Kdo zná Edith Piaf, Evu 
Olmerovou nebo Radůzu, nyní pozná i Petru 
Boštíkovou. Vstupné 60 Kč

15. So / 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti.
Vstupné: dobrovolné u obsluhy

18:00 / Divadlo Trám �
Svitavský ochotnický spolek Zaklep: 
České vánoce
V roli Pastýře vystoupí svitavská rocková le-
genda Milan Kalina

16. Ne / třetí adventní neděle 

13:00 - 17:00 / náměstí Míru �
Adventní trhy 
Prodej výrobků s vánoční tématikou, růz-
ných specialit a občerstvení.

13:00 - 17:00 / městské muzeum a galerie �
Krása patchworku a dřeva
Šicí dílna patchworku pro veřejnost. Může-
te se přijít jen podívat, nakoupit si drobné 
dárky, nebo si je sami vyrobit za pomoci čle-
nek Spolku patchworku ze Svitav. Materiál 
bude připraven. Betlémové figurky i plastiky 
budou uprostřed výstavy plastik Vladimíra 
Preclíka vyřezávat  řezbáři nejen z okolí Svi-
tav. Budete mít možnost si zakoupit dřevěné 
výrobky jako dárek pod stromeček.

18. Út / 14:00 – 18:00 / Felberova 2 
Nízkoprahový klub Díra připravuje
Výtvarná dílna – Originální jmenovky na 
dárky. Výroba jmenovek na dárky z různých 
materiálů. Vstupné zdarma (9 - 23 let).

16:00 / klub Tyjátr �
„Lampion“   
měsíc prosinec je pro všechny hektický  
a náročný, ale rádi bychom se s vámi podělili  
o vánoční náladu při posledním kurzu tohoto 
roku. Lampion či lucerna voskovou batikou 
vám může zpříjemnit večerní domácí atmo-
sféru. Cena včetně materiálu je 149 Kč

19. St / 8:30 a 10:15 / Fabrika 
Divadlo Špílberg Brno: Jozífek a Maruška 
mají děťátko. Školní představení. Divadel-
ní inscenace na motivy známého biblického 
příběhu,  která poutavou i poučnou formou 
vypráví o tom, co předcházelo narození Ježí-
še Krista. Doporučeno pro ZŠ, MŠ / vstup-
né: 35 Kč / 50 min.

14.00 – 18.00 / Felberova 2  �
Nízkoprahový klub Díra připravuje Vánoční 
„mecheche“. Soutěžní odpoledne s vánoční 
tématikou. Vstupné zdarma (9 - 23 let).

15:00 / MC Krůček  �
Vánoční besídka v Krůčku

20. - 23. 12. Čt - Ne / u kašny sv. Flo-
riána na nám. Míru 
Tradiční prodej ryb na vánoční stůl.

21. Pá / 9:00 / Divadlo Trám
Sedm kroků od prádelny. Školní představe-
ní. Leonardo Gershe a divadlo DOMA Svita-
vy. Toto představení je určeno pro studenty 
střední zdravotnické školy.

20:00 / klub Tyjátr �
Vánoční rockotéka. Tyjátrovská rockotéka 
plná kvalitní české i zahraniční rockové hudby 
+ vánoční akce na baru. Vstupné: dobrovolné
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22. So / 18:00 / klub Tyjátr
„1fucking christmas2“
Vystupující smečky: Barricade, Dirty Talking, 
Bumgrang3, Sněžná slepota a další. 
Vstupné: 80 Kč        

23. Ne / čtvrtá adventní neděle

13:00 -17:00 / náměstí Míru �
Adventní trhy 
Prodej výrobků s vánoční tématikou, růz-
ných specialit a občerstvení.

24. Po / 22:00 – 24:00 / městské muzeum 
a galerie
Štědrý večer v muzeu
Vánoční společné setkání s přáteli před tra-
diční návštěvou půlnoční mše. Zahrát a spo-
lečně s návštěvníky zazpívat koledy přijdou 
svitavští muzikanti, připraven je horký čaj  
s rumem. 

25. Út / 19:30 / Fabrika 
18. vánoční bigbít
hrají: Hypnotic face, Trio de Janeiro, Sin Joy, 
Achtung, The Night s Joy, Z band, Pohřební 
hranice. Vstupné do 20 hod. 120 Kč, po 20 
hod. 150 Kč

26. St / 18:00 / kostel Navštívení Panny 
Marie
Koncert pěveckého sboru Dalibor
Vstupné dobrovolné

28. Pá / 17:00 / Fabrika 
Na muzice ve Fabrice
K poslechu a tanci hraje dechový orchestr 
Astra Svitavy pod vedením kapelníka Pavla 
Pospíšila. Vstupné 50 Kč

19:00 / Čajovna a kavárna U Černého draka �
Úplňkové bubnování s workshopem Sim-
kary Andreje Koláře. Vlastní nástroje si mů-
žete vzít s sebou, nebo si je zapůjčit v čajov-
ně. Vhodné také pro začátečníky. Vstupné 
dobrovolné

29. So / 19:30 / kino Vesmír
Led Zeppelin – Live in London 2007
Poprvé od rozpadu kapely po smrti Johna 
Bonhama, Led Zeppelin zahráli v Londýně 
kompletní set. Zvuk mixovaný přímo členy 
kapely a 17 použitých kamer jsou zárukou 
skvělého zážitku! Vstupné: 150 Kč  

31. Po / 17:56 / nám. Míru
Silvestrovský ohňostroj

KiNO VESMíR
1. - 2. / So / Ne 15:00 a 17:00 
Raubíř Ralf USA 2012 
Legrační cesta videohrou. Příběh raubíře, kte-
rý touží být milován. Animované dobrodruž-
ství. Režie: Rich Moore -  režisér televizních 

seriálů Simpsonovi a Futurama. Vstupné: 120 
Kč / děti do 15 let / 100 Kč /dabováno

1. / So / 19:30 
The Doors - Live at the Bowl‚ 68
Koncert The Doors z roku 1968 je často 
považován za nejlepší koncert, jaký kdy 
byl filmově zachycen. Nyní mají fanoušci 
poprvé šanci zhlédnout kompletní verzi,  
a to v digitálním remasterovaném provedení  
s prostorovým zvukem Dolby Digital 5.1. Di-
váci nepřijdou o hity, jako Hello I Love You, 
Texas Radio and the Big Beat and Spanish 
Caravan. Samotnému koncertu předchází 
série autentických rozhovorů se členy kapely 
o tom, co pro ně tehdy znamenalo vystupo-
vat právě ve slavné Hollywood Bowl.
Vstupné: 150 Kč / originální znění / 92 minut 

4. - 5. / Út, St / 19:30 
Záblesky chladné neděle ČR 2012 
Nikdo není, kým se zdá… Thriller o vášni 
měnící se v posedlost. O lásce, která nebe-
re ohledy na hranici mezi životem a smrtí,  
o citech, které se dají koupit, a pastech,  
z nichž není úniku. Režie: Ivan Pokorný.
Vstupné: 100 Kč / od 12 let / 92 minut

6. / Čt / 19:30 
Paranormal Activity 4 USA 2012 
Je to blíž, než si myslíte. Připravte se na fil-
mový zážitek, který nenechá nikoho chlad-
ným. Snad kromě hrdinů filmu, kteří se  
s paranormálními aktivitami setkají na vlast-
ní kůži… vy ostatní toto setkání možná přeži-
jete. Režie: Henry Joost, Ariel Schulman.
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky / 95 minut

7. - 8. / Pá / 17:00, So / 15:00 a 17:00 
Legendární parta USA 2012 
Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem 
na celém světě radost ze života, dá se dohro-
mady parta superhrdinů a ta se ho pokusí 
zastavit! Animovaný film od tvůrců Shreka  
a filmu Madagaskar. Režie: Peter Ransey.
Vstupné: 100 Kč / dabováno  

7. - 8. / Pá, So / 19:30
anna Karenina USA 2012, premiéra
Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila lás-
ka. Osud Anny Kareniny podle románové 
předlohy Lva Nikolajeviče Tolstého z carské-
ho Ruska z konce 19. století. Keira Knightley  
a Jude Law v romantickém dramatu, jehož 
obrazy jsou tak silné a působivé jako emoce, 
jež zachycují. Režie: Joe Wright, scénář: Tom 
Stoppard. Vstupné: 100 Kč / titulky / od 12 
let / 130 minut

11. - 12. / Út, St / 19:30
V temnotě Polsko 2012 
Nejnovější film polské režisérky Agniesz-
ky Holland, nominovaný na Oskara, získal 
mnoho prestižních cen po celém světě. 
Drama podle skutečné události, které se 

odehrává v nacisty okupovaném Lvově. 
Výjimečný příběh mužů, žen a dětí, kteří se 
snaží vyhnout smrti.
Vstupné: 90 Kč / od 12 let / titulky / 145 
minut

13. - 19. / Čt, Pá / 19:30 / So / 17:00 a 20:00 / 
Ne, Po, Út, St / 19:30
Hobit: Neočekávaná cesta USA 2012 pre-
miéra. Od režiséra trilogie Pán prstenů. Fil-
mová událost roku! Fantasy film – Středoze-
mí 60 let před „Pánem prstenů“. Bilbo Pytlík 
na dobrodružné výpravě. Cílem cesty je si 
znovu nárokovat ztracené trpasličí království 
Erebor, o které hobity připravil drak Šmak. 
Jednoduchý zlatý prsten je spojen s osudem 
celé Středozemě takovým způsobem, jaký 
Bilbo nemůže zatím ani tušit. Podle J. R. R. 
Tolkiena, režie: Peter Jackson.
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 164 minut

20. - 22. / Čt, Pá, So / 19:30
Pí a jeho život USA 2012 premiéra
Příběh natočený podle románu Yanna Mar-
tela se soustřeďuje na Pí Patela z Indie, syna 
majitele zoologické zahrady, z něhož bude 
později ředitel. Pí si jednou vyjede lodí na 
Tichý oceán, ale loď ztroskotá a on dostane 
pouze na záchranný člun, kde s ním plu-
jí i hyena, samice orangutana, zebra a tygr 
indický. Celý tento příběh je o víře, naději  
i šanci přežít tuto nešťastnou událost. Režie: 
Ang Lee. Vstupné: 100 Kč / od 12 let / titulky 

27. / Čt / 19:30
Skyfall USA 2012 
Daniel Craig opět v roli Jamese Bonda, agen-
ta 007, kterého stvořil Ian Fleming. V pořadí 
23. bondovka. Tentokrát bude Bondova loa-
jalita vůči M (Judi Dench) vystavena nelehké 
zkoušce. Režie. Sam Mendes. Vstupné: 100 
Kč / od 12 let / titulky / 144 minut

28. / Pá / 19:30
Twilight sága: Rozbřesk – 2. část USA 2012 
Finále bude nesmrtelné! Poslední díl úspěš-
né série. Bella porodí krásnou holčičku  
a zvyká si na upírský život, ovšem ironií je, 
že právě v této dokonalé chvíli se zdá, že 
vše přijde vniveč. Kriste Steward a Robert 
Pattinson v hlavních rolích dobrodružného 
dramatu, fantasy i romantického filmu. Re-
žie: Bill Condon. Vstupné: 80 Kč / titulky / 
od 12 let / 115 minut

29. / So / 19:30
Led Zeppelin – Live in London 2007
Vůbec poprvé od rozpadu kapely po smr-
ti Johna Bonhama Led Zeppelin zahráli  
v Londýně kompletní set, ve kterém nechy-
bí hity, jako Stairway to Heaven, Black Dog  
a Rock‘n‘Roll. HD kvalita, 17 použitých ka-
mer a zvuk mixovaný přímo členy kapely 
jsou zárukou skvělého zážitku! 
Vstupné: 150 Kč / originální znění / 124 minut

naše město / prosinec 2012 / www.svitavy.cz str. 9 



Litomyšl
1 – 5. 12. /státní zámek Litomyšl
Zámecké sklepení v moci pekelné
Hrůzyplné představení pro otrlé děti v do-
provodu rodičů.

8. / So / Smetanovo náměstí
Adventní trhy
Stánky s vánočním zbožím a občerstvením. 
Doprovodný hudební program.

7. 12. 2012 – 13.1. 2013 / městská galerie, 
dům U Rytířů
To nejlepší z českého komiksu 1. pol. 20. 
stol. Prezentace originálních předloh komik-
sových příběhů.

Polička
24. 11. 2012 – 13.1. 2013 / centrum B. Mar-
tinů
Výstava: Já bych rád k Betlému
Betlémy z muzejních i soukromých sbírek.

15. / So / 19:00 / Tylův dům
Koncert: Jakub Smolík

28. / Pá / 21:00 / divadelní klub
Koncert: Psí vojáci – legenda žije
Koncert kapely F. Topola

Moravská Třebová
2. / Ne / 18:00 / náměstí T.G. Masaryka
Rozsvícení vánočního stromu

5. / St / 15:00 / zimní stadion
Karneval na ledě

14. / Pá / 16:00 / dvorana muzea
Ježíšek dětem a pro děti
Odpoledne plné koled a vánoční atmosféry.

Více na www.moravskatrebova.cz nebo 
www.kctmt.webnode.cz

Vysoké Mýto
1. / So / nám. Přemysla Otakara II.
Vánoční Kujebácký jarmark a rozsvícení 
vánočního stromu. Prodej řemeslných vý-
robků, kulturní program po celý den.

8. / So / 20:00 / M-klub, klubová scéna
Koncert: Dan Bárta & en.dru
Vystoupení D. Bárty s jedním z nejlepších 
beat boxerů ČR.

15. / So / 20:00 / M-klub, klubová scéna
Koncert: Vilém Čok & Bypass

  VÝSTAVY 

25. 11. 2012 – 13. 1. 2013 / městské muze-
um a galerie
Naše první
Výstava členek svitavského Spolku patchwor-
ku. Součástí výstavy bude 9. 12. od 9:00 
do16:00 dílna pro děti, 16. 12. od 13:00 do 
17:00 dílna pro dospělé. Každou sobotu  
a neděli od 13:00 do 17:00 prodej výrobků  
a po celou dobu výstavy dětský hrací koutek. 
 

2. 12. 2012 – 20. 1. 2013 / městské muzeum 
a galerie
Z díla Vladimíra Preclíka
Výstava plastik, reliéfů a byst známých osob-
ností (Jan Werich, Ladislav Smoljak, Zdeněk 
Svěrák, Jiří Stivín), jednoho z nejvýznamněj-
ších českých sochařů druhé poloviny 20. 
století. 

STÁLÉ EXPOZiCE

2. 12. / 15:00 / městské muzeum a galerie
Labyrint svitavských příběhů
příběh svitavského betléma
Slavnostní otevření nové stálé expozice, jež 
je věnována vám všem, kteří chtějí být vta-
ženi do poutavého vyprávění příběhu naše-
ho města. Po 40 letech bude vystavena část 
svitavského betléma, která již prošla rukama 
restaurátorů pardubického muzea.

Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní ve 
svitavském muzeu. Součástí expozice je prá-
delna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo 
na valše, vymandlovat si prádlo na historic-
kém mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žeh-
lení našich babiček. 

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi náro-
dy, Expozice o holocaustu na pozadí života 
světově známého svitavského rodáka Oska-
ra Schindlera. Výstava je doplněna projek-
cí dokumentů o osobnosti O. Schindlera  
a pracovními listy jako doplněk učebních 
programů pro všechny typy škol. 

Muzeum esperanta, Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i součas-
nosti esperanta v ČR. V muzeu je umístěna 
knihovna Českého esperantského svazu. 
Kromě vystavených knih je její větší část 
umístěna v depozitu. Aktuální výstava: 125 
let esperanta

Otevírací doba:
ÚT - PÁ 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, SO, NE 
13:00 - 17:00; 
Pozor změna:
25. 12. 2012 - 1. 1. 2013 / 13:00 - 17:00
Štědrý den 13:00 - 16:00, 22:00 - 24:00

Tiskový servis:
Blanka Čuhelová, tel. 461 541 710, 777 579 
859, cuhelova@muzeum.svitavy.cz
www.muzeum.svitavy.cz

Výstavy Fabrika
Foyer
Lukáš Severýn (Jičín): Černobílé akty. Čer-
nobílé provedení považuje autor za subjek-
tivnější. Zdvojení, někdy i ztrojení dívek na 
snímcích nevzniká ve fotokomoře, ale přímo 
v terénu pomocí dvojexpozice. 

3. podlaží
Jaroslav Plocek (Česká Třebová): Šel jsem 
tím městem. Fotografie zachycují motivy, 
které může každý spatřit při procházce Čes-
kou Třebovou, a výstavbu českotřebovského 
nádražního komplexu.

4. podlaží
Miroslav Škrdla (Litomyšl): Fotografické 
okamžiky. Dokumenty o městu a lidech. Au-
tor, člen fotoklubu Litomyšl, zaznamenává 
události, osoby a město přes hledáček fo-
toaparátu. 

9. / Ne / 9:00 / SH Na Střelnici  
Pardubická liga mladších žáků: florbalový 
turnaj

15. / So / 20:00 / hala Na Střelnici
Mattoni NBL basketbal
Qanto Tuři Svitavy  -  USK Praha

20. / Čt / 20:00 / hala Na Střelnici
Mattoni NBL basketbal
Qanto Tuři Svitavy - Lions Jindřichův Hradec

22. / So / 08:00 - 16:00 / Fabrika
Šachový turnaj dětí 

Naše město - svitavský kulturní a informační měsíčník. Redakce: Informační centrum města Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Příspěvky posílejte na e-mail: noviny@svitavy.cz. 
Informace o pořadech naleznete na: www.svitavy.cz, www.svitavy.cz/ic, www.kultura-svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz, www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz, www.ddm.svitavy.cz, www.
krucek.blogspot.cz, tadydira@seznam.cz. Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30. 

Českomoravské
pomezí

SPORT

naše město / prosinec 2012 / www.svitavy.czstr. 10



naše město / prosinec 2012 / www.svitavy.cz str. 11

Dokončení ze strany 1
Libreto historické expozice se v nejas-

ných obrysech zrodilo roku 2009. Zůstávalo 
otázkou, co vystavit, kde to vystavit a jak to 
vystavit... V roce 2011 byla jasnější odpověď 
na první dvě otázky, chyběla odpověď na otáz-
ku třetí, a to podstatnou. Za pomocí grantů 
Pardubického kraje, Ministerstva kultury ČR  
a z rozpočtu města se podařilo shromáždit 
dostatek financí na přípravy místnosti – od 
osvětlení po podlahu. Na celé realizaci se podí-
lely dvě desítky místních i jinoměstských firem. 
Během dvou měsíců se vyměnila okna, kde si 
památkáři řekli své, změnil se způsob vytápě-
ní, elektrická infrastruktura, osvětlení, zabez-
pečení, průchozí sítě. Zrestauroval se nosný 
pilíř místnosti, provedla výmalba, opravila se 
podlaha, dořešily se otvorové prvky, parapety, 
chodba... A také jsme zažili zklamání...

A tak jsme s velkou slávou betlém dovezli 
z Pardubic do Svitav. Čtyři stovky figur a sto 
osmdesát staveb. Vlastně několik betlémů  
z let 1826–1942, práce generací svitavských 
řezbářů. Nejdříve se ovšem jelo pro dáliny, 
tedy na plátně malované horizonty betléma. 
Těch je pět, různých délek a výšek. Každý jiný, 
s jinými motivy a malovaný jinou rukou. A také 
v různém stupni (ne)vystavitelnosti. Vše smě-
řovalo k jejich kopiím, tedy tiskům na plátno. 
Vybrali jsme dvě dáliny – orientální město  
a českou krajinu a trnuli, zda vůbec půjdou spo-
jit. Výsledek uvidíte ve čtyřmetrovém horizontu  
a nechte se překvapit.

Ale zpět k vlastnímu betlému – po dvou 
dnech balení a prokládání – byl přivezen do 
našeho muzea. Pardubické muzeum vyšlo vel-
mi vstříc – s betlémem vyslalo kurýra. Vlastně 

dvě kurýrky, restaurátorky – Renatu Vašicovou 
a Václavu Siglovou – a společnými silami jsme 
začali betlém připravovat k vystavení. Původ-
ní záměr předpokládal práci na fixaci, čištění, 
retuše v horizontu několika málo dní, což se 
protáhlo na dva týdny. I tak práce na dalším 
restaurování je náročným během na dlouhou 
trať... 

Výsledkem je instalace kompaktní části bet-
léma, která možná překvapí, a to i pamětníky 
té původní scény z padesátých let. A vystavíme 
i některé dosud nerestaurované figury a stav-
by. Jen tak, pro porovnání.   

Labyrint svitavských příběhů je svědectvím 
osudů konkrétních lidí: zakladatelů, obránců, 
stavitelů, učitelů, duchovních, malířů, sochařů, 
řezbářů, varhanářů a pochopitelně betlémářů. 
Co povolání, to historický příběh s jednodu-
chými texty, grafikami, fotografiemi, ale hlavně 
s originály soch, obrazů, řezeb, plastik, částí 
nábytku a reliéfů. Zkrátka maximum toho, co 
umožnil  prostor o výstavní rozloze šedesáti 
metrů čtverečných, s tím, že desetinu z výměry 
zabere samotný betlém.  

Poděkování patří  všem, kteří se na expozi-
ci podíleli, a bez jejichž podpory, porozumění, 
nadšení a práce bychom k cíli nedoputovali. 
Bez podpory Pardubického kraje, minister-
stva kultury, ochoty a vstřícnosti pracovníků 
Východočeského muzea v Pardubicích, našich 
kolegů, bychom ještě stáli na začátku dlouhé 
cesty. Poděkování za podporu patří vedení 
města Svitavy a zastupitelstvu města, stejně 
jako všem firmám, dobrovolníkům, našim přá-
telům, kteří si popsané příběhy vzali za své. 
Finis coronat opus. 

Radoslav Fikejz

Sochař 
Vladimír Preclík

Labyrint svitavských příběhů  

Informace z kultury: pozvánka na prosinec

Na období vánoční jsme pro vás připra-
vili výstavu českého sochaře, o které příznivci 
výtvarného umění vědí, že to bude opravdu 
lahůdka. Z rozsáhlého díla této významné  
osobnosti české kultury jsme vybrali nejen jeho 
typické barevné humorné reliéfy a plastiky, 
ale také bysty předních osobností veřejného 
a uměleckého života. Výstavu přijede zahájit 
fotograf Jindřich Štreit, který býval velmi blíz-
kým přítelem Vladimíra Preclíka, a díky jeho 
přímluvě dílo svého manžela paní Preclíková 
zapůjčila právě nám. 

Vladimír Preclík – významný český sochař, 
malíř, řezbář a spisovatel, vysokoškolský pe-
dagog, předseda uměleckého spolku Mánes. 
Vytvořil přes 800 soch a napsal dvanáct knih. 
Uspořádal více než 80 samostatných výstav 
doma i v cizině. Získal řadu ocenění a uznání. 
V roce 1967 byl vybrán mezinárodní jury mezi 
největších padesát sochařů světa. V témže roce 
byl jeho více než čtyřmetrový dřevěný „Strom 
života“ vystaven na světové výstavě EXPO´67 
v Montrealu. 

Je autorem řady byst osobností – Wericha, 
Nezvala, Zrzavého, bratří Čapků, Chaplina, 
Ježka, Hrubína, Svěráka, Smoljaka... i dalších 
děl – náhrobku V+W na pražských Olšanech, 
Památníku druhému odboji na pražském Klá-
rově. 

Vladimír Preclík byl jmenován prof. sochař-
ství na VUT v Brně a byl spoluzakladatelem  
a děkanem Fakulty výtvarných umění. V roce 
1998 mu bylo otevřeno muzeum v Bechyni. 
Nad jeho rakví v roce 2008 promluvil kardinál 
Dominik Duka a připomněl v ní Preclíkovo výji-
mečné dílo a morální vlastnosti umělce.

Blanka Čuhelová



Longital  Hudba pro talentované 
publikum

Slovenští Longital jsou známí klubovému pu-
bliku jako vynalézaví bořiči hranic folkové, 
rockové a elektronické hudby.  Longital tvoří 
partnerské duo Shina Lo (zpěv, baskytara)  
a Daniel Salontay (zpěv, kytary, elektronika  
+ virtuální elektronický spoluhráč Xi Di Nim). 
Svůj styl sami označují za „kvantový folk z pa-
ralelního vesmíru“. Longital je plný protikladů 
a přece zosobňuje harmonii. Shina a Daniel 
Salontay tvoří hudbu jako stvořenou na snění 
s otevřenýma očima, myslí i srdcem. Písničkář-
ská tradice spojená s progresivní elektronikou, 
kytarové plochy vyluzované smyčcem. Beaty  
a smyčky poskládané z každodenního života. 
Hlasy opírající se o sebe navzájem, ten vnitřní 
i vnější. Historie: Longital  vznikl v roce 2005  
v Bratislavě ze známé skupiny Dlhé Diely. Da-
niel Salontay a Shina spojili své síly a s elegancí 
vykročili mimo hranice žánrů. Texty přinášejí 
poetiku z míst, ve kterých je opustil legendár-
ní Dežo Ursiny. Longital je starý název skály  
(a sídliště) Dlhé diely, na kterém Dano a Shi-
na žijí.

Divadelní abonentní cyklus: Divadlo 
MALÉhRY Nebe?

Dámská jízda. Chlapi, pozor, jedu je dost! Mys-
leli jste někdy na sebevraždu? A stojí to za to, 
aby se to stalo? Co se stane, když se to stane? 
Možná se nestane vůbec nic! Autorské před-
stavení inspirované vyprávěním a skutečnými 
příběhy žen kolem nás. V příběhu učitelky Ma-

rušky, herečky Simony a kadeřnice Ilči dochá-
zí ke konfliktům díky odlišnému vidění světa  
a postojům k mužům. Děj se odehrává tam, 
kde se ocitáme po smrti.
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová  
a Nikola Zbytovská

Kino Vesmír

THE DOORS - Live at the Bowl‚ 68

Koncert The Doors z roku 1968 je často pova-
žován za nejlepší koncert, jaký kdy byl filmo-
vě zachycen. Nyní mají fanoušci poprvé šanci 

Magdaleny Reifové s programem
„Majda s Františkem na cestách“

Umělecká agentura Pragokoncert připra-
vila pro děti ze Svitav a okolí vystoupení Mag-
daleny Reifové s  programem „Majda s Františ-

kem na cestách“. Vystoupení je připraveno na 
pátek 14. prosince v 17 hod do sálu Kulturního 
centra Fabrika.  

Majda s Františkem navštíví snad všechny 
kontinenty a děti jim na jejich cestě budou jis-
tě potřebnými rádci. František se dozví mnoho 
zajímavostí, ale to by nebyl zvídavý František, 
aby si situace, o kterých mu Majda poví, i sám 
nevyzkoušel. Jak to chodí v Africe, co dělají 
indiáni, jak se žije u protinožců a na mnoho 
dalšího se už musíte přijít sami podívat přímo 
na představení. 

Vstupenky zakoupíte v recepci KD Fabriky 
461 535 220

Pavla Lovečková

zhlédnout kompletní verzi, a to v digitálním 
remasterovaném provedení s prostorovým 
zvukem Dolby Digital 5.1. Diváci nepřijdou  
o hity, jako Hello I Love You, Texas Radio and 
the Big Beat and Spanish Caravan. Samot-
nému koncertu předchází série autentických 
rozhovorů se členy kapely o tom, co pro ně 
tehdy znamenalo vystupovat právě ve slavné 
Hollywood Bowl.

LED ZEPPELIN  Live in London 2007

Vůbec poprvé od rozpadu kapely po smrti Joh-
na Bonhama. Led Zeppelin zahráli v Londýně 
kompletní set, ve kterém nechybí hity, jako 
Stairway to Heaven, Black Dog a Rock‘n‘Roll. 
HD kvalita, 17 použitých kamer a zvuk mixo-
vaný přímo členy kapely jsou zárukou skvělého 
zážitku! Více než 20 mil. fanoušků se pokouše-
lo tehdy získat lístky do londýnské O2 arény 
pro 18 tis. diváků.

Petr Mohr

Na fotosoutěži z Pohádkového lesa jsme 
si ověřili, že rádi fotografujete své blízké při 
různých příležitostech. Proto vám nabízíme 
možnost poslat nám fotografie z TOP akcí 
města z celého roku 2012. Vybraná fota bu-
dou zveřejněna ve fotogalerii na webu města. 
Posílejte své příspěvky do konce ledna 2013 na 
adresu: noviny@svitavy.cz -  max. tři snímky ve 
formátu JPG. Uveďte prosím celé jméno, ad-
resu a potvrďte, že souhlasíte se zveřejněním 
fotografií.                Zuzana Pustinová

Fotografujete ToP 
akce města?

Pozvánka na dětské 
vystoupení

česká kuchyně i speciality• 
kvalitní čerstvé suroviny• 
příjemné prostředí• 
nekuřácká• 
70 míst + terasa 40 míst• 
oslavy, firemní akce,  • 
svatební hostiny, rauty

tel.: 603 862 694
opatovskahospoda@seznam.cz

www.obecopatov.cz

opatovská 
hospoda

Ve čtvrtek 20. prosince se již druhým rokem 
uskuteční vánoční dílny, tentokrát i na ulici Praž-
ská, kde máme mateřskou školu a obě první tří-
dy. Pokud vás zajímají naše svátečně vyzdobené 
prostory a chcete si se svými dětmi vyrobit vá-
noční přáníčka, ozdoby z papíru  a jiné vánoční 
výrobky, neváhejte a přijďte mezi nás. Děti se  
s vámi rády podělí o svou náladu plnou radost-
ného očekávání, celou budovu provoní vůně 
vanilky a perníkového koření. Vánoční dílny 

patří k akcím, které přinášejí radost dětem i do-
spělým. Proto si vás dovolujeme pozvat v tomto 
předvánočním čase do míst, která jsou vánoční 
náladou přímo nasáklá.            Alena Vašáková

Vánoční dílny na ZŠ  
a MŠ Sokolovská
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I v letošním roce bude pořádat Středisko 
sociálních služeb Salvia ve spolupráci s městem 
Svitavy vánoční setkání osaměle žijících seniorů 
ze Svitav. Naší akce se 13. prosince v 15 hodin 
ve velkém sále Fabriky zúčastní starosta David 
Šimek, místostarosta Miloš Vízdal a vedoucí od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví Šárka Řeho-
řová. V programu vystoupí mažoretky z Lačnova,  
k poslechu a  k tanci zahraje hudba pod vede-
ním Jaroslava Dvořáka. Občerstvení je zajištěno. 
Pozvání platí i pro ty osaměle žijící, kteří od nás 
neobdrželi pozvánku. Není v silách naší organi-
zace zjistit všechny osaměle žijící občany ve Svi-
tavách, protože zákon o osobních údajích nám 
nedovoluje tyto informace zjišťovat na úřadech. 
Proto převážně obesíláme osoby, které jsou  
u nás evidovány jako uživatelé služeb, nebo nám 
předaly během předchozích vánočních setkání 
ch svoji adresu. Prosíme ty, kteří obdrží pozván-

ku, aby nám vrátili návratku. Ty, kteří pozvánku 
neobdrží, prosíme o potvrzení účasti do 10. 
prosince na tel. 461 723 728, nebo osobně. Pro 
špatně se pohybující bude zajištěn odvoz zdar-
ma, ale je nutné ho objednat také do 10. prosince 
buď telefonicky, nebo přímo ve Středisku sociál-
ních služeb Salvia (Wolkerova alej 18/92, Svitavy  
4. poschodí).                       Ludmila Benešová

Svitavský dětský sbor se zúčastnil 3. listo-
padu celostátní soutěže Porta musicae v No-
vém Jičíně tentokrát v mnohem náročnější II. 
kategorii. Kromě povinné skladby Ilji Hurníka 
Variace na myší téma - jako Haydn zpíval svi-
tavský sbor Sound the Trumpet Henry Purcel-
la, Ty bysterský zvony M. Raichla, od A. Dvo-
řáka Slavíkovský polečko a Prekrasnojedaljoko 
E. Krylatova. Ke zlatému pásmu sboru chyběly 
pouze 3 desetiny bodu. Svitavský dětský sbor 

získal kromě stříbrného pásma zvláštní cenu 
poroty za příkladnou hlasovou výchovu.

 V Mezinárodní pěvecké soutěži v Olo-
mouci zastupovala naši ZUŠ Tereza Vorbová  
a Kristýna Ševčíková. Kristýnce se v konkurenci 
31 zpěváků z celých Čech podařilo získat nád-
herné 3. místo. Přejeme jí, aby jí to pomohlo 
při lednových talentových zkouškách na kon-
zervatoř.   

Dana Pražáková, sbormistr

Zveme vás na vánoční koncert KPH pě-
veckého sboru Motýli Šumperk. Určitě bude 
nádherné, když nás adventem pronesou dět-
ské hlasy šumperského sboru Motýli. Zpě-
váci jsou mnohaletou výchovou přivedeni  
k uměleckým výkonům, které mohli obdivovat 
posluchači napříč Evropou. Přijďte si poslech-
nout sbor, který vyniká velkou muzikalitou  
a krásným, barevným zvukem. Tito zpěváčci vy-
stoupili nejen na Pražském jaru, ale i v Montereux 
na světovém festivalu sborů získali stříbrnou 

medaili. K letošnímu 50. výročí sboru nazpívali 
dvě CD a i nadále je zpěv velmi těší. Uslyší-
me skladby adventu z Čech, Německa, Itálie  
i Anglie a můžeme si poslechnout autory, jako 
jsou J. S. Bach, Miloš Bok, Milan Uherek a Benja-
min Britten. A to zdaleka není vše. O tomto sbo-
ru by se dalo povídat dlouho, má toho za sebou  
už mnoho, ale nejlepší je vidět a slyšet je na 
vlastní oči a uši. Krásný zimní zážitek. Koncert 
se uskuteční 12. 12. v 19:00 hodin v kostele Na-
vštívení Panny Marie.             Blanka Šefrnová

Vánoční setkání 
seniorů

Svitavský dětský sbor v celostátní soutěži!

Pěvecký sbor Motýli





Klub pátel esperanta pi píležitosti Vánoního jarmarku ve Svitavách poádá 
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Milé holky a kluci, milovníci knížek a pří-
běhů! Zapojte se do celoroční hry, ve které se 
stanete skutečnými lovci perel. Od listopadu 
2012 do června 2013 máte šanci získávat za 
přečtené knihy perly. Stačí, objevíte-li speciál-
ně označené knihy, tzv. „perlorodky“, přečtete 
je a zodpovíte několik otázek. Knihy jsou vy-
bírány pro všechny věkové kategorie a každý 
může postupovat svým tempem. 

Bližší informace získáte při návštěvě dět-
ského oddělení městské knihovny.                                  

Milada Vacková

Dětské oddělení městské knihovny pořádá 
ke Dni dětské knihy velkou rodinnou soutěž  
o CD s pohádkou. Rodinné týmy si mohou vy-
zvednout informace o soutěži od 29. listopadu 
do 21. prosince 2012.

Soutěž je zaměřena na 100. výročí regio-
nálního autora Bohuslava Březovského. Hlavní 
cenu - CD s pohádkou - získá patnáct vylosova-
ných rodinných týmů, ale i ostatní obdrží za účast  
v soutěži malou odměnu.

Vyhodnocení soutěže proběhne začátkem 
ledna 2013.                              Milada Vacková

Charita Svitavy srdečně zve na přednáš-
ku o humanitární činnosti v Nepálu. Akce se 
uskuteční ve čtvrtek 6. prosince v 18:00 v klubu 
TYJÁTR. Přednášejícími jsou studentky sociál-
ní a humanitární práce Caritas - VOŠ sociální  
v Olomouci, Klára Hamplová a Ludmila He-
riánová, které strávily v Nepálu půl roku na 
odborné praxi. Těšit se můžete na prezentaci 
o Nepálu, ukázku videí a tradičních nepálských 
předmětů. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude 
použit na podporu humanitární činnosti Chari-
ty Svitavy.                                   Zlata Čajanová

Odborným garantem 2. ročníku mini-
festivalu neprofesionálního filmu Svitavská 
klapka bude režisér a autor dokumentár-
ních a hraných filmů pedagog FAMU, prof. 
Rudolf Adler. Na minifestivalu se v klubu Ty-
játr opět sejdou nejen svitavští filmoví tvůr-
ci, aby zde představili své snímky a podělili 
se o své zkušenosti. Svá díla uvedou studio  
M Movies, Daniel Zezula, Marek Fedrsel, Sta-
nislav Šustr, Pavel Jindra a další amatérští fil-
maři. Večerem bude provázet dixielandová ka-
pela The Dozing Brothers Svitavy a alternativní 
skupina The Bakers Svitavy. Program začne  
v pátek 7. prosince v 19 hodin, vstupné je dob-
rovolné.                                        Pavel Krušina

Městská knihovna ve Svitavách bude od 
čtvrtka 27. prosince do pondělí 31. prosince 
2012 uzavřena!

Co kniha, to perla

Jeden svět na „zdravce”

Den dětské knihy

Charita Svitavy 
zve na přednášku 
o Nepálu 

Svitavská klapka 
podruhé

Otevírací doba 
knihovna Svitavy

Oddělení
pro dospělé

Dětské
oddělení

Pondělí 09:00 – 18:00 12:00 – 18:00

Úterý 09:00 – 18:00 12:00 – 18:00

Středa 09:00 – 18:00 09:00 – 18:00

Čtvrtek 12:00 – 18:00 12:00 – 18:00

Pátek 09:00 – 18:00 12:00 – 18:00

Sobota 09:00 – 12:00 09:00 – 12:00

www.expreska.cz
facebook.com/expreska
twitter.com/expreska

TRÉNINK ZDARMA
 K VYZKOUŠENÍ!

V EXPRESCE během 30 minut v kruhu procvičíte všechny 
svalové skupiny na Vašem těle a můžete spálit až 2000 kJ! 

V přátelské atmosféře, pouze pro ženy,
s trenérkou, která učí a motivuje...

EXPRESKA SVITAVY
Svitavská 665/6, 568 02 Svitavy
461 050 411

• účinný 30minutový trénink

• nutriční poradenství

• spalování tuků, tónování postavy

• pomoc s odstraněním celulitidy

• zvýšení fyzické kondice

• kardiotrénink a posilování

• pro každý věk

nink

ní postavy

celulitidy

e

vání

ciťte se skvěle!
Vypadejte dobře

Svitavy_Inzerce_125x80.indd   1 9/19/12   3:16:33 PM

V sobotu 8. prosince 2012 se v době od 
9 do 12:30 uskuteční tradiční adventní dílny 
určené žákům, dětem z mateřských škol, jejich 
rodičům nebo prostě jen těm, kteří mají zájem 
poznat, jaká je atmosféra uvnitř naší školy. 
Přijďte si vyzkoušet práci s FIMO hmotou, oz-
dobit perníčky, vyrobit vánoční svíčku nebo 
keramickou dekoraci. 

Vlasta Kosková ZŠ T.G.M.

Střední zdravotnická škola je již šest let 
zapojena do projektu Jeden svět na školách 
- Příběhy bezpráví. V rámci tohoto projektu, 
který se snaží studentům přiblížit proble-
matiku novodobých dějin, zhlédli ve čtvrtek  

8. listopadu studenti 2. ročníku dokument Kar-
la Strachoty České děti. Snímek zachycuje čin-
nost protikomunistického hnutí, které působilo 
v Československu v 80. letech.

V následné diskuzi vystoupila Hana Trun-
cová,  která byla v 50.  letech  odsouzena za na-
pomáhání při přechodu přes hranice a tisknutí 
letáků ke třinácti letům odnětí svobody. Téměř 
šedesát let čekala na odškodnění a byla mezi 
prvními, kteří byli oceněni za třetí odboj. Pou-
tavým vyprávěním, při kterém nám mráz běhal 
po zádech, vylíčila své životní osudy, zejména 
dobu strávenou ve vězení. „Život ve strachu“, 
tak charakterizuje Hana Truncová život v ko-
munistickém režimu. Bylo nám ctí, že jsme ji 
mohli na naší škole přivítat.

Jana Brixová

adventní sobota

Pravidelný filmový klub dokumentů

Pracovníci Nízkoprahového klubu Díra 
vás zvou na pravidelnou projekci doku-
mentů, jejíž smyslem je ukázat nový po-
hled na věc - možná nám pomohou roz-
šířit obzory“. Promítat budeme každou 
poslední středu v měsíci od 19:00 v alter-
nativním klubu Tyjátr. Akce je zdarma. 

        Michaela Kopová, Tomáš Šípek
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Nejvyšší dlouhodobá volejbalová žákovská 
soutěž - Český pohár - zavítá  po roce opět do 
Svitav. O víkendu 15. - 16. prosince se v hale 
Na Střelnici a v tělocvičně ZŠ Riegrova utká 
16 nejlepších týmů východní části ČR. Svitavští 
chlapci jsou průběžně na 3. místě a rádi by své  
umístění v domácím prostředí vylepšili. Rozpis 
utkání TJ Svitavy (vše v hale Na Střelnici): so-
bota 15. prosince: 9:00 Svitavy - Česká Třebo-
vá, 11:30 Svitavy - Zlín, 15:00 Svitavy - Brno, 
17:30 Svitavy - Znojmo, neděle 16. prosince: 
9:30 Svitavy - Ostrava, 12:00 Svitavy - Přerov,  
14:30 Svitavy - Nový Jičín. Další informace: 
www.volejbal.svitavy.cz             Petr Sezemský

Letečtí modeláři z Modelklubu Svitavy, 
který má nyní kolem osmdesáti členů a patří 
do Svazu modelářů ČR, se v roce 2012 zúčast-
nili celkem devatenácti soutěží (z toho deset 
mimo Svitavy) a získali sedmnáct prvních  
a po devatenácti druhých a třetích místech. 
Na počátku roku modelklub pořádal tzv. Zim-
ní ligu házedel, která se koná pravidelně již 32 
let a naši členové se umísťují na čelních mís-
tech. Dobře si vede i naše mládež. V dubnu 
a květnu zahájili členové modelklubu sezo-
nu soutěžemi volných modelů, např. v Lito-
myšli nebo v Chocni. V červnu se na našem 
modelářském stadionu v „Cihelně“ konalo 
Mistrovství ČR v kat. F2D, na němž modeláři 
obsadili první tři místa, na Přeboru PK tam-
též obsadili naši žáci první tři místa hned ve 
dvou kategoriích, v UŠ a UR20. Dále naši 
nejmladší obsadili na MČR mládeže v Hrad-
ci Králové v kat. UŠ první, třetí a páté místo  
a v kat. UR20 třetí a páté místo. Na MČR upou-
taných modelů konaném v září opět v Hradci 
Králové jsme vybojovali v kat. UŠ první, třetí 
a čtvrté místo a v kat. UR25 první tři místa. 
Výborně si vedeme i v celostátních žebříčcích.  
V upoutaných modelech v kategorii UŠ je 
mezi dospělými na 1. místě Václav Zahálka, na  
3. Dalibor Toman. Mezi žáky je pak ve stejné 
kategorii na 1. místě Václav Zahálka ml. a na 
3. Jiří Popelka. Nesmíme zapomenout ani na 
kat. Rodeo, kde máme mezi žáky v kat. UR20  
Lukáše Vaculíka na třetím, Jana Kopřivu na 
čtvrtém a Josefa Svobodu na místě pátém.  
V seniorech získali Jan Melík a Josef Hladký 
třetí a čtvrté místo, v kat. UR25  Josef Hladký 
druhé místo. Soustředění se letos konalo na 
modelářském stadionu v červenci a bylo zamě-

řeno hlavně na práci s mládeží, stavbu a létání 
s upoutanými modely. Po týdnu uměl nejeden 
úplný začátečník už velice slušně ovládat svůj 
model a od zkušených modelářů pochytil mno-
ho cenných rad. Již několik let úspěšně funguje 
také modelářský kroužek v nových prostorách 
DDM. Vede ho předseda klubu Jindřich Samek 
a pomáhá mu Josef Hladký. Zde získává mlá-
dež první zkušenosti a staví si své první mode-
ly. Modelářství je zajímavým koníčkem, který 
všestranně rozvíjí různé druhy dovedností - od 
manuální zručnosti, kterou mládež dnes už 
často postrádá, až po znalosti z oboru elektro-
niky či počítačů.                               Milan Weis 

V rekreačním středisku Prudká proběhl  
v říjnu již XIX. ročník Mezinárodního mistrov-
ství ČR SBTS v branném víceboji mládeže. 
Střelecký klub Alfa Svitavy pod vedením Jindři-
cha Mařáka jel na toto mistrovství se dvěma 
družstvy. Družstvo ve složení Barbora Mařá-
ková, Michal Malý, František Petržela již potřetí 
obhájilo titul mistra republiky. Druhé družstvo 
Tomáš Kukaň, Marek Berger, Tereza Baráková 
se umístilo na 3. místě. Střelecký klub pro mlá-
dež do 21 let byl založen 1. 4. 2007 a trénuje 
na policejní střelnici ve Svitavách. Má v sou-
časnosti deset členů, kteří se zúčastňují soutěží 
s laserovými a vzduchovými zbraněmi  puška, 
pistole.                                     Tereza Baráková

Nový  a snad i dostatečně atraktivní pohy-
bový program pro žáky základních a středních 
škol připravili Robert Změlík, olympijský vítěz 
z Barcelony 1992, a Roman Šebrle, olympijský 
vítěz z Atén 2004.

Projekt dostal název Odznak Všestrannosti 
Olympijských Vítězů a jako jeho patroni působí 
medailisté a účastníci olympijských her a také 
mistrovství světa a mistrovství Evropy. Zúčast-
ňují se nejen besed se žáky a studenty na ško-
lách, ale také vlastních okresních a krajských 
kol soutěží. V celorepublikovém finále se pak 
stávají patrony jednotlivých týmů.

Na svitavskou obchodní akademii přijela 
představit jako patronka projekt Helena Fuch-
sová, atletka, která se především prosadila na 
tratích 400 a 800 metrů. Jejími největšími úspě-
chy jsou stříbro na halovém Mistrovství světa 
1995 ve štafetě 4 x 400 m a stříbro na Mis-
trovství Evropy 1998 na 400 m. Velmi ochotně 
odpovídala na všetečné dotazy. 

Studenti se během besedy seznámili ne-
jen teoreticky, ale také prakticky s ukázkami 
disciplín, které jsou součástí OVOV. Můžeme 

jen doufat, že je toto setkání přivede k většímu 
zájmu o vlastní pohyb.              

Ilona Snášilová, Irena Brixová

český pohár  
opět ve Svitavách

Modelklub Svitavy

Pohybový program na „obchodce“

Úspěch střeleckého 
klubu alfa

Informace ze sportu

zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi  

v doručování se obracejte na tel.: 608 024 585 

(www.mestosvitavy.webnode.cz). 

Příští číslo vyjde 31. prosince 2012.

Distribuce
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Jako každoročně, tak i letos přichází s pod-
zimem plavecká sezona. V sobotu 13. října se 
svitavští závodníci zúčastnili  Memoriálu Jaro-
slava Starého v Blansku, odkud si přivezli 13 
cenných kovů -  5 zlatých (Sára Palatková - 50 P 
a 100 PZ, Nikola Jančíková  - 50 M, Bára Koutná  
- 200 VZ, Míša Koutná - 50 Z), 4 stříbrné (Bára 
Koutná - 50 VZ, 100 - VZ a 100 - PZ, Anežka 
Nováčková - 100 VZ) a 4 bronzové medaile  

Družstvo starších žákyň volejbalového 
oddílu absolvovalo dvoudenní kvalifikaci  
o postup do nejvyšší celorepublikové dlouho-
dobé soutěže - Českého poháru. Celkem 48 
týmů bojovalo na čtyřech místech - v Bílovci, 
Českých  Budějovicích, Praze a Brně celkem  
o 32 míst. Protože se všechna družstva každo-
ročně velmi obměňují, je těžké najít model, jak 
je spravedlivě do kvalifikačních skupin rozdělit 
podle výkonnosti. Zatrnulo nám, když jsme se 
dověděli, že jedeme do Brna, protože střední 
a jižní Morava je v žákyních nejsilnější oblas-
tí. A z dvanácti zúčastněných týmů se mohlo 
v hale na Vodové v závěru radovat jen osm.  
V šestičlenné základní skupině vyhrála naše 
děvčata pouze jedno utkání s Prostějovem „B“. 

(Petra Benešová  - 100 PZ, Veronika Nováčko-
vá - 50 VZ, Anežka Nováčková - 50 VZ a Sára 
Palatková - 50 Z). O týden později plavci změ-
řili síly s ostatními ve Vysokém Mýtě. A opět 
úspěšně, 19 x stáli na stupních vítězů. Obsa-
dili 5 x 1. místo (Ema Palatková - 50 Z, 50 M, 
Sára Palatková - 50 P, Bára Koutná - 50 VZ  
a 100 VZ), 9 x 2. místo (Nikola Jančíková - 100 
M, 100 VZ, 100 PZ, Ema Palatková - 100 PZ, 
100 VZ, 50 VZ, Sára Palatková - 100 P, Vero-
nika Nováčková - 50 VZ) a 5 x 3. místo (Bára 
Koutná - 50 Z, 100 PZ, Míša Koutná - 50 Z, 
Nikola Jančíková - 50 M a Veronika Nováčko-
vá  - 100 P).

V listopadu plavce čekají krajské přebory,  
pro dvanáctileté a starší proběhnou ve dnech 
24. - 25. listopadu ve Svitavách. Přejme všem 
účastníkům skvělé výkony a těm nejlepším po-
stup do republikových soutěží.    Jana Koutná

Zveme vás na poslední vycházku v tomto 
roce, kdy oslavujeme dvacetileté trvání Kardio 
klubu, do výletní restaurace U Jelena v Javor-
níku. Jde o nenáročnou pěší vycházku (3 km). 
Sraz účastníků je v pátek 28. prosince ve 12 ho-
din na zastávce v ulici Pražská. Špatně chodící 
účastníci mohou využít autobusovou linku od 
vlakového nebo autobusového nádraží. Čeká 
nás prezentace (12 -13 hod.), poté oběd, kul-
turní program a tanec až do 18. hodiny. K dob-
ré pohodě nám zahraje hudba Karla Teleckého. 
Na všechny příznivce a členy klubu se těšíme. 

Jan Pokorný

VÝZVA: Zapomeňte na pečení, domácí 
úklid a předvánoční shon a přijďte společně  
s námi strávit několik hodin. KDY? V neděli  
16. prosince od 17:00 hodin v hale Na Střelni-
ci. Do příjemné, téměř vánoční atmosféry vás 
naladí cvičitelky Aerobik klubu Svitavy Jana  
s Romanou a Veronika s Markétou a vše za-
vršíme společným posezením a ochutnávkou 
vašich dobrot. Vstupné - vzorky cukroví nebo 
cokoliv chutného k vínku, případně 70 Kč. Více 
informací na našich webových stránkách www.
aerobiklubsvitavy.webnode.cz.

Veronika Žižková

Řešíte, čím obdarovat své blízké a udělat 
dárkem i něco pro jejich zdraví? Chcete odmě-
nit své zaměstnance za dobrou práci? Zvažu-
jete, jak účelně vynaložit prostředky ze sociál-
ních fondů? Tak právě pro tyto účely jsou pro 
vás připraveny naše dárkové poukazy na krytý 
plavecký bazén.                           Filip Tomanec

S tím jsme nepočítali a sobotní večer tak moc 
veselý nebyl. Na neděli se však vyspaly zřej-
mě výborně, protože v semifinálové skupině 
už nezaváhaly, když s rozdílem třídy porazily 
postupně Junior Brno, DDM Brno i Jopeco Ná-
chod. Takže - konec dobrý, všechno dobré. Po 
posledním utkání se děvčata mohla radovat  
a trenéři, manželé Švihelovi a R. Kocián,  
si mohli z hluboka vydechnout. Věřte, není to 
jednduché trénovat takové čtrnáctileté „ješ-
těrky“!

Sestava: Benková Sára, Dědková Lucie, 
Haraštová Nikola, Hendrichová Veronika, 
Kociánová Kateřina, Mašlánová Barbora, Mo-
tálková Tereza, Šrůtková Markéta, Vondrová 
Veronika.              Marcela Sezemská

Úspěchy z plaveckého bazénu

Účast v českém poháru vybojována Kardio klub   

Předvánoční
aerobik a zumba

Dárkové poukazy
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V hale Na Střelnici se konalo v říjnu 1. kolo 
extraligy družstev v silovém trojboji.  Oddíl TJ 
Svitavy reprezentovali tito závodníci: Libor No-
vák st., Tomáš Lacko, Marek Hejtmánek a Petr 
Theuser. Byly zde k vidění velice zajímavé výkony 
a družstvo ze Svitav se umístilo na 6. místě. Nyní 
se naši závodníci připravují na druhé kolo, které 
proběhne v Krnově.                              Jiří Chvála

Silový trojboj




