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V prostorách parkoviště u restaurace  
U Tety se bude letos konat druhý ročník festi-
valu Hřebečský slunovrat. Přátelské muzikant-

Město Svitavy se rozhodlo oslavit Dětský 
den již tradičně ve velkém stylu a připravilo 
pro děti ve spolupráci se svitavskými organi-
zacemi a školami bohatý program. Proběhne 
8. června v parku Jana Palacha od 13:30 do 
18:00 hodin. 

Akci s názvem Den dětí organizuje město 
Svitavy, koordinátorem akce je DDM Tramtá-
ryje Svitavy.  

Na programu se spolupodílí svitavské 
školy, organizace pracující s dětmi a mládeží 
(DDM, SPORTES, MC Krůček, TOM Zálesá-
ci, Skauti, Pionýři, OS Bonanza), Koalice Ne-
vládek Pardubicka, taneční a jazykové ško-
ly, základní a mateřské školy, ochránci příro-
dy, městská knihovna, VZP ČR, Kooperativa, 
ČČK, ČP. Program připravili i svitavští atleti  
a šachisti. 

V parku budou pro děti připravena stano-
viště, na kterých mohou plnit rozmanité úko-
ly, za které budou dostávat razítka a násled-
ně drobnou odměnu. Na dvou pódiích se vy-

ské soupeření dvou sousedních měst - Svitav  
a Moravské Třebové - bude zahájeno ve 14 ho-
din 15. června. Program bude opět rozdělen 

střídají děti ze základních a mateřských škol  
a kroužků organizací města Svitavy se svým 
programem (akademie, divadelní představe-

ní…). V parku bude také skákací hrad a stánky 
s občerstvením. Vystoupí hudební skupina Pís-
komil se vrací. Připravena je unikátní projížď-
ka historickým autobusem a westernovým ko-
čárem taženým koňmi. Jako doprovodný pro-
gram je ve svitavském bazénu poloviční cena 
vstupného pro děti do 15 let na jednorázové 
vstupné (netýká se rodinných pasů). 

Akce je zajímavá tím, že se do ní zapojilo 
okolo čtyřiceti svitavských organizací, krouž-
ků a škol.  Poděkování patří všem, kteří věnují 
čas na přípravu i realizaci sobotního odpoled-
ne. Záštitu nad akcí převzal Pavel Šotola – rad-
ní Pardubického kraje, který je zodpovědný za 
sociální věci a neziskový sektor. Mediálním 
partnerem akce je Český rozhlas Pardubice.

Srdečně zveme všechny rodiny, děti, pra-
rodiče a všechny, kdo se rádi baví, 8. června 
od 13:30 do parku Jana Palacha a těšíme se 
na vaši účast. 

Robert Snášil 
Program na str. 2

na dvě pódia – velkou a malou scénu. Zlatý-
mi hřeby večera jistě budou kapela Blue Effect  
a David Koller. Od půlnoci odstartuje Lasero-
vá show s diskotékou DJ Matyho až do ran-
ních hodin.

Bohaté občerstvení bude zajištěno nejen  
v restauraci, ale i ve stáncích, které budou 
lemovat parkoviště. Nezapomněli jsme ani 
na děti. Mohou si zaskákat na nafukovacích 
hradech a domovy dětí a mládeže ze Svitav  
a z Moravské Třebové pro ně připravily pro-
gram až do večerních hodin. 

Na akci se můžete dopravit autem, ale lze 
také využít kyvadlovou autobusovou dopravu, 
která vás zdarma v pravidelných intervalech 
dopraví tam i zpět (rozpis dopravy a program 
je na straně 17). 

Na organizaci festivalu se podílejí i obce 
Koclířov a Kamenná Horka. Mediálními part-
nery jsou: rádio Haná, Český rozhlas Pardubi-
ce a Východočeská televize. Vstupné je 150 Kč, 
děti do 15 let mají vstup volný. 

Zuzana Pustinová
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Elektronická aukce na zemní plyn a elektřinu
Město Svitavy se již několik let účastní elek-

tronických aukcí na dodávky zemního plynu  
a elektrické energie a podařilo se nám dosáh-
nout výrazných úspor v rozpočtu města. Proto-
že vnímáme potřeby občanů, chceme jim tím-
to způsobem pomoci snížit náklady na energie 
i pro jejich domácnosti. 

Občané Svitav se tak mohou připojit  
k domácnostem z Říčan, Krnova, Prahy, No-
vého Jičína, Otrokovic, Třebíče a mnoha dal-
ších měst a obcí a prostřednictvím elektronic-
ké aukce vybrat nejlevnější dodavatele těch-
to služeb. Čím více lidí se do projektu zapojí, 
tím nižší cena se vysoutěží. Např. domácnos-
ti v Říčanech u Prahy dosáhly snížení cen za 
elektrickou energii o 16,5 % a zemního plynu  
o 29,9 %. Pro domácnosti je služba zcela zdar-
ma. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředko-
vání e-aukce nic ani město. Odměnu hradí ví-
tězný dodavatel.

Jak na to, chcete-li se do e-aukce zapojit?
• podepíšete smlouvu s pořadatelskou firmou, 

která je bezúplatná a definuje práva a povin-
nosti smluvních stran

• přinesete kopii smlouvy se stávajícím doda-
vatelem (včetně všech dodatků a obchodních 
podmínek) a kopii ročního vyúčtování spo-
třeby elektrické energie či zemního plynu.

Veškeré dotazy zodpoví občanům zástup-
ce společnosti eCENTRE, který bude zajišťo-
vat sběr podkladů na kontaktním místě (salo-
nek restaurace ve 3. patře multifunkčního cen-
tra Fabrika) každé úterý a středu od 4. do 26. 
června od 14 do 18 hodin.

Bližší informace najdete na: www.svita-
vy.cz nebo na: www.ecentre.cz, případně 
kontaktujte zástupce společnosti eCENTRE 
(Ing. Martin Valušek, office@vhconsulting.cz,  
mob.: 737 241 141).                            David Šimek

… právě v těchto dnech se rozběhl unikát-
ní projekt Sázavská oáza zdraví, kde ve všech 
Sázavských pekařstvích můžete sehnat unikát-
ní zdravé pečivo. Je to pečivo, které se připra-
vuje jiným než dnes běžným konvenčním způ-
sobem – jedná se o „původní“ přírodní výrobky, 
které obsahují pouze čisté přírodní složky. Veš-
keré pečivo je celozrnné – tudíž obsahuje zdra-
ví prospěšnou vlákninu a je daleko bohatší na 
minerály. Sladké druhy pečiva, jako loupáčky  
a koláče, jsou unikátně slazeny přírodním ječ-
ným sladem, cukrářské výrobky – mrkvový  
a karobový řez - jsou slazeny velmi kvalitním 
přírodním třtinovým cukrem. Místo klasického 
kypřícího prášku je používán vinný kámen. K to-
muto pečivu mají blízko nejen lidé, kteří rádi jí 
něco výjimečného, ale především ti, kteří se chtě-
jí dobře start o své tělo. Velmi zajímavé je i pro 
maminky s dětmi, které svým ratolestem chtějí 
dát to nejlepší. Projekt Sázavské oázy zdraví vzni-
kl jako spojení zkušeností Sázavského pekařství  
a  Oázy zdraví – jídelen se zdravou výživou.

Víte, že... Program Dne dětí
Velké pódium: 
13:30 - 13:50 Hello Goodbye 
13:55 - 14:05 ZŠ náměstí Míru 
14:10 - 14:20 ZŠ a MŠ Sokolovská 
14:25 - 14:40 ZŠ TGM 
14:45 - 15:00 ZŠ Riegrova 
15:05 - 15:20 Taneční škola Scarlett 
15:25 - 15:45 ZUŠ 
16:15 - 17:15 Skupina Pískomil se vrací 

Malé pódium: 
13:30 - 13:50 MŠ Větrná 
13.55 - 14:10 MŠ Horákové 
14.15 - 14:25 TK Style Svitavy 
14:30 - 14:45 PS Vysočina 
15:00 - 15:30 ZŠ a MŠ Lačnov 
15:35 - 15:50 Orientální tance 
15.55 - 16:00 Capoeira - DDM 
16:05 - 16:15 Roztleskávačky - DDM 
16:20 - 16:25 Break Dance - DDM 
16.30 - 16:35 NK Díra 
17:15 - 18:00 hudební skupina Generace II 
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Z úřadu

Pietní akt

Poradna 
pro spotřebitele 
a podnikatele

Komunální odpad 

Představitelé města položili v úterý 7. květ-
na věnec k Památníku osvobození ve Svita-
vách. Šedesáté osmé výročí si připomněli  
i další účastníci aktu – studenti Vojenské střed-
ní školy MO v Moravské Třebové pod vedením 
náčelníka štábu Viliama Bekeho. 

Zuzana Pustinová

Po dobu letních prázdnin, tak jako každý 
rok, se nebude konat pravidelná poradna pro 
spotřebitele a podnikatele  první čtvrtek v mě-
síci, kterou pořádá Obecní živnostenský úřad 
ve Svitavách ve spolupráci s Českou obchodní 
inspekcí – Inspektorátem pro Královéhradecký 
a Pardubický kraj. S jejím obnovením je počítá-
no od září.                                        Rudolf Grim

Splatnost poplatku za komunální odpad je 
do 30. června. Zaplatit lze v hotovosti v budo-
vě městského úřadu na ul. T. G. Masaryka 25, 
složenkou, která vám byla zaslána, nebo bez-
hotovostním převodem na bankovní účet měs-
ta. Poplatek činí pro letošní rok 570 Kč / osoba. 

Rodiny, které žijí ve společné domácnosti 
se třemi a více nezaopatřenými dětmi, mohou 
čerpat peněžitý dar na každé třetí a další neza-
opatřené dítě v plné výši poplatku. O tento pří-
spěvek je možné požádat přímo na odboru ži-
votního prostředí MěÚ po zaplacení poplatku 
za komunální odpad v řádném termínu.

Dále znovu připomínáme vlastníkům ne-
movitostí (domů a bytů), ve kterých není hlá-
šena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, 
aby v co nejkratším termínu splnili svoji ohla-
šovací povinnost. 

Bližší informace lze získat u Jany Alexové 
nebo Pavly Boucníkové na tel. čísle: 461 550 
253 a 461 550 254.                                       OŽP

Delegace města 
v Žiaru nad Hronom

Delegace v čele se starostou Davidem Šim-
kem ve dnech 29. dubna - 1. května navštívila 
partnerské město Žiar nad Hronom. Účastnila 
se městské slavnosti Stavění máje a při té pří-
ležitosti se ředitelé svitavských středních škol 
setkali se svými protějšky ze žiarských střed-
ních škol a projednali možné oblasti spoluprá-
ce mezi jednotlivými školami. Starosta David 
Šimek podepsal se zastupujícím primátorem 
Žiaru nad Hronom Peterem Antalem smlouvu  
o partnerství v evropském projektu Energy Ef-
ficiency of Svitavy Town, jehož cílem je zpraco-
vání souboru projektových studií a dokumentů 
v oblasti efektivního využívání energií v komu-
nální sféře. V rámci programu si vedení města 
prohlédlo zcela nové odpadové hospodářství 
s třídícími linkami.                      Jiří Petr

Obnovení vlakové  
zastávky v Lánech

Po dohodě s Českými drahami budou od 
9. června 2013 opět vlaky stavět v zastávce Svi-
tavy - Lány.  Jedná se o tato čísla vlaků: 1969, 
1971, 1973, 1974, 1977, 4760, 4761, 4762  
a 4781.                                    Zuzana Pustinová

Zrušení telefonních 
automatů

Z důvodu výrazného poklesu zájmu oby-
vatel o využívání sítě Veřejných telefonních au-
tomatů (VTA) se společnost Telefónica Czech 
Republic, a. s., rozhodla stávající síť VTA při-
způsobit současným potřebám. Optimaliza-
ce se dotkne i Svitav. V průběhu 1. pololetí le-
tošního roku plánujeme zrušení těchto nevyu-
žívaných telefonních automatů: ul. Erbenova,  
u č. 203/4 (redukce ze dvou na jeden) a ul. Ra-
diměřská, u č. 1893/5. Věříme, že tyto nezbytné 
kroky přijmete s pochopením.         Zdeněk Prax

Zastupitelstvo města Svitavy na svém zasedá-
ní 24. dubna mimo jiné schválilo:

• výsledky hospodaření města za rok 2012,
• nabytí části pozemkové parcely o výměře  

3 015 m2 v katastrálním území Svitavy  
– předměstí od Českých drah a.s. Praha za 
kupní cenu 590 tis. Kč, 

• poskytnutí dotací z Fondu regenerace památek 
města Svitavy v roce 2013 vlastníkům domů na 
náměstí Míru v celkové výši 201 tis. Kč obno-
vu nemovitostí v Městské památkové zóně 
Svitavy,

• poskytnutí investiční dotace ve výši 940 tis. 
Kč Tělovýchovné jednotě Svitavy na poříze-
ní projektové dokumentace k projektu „Více-
účelová hala v areálu Svitavského stadionu“,

• zvýšení investičního příspěvku příspěvkové 
organizaci Středisko kulturních služeb měs-
ta Svitavy o 500 tis. Kč na realizaci projektu 
„Kino Vesmír - příprava zateplení“,

• seznam trenérů a pracovníků s mládeží za-
řazených do programu podpory města pro 
rok 2013 a výši peněžních darů podle před-
loženého seznamu,

• záměr poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
1 mil. Kč společnosti BASKETBAL SVITAVY 
s.r.o. na zajištění sezóny 2013 – 2014, kte-
ré je podmíněno předložením dokladů pro-
kazujících nabytí finančních prostředků pro  
tuto sezónu ve výši 2 mil. Kč od sponzorů  
nebo z vlastní činnosti s tím, že do limitu ne-
bude započítána finanční podpora ve výši  
1 mil. Kč, kterou přislíbil titulární partner 
klubu, firma QANTO Svitavy.

Zastupitelstvo souhlasí s použitím finančních 
prostředků z Fondu regenerace památek měs-
ta Svitavy ve výši 38 tis. Kč na provedení re-
staurátorských prací na památníku padlých  
v I. světové válce a ve výši 237 871 Kč na spo-
lufinancování restaurátorských prací v Otten-
dorferově knihovně v rámci Programu regene-
race MPZ v roce 2013. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
* zprávu o hospodaření s majetkem města,
* zprávu o bytové politice města Svitavy,

Zuzana Pustinová

Ze zastupitelstva



Propila se až do rána
Dne 6. 5. krátce před půl sedmou ráno při-

volala strážníky obsluha baru na náměstí. Příči-
nou byla mladá opilá žena, s níž měli mít pro-
blém. Krátce na to byla dotyčná zpozorována 
na jedné z kamer monitorující náměstí. Vrá-
voravou chůzí bar opustila, přičemž znečistila 
zvratky veřejné prostranství. O místě pohybu 
ženy byla informována hlídka. Zastihla ji neda-
leko. Jednalo se o 23letou ženu. Obsluha baru 
strážníkům sdělila, že dotyčná usnula na baru 
a po probuzení se dožadovala alkoholu, což jí 
bylo odmítnuto. Poté bar opustila. Za znečiš-
tění veřejného prostranství jí byla uložena blo-
ková pokuta. 

Poctivost stále existuje
Dne 9. 5. v 14:26 hod. oznámila návštěv-

nice hřbitova, že nalezla dámskou kabelku. 
Strážníkům pak na místě nález předala. Ti 
majitelku dohledali podle dokladů uložených 
uvnitř. Ženu – seniorku kontaktovali v mís-
tě bydliště a nález jí předali. Poděkování pat-
ří především poctivé nálezkyni, která kabelku  
s osobními doklady, mobilním telefonem, klíči 
i větším finančním obnosem strážníkům ode-
vzdala.

Pomoc bližnímu
Dne 11. 5. večer požádal personál nemoc-

nice o vykázání bezdomovce, který si „ustlal“ 
pod balkonem dětského oddělení. Hlídka zjis-
tila, že se jedná o 54letého muže z Třebařova. 
Nebyl ani opilý, ani zanedbaný a choval se sluš-
ně. Strážníky požádal o pomoc s tím, že nemá 
kde přenocovat. Ti mu vyšli vstříc a provizorní 
přístřeší na nejbližší dvě noci mu zajistili. Sou-
časně mu poskytli informace kam se obrátit  
o další pomoc.

Pálení odpadu 
Dne 13. 5. v dopoledních hodinách přijala 

městská policie tel. stížnost na pálení odpadu 
na ul. Hálkova. Hlídka zjistila, že na místě do-
chází k rozsáhlému pálení ohně s intenzívním 
kouřem. Strážníci stav zdokumentovali, ztotož-
nili přítomné osoby a o stavu informovali od-
povědné pracovníky odboru životního prostře-
dí MěÚ Svitavy. Zástupci správního orgánu se 
následně dostavili na místo a případ si převza-
li k dalšímu řešení. 

Ztratil se u OD Centrum
Dne 13. 5. v 18:29 hod. přijala stálá služba 

oznámení o zmateném starším muži stojícím 
za zábradlím na mostku u OD Centrum. Stráž-
níci zjistili, že se jedná o 70letého muže, kte-
rý skutečně jevil známky zmatenosti. S hlídkou 
komunikoval, zraněný nebyl. Jelikož se jedna-
lo o místního občana, převezli jej strážníci do 
místa bydliště a předali manželce. 

Karel Čupr

Městská policie informuje
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První Kameny zmizelých 
byly uloženy

Na kole dětem

Na náměstí Míru ve čtvrtek 25. dub-
na byly před bankou ČSOB slavnostně ulo-
ženy první Kameny zmizelých (Stolperstei-
ne). Byly věnovány svitavské židovské rodi-
ně Freundových. Aktu se zúčastnil syn Louise 
Hermanové - Otto Herman s rodinou, Kadisch 
(motlitbu za zemřelé) přečetl Boris Selinger  
z Židovské obce v Brně, židovské písně za-
zpíval Dětský pěvecký sbor ZUŠ Svitavy  

a o významu kamenů pro Svitavy a odkazu Loui-
se Hermanové promluvil starosta David Šimek.

Program pokračoval v Ottendorferově 
domě vzpomínkovým podvečerem, kde se  
s pietou vzpomínalo na neuvěřitelně energic-
kou a milou rodačku. Sestřih rozhovorů a vzpo-
mínek natočených Petrem Horákem s Louise 
Hermanovou v Českých Budějovicích a při její 
poslední návštěvě Svitav, z úryvků z filmu Vůle 
žít i z vyprávění Radomily Obloukové jsme měli 
možnost nahlédnout do jejích tragických ži-
votních příběhů. Otto Herman zde také přijal  
z rukou starosty města Pamětní list k Ceně 
města Svitavy udělený in memoriam Louise 
Hermanové. Závěr patřil koncertu kapely Lé-
tající rabín.                 Zuzana Pustinová

Tradiční veřejná cyklotour Na kole dětem 
se koná  6. - 15. června a bude opět křižovat 
území republiky. Jejím cílem není jen získání 
finančních prostředků na pomoc a podporu 
onkologicky nemocných dětí, ale také udělat 
něco pro zdraví. Přidá se i celá řada známých 
osobností (Josef Zimovčák, Prof. Pavel Pafko, 
Petr Koukal, Petr Štěpánek a další). V partner-
ských městech na všechny  čeká přivítání s do-
provodným programem. Desetietapová jízda 
(celkem 1505 km) bude zahájena v Aši, pro-
jede 316 městy a obcemi a čeká ji mimo jiné 
i výjezd na Ještěd, na Karlštejn, ohňostrojové 
festivaly v Brně a závěr na Velehradě. Přidat se 
může každý! Na kousek, na  etapu, nebo ce-
lou trasu. Vloni se podařilo získat z dobrovol-
ného startovného a dalších aktivit téměř 800 
tis. Kč na financování rekondičních pobytů dětí  
z celé republiky. Více informací na: www.nako-
ledetem.cz, mob.: 773 750 499. Ve Svitavách 
na nám. Míru před nadací J. Plívy by měli pe-
loton přivítat představitelé města 12. června 
mezi 14:15 – 14:45 hod. 

Martina Střížová, Zuzana Pustinová

Návštěva Leszna
Vedení města Svitavy se v polském městě 

Leszno (Lešno) zúčastnilo slavnostního pod-
pisu deklarace Ligy měst Jana Amose Komen-
ského. Na snímku deklaraci podepisují  před-
stavitelé zainteresovaných měst a škol z ČR, 
Polska a Ukrajiny. Po prezentaci zúčastněných 
měst vystoupil v rámci kulturního programu  
i svitavský pěvecký sbor Dalibor. 

Jiří Petr

Ekoznámka 2013
Ekologická komise a Rada města Svitavy 

opět vyhlásily výtvarnou soutěž pro žáky II. 
stupně svitavských škol, prvního stupně gym-
názia a základní umělecké školy - Ekoznámka. 
Vyhodnocení kreseb provedla firma MS Stu-
dio. Vítězové byli odměněni věcnými cenami 
a jejich práce doplní ročenku Svitavy – život-
ní prostředí 2012.

Oceněni byli: Martin Klusák, Speciální zá-
kladní škola - Absolutní vítěz bez rozdílu ka-
tegorie; Nikola Haraštová, Gymnázium Svita-
vy - 1. místo v kategorii Ovzduší; Alena Vašá-
ková, Gymnázium Svitavy - 1. místo v kategorii 
Voda; Tereza Vojtová, ZŠ nám. Míru - 1. místo 
v kategorii Městská a příměstská krajina; Mi-
lan Mahel, ZŠ nám. Míru - 1. místo v kategorii 
Odpady; Jakub Ducháček, Gymnázium Svitavy  
- 1. místo v kategorii Zvířata kolem nás; Jiří 
Macků, ZUŠ Svitavy - 1. místo v kategorii Měs-
to Svitavy ; Zuzana Matrasová, Gymnázium 
Svitavy – 2. místo bez rozdílu kategorie. 

Vítězům gratulujeme. Iva Kosinová

Absolutní vítěz Martin Klusák



MC Krůček 

Příměstský tábor 
pro mrňousky  

Táta je doma a slaví 
svátek!

PS Vysočina Svitavy na Kamínkách 2013

Materiální sbírka

Prázdninová nabídka

• Pravidelný program o prázdninách (8:00  
- 14:00). Uvítáme i sourozence, kterým také 
částečně přizpůsobíme program.

• Pondělí (10:00 – 10:45) - hudebně pohybo-
vý klub od 1 roku

• Úterý (10:00 – 11:00)  - hudební klubík  
s malým tvořením od 2 let 

• Středa (10:00 – 10:45) - baby klub pro 
nejmenší 

• Čtvrtek (organizované výlety) - přihlášení je 
možné pouze osobně v prostorách MC 

Informace vám předáme osobně v MC Krů-
ček, budova Fabriky, nebo mob.: 737 236 152,  
e-mail: mckrucek@gmail.com, www.mckrucek.cz  

Den otců připadá celosvětově na třetí ne-
děli v červnu, letos jej oslavíme 16. června. 
MC Krůček jej spolu s vámi oslaví na červno-
vých akcích vyráběním pro tatínky a letáko-
vou kampaní Udělej pro svého tátu něco, co 
neděláš každý den. Kampaň je zaměřena na 
nás, dospělé, aby nám připomněla, že i sou-
časní senioři, dědečkové, jsou tátové a zaslou-
ží si náš dík. Minulý rok se již plakáty objevily  
v našem městě. Letos se díky podpoře Koali-
ce nevládek Pardubicka, radního Pavla Šotoly,  
a Sítě mateřských center objeví v celém Par-
dubickém kraji. Již od roku 2008 slavíme  
v Krůčku Den otců. Vždy jsme pořádali akce na 
téma Táta dneska frčí. Letos jsme se posunuli  
k myšlence Táta je doma. Víme všichni, že tátové  
v rodinách často chybí buď úplně, nebo jsou  
v práci. Možná nemusíme vymýšlet velké plá-
ny a oslavy, stačí si jen připomenout, jak moc 
je role otce důležitá a jak důležité je být spo-
lu. Oslavme Den otců, poděkujme našim ta-
tínkům a buďme s dětmi. 

My v Krůčku chceme poděkovat všem tatín-
kům a dědečkům, kteří navštěvují naše akce, vzdě-
lávají se, zapojují se doma a najdou si čas pro své 
ženy, děti a vnoučata.               Monika Čuhelová

DDM Tramtáryje Svitavy pořádá materiál-
ní sbírku pro Záchrannou stanici Zelené Ven-
dolí ve dnech 15.5. - 14.6. Sbíráme: psí granu-
le, konzervy, obojky, vodítka, oblečky pro psy, 
deky, pelíšky, piškoty a jiné mlsy pro psy, pi-
pety proti blechám, vitamíny pro psy, usušené 
pečivo, pšenici, oves, ptačí zob, plyšáky. Každý 
všední den od 7:30 do 15:00, v úterý od 7:30 
do 16:30 nebo dle domluvy na telefonních čís-
lech: 731 605 950, 734 287 286, 776 532 288. 

Sběrné místo je na adrese DDM Tramtáry-
je, Purkyňova 250/17, Svitavy.

Svitavští rodiče mohou vybírat z řady let-
ních táborů pro své děti ať už pobytových, pří-
městských, různě dlouhých, či rozličně tema-
ticky zaměřených. Ale tábor pro úplné mr-
ňousky – to tu ještě nebylo. Pokud si myslíte, 
že vaše dítě zvládne být během dne bez vás, 
má rádo kolem sebe kamarády, rádo si hraje, 
tvoří, učí se nové věci, pak se nebojte jej po-
slat do Krůčku. Myšlenka tábora pro mrňous-
ky vyšla z hlav našich zahraničních dobrovol-
nic, které tábor připravují a povedou současně  
s pracovnicemi Babykrůčku, jež mají bohatou 
zkušenost s prací s malými dětmi. Příměstský 
tábor pro mrňousky proběhne 5. - 9. 8. v pro-
storách MC Krůček.  Je určen pro děti ve věku  
2 – 4 roky a jeho cena je 1200 Kč pro členy  
a 1400 pro nečleny. Přihlášky a informace v MC 
Krůček, nebo na k.krausova@email.cz, mob.: 
737 236 152. Nabízíme prázdninové hlídání 
dětí v Hlídacím centru - BabyKrůček – mob.: 
604 509 421, hlidaci.centrum@seznam.cz  

Tým MC Krůček

Členové naší skupiny se ve dnech 12. - 14. 
dubna vydali do Pelhřimova, města rekordů  
a kuriozit, na Kamínka, což je celorepubliko-
vá výměna zkušeností vedoucích a instruktorů.

Na letošním ročníku se sešlo 192 pionýrů 
z celé republiky. V nabídce činností nechybě-
ly jak rukodělné dílny, pohybové aktivity, tak 
ani teoretické semináře. Od tvorby korálků  
a fimo ozdůbek, přes sebeobranu, country tance  
a kin-ball, až po semináře o občanském záko-
níku. Každý si tak mohl sestavit program dle 
svých zájmů.

V pátek nás čekal uvítací ceremoniál, kdy 
do společného moře nalili všichni vodu z mís-

ta bydliště. Sobotu jsme od rána do večera za-
plnili dílnami a semináři. 

V neděli jsme společně navštívili muze-
um kuriozit a rekordů. K vidění byly nemožné  
a někdy až šílené rekordy, které stanovili či pře-
konali čeští občané. 

Naše výprava se na Kamínkách blýskla ne-
jen třetím nejmenším a největším pionýrským 
parníčkem, ale i vítězstvím ve fotorally a umís-
těním Františka Petržely v soutěži o nejkrásněj-
ší pionýrský úsměv.

Každý si odvezl mnoho nových nápadů  
a zážitků.

Jan Leinweber

jako bonus!
Při koupi auta nad 100 000 Kč,

ať za hotové, či na splátky 

 Tablet
Při koupi auta nad 100 000 Kč,

Nelze kombinovat s jinými akčními 
nabídkami.

 6000 aut za nejlepší ceny v ČR.
 Prověřené vozy po 1.–2. majiteli.
 24 měsíců garance 
 na mechanický stav vozu! 
  Rychlé a jednoduché schválení 

úvěru do 10 min.
  0% akontace. 

Nepotřebujete hotovost!

20 poboček v ČR
800 110 800
7 dní v týdnu 7:00–22:00

PARDUBICE, Jiřího Potůčka 290  
PO–NE 9:00–21:00

SLEVA 20 000 až  
50 000 Kč

Využijte speciální nabídky a získejte 40 000 Kč 
hotově a na ruku. Platí při koupi vozu na úvěr.
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Den matek 
v Seniorcentru

Sportovní hry mateřských škol

Ohlédnutí za Blouděním s mapou

Máme bednu!

Charita Svitavy 
zve na Indický večer

Testování IQ 
pro všechny 
od 5 do 99 let

V Seniorcentru města Svitavy jsme 2. květ-
na všichni společně oslavili Den matek. Vystou-
pili žáci ZŠ Felberova se svým pásmem písni-
ček, které připravili s učitelkou Janou Vlčkovou 
a Helenou Saxovou za doprovodu  Karla Saxe. 
Společně jsme strávili pěkné květnové odpo-
ledne.                                                 Lenka Jurenová

Semifinále krajského kola Sportovních her 
mateřských škol proběhlo 15. května v hale Na 
Střelnici, které bylo zahájeno slavnostním ná-
stupem a dětskou hymnou. Sportovních her 
se zúčastnilo šest mateřských škol ze Svitav  
a okolí a organizace se chopil Dům dětí a mlá-
deže Tramtáryje ve spolupráci s jednotlivými 
MŠ.

Sportovní hry se skládaly z pěti disciplín, 
které musí desetičlenné družstvo (5 chlapců 
a 5 dívek) z mateřské školy absolvovat buď  
v co nejlepším čase, nebo v co nejlepším výko-
nu. Disciplíny se skládají ze štafetového běhu 
na 50 m, skákání v pytli na 20 m, pětiskoku 
snožmo, překonání překážkové dráhy a hodu 
tenisovým míčkem do dálky.

Atmosféra v hale byla ohromná, děti si na-
vzájem fandily, povzbuzovaly a radovaly se  
z každého svého úspěchu, či absolvování dis-
ciplíny. Každá školka si přivedla i spoustu dětí, 
kteřé své závodící kamarády povzbuzovaly, 
takže v hale byla bouřlivá, ale příjemná atmo-
sféra. Po dlouhých a vyčerpávajících bojích zví-
tězila MŠ Větrná a postoupila do krajského fi-

nále v Pardubicích, které proběhne 11. června.
Poděkování patří všem MŠ, které se her zú-

častnily a dokázaly vytvořit po celou dobu vý-
bornou atmosféru.

Při organizaci nám pomáhali studenti  
z OA a VOŠE, bez jejichž nezištné pomoci by 
se organizace her jen velmi těžko zvládala, pro-
to velké poděkování patří ředitelství školy.

Budeme se těšit na příští rok a držet palce 
MŠ Větrná v krajském finále.

Robert Snášil

Třetí květnová neděle nebyla pouze ve zna-
mení slunečného a větrného počasí, ale zejmé-
na byla dnem výročního 10. ročníku pohodo-
vé orientační cyklojízdy okolím Svitav - Blou-
dění s mapou.

A tento 10. ročník se opravdu náramně 
vydařil. Rekordní účast, skvělá nálada a tro-
cha toho bloudění. Prostě všechny důležité 
ingredience se sešly ve vyvážené kombinaci  
a výsledkem byl pro všechny účastníky nádher-
ný den strávený v sedlech kol.

Lesní a polní cesty, prosluněné paseky  
a louky, nádherné výhledy... Ta trocha námahy 
opravdu stála za to. A tak se postupně na místo 
startu vracely skupinky spokojených cyklistů, 

Výraz „máme bednu“ znamená, že se ně-
kdo umístil v něčem na prvním, druhém nebo 
třetím místě. Může to být v čemkoliv. Ta naše 
bedna byla v něčem méně namáhavějším než 
jsou býčí zápasy, i když u této disciplíny se také 
často zapotíme. Kdo? No, přece my, redaktoři 
školního časopisu RIEGROVÁK. 

Každoročně se totiž koná soutěž školních 
časopisů. Můžete hádat na kolikátém místě 
jsme se umístili. Na prvním… to nebylo, ale 
bylo to na krásném druhém místě. Jsem rád, 
že se podílím na tvorbě tak skvělého časopi-
su, který dokázal obstát v konkurenci a obsadit  
v soutěži druhé místo. Myslím, že dík patří uči-
telce Evě Fialové alias šéfredaktorce, učitelce 
Lence Pražanové, která dává našemu časopi-
su vzhled. Ale abychom se tady hned neroz-
brečeli, tak to radši uzavřeme jednoduchou vě-
tou. „Jsme prostě dobrý!“

Štěpán Pelz

Petice občanů města
Občané města se mohou na některých mís-

tech setkat s umístěním Petice za zachování ve-
řejných parků ve Svitavách. K petici se mohou 
připojit buď přímo na sběrném místě, či elektro-
nickou cestou na internetových stránkách www.
peticesvitavy.cz. Zde je také uveřejněn plný text 
petice a další podrobnosti k této nepolitické ob-
čanské aktivitě.                       Magda Sodomková

Poděkování
 Dne 14. 3. 2013 jsem musela nastoupit 

se svým šestiměsíčním synem do nemocnice 
ve Svitavách, protože měl oboustranný zánět 
průdušek. Ráda bych touto cestou poděkova-
la za vynikající péči a empatický přístup sester  
a lékařů na dětském oddělení, hlavně MUDr. 
Andreji Zahornadskému.          Štilárková Olga

plné dojmů a nových zážitků. Jako již tradičně 
se podařilo startujícím ukázat místa v blízkosti 
Svitav, kde ještě nebyli, provést je po cestách, 
o kterých neměli ani tušení. Cyklistů se sešlo 
233, z toho 92 dětí absolvovalo některou ze 
tří připravených tras menší či větší náročnos-
ti. Vendolí, Květná, Pomezí, Rohozná, Lavičné, 
Březová, Pohledy, Sklené, Ostrý Kámen, Javor-
nický hřeben. To jsou jen některá místa a jejich 
okolí, která účastníci na svých kolech projíždě-
li. A všude bylo nádherně. A tak nezbývá než 
se těšit na příští 11. ročník.             Pavel Křivka

Charita Svitavy ve spolupráci s Centrem 
na podporu integrace cizinců v Pardubickém 
kraji a s Diecézní katolickou charitou Hradec 
Králové vás srdečně zve na Indický večer. Akce 
se uskuteční v pondělí 24. června v 18 hod.  
v sále Fabriky ve Svitavách.

O Indii a projektu Adopce na dálku, kte-
rý pomáhá chudým indickým dětem, bude 
přednášet Mons. Josef Suchár. Těšit se můžete 
také na ukázky tradičního indického tance Ka-
thaku a na možnost vyzkoušet si národní in-
dický oděv sárí.

Součástí akce bude výstava fotografií  
z oblasti tzv. států Sedmi sester, jejíž autorkou 
je Klára Suchá, která nás seznámí se vznikem 
fotografií. Vstupné je dobrovolné. 

David Šmída

Po úspěšném dubnovém testování IQ, kte-
ré zorganizovalo svitavské gymnázium, při-
chází společnost Mensa testování IQ s dalším 
kolem testování, tentokrát již pro zájemce ve 
věku od 5 let. Začne v pondělí 3. června ve 14 
hodin v učebně fyziky (zadní budova, druhé 
patro). Zájemci mohou svou účast nahlásit na 
gymnáziu (Ditta Kukaňová), nebo se přihlásit 
online na adrese www.mensa.cz. Test pro děti 
ve věku 5-7 let stojí 190 Kč a trvá 25 minut, 
pro děti ve věku 8 - 13 let je cena stejná, test 
trvá 40 minut a pro ostatní zájemce je cena 
290 Kč, test trvá 40 minut. Studenti gymnázia 
mají slevu.                                   Ditta Kukaňová

str. 6 naše město / červen 2013 / www.svitavy.cz

Z redakční pošty

Příspěvky této rubriky neobsahují stano-
viska Redakční rady.



Město Svitavy uspořádá v úterý 11. 6. ve 
14 hod. ve velké zasedací místnosti městské-
ho úřadu první ročník Svitavské burzy filantro-
pie. „Cílem a smyslem burzy je propojit ziskový  
a neziskový sektor. V jejím průběhu zástupci 
svitavských organizací představí projekty zá-
stupcům ziskového sektoru. Budou se je sna-
žit přesvědčit o jejich smysluplnosti a o tom, že 
právě jejich projekt je vhodný k získání finanční 
či materiální podpory,“ řekla Monika Čuhelová 
z MC Krůček, který letošní burzu koordinuje. 

První burzy filantropie proběhly v roce 
2011, byly inspirovány televizním pořadem 
Den D a jejich iniciátorem byla Koalice nevlá-
dek Pardubicka s podporou Pardubického kra-
je. „Jsem velmi rád, že již po dvou letech se regi-
onální burzy dostávají i na místní úroveň. Svi-
tavy se tak stávají historicky prvním městem, 
kde proběhne setkání místních podnikatelů  
a zástupců samosprávy, aby společně podpo-
řili  dobré projekty místních neziskovek“ uvedl 
Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro so-
ciální péči a neziskový sektor, který burzu za-
štítil. V letošním roce Svitavy uspořádají svou 
vlastní městskou burzu a vezmou tak organi-
zaci do svých rukou. Již nyní jsou přihlášeny  
čtyři organizace, maximální počet těch, kteří se 
mohou zúčastnit, je sedm. 

„V současné době hledáme především 
představitele ziskového sektoru, kteří se chtějí 
stát filantropy a věnovat své peníze na dobrou 
věc,“ řekl David Šimek, starosta města. 

Svitavská burza filantropie 2013 je pod-
pořena městem Svitavy. Akce je realizována  
v rámci Evropského roku občanů a koordináto-
rem Svitavské burzy filantropie je MC Krůček. 

Pokud máte zájem se přihlásit, ať již jako 
organizace, či jako donátor – firma, přihlaste 
se na cuhelova@svi.cz

Monika Čuhelová

Obchodní akademie ve Svitavách vyda-
la sborník prací žáků 4. ročníků pod názvem 
Národ, který zapomene svoji minulost, je 
odsouzen ji prožít znovu. Sborník vznikl  
v rámci projektu Příběhy bezpráví ze vzdělá-
vacího programu Jeden svět na školách or-
ganizovaného společností Člověk v tísni. Bě-

Od 1.4.2013 začala  na naší škole realizace 
4. evropského projektu Semafor financované-
ho z  ESF a státního rozpočtu ČR. Celková výše 
finanční podpory činí 2 434 496,57 Kč. Hlav-
ním cílem projektu je podnítit u žáků zájem  
o vědu a výzkum v oblasti přírodních věd. Vý-
běrovou komisí Pardubického kraje byl hodno-
cen jako 5. nejlepší podaný projekt s počtem 
získaných bodů 88,5 (celkem bylo podáno 77 
žádostí). V hodnotící zprávě je především vel-
mi kladně hodnocena základní myšlenka pro-
jektu.

Základní motto: 
1. Zastav se a rozhlédni se kolem sebe 
2. Připrav si pomůcky
3. Rozjeď svoji práci

Hlavní činností projektu je zpracování no-
vých metodických materiálů v předmětech pří-
rodopis, zeměpis, fyzika, chemie, pracovní čin-
nosti a dále informatika zaměřená na základy 
programování s využitím robotů, zpracování  

a vyhodnocení naměřených dat a následná 
prezentace realizované badatelské činnosti. 

Od školního roku 2013/2014 bude reali-
zován kroužek robotiky, keramický kroužek  
a kroužek práce se dřevem. Žáci školy pojedou 
na pětidenní pobyt do ekocentra Oucmanice  
a čtyřdenní terénní exkurzi do krajiny Orlic-
kých hor, Náchodska a České křídové tabule. 

Výstupem projektu bude kniha metodic-
kých materiálů v přírodovědných a technic-
kých předmětech včetně DVD s pracovními 
listy, laboratorními protokoly, fotografiemi  
a dalším didaktickým materiálem z realizova-
ných aktivit.

Dne 6. 5. proběhlo slavnostní zahájení pro-
vozu učebny ICT, jejíž rekonstrukce proběhla 
také v rámci realizace projektu. Informace ne-
jen o projektu jsou pravidelně aktualizovány na 
školním webu: www.zs5.svitavy.cz. 

Alena Vašáková
Foto: Janeta Chaloupková

hem měsíce trvajícího projektu měli žáci mož-
nost „prožít“ část moderních českosloven-
ských dějin (50. až 80. léta 20. století). Nešlo 
jen o fakta, data a souvislosti, jak je v dějepisu 
běžné, ale mnohem víc se mluvilo o konkrét-
ních lidských osudech. Žáci zaznamenali vy-
právění svých prarodičů, sousedů a známých, 
okouzleně sledovali přednášku režiséra Vojtě-
cha Jasného i jeho filmy Všichni dobří rodáci  
a Česká rapsódie. Nevěřícně naslouchali svě-
dectví vězněných z 50. let v dokumentu Ztra-
cená duše národa a obhajovali, obžalovali  
a soudili tajného spolupracovníka StB Jaroslava 
Koláře. Tradičním závěrem tohoto projektu byla 
i letos exkurze do komunistického lágru Voj-
na u Příbrami a k pohřebišti politických vězňů  
v Praze-Ďáblicích.

Vše, co prožili, co se naučili a co pochopili, 
jsme shrnuli do sborníku. Můžete ho najít na 
našich webových stránkách i v tištěné podobě 
na obchodní akademii.                     Iva Štrychová                                                                                                                  

Odborní poradci při středisku Probační  
a mediační služby zajišťují od 1. dubna ve Svi-
tavách prostřednictvím projektu Proč zrovna 
já? bezplatné a diskrétní poradenství obětem 
trestných činů blízkým osobám oběti, pozůs-
talým, poškozeným, kterým bylo ublíženo na 
zdraví, způsobena majetková, morální nebo 
jiná újma. 

Lidem nabízí tyto poskytované služby: 
poradenství v rámci všech stádií trestního ří-
zení nebo občanského řízení, podporu při 
vyrovnávání se závažnou sociální událostí  
a následky spáchaného trestného činu, základ-
ní právní informace a psychosociální podporu, 
osobní, telefonické poradenství, doprovázení, 
zprostředkování návazných služeb. Poraden-
ství je poskytováno každou středu v době od 
14:30 do 16:30 hodin na poradenském místě: 
Probační a mediační služby ČR Svitavy, Lan-
škrounská 1899/2. Pomoc a další informace 
vám ochotně poradci poskytnou na tel.: 461 
616 952, nebo e-mailu:  vpaar@pms.justice.cz.

Marie Švadlenová

Burza filantropie Doba minulá, a přesto stále aktuální

Obětem trestných činů 

Realizace evropského projektu 
Semafor na ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská
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Cílem projektu je posílit výukové programy 
žáků na základních a středních školách a uplat-
nit vstřícné metody a formy setkávání mladých 
lidí s regionální historií, výtvarným uměním  
a řemesly prostřednictvím zážitkové pedago-
giky. Neodrazovat, ale naučit mladé lidi vytěžit  
z tohoto setkávání maximum. Celý projekt se 
dá zjednodušeně rozdělit do tří částí:

1) Klíčová aktivita: výuka regionální historie 

Aktivita je zaměřena na vytváření povědo-
mí o vlastní identitě, kořenech, ze kterých člo-
věk vyrůstá, vztahu k městu, ve kterém žije. 
Historie se bude vyučovat na konkrétních pří-
bězích a na skutečných, reálných místech, kde 
se odehrávala. Nabízíme:
• Učebnici regionální historie a výukové  listy  

k historii našeho města .
• Moderní  audiopřijímače a audiovysílač ke 

komentované výuce historie v exteriérech. 
• Školní výukové programy regionální historie 

s lektorem pro žáky ZŠ a SŠ.
• Historické hry v muzejní zahradě: model 

náměstí, historické pexeso a vědomostní  
a postřehové hry. Tyto aktivity budou volně 
přístupné pro veřejnost i mimo dobu výuky.

• Tvorbu obrazové kroniky města. Podle his-
torických fotografií budou žáci dohledávat  
a fotograficky dokumentovat totožná místa 
ve městě, komentovat jejich proměny.

• Emoční výuku s pracovním listem na téma 
Holocaust, lidé a činy, přednášky  spojené  
s rozhodováním člověka v mezních situacích.

2) Klíčová aktivita: nalezení vztahu k výtvar-
nému umění

Přínosem je získání pozitivního vztahu ke 
kultuře, výtvarnému umění a estetice, nabíd-
ka pozitivních příkladů životního stylu. Aktivi-
ta bude mít vliv nejen na možnost budoucího 
profesního uplatnění, ale i aktivního využití vol-
ného času. Výhodou je „neškolní“ neformální 
umělecké prostředí. Nabízíme:
• Vybavení jednoho výstavního sálu v galerii 

jako „otevřený ukázkový ateliér“. 
• Výuku různých výtvarných technik a samo-

statnou činnost pod vedením odborných 
lektorů.  

• Učebnice výtvarných technik, pracovní listy 
k vybraným výstavám. 

• Vlastní výtvarnou tvorbu - v „ateliéru“, či pří-
mo ve výstavních síních, inspirovanou aktu-
ální výstavou.

• Víkendové kurzy pro pedagogy a žáky k jed-
notlivým výtvarným technikám. 

3) Klíčová aktivita: získání řemeslných zruč-
ností našich předků

• Získání dovedností v uměleckých řemeslech 
školy žákům nenabízejí, neboť se jedná o ak-
tivity náročné na prostory, vybavení a zku-
šené lektory. Soustředěním řemeslných ak-
tivit do vybudovaných dílen nabízíme nákla-
dově efektivní řešení výuky a rozvoje těchto 
dovedností s možností zapojit externí lekto-
ry – profesionály. Nabízíme: 

• Vybavené řemeslné dílny (řezbářství, kamenic-
tví, kovářství a sklářství) na muzejní zahradě.

• Dvouhodinové výukové programy s téma-
tem jednotlivých řemeslných technik pro 
žáky a studenty ZŠ a SŠ.

• Publikace přístupné žákům k jednotlivým 
řemeslům, pracovní listy k vybraným výsta-
vám.

• Víkendové kurzy pro pedagogy a žáky k jed-
notlivým řemeslným technikám.

Více informací na 
www.muzeum.svitavy.cz

Bod 1: Radoslav Fikejz, mob.: 777 137 875 
Bod 2 a 3: Blanka Čuhelová, mob.: 777 579 859 

muzeum@muzeum.svitavy.cz

Muzejní animace ve Svitavách

Co slyším, to zapomenu, co vidím, to si pamatuji, co prožiji, tomu rozumím

Před třemi lety se v muzeu začala scházet skupina nadšenců a připravovat pro svitavské 
školy nabídku výuky různých předmětů zábavnou formou, a to jako doplněk školního vyučo-
vání – prostřednictvím muzeopedagogiky. Poté, co jsme se obrátili na všechny školy ve Svi-
tavách s dotazem na jejich případný zájem o jednotlivé aktivity, jsme se rozhodli realizovat 
ty, o něž se pedagogové zajímali nejvíce. Tak vznikl projekt Muzejní animace ve Svitavách, 
který získal na období let 2013–14 podporu z grantového programu Evropského sociálního 
fondu a z rozpočtu ČR téměř 2,4 milionu korun. 
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7. – 13. Pá - Čt / Fabrika, Divadlo Trám, 

MMG, Ottendorferův dům, klub Tyjátr, farní 

stodola…
42. celostátní přehlídka dětského divadla, 
42. celostátní přehlídka a dílna dětských recitá-

torů. Dětská scéna, program na str. 15

8. So / 14:00 – 23:00 / MMG , Muzeum es-

peranta, Ottendorferův dům
Muzejní noc ve Svitavách
Historie nejen včelařství
Jarmark včelařských produktů, vernisáž velké 

výstavy „Včela – základ života, ukázky stáčení 

a ochutnávka medu a medoviny, zdarma zpří-

stupněné všechny výstavy v muzeu, kulturní  

a vzdělávací program pro esperantisty, verni-

sáž  mezinárodní výstavy uměleckých děl espe-

rantistů „Esperanto a múzy“, noční prohlídky 

Ottendorferovy knihovny s historickým progra-

mem, posezení v v čajovně Namasté a kavárně 

Café Rozcestí. Více na str. 13

 � 14:00 - 18:00 / park Jana Palacha 
Den dětí
Přijďte s námi, ostatními organizacemi a ZŠ  

a MŠ ze Svitav strávit příjemné odpoledne do 

parku Jana Palacha, kde budou připraveny sou-

těže pro děti a vystoupení svitavských ZŠ a MŠ 

na dvou pódiích. Program na str. 2

 � 14:00 / restaurace Pod Hodinami 
Dětský den

 � 18:00 / městské muzeum a galerie
Výstava včela - základ života
Vernisáž velké výstavy o včelím světě - na vý-

stavě se názornou formou dozvíte, jak se včely 

dělí, jak žijí, jak se rozmnožují, podíváte se do 

úlu a zjistíte, jak se jejich domov v průběhu let 

vyvíjel. Zjistíte, co včely dělají v jednotlivých 

ročních obdobích, co je ohrožuje, které rostli-

ny jsou pro včelstvo důležité a proč a naopak, 

jaký význam mají včely pro rostliny. Interaktivní 

část výstavy je již tradičně věnovaná školním 

výpravám a rodinám s dětmi. Více na str. 14

9. Ne / 20:00 / náměstí Míru (u fontány)
Koblížc!  
Zlatí slavíci z loňského roku poprvé ve Svita-

vách! Skupinu Koblížc! už od jejich počátků 

předchází pověst energické až šílené kapely, 

1. So / 9:00 / poldr v Lačnově

Slavnostní otevření Discgolfu, více na str. 18

 � 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC

2. Ne / 19:00 / Fabrika 
Divadlo Sklep – Mlýny
Hra souboru, který je zakládajícím členem Praž-

ské 5, vznikla na motivy „raného opusu“ Václava 

Havla a Karla Bryndy „Život před sebou“. Vstup-

né: 250 Kč

3. Po / 13:15 a 14:30 / městská knihovna, dět-

ské oddělení
Má nejoblíbenější kniha
Čtení s dětmi z čtenářského kroužku. Knihov-

nice čtou dětem z oblíbené knihy svého dětství

4. a 5. Út, St / 18:00 / Fabrika 
Taneční akademie ZUŠ Svitavy

4. Út / 19:00/ čajovna a kavárna Namaste

Poetická čajovna - srdečně vás zveme do ča-

jovny na další setkání s četbou a knihou, číst 

budeme tentokrát z knih na téma Dotyk se 

zemí. Vlastní literární tvorba vítána, aneb ote-

vřete šuplíky a podělte se s ostatními!

5. St / 15:30 / městská knihovna, dětské od-

dělení

Slovinské lidové pohádky – pohádková dílna 

pro malé čtenáře a výtvarníky s Alenou Vorlíč-

kovou, autorkou Pohádek pro společné čtení

 � 18:00 / čajovna a kavárna Namaste
Je to hlína! Přednáška Luboše Machačka na 

téma Nebojme se hlíny aneb hlína jako mate-

riál pro stavbu, rekonstrukci a výzdobu domů 

a chalup. Vstupné dobrovolné 

6. Čt / 19:15 / kino Vesmír 
Labutí jezero – přímý přenos baletu z nově 

otevřeného Mariinského divadla v Sankt Pe-

těrburgu – mimořádná událost! Hudba: P. I. 

Čajkovskij, Režie: Yuri Fateev, Vstupné: 200 Kč, 

pro členy KPH: 100 Kč, konec přenosu v 22:40, 

o přestávkách občerstvení v Tyjátru

KULTUrA
která ze sebe neváhá na koncertech vydat vše 

až do poslední kapičky, aby následně načerpala 

sílu z řad svých fanoušků. Vstup volný

11. Út / 9:00 – 11:00 / MC Krůček 
Úvodní seminář v rámci projektu Flexi prá-
ce s rodinou. Nahlásit účast a hlídání dětí na 

lunackova.michaela@gmail.com, mob.: 733 

518 999 

12. St / 10:00 – 12:00 / MC Krůček
Co je to lesní školka? 
Povídání se zakladatelkou Lesní školky u Svitav 

Světlanou Macků

14. Pá / 10:00 – 14:00 / MC Krůček

rostya Gordon Smith – slaďování rodiny, práce 

a osobního života. Nahlaste účast a hlídání dětí 

na mob.: 739 085 457, email: cuhelova@svi.cz

 � 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Koncert Ilony Stryové

 � 20:00 / klub Tyjátr
Metalový večírek  
Večer plný tvrdé muziky – metalotéka. Vstupné 

dobrovolné u obsluhy baru

 � 20:00 / Rosnička
Benátská noc skupina Aper

15. So / 14:00 / areál parkoviště na Hřebči 

U Tety
Hřebečský slunovrat
2. ročník hudebního festivalu na pomezí Čech 

a Moravy (Citizien37, Kowalski, Kaderus Blues, 

Last Time, The Backwards (Beatles revival), The 

Fireballs, Blue Effect, David Koller & Band). 

Více na str. 1 a 17

 � 18:00 / čajovna a kavárna Namaste
Mantry 
Zveme vás do čajovny ke společnému zpěvu 

manter a jiných písní. Vstupné dobrovolné

 � 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Cimbálovka Slovácko Mladší 
 

18. Út / 16:00 / Fabrika 
Akademie ZŠ Sokolovská Svitavy
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19. St / 18:00 / čajovna a kavárna Namaste
Koncert - Beata Bocek 
Více než na poslech zpěvu se připravte na pří-

val živelné energie! Beata Bocek je textařka, 

zpěvačka a skladatelka z Českého Těšína. Její 

hudba je melodická, propletená emocemi. 

Vstupné 80 Kč

20. Čt / 10:00 / Fabrika 
Čermenské slavnosti ve Svitavách
Opět po roce nás potěší svými folklorními tan-

ci, kroji a naturelem účastníci Mezinárodního 

folklorního festivalu Čermenské slavnosti. Le-

tos slaví již 25. ročník! Hlavním účinkujícím je 

čínský soubor Yi Jing Si Ju. Doporučeno pro 

SŠ, ZŠ a předškolní děti z MŠ / vstupné 30 Kč 

21. Pá / 9:00 – 12:00 / MC Krůček
Jak se s dětmi připravit na školku? 
Co udělat pro své dítě před nástupem do škol-

ky? Seminář pod vedením lektorky, psycho-

ložky  Mgr. Moniky Čuhelové. Nahlaste účast 

a hlídání dětí na mob.: 739 085 457, email: 

cuhelova@svi.cz

 � 16:00 / Domov na rozcestí 
koncert Jaroslava Uhlíře

 � 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela Aper 

 � 21:00 / klub Tyjátr
T-Night - opening party eshopu teenstyle.cz. 

K příležitosti spuštění eshopu teenstyle.cz se 

bude konat otevírací párty! Každý, kdo bude 

mezi potvrzenými hosty získá u vstupu slevu 

10% na nákup v eshopu.

Line-up:

Murte (Panda unity) / DnB

Schwitz / DnB

Skais / Techno, Electro

Lexinger / House

Vstupné do 22:00 hodin volné, po 22:00 ho-

dině 50 Kč

21. – 23. Pá – Ne / Fabrika 
Svitavský model OSN
Projekt určený středoškolákům a studentům 

bakalářských vysokoškolských studijních pro-

gramů. Hlavním tématem letošního ročníku 

bude jaderná energie (www.symun.wz.cz)

22. So / 14:00 / Rosnička
Vítání prázdnin
hudba, taneční zábava, společenské setkání

 � 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Pink Panters

 � 19:00 / klub Tyjátr
Nathaniel Filip
Koncert slavných světových melodií a šansonů  

v podání zpěváka Nathaniela Filipa za doprovo-

du klavíristy Alexandera Dome. Vstupné 50 Kč

23. Ne / 14:00 / park Jana Palacha 
Promenádní koncert v parku 
K poslechu a promenádě zahrají Dětský de-

chový orchestr ZUŠ Svitavy a Jarda Gang pod 

vedením kapelníka Jaroslava Dvořáka

 � 17:00 / Fabrika 
Vystoupení taneční školy SCArLETT

 � 19:00 / čajovna a kavárna Namaste
Úplňkové bubnování 
Zveme vás na bubnování a jamování s nejrůz-

nějšími nástroji. Můžete se těšit také na tradiční 

bubenický workshop muzikoterapeuta Andreje 

Koláře. Bubnování je o učení se něčemu nové-

mu, o uvolnění energie, ale především o spo-

lečné akci. Bubny s sebou, další nástroje bude 

možné si zapůjčit také v čajovně. Vstupné dob-

rovolné

24. Po / 10:00 – 12:00 / MC Krůček

Nově v Krůčku  - homeopatická poradna  

s Jitkou Havlíčkovou. Objednat se můžete na 

mob.: 737 236 151, email. k.krausova@email.cz

 � 18:00 / Fabrika 
Indický večer - pořádá Charita Svitavy

25. Út / 16:30 / klub Tyjátr
Loučení s předškoláky
Vystoupení pěveckého sboru Svitaváček z ma-

teřské školy Větrná Svitavy, pod vedením Lud-

mily Bohdálkové

26. St / 19:00 / klub Tyjátr
Filmový klub dokumentu: 
Na stupních vítězů
Nízkoprahový klub Díra vás zve na promítá-

ní dokumentárního filmu Na stupních vítězů, 

jež vykresluje portréty pěti atletů, kteří se ve 

skromných podmínkách připravují na 18. mezi-

národní seniorské mistrovství světa. Režie: Jan 

Tenhaven, vhodné od 12 let. Vstup volný

 � 19:30 / Fabrika 
Hommage à Čajkovskij
Externí koncert festivalu Smetanova Litomyšl

Komorní filharmonie Pardubice, Edwin E. S. 

Kim – housle, Jiří Bárta - violoncello, dirigent: 

Leoš Svárovský. Vstupné 250 Kč

27. Čt / 10:00 / Fabrika 
rozloučení se školou – ZŠ riegrova
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 � 16:00 – 19:00 / MC Krůček
rozlučka s Krůčkem – NEtradiční rozloučení 

se všemi, kdo jdou z Krůčku do školky a vůbec, 

rozloučení před prázdninami v areálu v Cihel-

ně. Bude se nám zase stýskat!

28. Pá / 20:00/ klub Tyjátr
rockotéka
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme 

na vaše přání s akcí na baru. Vstupné dobrovol-

né u obsluhy baru

 � 20:00 / areál Rosnička
Wings open air
Hudba, diskotéka, elektronická hudba

Výstavy

12. 5. – 2. 6. / městské muzeum a galerie
33. národní výstava amatérské fotografie 
2013
Fotografie nejúspěšnějších fotografů z celé 

republiky. Po premiéře ve Svitavách poputuje 

výstava do Prahy, Trutnova a Levice 

9. 6. – 22. 9.  / městské muzeum a galerie
Výstava včela - základ života
Texty o životě a významu včel, fotografie, obra-

zový materiál, včelařské nářadí, velké množství 

historických i současných úlů, zábavné progra-

my pro děti

STÁLÉ EXPOZICE

Labyrint svitavských příběhů
Příběh svitavského betléma
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být 

vtaženi do poutavého vyprávění příběhu na-

šeho 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 historickém 

mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení na-

šich babiček. 

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy. Ex-

pozice o holocaustu na pozadí života světově 

známého svitavského rodáka Oskara Schindle-

ra. Výstava je doplněna projekcí dokumentů 

o osobnosti O. Schindlera a pracovními listy 

jako doplněk učebních programů pro všechny 

typy škol. 



loslav Šmídmajer.

Vstupné: 80 Kč / titulky / 90 minut 

4. - 5. / Út, St / 19:30 

Isabel ČR 2013 

Temný thriller ze současné Ostravy. Příběh 

novinářky, která se vydá za tajemným mužem. 

Zároveň se ocitá v pasti děsivé společnosti. Re-

žie: Lukáš Melnik a Marcel Škrkoň

Vstupné: 90 Kč / od 12 let / 90 minut

6. / Čt / 19:15
Labutí jezero – přímý přenos baletu
Přímý přenos z nově otevřeného Mariinského 

divadla v Sankt Petěrburgu – mimořádná udá-

lost! Hudba: P. I. Čajkovskij, rRežie: Yuri Fateev.

Vstupné: 200 Kč / pro členy KPH: 100 Kč / 

konec přenosu v 22:40 / o přestávkách občer-

stvení v Tyjátru

11. / Út / 19:30 

Příběh mého syna Itálie, Španělsko 2013 

Láska, válka a odhalená tajemství… Svobodná 

matka Penélope Cruz přijíždí se svým synem 

do Sarajeva, aby poznal zemi, kde se narodil 

Scénář a režie: Sergio Castellitto

Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 127 minut

12. / St / 19:30 

Tísňová linka USA 2013 

Halle Berry jako operátorka tísňové linky, které 

změní život volání zoufalé dívky, jež se právě 

stala obětí únosu. Začíná drama. Režie: Brad 

Anderson

Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky / 95 minut

13. / Čt / 19:30 

Projekt 100: Big Lebowski USA 1998

Jeffrey Lebowski je králem fukačů celého ame-

rického západního pobřeží. Život pro něj plyne 

pohodovým tempem a hlavní roli v něm hrají 

jeho kamarádi a intenzivní vášeň pro bowling 

a popíjení koktejlu White… Jeho život se však 

dramaticky změní! Jeff Bridges v hlavní roli 

skvělé komedie. Scénář a režie: Athan a Joel 

Coen

Vstupné: 70 Kč / od 12 let / titulky / 110 minut

14. - 15. / Pá / 19:30, So 17:00 a 19:30

Star Trek: Do temnoty USA 2013 

Posádka lodi Enterprise vyráží na další misi, 

která tentokrát povede do temnoty. Vizuálně 

originální planety, divoké honičky vesmírných 

lodí, velkolepé trikové scény. Sci-fi. Režie: J. J. 

Abrahams

Vstupné: 125 Kč / od 12 let / titulky / 132 minut

18. - 19. / Út, St / 19:30 

Trans USA, Francie 2013 

Uvnitř mysli. Mimo zákon.  Snímek ve stylu fil-

mu noir zachycuje hrdiny v mezních situacích. 

Extrémy v lidském chování. Kriminální drama, 

thriller. Režie: Danny Boyle ( Trainspotting, Mi-

lionář z chatrče)

Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 101 minut

20. / Čt / 19:30 

Call Girl Švédsko 2012

Sociálně –politický thriller o Švédsku 70. let, 

v době sexuální a společenské revolty. Temná 

stránka politicky neutrálního státu. Režie. Mi-

kael Marcimain

Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 140 minut

21. - 22. / Pá, So / 19:30

Po zániku Země USA 2013

Postapokalyptické drama. Syn musí na opuště-

né planetě Země zachránit svého otce umírají-

cího v kokpitu zřícené vesmírné lodě… Musí ale 

nalézt cestu k sobě.  V hlavních roli: Will Smith 

a Jaden Smith. Akční sci-fi. Scénář a režie: M. 

Night Shyamalan

Vstupné: 130 Kč / titulky / 104 minut

25. - 26. / Út, St / 19:30 

Teror USA 2011

Nicolas Cage a Nicol Kidman mají vše… až 

do chvíle, než do jejich domu vtrhnou čtyři 

maskovaní lupiči… Thriller, drama. Režie: Joel 

Schumacher

Vstupné: 100 Kč / od 14 let / titulky / 91 minut

27. - 29. / Čt, Pá, So / 19:30 

Světová válka Z USA 2013 Premiéra!

Lidstvo zasáhla virová epidemie gigantických 

proporcí… Jeden člověk se snaží zabránit konci 

lidské civilizace a tím mužem je Brad Pitt. Thri-

ller. Režie: Marc Forster

Vstupné: 125 Kč / od 12 let / titulky  

1. / So / 9:00 / UMT Lány
Kvalifikační turnaj Pohár přípravek  
Kopaná

 � 10:00 / Svitavský stadion

TJ Sy - FK Pardubice (11:45 U14 - ČLŽ)

Kopaná

 � 9:00 / areál Cihelna 
Modelklub: Svitavský akrobat kat. F2B 

AMK Svitavy: Přebor ČR - I. liga družstev 

(16:00 - plochá dráha Cihelna)

2. / Ne / 10:00 / Svitavský stadion

TJ Sy - Hradec Králové (U17 a 12:00 U16, ČLD)

Kopaná
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Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i současnosti es-

peranta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna 

Českého esperantského svazu. Kromě vystave-

ných 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; První neděli v měsíci je pro oby-
vatele Svitav vstup volný

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

www.muzeum.svitavy.cz

FabrIka
Foyer

Ing. Jan Šroubek: Všude žijí lidé

Lidské příběhy ve fotografiích  z domova i ze 

světa. Autor zachycuje život obyčejných lidí při 

jejich každodenních starostech i radostech. 

od 19. 6.

Výtvarné práce žáků ZŠ Sokolovská v rámci 

školní akademie

3. podlaží
Lenka Klicperová a Jarmila Štuková: Afghá-
nistán očima dvou reportérek
Více než dvě desítky unikátních fotografií z 

jedné z nejnebezpečnějších zemí světa – Af-

ghánistánu. Během cest se autorky fotografií 

zaměřily především na dokumentaci života žen 

a dětí. Připravilo poličské občanské sdružení 

Pontopolis ve spolupráci s občanským sdru-

žením Femisphera za finanční podpory České 

rozvojové agentury. 

4. podlaží

AMFO 2012, Slovensko: Vítězná kolekce 

amatérských fotografií ze slovenské celostátní 

soutěže

DIvaDLO TrÁm
Barvy tónů, tóny barev
Díla mladých  autorů, která vznikla v rámci hu-

debně-výtvarného projektu Daniely Krčmářové.

Kino Vesmír

1. / So / 19:30 
Nazareth: 
Nekonečný rockový mejdan ČR 2013 

První dokument o legendární kapele, jejíž hity 

zná celý svět!!! Love Hurts, Dream On, Hair of 

the Dog… to jsou největší hity skotské rockové 

kapely Nazareth. Celý projekt inicioval Svitavák 

Jaroslav Večerníček Novák! Scénář a režie: Mi-

SPOrT



29. - 30. / Svitavský stadion, Vendolí

Jubilejní 15. ročník QantoCupu mezinárod-

ního turnaje v malé kopané. Letos se 15. ročník 

uskuteční na všech hracích plochách. V případě 

většího počtu zúčastněných týmů bude využito 

hřiště ve Vendolí. Pořadatel: Hřebečská akade-

mie o.s. Více informací na str. 18

LITOmyšL

13. – 30. 6. 
55. ročník Mezinárodního operního festi-
valu Smetanovu Litomyšl a 9. ročník Sme-
tanovy výtvarné Litomyšle

15. 6. – 1.9. / dům U Rytířů
Výstava: Max Švabinský (1873 – 1962)
Reprezentativní výstava ke 140. výročí  naroze-

ní M. Švabinského

18. / 19:00 / kavárna V Parku

Koncert: Petra Boštíková. Zpěvačka – klaví-

ristka - šansoniérka & blues woman

22. / So / Smetanovo náměstí
Starodávný jarmark. 
Řemeslné trhy a hudební doprovodný pro-

gram

POLIčka

13. / 19:00 / Tylův dům
Willy russel: Shirley Valentine
One woman show Simony Stašové

vySOkÉ mýTO

8. / 8:00 / náměstí Přemysla Otakara II.
VII. ročník festivalu Sodomkovo Vysoké 
Mýto. 
Setkání s historickými vozy s karosérií Sodom-

ka, sraz historických automobilů a motocyklů 

do r. výr. 1950, vyhlídkové jízdy po městě au-

tobusem RTO atd.

21. / náměstí Přemysla Otakara II.
Evropský svátek hudby
Maraton hudby (www.vysoke-myto.cz)

28. / 20:00 / Amfiteátr
Koncert: Traband
Česká skupina hrající wold music.

 � 17:00 / UMT Lány

TJ Sy B - Letohrad B (I.A tř. muži)

Kopaná

3. / Po / 18:00 / hřiště za Národním domem
2. městská volejbalová liga – 5. kolo
Volejbal

4. - 5. / Út - St / Svitavský stadion

Celostátní finále mezikrajské soutěže U14  

a U13. Kopaná 

5. / St / 18:00 / hřiště za Národním domem
1. městská volejbalová liga – 6. kolo
Volejbal

9. / Ne / 9:00 / prostor Svitavského stadionu
III. ročník svitavského kritéria
SPORTES Svitavy s.r.o.. Místní občanské sdru-

žení - Sdružení cyklistů Mirva Svitavy (SCS 

Mirva) uspořádá již třetí ročník Svitavského 

kritéria. Tento okruhový závod přilákal na start 

v roce 2012 více jak 100 účastníků a příznivců 

cyklistiky od dvouletých dětí až po nejstaršího 

účastníka ve věku 76 roků. Ředitelem závodu je 

předseda SCS Mirva Stanislav Dobeš.

 � 6:00 - 12:00 / plochodrážní stadion Cihelna
AMK Svitavy: 4. motoristická burza 

 � 10:00 / Svitavský stadion
TJ Sy - Viktoria Žižkov (U13 a 11:30 U12, 

ČLŽ). Kopaná

 � 17:00 / Svitavský stadion
TJ Sy A - Dvůr Králové n.L. 
Divize muži. Kopaná

10. / Po / 18:00 / hřiště za Národním domem

2. městská volejbalová liga – 6. kolo
Volejbal 

12. / St / 8:00 / Svitavský stadion 
Obvodní kolo v atletické všestrannosti 
2013 – žactvo 2. – 5. tříd, pořádá DDM 

 � 18:00 / hřiště za Národním domem
1. městská volejbalová liga – 7. kolo
Volejbal

15. / So / 9:00 / areál Cihelna

Modelklub: MČR RC auta Buggy 1:10 E 

 � 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy „B“ – VK Vysoké Mýto
Volejbal: KP II. tř. – ženy

 � 11:00 / pivovárek Na Kopečku
Kopečkovské drncání (maraton horských 

kol). Trasa 60 km pro zkušené bikery a 28 km 

pro všechny ostatní. Podrobnosti: www.kopec-

kovskedrncani.cz

16. / Ne / 9:00 / areál Cihelna

Modelklub: Přebor Pardubického kraje kat. 

UŠ, UR20 a UR25

 
 � 17:00 / UMT Lány

TJ Sy B - Heřmanův Městec (I.A tř. muži)

Kopaná

17. / Po / 18:00 / hřiště za Národním domem
2. městská volejbalová liga – 7. kolo
Volejbal

18. / Út / 8:00  / Svitavský stadion
Hokejbalový turnaj dětí MŠ
Pořádá DDM Svitavy

21. / Pá / 17:00 / hřiště za Národním domem
1. a 2. městská volejbalová liga – finálový 
turnaj
Volejbal

 � Svitavský stadion
Krajské kolo družstev mužů HZS Pardubic-

kého a HZS Královéhradeckého kraje

Hasiči

22. / So / 9:00 / hřiště za Národním domem
1. a 2. městská volejbalová liga – finálový 
turnaj
Volejbal

 � 9:00 / areál Cihelna
Modelklub: Mistrovství ČR mládeže kat. UŠ, 

UR20 a UR25 

 � Svitavský stadion
Krajské kolo družstev mužů a žen KSH Pardu-

bického a KSH Královéhradeckého kraje 

Hasiči

23. / Ne / Svitavský stadion

Krajské kolo dorostu KSH Pardubického kraje 

Hasiči

24. / Po / 18:00 / Svitavský stadion
FC Hradec Králové - AS Trenčín
Kopaná

26. / St / 18:00 / Svitavský stadion
FC Vysočina Jihlava - AS Trenčín
Kopaná
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Sobota 8. 6. / 14:00 – 23:00  hod.   
Městské muzeum a galerie, Muzeum espe-
ranta, Ottendorferova knihovna

Fenomén muzejních nocí již řadu let pat-
ří ve velkých evropských metropolích ke stá-
lým atraktivním prezentacím kulturního dědic-
tví. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěv-
níkům, kromě prohlídek svých stálých expozic 
a výstav, také řadu doprovodných i kulturních 
programů a stávají se místy mimořádných  
a nečekaných zážitků a setkávání.  

Ve Svitavách jsme tuto tradici zavedli 
od roku 2008. A tak se v našem městě letos 
již po šesté otevřou  pomyslné brány muzea  
a Ottendorferova domu do pozdních nočních 
hodin. Čeká vás nejen večerní prohlídka ex-
pozic a výstav zdarma, ale také zajímavý do-
provodný program. Každý rok má své téma 
– připomeňme si je: rok 2008 - Non-stop čte-
ní v muzeu, rok 2009 – Babiččino velké prá-
dlo, 2010 - Muzeum dětem, děti muzeu, 2011  
– A přece se točí, 2012 – Muzeum na cestách. 
Letošní muzejní noc je krom jiného inspirová-
na historií a současností všeho, co se točí ko-
lem včel.

V muzeu začíná program netradičně již 
ve 14 hodin na muzejní zahradě. Pozorova-
cí úl, jarmark včelařských produktů a nářadí. 

Ale můžete jen tak přijít posedět v příjemném 
prostředí pod červeným bukem, dát si medovi-
nu či kafe, samozřejmě s medem, medové pe-
čivo a zaposlouchat se do pohodové hudby.  
V 18 hodin slavnostně přestřihneme pásku 
velké prázdninové výstavy Včela – základ živo-
ta. Historické i současné včelařské nářadí, úly, 

Toho 29. května 1901 vyšel průvod smu-
tečních hostí z Langrovy vily a pokračoval  
s rakví zesnulého Julia Langera přes náměstí  
k novému hrobu. Pohřeb se stal významnou 
společenskou událostí, v čele průvodu kráčel 
místostarosta Ferdinand Sigmund, poslanec 
Hugo Albrecht, okresní hejtman Peer, okres-
ní soudní rada Kleiner, členové rady a zastu-
pitelstva, představitelé hasičů střeleckého, tur-
nérského, okrašlovacího a veteránského spol-
ku. (Na spolky a sirotčinec pamatoval zesnulý  
i v závěti a odkázal jim poměrně vysoké finanční 
částky a připojil i dar k výstavbě nové tělocvičny 
Jahnturnhalle). Nekonečný průvod byl umoc-
něn mnohými zaměstnanci Langerovy pily. 

Julius Langer (*10. dubna 1857) podle-
hl pooperačním komplikacím ve Vídeňské ne-
mocnici dne  22. května 1901 ve věku 54 let. 
Ale i další velmi smutná událost postihla Lan-
gerovu rodinu, a to úmrtí rodinné vychova-
telky Antonie Bauerové, jež se po tři genera-
ce starala o děti Langerů. Dvě rychlá úmrtí  
v těsném časovém sledu dala základ pro lido-
vou pověst, která se k hrobu č. 1695–98 váže. 
Možná jste ji slyšeli: jak těsně před svatbou 
zemřela Langerova dcera (dokladem úmrtí 
je socha sedící dívky z carrarského mramoru 
ve splývavých jakoby svatebních šatech), jak 
ji hrobníci ledabyle pohřbili, jak ji v noci při-
šli okrást o šperky, co se stalo, když se dívka  
v rakvi probudila... no, prostě nic zajímavého, 
patří to spíše do oblasti dívčího čtení.

Pro nás je podstatná signatura na lemu 
spodničky sochy, která připisuje dílo socha-
ři Urbanovi, o jehož bližší totožnosti není nic 
známo. Koho však dokážeme určit zcela přes-
ně, je výrobce žulové architektury hrobky. 
Černá a růžová leštěná žula byla zhotovena  
v továrně na zpracování kamene Jana Cingroše  
v Plzni, v té době jednoho z nejvýznamnějších 
podniků svého druhu v monarchii. O chybějí-
cích skleněných svícnech jsem již kdysi psal, ale 
nedochoval se ani ozdobný řetěz, který na pěti 
pilířích opásal obrubu hrobky. Pilíře zbyly a če-
kají na restaurování.                  Radoslav Fikejz 

rostliny, fotografie, informace a také množství 
různých her a kvízů pro malé i velké návštěv-
níky. Můžete být svědky i stáčení medu a jeho 
ochutnávky. Také Muzeum esperanta zahajuje 
kulturním a vzdělávacím programem pro espe-
rantisty již od 14 hodin. Pak program pokraču-
je vernisáží  mezinárodní výstavy uměleckých 
děl esperantistů a jejich příznivců Esperanto  
a múzy a večer  setkáním s duchem iniciátora 
esperanta dr. Zamenhofem a promítáním fil-
mu Esperanto je víc než jen jazyk. 

V Ottendorferově domě připravilo pro ve-
řejnost tajuplný program DOcela MAlé diva-
dlo. Ale dejme slovo vedoucí a režisérce sou-
boru Radomile Obloukové: „Při noční prohlíd-
ce Ottendorferovy knihovny se vrátíte v čase, 
a to do roku 1911. Do provozu bude zno-
vu uveden originální Edisonův kinematograf  
a díky divadelní společnosti Ganz kleines The-
atre a spolkům svitavským uvidíte vzácné fil-
mové dokumenty i pohádkové příběhy. Se sta-
rostou Carlem Schusterem, předsedkyní Spol-
ku pro ženské zájmy M. E. Tschaunerovou či 
poslancem rakousko-uherského parlamen-
tu Franzem Jesserem si budete moci vypít šá-
lek čaje v místní čajovně. Slavnosti se zúčastní  
i děti – především sirotci a nalezenci místní-
ho sirotčince.

A ve věži svitavské knihovny se opět budou 
dít věci – máme informaci, že  strašidýlko Kuli se 
na tuto jedinou noc vrátí!“         Blanka Čuhelová

Informace z kultury Seriál: městský 
památkový okruh (23)

Muzejní noc – historie nejen včelařství

Městské muzeum a galerie
14:00 - 21:00 jarmark včelařských produktů
18:00 vernisáž výstavy „Včela – základ života“
19:00 a 21:00 ukázky stáčení medu, ochut-
návka medu a medoviny
18:00 - 23:00 zdarma zpřístupněné všech-
ny výstavy v muzeu

Muzeum  esperanta
14:00 - 15:45 kulturní a vzdělávací program 
pro esperantisty
16:00 vernisáž mezinárodní výstavy umělec-
kých děl esperantistů Esperanto a múzy 
21:00 setkání s duchem iniciátora esperan-
ta dr. Zamenhofem a promítání Esperanto 
je víc než jen jazyk 

Ottendorferův dům
20:00 a 22:00 noční prohlídka Ottendorfe-
rovy knihovny v roce  1911
20:00 - 23:00 šálek čaje s historickými 
osobnostmi Svitav

Café Rozcestí
18:00 - 22:00 posezení v kavárně, obsluho-
vat budou klienti Domova na rozcestí.

Pořádají: Městské muzeum a galerie ve Svi-
tavách, Český esperantský svaz, DOcela 
MAlé divadlo Radomily Obloukové, Čajov-
na Namasté a Domov na rozcestí Svitavy. 

Program muzejní noci



Výstava o včelím světě. Včela – základ života

Pořadatelé Českého videosalonu

Výstava bude zahájena v rámci Festivalu 
muzejních nocí v sobotu 8. června v 18 hodin  
v Městském muzeu a galerii ve Svitavách. Sou-
částí zahájení bude od 14 hodin odpoledne 
včelařský jarmark na muzejní zahradě, kde si 
budete moci zakoupit nejen různé včelařské 
výrobky a produkty, ale také včelařské nářadí. 
Od 19 hodin vás čekají ukázky stáčení medu  
a ochutnávky medových výrobků. 

Městské muzeum a galerie ve Svitavách 
ožije v turistické sezoně velkou výstavou  
o včelím světě VČELA – ZÁKLAD ŽIVOTA, 
která bude instalována v sedmi výstavních 
prostorách muzea. Nebudou chybět odbor-
né texty, fotografie, obrazový materiál, včelař-
ské nářadí, různé typy úlů, interaktivní část vě-
novaná školním výpravám a rodinám s dětmi.  
V jednotlivých místnostech v přízemí bude po-
psána historie včelařství a včelařských spolků, 
vývoj včelích úlů – od historických po součas-
né, i aktivity včel a včelařů po celý včelařský 
rok. V prvním poschodí budovy se budou moci 
návštěvníci seznámit s popisem života a jed-
notlivými funkcemi včelstev, vzájemným půso-
bením včel a rostlin (ke zhlédnutí bude rozma-
nité spektrum různých  druhů rostlin), včelími 
produkty a jejich funkcemi a také s výukou vče-
lařství (školní kvízy, hry pro děti a vědomost-

Letos už šedesátý ročník Českého videosa-
lonu! Pamatuji si, když se slavila padesátka ce-
lostátní soutěže neprofesionálního filmu.

Jednou ze stěžejních pořadatelek byla má 
zkušená kolegyně Alena Mauerová, a to pořa-
datelkou skvělou! 

Po sedmileté pauze se soutěž v krajské po-
době vrátila přes Pardubice zase k nám. Stře-
disko kulturních služeb zajišťuje akci letos už 
počtvrté. Dvakrát se promítalo v kulturním 
centru Fabrika a letos podruhé ve zmoderni-
zovaném kině Vesmír. 

Pořadatel má na starosti dodržování pro-
pozic soutěže, aby autoři měli na startu stej-
né podmínky. Další povinností je zajistit sou-
těž ekonomicky, organizačně a hlavně technic-
ky. Musí zkontrolovat správné označení sním-
ků autorů, jejich zákonný obsah, doporučenou 
délku a samozřejmě dobře napsané průvodní 
listy, aby vše fungovalo i v kole národním v Ústí 
nad Orlicí. Také musí jmenovat členy odbor-
né poroty. To jsou organizátorské povinnosti, 
ale pořadatel má v propozicích i několik práv 
– právo snímek nepřijmout, pokud nesplňu-
je určité požadavky, nebo omezit jejich počet.

My rozhodně zatím omezovat počet sním-
ků nemusíme! Letos k nám byli autoři štědří 
a poslali celkem patnáct snímků. Mohli jsme 
strávit příjemné odpoledne a ještě poslat do 
národního kola deset postupujících filmečků.

Při samotné soutěži má pořadatel starost, 
aby se autoři i porota cítili dobře, byli v poho-
dě a měli pocit, že právě jejich práce zaslou-

ží zvláštní pozornost. Hladký průběh soutě-
že je ctí každého pořadatele. Svitavy pořádají  
v tomto období kromě jednodenních kultur-
ních akcí takové krajské a oblastní soutěže 
hned čtyři: divadelní, hudební, filmové (Svi-
tavský Fanda, Svitavský dýchánek, Krajský vi-
deosalon a Svitavskou Portu), dále dvě národ-
ní (Národní soutěž a výstava amatérské foto-
grafie, Dětská scéna) a všechny jsou pro po-
řadatele stejně důležité – chce, aby se účast-
níci cítili dobře a měli pocit, že jejich amatér-
ská/neprofesionální práce je v dobrých rukou  
a bude správně oceněna. 

Přeji Českému videosalonu do další de-
sítky jen to dobré, hodně aktivních autorů  
a spoustu skvělých námětů. A také, ať žije PO-
ŘADATEL/KA!           

Dagmar Schulzová

ní soutěže). Zřejmě největší atrakcí na výsta-
vě bude prosklený pozorovací úl přímo ve vý-
stavních síních. 

Pro školní skupiny je opět připraven pro-
gram, v němž se žákům bude věnovat lektor-
ka, která je seznámí s celou výstavou. Děti bu-
dou samozřejmě podle jejich věku zapojeny do 
programu aktivně. Budou moci pozorovat živé 
včely při práci v úlu, na několika zajímavých 
předmětech budou hádat, zda rozpoznají po-
můcky včelaře. Na vyzkoušení čekají včelařské 
kukly, budou luštit včelí hádanky, určovat dru-
hy rostlin a stromů, nahlédnou do úlu cvičné-

ho s foto-plásty i  toho, kde to bzučí, ale tam 
jen přes sklo... Řada her  je připravena i pro ná-
vštěvy rodin s dětmi.

Na výstavě se podílí základní organizace 
Českého svazu včelařů o.s. Svitavy, Střední od-
borné učiliště včelařské – včelařské vzdělávací 
centrum Nasavrky a Záchranná stanice volně 
žijících zvířat Zelené Vendolí. Velké množství 
exponátů na výstavu zapůjčili členové základ-
ních organizací Českého svazu včelařů z regio-
nu, včelařské učiliště v Nasavrkách a Národní 
zemědělské muzeum v Kačině. 

Srdečně vás zvou pořadatelé. Více na www.
muzeum.svitavy.cz

Blanka Čuhelová

Den dětí s esperantem 
ve Svitavách

 Klub přátel esperanta ve Svitavách vás 
zve na dětský den s esperantem. Sraz v sobotu  
15. června v 10 hod. na vlakovém nádraží. 

Program bude probíhat na Základní škole 
Svitavy, Riegrova 4. Součástí programu bude 
prohlídka školy včetně dílen a kuchyňky, turnaj 
ve florbalu pro začátečníky, ukázka zbraní stře-
leckého klubu Vendolí, střelba laserovou puš-
kou na terč a soutěž ve znalostech esperanta. 

Libuše Dvořáková

Porota krajské soutěže zleva: Marián Polák, 
Linda Vorlíčková, Petr Horák. 

Autor Adolf Macek
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Vaše pleť se Vám odmění vitálním  
a zdravým vzhledem

Další služby: 
• permanentní prodlužování řas
• líčení: večerní, svatební, fotomakeup
• barvení řas, obočí 
• manuální lifting obličeje

Biostimulační kosmetický laser ORIONIS
Galvanická žehlička

Více na www.kosmetikasvitavy.webnode.cz      

Nabídka služeb: 
• Laserové ošetření pleti – omlazení,  

energie, léčba akne, jizev
• Galvanická žehlička – omlazení pleti,  

vitalita, zjemnění vrásek po aplikaci...



Dětská scéna Svitavy 2013 

Sedmidenní program celostátní Dětské scény

Srdíčko v Praze
42. celostátní přehlídka dětského divadla  

a 42. celostátní přehlídka a dílna dětských re-
citátorů proběhne  ve dnech  7. - 13. června 
již potřetí ve Svitavách. 

7. - 9. června bude přednášet 84 nejlep-
ších recitátorů v kině Vesmír. Dílny pro recitá-
tory a diskuzní kluby pro doprovod recitátorů 
proběhnou na zdravotnické škole; v městském 
muzeu bude besedovat lektorský sbor s recitá-
tory a jejich doprovodem.

9. - 13. června ve Fabrice a v Divadle Trám 
bude hrát sedmnáct nejlepších dětských diva-
delních souborů z celé republiky. Dramatická 
školička bude reprezentovat naše město hned 
dvakrát: soubor Málo zahraje pohádku Haló, 
Jácíčku! a divadelní soubor Bubliny příběh  
s názvem … A žeru rybí tuk. To je skvělý úspěch!

Na Dětskou scénu do našeho města při-
jede celkem 250 dětí ve věku do patnácti let  
a s nimi 36 obětavých učitelů a vedoucích sou-
borů. Divadla se budou hrát vždy dopoledne  
a odpoledne. Děti z hrajících souborů se zú-
častní dílen v muzeu, Ottendorferově domě, 
farní stodole, Fabrice a po celém městě.

110 seminaristů – studentů škol, zabývají-
cích se dramatickou výchovou a dětským diva-
dlem - se bude vzdělávat po celou dobu pře-
hlídky v pěti seminářích ve všech koutech Fab-
riky, Divadla Trám a v klubu Tyjátr.

Přehlídka má svůj doprovodný program:  
8. června zahraje ve Fabrice hradecký Drak hru 
Jak si hrají tatínkové, 9. června večer na náměs-
tí u fontány kapela Koblížc!, 10. června Diva-
dlo Vydýcháno ze ZUŠ Liberec Něco z Adriana  
a 11. června ve farní stodole Pepa Brůček – le-
gendární loutkář z Bechyně - zahraje čtyřicet 
let staré a stále živé loutkářské kusy: Kašpár-
kova poslední šance a Příběh. 

Tak taková bude Dětská scéna 2013  
v našem městě. Tato celostátní divadelní  
a recitační přehlídka je již třetím rokem jednou  
z nejvýznamnějších kulturních a společenských 
událostí v našem městě a v celém Pardubickém 
kraji!                                                         Petr Mohr

Svitavský Country klub Srdíčko svým vy-
stoupením podpořil Večer dobrých zpráv, be-
nefiční koncert, jehož výtěžek šel na podporu 
projektů Svazu postižených civilizačními cho-
robami. Záštitu nad tímto večerem převzal mi-
nistr zdravotnictví Leoš Heger. Celým veče-
rem provázel moderátor Slávek Boura a v jeho 
průběhu vystoupil Jan Kříž, držitel Ceny Thá-
lie 2012, Klára Kolomazníková, Petr Dvořák  
s Helenou Hamplovou, sopranistka Dita Rozum-
ková, světoznámá harfenistka Zbyňka Šolcová  
a šansoniér Igor Šebo. Koncert pořádala agen-
tura RePa Company a konal  se ve středu 15. 
května v klubu Lávka v Praze. Podle odezvy di-
váků, ale i všech účinkujících bylo vystoupe-
ní tanečnic hodnoceno velmi pozitivně. Všich-
ni bouřlivým potleskem ocenili,  jak se dokážou 
vyrovnat se svým zdravotním postižením a ještě 
přispět k příjemné atmosféře večera.

Ladislava Morkesová

PÁTEK 7. června
• 13:00 - zahájení recitační části  

(kino Vesmír) 
• 15:00 - vystoupení recitátorů 3. kategorie 

(kino Vesmír)

SOBOTA  8. června 
• 9:00 - vystoupení recitátorů 4. kategorie 

(kino Vesmír) 
• 10:00 - 1. blok přehlídky – vystoupení  

pro veřejnost
• 13:50 - 1. blok přehlídky – vystoupení  

pro účastníky Dětské scény 
• Moje teta Morsie, DIPAČÁPI,  

Praha 5 – Zličín (Fabrika) 
• Nerudárium, ZŠ Školní, Bechyně  

(Fabrika)
• Tátové a mámy musí tu být s námi, Taneč-

ní studio Light, ZUŠ Na Popelce, Praha 5 
(Fabrika) 

• 20:00  - Jak si hrají tatínkové, Divadlo 
DRAK Hradec Králové (Fabrika) 

NEDĚLE 9. června
• 9:00 - vystoupení recitátorů 2. kategorie 

(kino Vesmír) 
• 10:00 - 1. blok přehlídky – vystoupení  

pro veřejnost (Fabrika, Divadlo Trám)
• 15:00 - 2. blok přehlídky – vystoupení  

pro účastníky Dětské scény (Fabrika, Diva-
dlo Trám)  

• Líza, Bezefšeho, ZUŠ Turnov (Fabrika)

• Ze Zlatého kolovratu, Dramoši, ZUŠ Uher-
ské Hradiště, pob. Kunovice (Fabrika)

• ...A žeru rybí tuk (aneb balada o Bobíkovi), 
Bubliny, Dramatická školička Svitavy (Diva-
dlo Trám) 

• 20:00 – koncert Koblížc! (náměstí Míru)

PONDĚLÍ 10. června 
• 9:00 - 3. blok přehlídky – vystoupení  

pro veřejnost (Fabrika, Divadlo Trám)
• 14:00 - 3. blok přehlídky – vystoupení  

pro účastníky Dětské scény  
(Fabrika, Divadlo Trám)  

• Lakomá Barka, Malé dvě, ZUŠ F. A. Špor-
ka, Jaroměř (Divadlo Trám) 

• Až opadá listí z dubu, Středník,  
ZUŠ Rokycany (Fabrika) 

• Jak se stalo, že vrána je černá, Benešáčci, ZŠ 
Pardubice, Benešovo náměstí (Fabrika) 

• Balón aneb létat je snadné, KUK  
+ Zpátečníci, ZUŠ Štítného, Praha 3  
(Fabrika) 

• 20:00 - Něco z Adriana, Divadlo Vydýchá-
no, ZUŠ Liberec (Fabrika) 

ÚTERÝ 11. června 
• 9:00 - 4. blok přehlídky – vystoupení  

pro veřejnost 
• 14:00 - 4. blok přehlídky – vystoupení pro 

účastníky Dětské scény   
• Muzikantské pohádky, Zmrzlí vrabci, ZUŠ 

Střezina Hradec Králové (Fabrika) 

• Nu, vot! Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov (Fabrika)
• Haló, Jácíčku! Málo, Dramatická školička 

Svitavy (Divadlo Trám) 
• Mně se vždycky musí něco stát, Bubu Vse-

tín (Divadlo Trám) 
• 20:30 - Kašpárkova poslední šance, Pří-

běh, Tatrmani, Sudoměřice u Bechyně (far-
ní stodola)

STŘEDA 12. června 
• 9:00 - 5. blok přehlídky – vystoupení  

pro veřejnost (Fabrika)
• 5. blok přehlídky – vystoupení  

pro účastníky Dětské scény (Fabrika)
• Moc pěkný, veselý a poučný příběh, LDO 

ZUŠ Harmonie, Praha 6 (Fabrika) 
• Čarodějův učeň, Mrož v krabici, SZUŠ Trn-

ka, Plzeň (Fabrika) 
• Zimní řez, ZUŠ Žerotín Olomouc (Fabrika)
• 20:00 - ukázky z práce seminářů (Fabrika, 

Divadlo Trám) 

ČTVRTEK 13. června 
• 8:30 - semináře (Fabrika, Divadlo Trám)
V průběhu každého dne se pro účastníky  
Dětské scény konají  dílny,  semináře,  bese-
dy, diskuzní kluby… 

(Fabrika Svitavy,  Divadlo Trám, SZŠ Svitavy, 
MMG Svitavy, Ottendorferův dům, Městská 
knihovna Svitavy, klub Tyjátr)

Petr Mohr
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Divadlo Sklep – Mlýny Koblížc!

Hommage á Čajkovskij

Svitavy v květnu - město fotografie

2. / Ne / 19:00 / Fabrika
 (Divadelní abonentní cyklus Jaro – léto 2013)

Hra souboru, který je zakládajícím členem 
Pražské 5, vznikla na motivy „raného opusu“ 
Václava Havla a Karla Bryndy Život před se-
bou. 

Děj se odehrává za socialismu kdesi ve vo-
jenském útvaru. Jednoduchá zápletka, točí-
cí se okolo zastřelení civilisty při strážní služ-
bě, poskytla východisko pro jedovatou satiric-
kou komedii, věrně zachycující podobu lido-
vé armády jako zcela absurdního stroje na ni-
čení lidských charakterů. Přesně odpozorova-
né situace, jalové dialogy a odpovídající jedná-
ní všech postav dokáže patrně ocenit přede-
vším ten, kdo tehdejší vojenskou službu zažil 
na vlastní kůži. 

Ve spoustě komických okamžiků, vypoin-
tovaných gagů a v neustálé kaskádě hereckých 
kousků se poněkud ztrácí hlubší smysl vypoví-
dající o tom, že každý musí sám za sebe neu-
stále rozhodovat, zda zvolí pravdu, či lež. Skle-
pácká inscenace Mlýnů je postavena zejména 
na situační komice a na svérázném hereckém 
projevu. 

Mlýny jsou jediným celistvým dramatickým 
celkem a současně nejdéle uváděným předsta-
vením na repertoáru.

Úprava: Jiří Fero Burda, Jan Slovák a David 
Vávra, režie: Jiří Fero Burda, hudba: Martin Ku-
čaj, účinkují: Jiří Fero Burda, Jan Slovák, David 
Vávra/Robert Nebřenský, Tomáš Hanák, Ond-
řej Trojan, František Váša/Jiří Macháček, Milan 
Šteindler, Zdeněk Marek, Petr Koutecký, Mo-
nika Načeva/Hana Pafková. Vstupné: 250 Kč.

9. / Ne / ve 20:00 / náměstí Míru (u fontány)
Zlatí slavíci z loňského roku poprvé ve Svitavách!

Skupinu Koblížc! už od jejich počátků 
předchází pověst energické až šílené kapely, 
která ze sebe neváhá na koncertech vydat vše 
až do poslední kapičky, aby následně načerpa-
la sílu z řad svých fanoušků a, v lepším přípa-
dě, po pár hodinách spánku odrazila na dal-
ší koncert. Josie, Robert, Wilip a Tom to tak-
to dělají již 4 roky a po více než dvou stovkách 
odehraných koncertech to zatím vypadá, jako 
by pro tohle byli stvořeni. Počátky kapely pat-
ří k podzimu roku 2007, kdy nebe bylo temné  
a Koblížc! byli ještě malá piva. Tehdy, bylo to 
září, začali Josie (14) a Tom (15) chodit na ho-
diny kytary ke stejnému učiteli. Učil je hrát na 
flácích od AC/DC a dalších rockových klasi-
ků. Je ale tenkrát samozřejmě bavila úplně jiná 
hudba, bližší jejich generaci, pop-punk. Netr-
valo dlouho a kluci se při cestách od učitele 
kytary rozhodli společně dobývat dívčí srdce 
a stadiony. A také se odehrála první zkouška. 
Předtím se kluci znali už z první třídy, ale na 

Stejně jako v minulých letech i letos byly 
vyhlášeny výsledky již 33. ročníku Národ-
ní soutěže amatérské fotografie 11. května  
v Ottendorferově domě. V městském muzeu  
a galerii byla zahájena výstava oceněných foto-
grafií. To je současnost.

Ve skutečnosti však uplynulo již 43 let od 
konání první soutěže. Ta se uskutečnila v roce 
1970 v Brně, a co je záslužné, od roku 1996 
bez přerušení probíhá ve Svitavách. 

Dá se říci, že soutěž byla a je odrazem vývo-
je v amatérském hnutí. Zejména od roku 1956 
zaznamenáváme zvýšený zájem o fotografické 
dění a v šedesátých letech pak můžeme hovo-
řit o jedné z nejlepších etap rozvoje amatérské 
fotografie. Stoupající zájem fotografů, vytvo-
řené podmínky a určité uvolnění politické situ-
ace, to vše bylo příčinou, že se česká fotogra-
fie během šedesátých let stala opět pojmem  
i v mezinárodním měřítku.

Zvyšující se počty fotografů i zvyšující se 
kvalita fotografií vyvolaly potřebu častějšího 
setkávání, poměřování a výměny zkušeností.

A jaké bylo letošní setkání?  Můžeme říci 
že úspěšné. Vždyť soutěže se zúčastnilo 175 

to přišli až o trochu později. Dalším krokem 
byl název kapely. A byl to trochu oříšek. Tom 
chtěl název anglický, protože byl pro to, aby  
i všechny texty byly v angličtině. Josie si zase 
stál za názorem, že česká kapela má zpívat čes-
ky, pokud jí mají lidé rozumět. „Anglickej ná-
zev vypadá dobře, vymyslí ho každej, ale nic 

neřekne. Zato vtipnej českej název, to je kum-
št!“ Výsledek byl kompromisem – Tomův ná-
vrh Donuts (anglicky koblihy) Josie prostě pře-
ložil. Vstup volný.

autorů a 9 kolektivů a ti všichni zaslali 1 144 
fotografií. Na setkání fotoklubů v předvečer 
vyhlášení výsledků se o své zkušenosti podě-
lilo více než 40 fotografů, úspěšně proběhl  
v pátek 10. května Den Zoneru. V sobotu 11. 
května se za účasti více než dvou stovek foto-
grafů a představitelů veřejného života uskuteč-
nilo vyhlášení výsledků a v městském muzeu  
a galerii se otevřela velmi pěkná výstava, kte-
rá potrvá do 3. června. Stejnou dobu je možné  
v kulturním centru Fabrika zhlédnout i výstavu 
slovenských amatérů, nebo výstavu Všude žijí 
lidé Jana Šroubka.

Nezbývá tedy než poděkovat všem, kteří 
se na přípravě této významné soutěže podíle-
li, připomenout, že příští rok v březnu bude 
uzávěrka přihlášek do dalšího ročníku soutěže,  
a těšit se, že začátkem května 2014 se opět ve 
Svitavách sejdou všichni, kdo mají rádi dobrou 
fotografii.                                      Milan Sedláček

Více najdete na: www.nipos-mk.cz, www.
scf.cz, www.kultura-svitavy.cz 

26. / St / 19:30 / Fabrika
Externí koncert festivalu Smetanova Litomyšl
Petr Iljič Čajkovskij: 
• Suita č. 4 G dur, op. 61, „Mozartiana“
• Variace na rokokové téma pro violoncello  

a orchestr, op. 33 
• Andante cantabile pro smyčce, op. 11, č. 1
• Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35
Edwin E. S. Kim - housle
Jiří Bárta - violoncello
Komorní filharmonie Pardubice
Dirigent: Leoš Svárovský
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Číst můžete i ušima 

Kotlíkový guláš

Vždy jste rádi četli a teď již nemůžete? Sláb-
ne vám, vašim rodičům či prarodičům zrak? 
Máme pro vás řešení – čtěte ušima. Městská 
knihovna má ve svém fondu  namluvené knihy  
z produkce Knihovny a tiskárny K.E. Macana. 
Nahrávky jsou na CD, ve formátu mp3 nebo 
na kazetách a jsou určeny nevidomým a zra-
kově postiženým. Pokud byste vy nebo někdo  
z vašich blízkých chtěl služeb zvukové knihov-
ny využívat, stačí přinést potvrzení od lékaře, 
nebo se prokázat průkazem ZTP/P. 

Můžete číst klasické knihy, a přesto byste 
občas dali přednost poslechu před četbou? 
Máme nabídku i pro vás. Městská knihovna 
průběžně nakupuje audioknihy z vydavatel-
ství Tympanum, Radioservis aj. Jde o zkráce-
né nebo nezkrácené nahrávky, či o dramatiza-
ce knih. Audioknihy šetří náš čas, naše oči, mů-
žeme je poslouchat všude… Pokud se o jejich 
výhodách chcete sami přesvědčit, přijďte si ně-
kterou půjčit.                              Marta Bauerová

Pivní slavnosti se uskuteční v sobotu  
13. července. V letošním roce bude rozšířena 
nabídka soutěží o kvalifikaci na mistrovství ČR 
ve vaření kotlíkových gulášů a soutěž v pojídání 
knedlíků. Oblastní kolo IX. ročníku mistrovství 
ČR ve vaření kotlíkových gulášů kvalifikuje vítě-
ze do celostátního kola. Do soutěže se mohou 
přihlásit profesionální i amatérské týmy, které 
uvaří guláš v kotlíku vytápěným ohněm. Hod-
notí se nejen kvalita hotového pokrmu, ale také 
kultura a profesionalita přípravy, čistota na pra-
covišti, nazdobení stánku a celková prezentace 
týmu, případně doplňkový program. Pokud se 
chcete zúčastnit soutěže, přihlášku zašlete na 
e-mail: alice.strajtova@svitavy.cz nejpozději do  
20. června. Startovné na jeden tým je 200 Kč.

Vox Angelorum na cestách
V nenápadné obci Vlčkov u Litomyšle 

se v sobotu 1. června o půl třetí odpoledne  
rozezní Litomyšlský symfonický orchestr pod 
taktovkou Davida Lukáše, aby v lůně příro-
dy doprovodil slavnou kantátu Otvírání stu-
dánek Bohuslava Martinů, plnou jemné lyriky  
i bouřlivé radosti a oslavy jara a přírody. 
Dále přednese Suitu pro smyčce od Leo-
še Janáčka a konečně také dílo, které zazně-
lo i při slavnostních bohoslužbách při pří-
ležitosti oslav 750 let od založení města Svi-
tav - skladbu současného autora, Missu Bre-
vis, od Jiřího Pavlici. V této skladbě bude měs-
to Svitavy reprezentováno smíšeným pě-
veckým sborem VOX ANGELORUM, který 
se bude, vedle sborů Vlastimil, Paní a dívky  
a Mužského sboru, společně s výše jmenova-
ným orchestrem a sólisty podílet na realizaci 
této známé a velmi líbivé mše. 

Přijměte, milí Svitavané, pozvání do Vlč-
kova, vyslechněte si příjemnou hudbu plnou 
jásavé české melodiky a podmanivého rytmu  
a prožijte příjemné odpoledne, daleko od sho-
nu všedních dnů.                              Jakub Dobeš

Třetí týden čtení dětem

Městská knihovna ve Svitavách se připo-
juje k Týdnu čtení, který proběhne od 1. do  
7. června a je organizován celostátní kampaní 
Celé Česko čte dětem. Ta se zaměřuje na pod-
poru čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, 
ale také na budování pevných vazeb v rodině 
prostřednictvím společného čtení. V pondělí  
3. června budeme číst ze své oblíbené dětské 
knihy (od 13:15 s dětmi z čtenářského krouž-
ku, od 14:30 pak oblíbenou knihu svého dět-
ství představí knihovnice). 

Ve středu 5. června v 15:30 se můžete 
těšit na Pohádkovou dílnu pro malé čtenáře  
a výtvarníky s Alenou Vorlíčkovou, autorkou 
Pohádek pro společné čtení a sběratelkou slo-
vinských pohádek. Týden zakončíme v sobotu 
8. června na Dni dětí v parku Jana Palacha, kde 
se na vás budeme těšit na našem stanovišti. 

Marta Bauerová

Kurz mexické kuchyně

Poděkování

Drátování

Chcete vidět v „kulinářské“ akci kucha-
ře Václava Šmerdu? Chcete vyzkoušet, jak se 
pod jeho vedením dělají tortilly? Pokud vás 
láká mexická kuchyně, tak si ji nenechte ujít ve 
čtvrtek 27. června od 16:30 do 18:30 v jídel-
ně ZŠ T. G. Masaryka. Příspěvek na suroviny  
je 150 Kč. Součástí minikurzu je praktic-
ká přednáška, ukázka práce, vlastní výroba  
i konzumace. Zájemci nechť se hlásí na email: 
provoz.zs.svitavy@gthcatering.cz nebo na tel.: 
461 533 179.                                               Jiří Sehnal

Pracovníci Nízkoprahového klubu Díra 
(občanské sdružení Bonanza) chtějí poděko-
vat všem zúčastněným na benefiční akci na 
podporu Nízkoprahového klubu Díra, která se 
konala 26. dubna v Alternativním klubu Tyjá-
tr. Velké poděkování si zaslouží vystupující DJ 
Devyb, DJ Joker, DJ George, DJ Fact. Děkujeme 
také personálu klubu Tyjátr za poskytnutí pro-
stor a ochotu při spolupráci. Moc nás potěšila 
příjemná atmosféra, kterou vytvořili sami ná-
vštěvníci. Děkujeme za podporu. Výtěžek bude 
investován do akcí pro děti a vybavení klubu. 

Michaela Kopová

Na sobotu 15. června od 10 do 12 hodin 
zveme všechny, kteří rádi zaměstnávají své 
ruce do ZŠ Svitavy, Riegrova 4. Poplatek: 
50 Kč na materiál, kontakt Pražanová na 
e-mailu: prazanova@zsriegrova.svitavy.cz. 

Otevírací doba
knihovny

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

Hřebečský 
slunovrat 
Program

Kyvadlová doprava
Místa odjezdů ze Svitav směr Hřebeč
• Vlakové nádraží   
• Autobusové nádraží Astra  
• Parkoviště Penny Market

Časy odjezdů ze Svitav směr Hřebeč  
13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 / 
18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00 / 22:00

Časy odjezdů z Hřebče směr Svitavy  
13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 / 17:30 / 
18:30 / 19:30 / 20:30 / 21:30 / 
00:30 (2 autobusy) / 01:00 (2 autobusy)

Velká scéna:
14:55 Last Time
16:35 The Backwards – Beatles revival
18:30 The Fireballs
20:00 Last Time
21:00 Blue Effect
22:35 David Koller & Band
00:00 Diskotéka s laserovou show – DJ Maty

Malá scéna: 
14:00 Zahájení
14:05 Citizen37 
15:45 Kowalski
17:40 Kaderus Blues
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Slavnostní otevření Discgolf parku Svitavy
DiscGolf je nová sportovní a volnočasová 

disciplína. Město Svitavy touto novou sportov-
ní aktivitou chce oslovit každého, kdo má chuť 
zkusit něco nového – ideálně rodiny s dětmi.

Slavnostní otevření se bude konat v sobo-
tu 1. června od 9:00 hodin. Přijďte si zkusit de-
víti jamkové discgolfové hřiště, které vzniklo v 
prostoru poldru v Lačnově.  Je vhodné pro za-
čátečníky i pokročilé hráče. Pravidla jsou jed-
noduchá a hrát DiscGolf může doslova každý. 

Program: 

• 9:00 – 12:30 discgolfový trénink pro veřej-
nost –půjčování a prodej disků, instruktoři

• 11:00 – 12:30 registrace do turnaje pro ve-
řejnost 

• 13:00 – slavnostní první výhoz starostou 
města

• 13:15 – players meeting (setkání hráčů před 
turnajem)

• 13:30 –  zahájení tříkolového turnaje 

• 17:30 – finále na 6 jamek pro prvních 5 hrá-
čů z kategorie OPEN a první 3 hráče/hráčky 
z kategorie Women, Junior a Masters

• 18:30 – vyhlášení výsledků, losování výher-
ců disku ze všech zúčastněných (2 osoby)

• V případě příznivého počasí bude od 13:00 
hodin program doplňovat hudební kapela 
GENERACE II, k dispozici bude také stánek 
s občerstvením.

Discgolf můžete navštěvovat v kteroukoli 
denní hodinu.  Disky na půjčení budou k dis-
pozici v informačním centru nebo v městském 
muzeu v běžné otevírací době. Zde vám zapůj-
číme speciální sadu disků. Platí se vratná zá-
loha 500 Kč za sadu disků. Zapůjčení na den 
je 20 Kč. Pravidla discgolfu, výsledky turnajů, 
ostatní discgolfová hřiště a další informace  na-
jdete zde: www.discgolf.cz

Alice Štrajtová Štefková

ČESKO-SLOVENSKÝ FOTBALOVÝ TÝDEN 2013

PROGRAM QANTOCUPU

24.6. - pondělí
25.6. - úterý
26.6. - středa
27.6. - čtvrtek

Svitavy
Bystřice n. Per.
Svitavy
Litomyšl

18:00
18:00
17:00
18:00

FC Hradec Králové - AS Trenčín
FC Vysočina Jihlava - ŠK Slovan Bratislava
FC Vysočina Jihlava - AS Trenčín
FC Hradec Králové - ŠK Slovan Bratislava

29.června, Svitavský Stadion, stadion Svitavy Lány, Vendolí 9:00 - 18:00   
        - základní skupiny 15.ročníku Qantocupu
29.června, Svitavský Stadion 9:00 - 18:00 
        - 6. ročník Women‘s Cupu, 2. ročník Veteran‘s Cupu
30.června, Svitavský Stadion 8:00 - 18:00  
        - semifinálové skupiny, finálové boje

28. června - pátek Moravská Třebová18:00
SK Sigma Olomouc - ŠK Slovan Bratislava

Areál Cihelna Svitavy
Pátek 28.6. od 18:00
Koncerty kapel
Syfon, Do větru, 
Trio de Janeiro a další.
Laser show.

Sobota 29.6. od 18:00
Tomáš Löbl, Bořek Slezáček, 
Genny Ciatti, Petr Poláček 
„Nám to vyjde“ protagonisté 
muzikálu Děti Ráje, 
Megadiscoshow 
s rádiem Vysočina, Laser show, 
LED stěna 3x5m s projekcí.

KULTURNÍ PROGRAM

Informace ze sportu

Ve dnech 7. - 9. 6. se bude ve Svitavách 
konat Mistrovství České republiky na krát-
ké trati a Klasická trať v pásmu 144 MHz  
v radiovém orientačním běhu. V pátek 7. 6. 
bude zahájen závod na Svitavském stadio-
nu. Vyhlášení výsledků proběhne v sobotu 
v 17:00 hod a v neděli ve 13:30 hod. Akce 
se koná pod záštitou náměstkyně hejtmana 
Pk Jany Pernicové a starosty Davida Šimka. 

Máme mistry republiky

Mužstvo starších žáků 1.HBC Svitavy získalo 
zlaté medaile  na mistrovství ČR v hokejbale
Složení mužstva: Jílek Jiří, Holec Jaroslav, Karlík 
Vojtěch, Hnát Denis, Geba Karel, Švanda Ště-
pán, Krejčí Filip, Kolínková Lenka, Zezula Ra-
dek, Mikulčák Dominik, Kašpar Michal, Svobo-
da Pavel, Vodvárka Pavel, Luňáček Milan, Janků 
Drahoslav. Trenéři: Tomáš Sláma, Pavel Dvořák
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Na Svitavském stadionu se odehrálo v so-
botu 11. května mezinárodní utkání dorostu 
Olympic Hopes, kterého se vedle domácí vý-
pravy zúčastnily reprezentace Maďarska, Pol-
ska a Slovenska. Výkony, které reprezentanti 
předvedli, byly opravdu na světové úrovni. Ve 
Svitavách bylo splněno nebo potvrzeno šest 
limitů na mistrovství světa do 17 let. Nejkva-
litnější výkony byly vidět ve vrhačských sekto-
rech. V hodu kladivem Maďar Bence Halász 
hodil 74,10 m a polský reprezentant Konrad 
Bukowiecki jen těsně nepřekonal dvacetimet-
rovou hranici (19,94 m) v kouli. Příznivce čes-
ké atletiky potěšil čas 14:20 Annemarie Skálo-
vé na 100 m př., který však nemůže být pro 
nedovolenou podporu větru jako limit uznán. 
Mezinárodní konkurence pomohla k osobním 
rekordům i svitavským závodníkům. Iva Kra-

Tak trochu jiný tělocvik…
Nedostatečná pohybová aktivita začíná být 

palčivým problémem nejen nás dospělých, ale 
i dětí. Podle posledních výzkumů se za posled-
ních 10 let u dětí snížilo množství aktivního po-
hybu z 2-3 hodin na pouhých 20 minut den-
ně. Mezi zájmy dětí a dospívající mládeže čím 
dál častěji vítězí nad sportem počítač a televi-
ze. Navíc, méně pohybově nadané nebo obéz-
ní děti, se často stydí, bojí se posměšků spolu-
žáků a sportu se raději zcela vyhýbají. Správný 
příklad v rodině, který by děti ,,táhl“, bohužel 
mnohdy chybí. Proto se snažíme v rámci pro-
jektu Zdravého životního stylu ukázat i dětem, 
že existují pohybové aktivity vhodné skutečně 
pro každého, kde nezáleží na kondici, výkon-
nosti, vytrvalosti ani hmotnosti. Děti v ZŠ Rie-
grova měly možnost si v uplynulých měsících  
s Life Style koučem Ditou Urbánkovou popo-
vídat o zdravém životním stylu, výživě a hlav-

ně si vyzkoušet v hodinách tělesné výchovy i 
severskou chůzi s holemi neboli Nordic Wal-
king. Seznámily se s historií i současností to-
hoto sportu, jeho příznivými účinky pro or-

ganizmus, naučily se jeho správné technice,  
i tomu, jak hole vybírat  a správně nastavit. 

Podpořte i vy, dospělí, své děti na cestě za 
pohybem a za zdravím!

V červnu připravujeme následující akce:

• 14. - 16. 6. 2013 – Ve stopách Vincenze 
Priessnitze (Jeseníky: Jeseník – Čertovy Ka-
meny – Zlatý Chlum, Priessnitzovy léčeb-
né lázně) – poznejte účinky pohybu, vody  
a vzduchu na vlastní kůži. 

• Výukové a vycházkové lekce Nordic Walkin-
gu pro veřejnost: vždy v pátek od 17 hod - 
na pláži rybníku Rosnička (ostatní dny, časy  
a místa dle domluvy)

Bližší informace: www.poradnavyzivy.cz, 
mob.: 737 513 000, na e-mailu: urbankovadi-
ta@seznam.cz nebo osobně v Poradně výživy 
- Ing. Dita Urbánková, Ph.D. - nám. Míru 80, 
případně na vývěsce před Nadačním domem.

Dita Urbánková

mářová si v kouli vylepšila osobní maximum 
na 13,25 m a skončila druhá. Tento výkon je 
zároveň třetím nejdelším v průběžných tabul-
kách roku 2013 v ČR. Výškař Jan Štěpánek se 
ve své první závodní sezoně rychle zlepšuje, 
jeho nový osobní rekord 180 cm jej řadí na 13. 
místo letošních tabulek. Tento závod byl dal-
ším testem moderního areálu Svitavského sta-
dionu a schopností organizačního týmu. Svi-
tavy se díky kvalitnímu zázemí během posled-
ních tří let dostaly do celorepublikového pově-
domí. Kvalitní dráha a tribuna je obvyklou sou-
částí všech moderních stadionů, ovšem mož-
nost rozcvičení v kryté hale nebo v upravených 
prostorech okolních hřišť již tak obvyklý není. 
Nejen díky zázemí, ale i díky práci rozhodčích 
a organizačního výboru byl závod kladně oce-
něn i reprezentačními trenéry. Úctyhodné je, 

že během osmi dnů svitavský oddíl pořádal 
vedle Olympic Hopes další tři závody. 

Následující akcí na Svitavském stadio-
nu bude krajský přebor jednotlivců mladšího  
a staršího žactva 8. června. V tomto závodě 
očekáváme útoky na účastnické limity na Mis-
trovství ČR těchto kategorií.          Ondřej Klička

Atletický závod Olympic Hopes přinesl  
splněné limity na mistrovství světa

Zdravý životní styl – cesta ke zdraví
Kardio klub Svitavy pořádal jarní poznáva-

cí zájezd do krajinné oblasti  Pálavských  vrchů. 
V sobotu 18. května vyjelo 53 členů Kardio klu-
bu na jižní Moravu do vinařské obce Pavlov.  
Z Pavlova jsme se vydali pěším náročným stou-
páním na Dívčí hrad za nádhernou jarní květe-
nou. Po občerstvení v Mikulově byla na progra-
mu prohlídka zámeckého vinného sklepa, kde 
se nachází jeden z největších sudů v Evropě. 
Cestou domů nás čekala návštěva památníku 
Mohyly míru, který byl postaven k uctění  pa-
mátky padlých ve vítězné Napoleonově bitvě  
u Slavkova.                                          Jan Pokorný

Máj v Mikulově

Svaz postižených civilizačními chorobami, 
Kardio klub Svitavy a Polička, pořádá pro příz-
nivce kondičních vycházek v červnu tyto akce:

 8. června - Moravská Třebová - historic-
ká část - radnice, zámek, kalvárie, schody mrt-
vých a  Čertovo údolí. Délka středně náročné 
vycházky je 6 km. Odjezd: Svitavy - autobus. 
nádraží v 8:05 hod.,  vlak. nádraží v 8:10 hod.

 29. června - Dlouhé stráně - přečerpáva-
cí vodní nádrž, lázně Velké Losiny - termální 
koupaliště, zámek, areál lázní. Délka nenároč-
né pěší vycházky je 4 km. Odjezd: Svitavy  au-
tobus. nádraží v 6:25 hod., vlak. nádaží v 6:30 
hod. Na všechny se těší členové Kardio klubu. 
Neseďte doma, jeďte s námi do přírody - po-
hyb léčí.                                            Jan Pokorný

Kardio klub
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Úspěšný rok završila hokejbalová příprav-
ka oddílu TJ Sršni Svitavy vítězstvím na posled-
ním turnaji v Letohradě. Soutěží prošel tým 
suverénně bez ztráty bodu a bez inkasované 
branky. Tento triumf znamená pro oddíl titul 
přeborníka Pardubického a Královéhradecké-
ho kraje. Naši hráči nechali za sebou soupeře 
z hokejbalových měst, jako jsou Letohrad, Par-
dubice či Heřmanův Městec. Po prvním turna-
jovém zaváhání na domácím hřišti (2. místo) 
nepoznali hořkost porážky a zbytek turnajů 
vyhráli. Je to výzva pro nadcházející mistrov-
ství ČR, které v termínu  31. 5. – 2. 6. hostí 

naše město společně s Moravskou Třebovou. 
Slavnostní rozlosování proběhlo na radnici za 
přítomnosti starosty Davida Šimka a zástup-
ců pořádajícího oddílu TJ Sršni Svitavy. Le-
tos proběhne sedmý ročník finálového turna-

je za podpory měst Svitavy a Moravská Třebo-
vá, odehraje se přibližně 60 utkání. Slavnost-
ní zahájení proběhne v pátek 31. 5. ve večer-
ních hodinách za přítomnosti zástupců města  
a Pardubického kraje. Během akce budou na 
plochách u zimního stadionu instalována mo-
bilní hokejbalová hřiště s možností vyzkoušet 
si tuto hru. Mistr republiky bude znám v ne-
děli v podvečer po finále v Moravské Třebové. 
Týmy z měst, jako jsou Plzeň, Praha, Kladno, 
Ústí nad Labem, Č. Budějovice a další, slibují 
zajímavou podívanou. Přijďte podpořit domá-
cí hráče v boji o mistrovský titul. Podaří se ma-
lým Sršňům vylepšit loňskou sedmou příčku?

www.hokejbal-svitavy.cz
www.mcrpripravek2013.webnode.cz

I v letošní turistické sezoně bude v provozu 
cyklobus, který přiblíží všechny cyklisty i pěší  
k atraktivním místům Českomoravského po-
mezí. Na svou trasu se poprvé vydá 28. června  
a jezdit bude vždy v pátek, sobotu a neděli 
až do konce září. Bližší informace přineseme  
v příštím čísle Našeho města.         Jiří Zámečník

V Letenském zámečku v Praze se 16. dub-
na uskutečnilo předávání cen Václava Jíry. Le-
tošními držiteli se stali Karel Jarůšek, Franti-
šek Štambachr a Jiří Stiegler. Mezi dalšími oce-
něnými za dlouholetou činnost ve fotbalovém 
hnutí byl i svitavský trenér z Fotbalové školičky 
Bohuslav Kocián. Blahopřejeme!          Jiří Petr

Rádi bychom vám přiblížili úspěchy na 
turnajích v halové kopané mladších přípravek 
TJ Svitavy (ročník narození 2004). Zúčastnili 
jsme se celkem tří turnajů. První z nich proběhl  
v únoru v Lanškrouně, kde jsme vybojovali  
1. místo a trofej pro nejlepšího střelce Matyáše 
Jeníka. Další turnaj se uskutečnil o týden poz-
ději v Poličce. Zde jsme po kvalitních výsled-
cích podlehli až po penaltovém rozstřelu do-
mácí Poličce. Zimní přípravu jsme zakončili na 
domácí půdě v březnu. Za velké podpory ro-
dičů a fanoušků jsme turnajem prošli bez za-
váhání a po osmi výhrách se zaslouženě rado-
vali z prvního místa. Jsme rádi, že se našim fot-
balovým nadějím daří.              Antonín KršákHorní řada zleva - trenér Radovan Kroulík, Jan 

Morávek, Mathias Nikl, David Plch, trenér An-
tonín Kršák, dolní řada-  Matyáš Jeník, Jan Pa-
latka, Ondřej Kršák a brankář Martin Pauk.

Sršni v boji o mistrovský titul

Zimní turnaje fotbalových přípravek

Bohuslav Kocián 

Cyklobusem na výlet
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zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi  
v doručování se obracejte na mob.: 608 024 585 
(www.mestosvitavy.webnode.cz). 
Příští číslo vyjde 30. června 2013.

Distribuci

Foto: druhý zleva Bohuslav Kocián. 
Jan Tauber, www.fotbal.cz 

Vstupné
Základní 70 Kč / 90 min.
Děti do 6 let 25 Kč / 90 min.
Rodinné pasy 50 + 15 Kč / 90 min.
ZTP/P 55 Kč / 90 min.
Permanentka 600 Kč / 15 hod.
Čip - hodinky 200 Kč / ks
Základní školy,  35 Kč / 60 min.
družiny (Svitavy) 45 Kč / 90 min.
Ranní plavání  60 Kč / 90 min.

Pondělí   13:00 - 20:00
Úterý 05:00 - 7:30 13:00 - 17:00
Středa   13:00 - 20:00
Čtvrtek   13:00 - 16:30
Pátek 05:00 - 11:00 15:30 - 21:00
Sobota  10:00 - 12:00 14:00 - 19:00
Neděle            

Otevírací doba krytého  
plaveckého bazénu




