
Květen 2014 / www.svitavy.cz

4
3. Kolo 

auKce 

energií

11
Muzejní  

noc 

ve Svitavách

12
národní výStava 

aMatérSKé 

fotografie

Den rododendronů v parku Noc kostelů a muzeí

13
ProjeKt 

Živá zeď 2

ve Svitavách

Již popáté se sejdeme v parku J. Palacha 
na Den rododendronů. Letos se koná v so-
botu 24. května ve 13 hodin. Jeho součás-
tí bude Den zvířat se Záchrannou stanicí Ze-
lené Vendolí a Voříškijáda. Pro návštěvníky je 
připravena prodejní výstava zahradnických vý-
pěstků. Po celou dobu se můžete radit s pěs-
titeli, nakoupit si sazenice, květiny, výpěstky  
a pořídit si zahradnické potřeby do své zahrád-

Každý den kolem nich chodíme. Možná ně-
kdy pozvedneme oči, abychom si prohlédli je-
jich věže, a snad i popřemýšleli, kam ukazují. 
Jen málokdo je zná zevnitř důvěrně. A přitom 
jsou zde pro všechny. Chrámy. Místa setkává-
ní. Lidí navzájem a člověka s Bohem.

Srdečně vás zveme k návštěvě svitavských 
chrámů. Tradiční Noc kostelů začíná v pátek 
23. května v 18 hodin. Otevřeny budou koste-
ly Navštívení Panny Marie na náměstí, sv. Jose-
fa (červený) a sv. Jiljí na hřbitově, sborový dům 
Českobratrské církve evangelické s modliteb-
nou na Poličské ulici a letošní novinkou je pra-
voslavná kaple sv. Jiří (vedle autocvičiště pod 
vlakovým nádražím).

Těšit se můžete například  na slavnostní 
fanfáry z věže, komentované prohlídky koste-
lů se svitavským historikem Radoslavem Fikej-
zem a Miloslavem Štrychem, koncert při svíč-
kách a mnohé další. Podrobný program najde-
te na plakátech a na www.nockostelu.cz.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla 
před deseti lety ve Vídni. Od roku 2009 se Noc 
kostelů koná také v České republice. V loňském 

roce se u nás zapojilo více než 1300 chrámů. 
O mimořádném zájmu veřejnosti o program 
Noci kostelů svědčí i více než 450 000 návštěv-
nických vstupů. Muzejní noc ve Svitavách se 
koná 31. května a více informací se dočtete na 
str. 11. Těšíme se na setkání s vámi. 

Organizátoři Noci kostelů

ky. Odpoledne bude hrát country kapela Ho-
tovo z Pardubic. 

Členové Agility Moravská Třebová u své-
ho stánku poradí chovatelům s výcvikem psa. 
Pejsci předvedou, co se naučili, jak umí překo-
návat připravené překážky. Vrcholem progra-
mu bude každoroční Voříškiáda, která začne 
v 15 hodin. Srdečně zveme všechny majitele 
psů se svými miláčky. Soutěžíme ve třech ka-
tegoriích. V každém kole budou vyhodnoceny 
tři nejlepší, jsou připraveny zajímavé ceny, di-
plom pro pejsky a pro vítěze tradiční buřtový 
věnec. Na parkovišti u kavárny zajistí student-
ky SZŠ bazárek ve prospěch pejsků z útulku 
Zelené Vendolí.

DDM z Moravské Třebové připravilo pro 
děti v parku několik stanovišť, kde si mohou 
hrát a zasoutěžit v různých disciplínách a na 
závěr získají odměnu. Celé odpoledne se mo-
hou děti povozit na koníku, využít skákací hrad 
nebo skluzavku. Nejmenší návštěvníci si mo-
hou prohlédnout hasičské auto nebo technic-
ké vybavení policie ČR. 

Ve 14 hodin vystoupí sokolnická skupina 
Seiferos a nebudou chybět ani oblíbené Bleší 
trhy. Celou akci zakončí v 18 hodin vystoupení 
kapely Medvěd 009.    Alice Štrajtová Štefková
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Mateřská škola Svitavy, Větrná 11 oslavila 
30. výročí své existence. V životě lidském jsou 
to krásná léta. Jestli to platí i pro školu, jsem 
se zeptala Marie Grmelové, která, ač duchem 
mladá a stále aktivní, pamatuje vývoj veškeré-
ho dění. V první etapě (1983 -1996), kdy byla 
ředitelkou Alena Brablecová, jí dělala zástup-
kyni a v druhé etapě (1996 – 2010) byla sama 
ředitelkou. Se třetí etapou se obrátím na sou-
časnou ředitelku Danu Brusenbauchovou.

Jaké byly začátky?
M.G.: Po koncertu, který byl uspořádán při 

příležitosti výročí, jsme s ředitelkou Alenou Brab-
lecovou vzpomínaly na nelehké, ale krásné za-
čátky. Jak těžko se tenkrát vše shánělo, jak jsme  
v mrazu a půlmetrovém sněhu skládaly 150 lehá-
tek, stály fronty na koberce, na nábytek...

Čím se vaše škola odlišuje od ostatních?
M.G.: Začali jsme se věnovat respirikům 

a od roku 1996 realizovali můj projekt Plně in-
tegrovaná péče o respiriky v podmínkách běž-
né MŠ, což je ozdravný program pro děti ast-
matické, alergické, trpící častými infekty dýcha-
cích cest. Vybavili jsme třídy speciálními reha-
bilitačními a dechovými pomůckami, přístro-
ji, prováděli rehabilitační a dechová cvičení, 
ozdravnou flétnu apod.

Jaká je (byla) spolupráce s rodiči?
M.G.: Pořádali jsme cyklistické výlety rodi-

čů a dětí spojené se sportováním a soutěže-
mi, ozdravné pobyty dětí s rodiči se speleote-
rapií ve Sloupsko-šošůvských jeskyních; v le-
tech 1996 – 2013 absolvovalo oddělení respi-

V pátek 23. května od 14:00 do 22:00 
hodin a v sobotu 24. května 2014 od 8:00 
do 14:00 hodin proběhnou na území České 
republiky volby do Evropského parlamentu, 
při kterých se bude volit 21 poslanců z 38 za-
registrovaných kandidátních listin politických 
stran, hnutí a koalic. Ve Svitavách se bude vo-
lit v sedmnácti volebních okrscích, které zůsta-
ly od minulých voleb nezměněny.

Na území naší republiky má právo volit 
každý občan České republiky, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Nemohou 
volit pouze ti občané, u kterých nastala záko-
nem stanovená překážka volebního práva. Prá-
vo volit má i občan jiného členského státu Ev-
ropské unie, který je veden po dobu 45 dnů 
v evidenci obyvatel podle zvláštního právního 
předpisu.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději tři 
dny přede dnem voleb, tj. do 20. května, pro-
střednictvím České pošty. Volič, který neob-
drží hlasovací lístky, si je v den voleb vyzved-
ne přímo ve volební místnosti. V případě, že 
volič nepožádal do 8. května příslušný úřad  
o vydání voličského průkazu, hlasuje ve voleb-
ním okrsku podle místa svého trvalého poby-
tu. Na voličský průkaz může hlasovat v jaké-

koli volební místnosti na území České republi-
ky. Volič může také ze závažných důvodů, ze-
jména špatného zdravotního stavu, hlasovat  
doma. O návštěvu členů okrskové volební ko-
mise může požádat do dne konání voleb na 
odboru vnitřních věcí Městského úřadu Svita-
vy (telefon 461 550 415), ve dnech konání vo-
leb pak přímo u okrskových volebních komisí. 

Hlasování bude občanovi České republiky 
umožněno poté, kdy okrskové komisi proká-
že svoji totožnost a státní občanství ČR před-
ložením platného občanského průkazu nebo 
cestovního pasu ČR. V případě, že volič nemá 
platný průkaz totožnosti a chce volit, má mož-
nost až do dnů voleb požádat na odboru vnitř-
ních věcí MěÚ Svitavy o vydání občanského 
průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou 
platnosti jednoho roku. K žádosti je třeba do-
ložit dvě fotografie současné podoby a potřeb-
né doklady.

Volič ve volební místnosti obdrží úřední 
obálku a za zástěnou do ní vloží jeden hlasova-
cí lístek politické strany, politického hnutí nebo 
koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Na hlaso-
vacím lístku může nejvýše u dvou kandidátů 
zakroužkováním vyznačit, kterému z kandidá-
tů dává přednost.                            Pavla Velecká

riků 191 dětí, 33 ozdravných pobytů se zúčast-
nilo 449 dětí a 359 rodičů.

Které další projekty jste realizovali?
M.G.: Třídní plán s názvem „Se stonožkou 

poznáváme svět“ byl inspirací k tvorbě projek-
tů: Týden s dubovým mužíčkem, Za zvířátky 
kolem světa, Každý jsme jiný, Podzim už teď 
vládu má a jiné. Projekt Město, kde jsem doma, 
byl vztažen k výročí 750 let města Svitavy.

V čem byly děti úspěšné?
D.B.: V r. 2009 i 2010 jsme zvítězili v ob-

vodním i krajském kole sportovních her MŠ 
České republiky, účastnili jsme se mnoha vý-
tvarných soutěží (i celostátních) a získali mno-
há ocenění, máme jediný pěvecký sbor ze svi-
tavských MŠ - Svitaváček, učíme se angličtinu, 
sportujeme a vzděláváme se.

A ještě trochu ekonomiky :-).
M. G.: Během let (do roku 2010) jsme pro-

vedli velké opravy a rekonstrukce za více než  
6 mil. Kč, drobné opravy za cca 340 tis. Kč  
a nakoupili vybavení za 1, 78 mil. Kč.

D. B.: Mám radost ze zateplení a barev-
né úpravy školy, které probíhalo v roce 2012  
(celková cena 8,7 mil. Kč, z toho dotace přes  
4 mil. Kč) a později z vybudovaní dětského hřiš-
tě (512 tis. Kč, z toho dotace 400 tis. Kč). Vel-
kou investicí byla i přestavba objektu v areálu 
Svitavského stadionu na odloučené pracoviště, 
která stála 2,4 mil. Kč.

Děkuji za rozhovor. Vtěsnat do pár řádků 
třicet krásných let života není jednoduché, ale 
pokusily jsme se o to.            Zuzana Pustinová

V loňském roce byla uzavřená ulice Slu-
nečná, kopalo se, asfaltovalo a po roce se 
opět kope a ulice je zavřená. Co je to za ne-
systematickou práci? Kdy to skončí?           J.V.

Koncem roku 2012 byl městu oznámen zá-
měr provést v roce 2013 rekonstrukci plyno-
vodu v ul. Slunečná. Začala příprava podkla-
dů pro rekonstrukci ostatních sítí v ulici - deš-
ťové kanalizace (ve vlastnictví města) a vodo-
vodu (vlastní dobrovolný svazek obcí Skupino-
vý vodovod Svitavy). O záměrech rekonstruk-
ce byli obyvatelé a vlastníci rodinných domů 
na ul. Slunečná průběžně informováni. Reali-
zace kanalizace i vodovodu byly naplánovány 
na rok 2014, aby byly zajištěny navazující kro-
ky komplexní rekonstrukce povrchů chodní-
ků a komunikace, odvodnění spodních a deš-
ťových vod z prostoru zahrádkářské kolonie  
U Lačnovského hřiště a záměru přeložení vrch-
ního vedení elektrické energie.

Práce na kanalizaci skončí 20. dubna 2014, 
s výjimkou úpravy povrchů zaasfaltováním  
a zbudováním části kanalizační přípojky do ul. 
Za Kolonkou. Na práce naváže od 22. dubna 
do 2. června rekonstrukce vodovodního řadu, 
do 15. července dojde k výměně nevyhovujících 
vodovodních a kanalizačních přípojek domů  
v ul. Slunečná a budou rovněž upraveny povr-
chy místní komunikace. Do konce roku 2014 
se dobudují kanalizační přípojky do ul. Za Ko-
lonkou k odvodnění okolí zahrádkářské kolonie  
U Lačnovského hřiště. Doposud se bohužel ne-
podařilo dohodnout s vlastníkem nadzemního 
vedení elektrické energie jeho náhradu za zem-
ní vedení. V roce 2015 by mělo dojít k dokonče-
ní stavebních prací v ul. Slunečná (nové povr-
chy komunikace a chodníků, zbudování nových 
vpustí pro odvod povrchových vod).

Tři roky jsou možná dlouhá doba, ale zajiš-
tění podkladů pro realizaci (projektová doku-
mentace, územní a stavební řízení, výběr zho-
tovitele díla) je značně zdlouhavé a je nutné za-
jistit i finanční prostředky k realizaci. Výsledek 
ale bude určitě stát zato.           David Šimek

Mateřská škola Větrná oslavila 30 let svého trvání

Volby do Evropského parlamentu

Starosta odpovídá
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Změna poradny ČOI 

Vítání občánků Informace z úřadu

Město Svitavy dlouhodobě pečuje o objek-
ty, které má ve svém majetku, vynakládá ne-
malé prostředky na jejich údržbu a renovaci  
a díky dotacím je také schopno snižovat nákla-
dy na energetickou náročnost. Ta je dosažena 
především výměnou otvorových prvků, otop-
ných soustav a zateplením. V minulosti dochá-
zelo ke snižování energetické náročnosti pa-
nelových domů, od roku 2010 jsme se zača-
li zaměřovat na zateplování veřejných budov.   
V roce 2012 byla zateplena ZŠ Felberova, MŠ 
Větrná a budova městského úřadu. V roce 
2013 bylo zahájeno zateplování ZUŠ a mateř-
ských škol na ulicích M. Horákové a Pražské. 
Rekonstrukce těchto budov bude dokončena 
v průběhu letních prázdnin. 

Se snižováním energetické náročnosti bu-
dov budeme pokračovat i letos. Díky podpo-
ře ze Státního fondu životního prostředí bude 
v letošním roce zahájeno zateplování bu-
dovy kina a mateřských škol na ulicích ČSA  
a M. Majerové. Celkové náklady na zlepšení 
energetického stavu budov činí  téměř 100 mil. 
Kč, z toho dotace je cca 40 mil. Kč    

Společnost SPORTES Svitavy snižuje ná-
klady na sekání fotbalových travnatých hřišť 
na Svitavském stadionu. Od 2. dubna může-
te vidět na Svitavském stadionu novou profe-
sionální sekačku ISEKI SXG 326 s horním vý-

hozem posekané trávy. Nákupem této sekačky 
se snížila spotřeba PHM z 12 litrů benzinu na 
2 litry nafty na jedno fotbalové travnaté hřiš-
tě. Sekačka umožňuje vysypání posekané trá-
vy přímo do kontejnerů a tak se ušetří čas s na-
kládáním.  Posekaná tráva z obou hřišť se ve-
jde do kontejnerů a tím odpadá i převoz (cca  
5 multikár) travní hmoty na skládku v Olo-
moucké ulici.                René Hnát

Po loňských kladných zkušenostech s ko-
náním zápisu dětí do mateřských škol ve Svi-
tavách v jednom termínu a na jednom společ-
ném místě proběhl letošní zápis opět v sále kul-
turního centra Fabrika. Celkem bylo podáno 
233 žádostí o přijetí a nyní zahajují ředitelky 
škol správní řízení, s jehož výsledkem budou 
rodiče seznámeni. Ve svitavských mateřských 
školách by mělo být k 1. září přibližně 210 vol-
ných míst.                     Jiří Petr

David Šimek 

Ve středu (místo čtvrtka) 7. května od 
9:00 do 13:30 hodin se v budově městského 
úřadu T. G. Masaryka 25 bude konat pravidel-
ná poradna České obchodní inspekce pro spo-
třebitele a podnikatele ( jedná se o mimořád-
nou změnu).                                  Anežka Kovářová

Na základě novely zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně právní ochraně dětí jsou od  
loňského roku uzavírány dohody o výkonu 
pěstounské péče s osobami, které mají do 
pěstounské péče nebo poručenství svěře-
né nezletilé děti. Ve všech případech došlo  
k uzavření dohod po vzájemné domluvě, ne-
bylo nutné vést správní řízení a dohodu na-
hradit úředním rozhodnutím. 

Možnosti uzavřít dohodu s Městským úřa-
dem ve Svitavách využilo 26 rodin pěstounů 
a poručníků, tj. 36 osob. Povinností městské-
ho úřadu bylo zajistit všem pěstounům a po-
ručníkům vzdělávání. Obdrželi nabídku dese-
ti tematických vzdělávacích akcí, ze kterých si 
mohli zvolit témata, která je zajímají. Nedílnou 
součástí nabídky je zajištění hlídání svěřených 
dětí po dobu vzdělávání. V MC Krůček a KC 
Pestalozzi se účastnilo přednášek celkem 102 
posluchačů. Pokud pěstouni nebo poručníci 
projevili zájem o jinou formu vzdělávání, bylo 
k jejich žádostem individuálně přistupováno  
a ve všech případech jim bylo vyhověno.

V letošním cyklu plánujeme i víkendový 
pobyt pro pěstouny, poručníky a jejich děti.  
V nabídce budou nadále přednáškové akce, kte-
ré upevní dovednosti žádoucí ve výchově svě-
řených dětí a budou realizovány v MC Krůček  
a KC Pestalozzi ve Svitavách. 

Dalšími organizacemi, které mají akre-
ditaci pro uzavírání dohod v našem regionu  
a jejichž služby byly využity, jsou: Poradna pro 
rodinu Pardubického kraje Pardubice, Děti 
patří domů Hradec nad Svitavou a Amalthea 
Chrudim.

Zájem občanů o pěstounství a poručen-
ství se zvyšuje, což je ku prospěchu dětí, kte-
ré tak mohou vyrůstat v rodinném prostředí  
a nemusí být umisťovány do ústavních zaříze-
ní. Děkujeme všem pěstounům a poručníkům 
za jejich péči o děti. Naše poděkování patří 
také výše uvedeným organizacím za spoluprá-
ci při realizaci vzdělávacích akcí. 

Světlana Richtrová

Novou službu pro občany využívají-
cí autobusovou dopravu připravil Pardu-
bický kraj. Změny v časech a trasách auto-
busových linek lidé nově najdou na strán-
kách www.pardubickykraj.cz/dopravni-in-
formace. Odkaz je také umístěn přímo na 
hlavní webové stránce kraje v rubrice Ne-
přehlédněte. 

Kateřina Procházková Skůpová

V obřadní síni městského úřadu se konalo  
v sobotu 5. dubna vítání občánků. Starosta Da-
vid Šimek slavnostně přivítal mezi nové občán-
ky města deset dětí: Denisu Svobodovou, Ond-
řeje Ácse, Matyáše Franka, Ondřeje Šimperské-
ho (letošního prvního občánka Svitav), Amálii 
Boškovou, Martinu Zezulovou, Rozárii Hajro-
vou, Simonu Vyhlídalovou, Jakuba Šolce a Ni-
kolu Sedlickou.

Vítání občánků pořádá svitavská radnice 
pravidelně každý sudý měsíc v roce, zúčastnit se 
mohou děti s trvalým pobytem na území měs-
ta Svitavy. Děti narozené ve Svitavách zve mat-
rika automaticky. Rodiče dětí, jejichž rodný list 
byl vystaven jinde, žádáme, aby se v případě zá-
jmu přihlásili. Konkrétní termín lze dohodnout 
na tel.: 461 550 411 nebo 461 550 412.                                                 

Marcela Górecká

naše město / květen 2014 / www.svitavy.cz



Prokázání totožnosti 
Dne 29. 3. v 17:06 hod. vyjížděla hlídka 

ověřit oznámení o ženě, která opustila bar na 
náměstí bez zaplacení. Žena si objednala kávu 
a cigarety, když došlo na placení, obsluze tvr-
dila, že si pro peníze dojde do auta. Zpět se již 
nevrátila. Svědek ji dostihl až u OD Kaufland. 
Žena neměla u sebe žádný doklad a nebyla 
strážníkům schopna prokázat svoji totožnost. 
Využili proto svá zákonná oprávnění a před-
vedli ji na OO PČR. Jednalo se o 44letou ženu 
z Pardubic. Přislíbila, že útratu 111 Kč zaplatí 
druhý den. Za podvodné jednání jí byla ulože-
na bloková pokuta. 

Moc si pomoci neváží
Dne 2. 4. v 3:19 hod. byli strážníci přivolá-

ni k bočnímu vchodu budovy nemocnice s tím, 
že tam na lavičce pod dekou spí nějaký bezdo-
movec. Na místě se nacházela strážníkům dob-
ře známá mladá žena (19). Stěžovala si na vel-
kou zimu a na to, že nemá kam jít. Strážníci jí 
vyjednali možnost strávit zbytek noci v provi-
zorních prostorách azylového domu. Ráno se 
pak jejím případem, tak jako v minulosti již ně-
kolikrát, zabývali pracovníci krizového centra 
a odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Zno-
vu dostala šanci uchýlit se v Květné Zahradě. 

Pozor na „šmejdy“ - varování!
Dne 3. 4. hodinu před polednem požáda-

la PČR o spolupráci při pátrání po podezře-
lém muži v souvislosti s okradením seniorky 
v obci nedaleko Svitav. Strážníci podezřelé-
ho nespatřili. PČR byla úspěšnější, pachatele 
zastihla při obědě. Deky nabízel k prodeji ná-
sledující sobotu podomní prodejce. V jednom 
z bytů domu mu otevřel senior, a ačkoliv pů-
vodně nechtěl nic koupit, změnil na naléhání 
názor. Neznámého nechal stát na prahu bytu 
a šel pro hotovost. Prodejce byl ale najednou 
za jeho zády. Jakmile spatřil trezorek, požádal 
o sklenici vody. Než však stačil muž hosta ob-
sloužit, chopil se „šmejd“ trezorku s velmi vy-
sokou částkou peněz a z bytu utekl. S sebou si 
vzal i seniorovu zdravotní hůl. 

I to je život 
Dne 3. 4. v 20:42 hod. požádala PČR  

o ověření oznámení ženy, která utekla ze svého 
bytu k sousedce před svým partnerem. Žena 
(36) strážníkům sdělila, že partner se nachá-
zí v jejím bytě, je opilý, dal jí facku a nadával jí. 
Strážníky požádala, aby ho z bytu vykázali. Za 
dohledu strážníků muž byt dobrovolně opus-
til. Ženu strážníci informovali o možném dal-
ším postupu a vyrozuměli PČR. Následně pak 
o stavu domácnosti, v níž vyrůstá malé dítě, in-
formovali odbor sociálních věcí a zdravotnic-
tví MěÚ Svitavy.             Karel Čupr, velitel MP

Městská policie informuje

Tísňová linka 156

str. 4

Občané ze Svitav ušetřili v minulém roce 
téměř 2, 3 mil. Kč, podnikatelé a SVJ dalších 
více než 400 tis. Kč. Nebáli se a stali se součás-
tí nového trendu - sdružených e-aukcí na ener-
gie, díky kterým ušetřili tisíce korun ve svých 
rodinných a firemních rozpočtech. Právě to je 
možné říci o 263 domácnostech ze Svitav, kte-
ré se v roce 2013 rozhodly zapojit do elektro-
nické aukce, aby snížily své náklady na energie. 
Tyto rodiny tak ušetří v příštích dvou letech cel-
kem téměř 2,3 milionů korun, což tvoří úsporu 
přes 28% na nakupované elektřině a zemním 
plynu. U mnoha rodin se jedná o tisíce až de-
setitisíce korun ročně.

Průměrné úspory ze silových částí jednot-
livých komodit byly tyto:

Elektrická energie  30,05 %
Zemní plyn  28,50 %
Nejvyšší dosažená úspora konkrétní do-

mácnosti ze Svitav dosáhla 37 921 korun.
V celé ČR jen za poslední rok ušetřilo 22 tis. 

domácností s eCENTRE celkem 225 mil. Kč, 
zejména na zemním plynu a elektrické energii.
Princip sdružené e-aukce je jednoduchý. Když 
žádáte o snížení ceny dodavatele sám, nabízí-
te dodavateli jen vlastní objem, který spotřebo-
váváte. Když se ale v e-aukci spojí stovky nebo 
tisíce domácností, nabízejí dodavateli odběr 
energie v rozsahu desítek miliónů korun. A na 
tak velký objem umí i dodavatelé nabídnout vý-
razně nižší ceny, než jsou na trhu běžné. Jinými 
slovy, čím více domácností se spojí, tím lepších 
cen mohou v e-aukci dosáhnout.

Služba má obrovskou přidanou hodnotu. 
Nabízí lidem nejen snížení nezbytně nutných 
výdajů, ale také potřebný administrativně práv-

Pro zkvalitnění služeb turistům město reali-
zuje projekt Česko – polské hledání hvězdy Da-
vidovy s podporou z Operačního programu 
přeshraniční spolupráce. Další význam projek-
tu spočívá v posílení vazeb mezi svitavským  
a polským muzeem v Rogoznici, které spojuje 
osobnost Oskara Schindlera.

Stěžejní částí projektu je aplikace Mobilní 
operátor, určená pro chytré mobilní telefony. 
Návštěvník města bude mít možnost aplikaci 
stáhnout z několika WiFi přístupových bodů 
na turisticky exponovaných místech ve měs-
tě, nebo z internetových stránek města. Mo-
bilní průvodce jej bude navigovat po měst-
ském památkovém okruhu s textovými, obra-
zovými nebo hlasovými informacemi o jednot-
livých historických objektech. V Mobilním prů-
vodci také návštěvník nalezne množství dalších 
informací o stravovacích, ubytovacích a dalších 
službách, stejně jako o aktuálních akcích pořá-
daných ve městě.

V současné době probíhá testovací provoz 
Mobilního průvodce, dolaďuje se jeho obsah. 
Následovat bude překlad do polské, anglické 
a německé jazykové mutace a zveřejnění inter-
netové adresy Mobilního průvodce. Zahájení 

ostrého provozu předpokládáme do 31. květ-
na před hlavní turistickou sezonou.

Další částí projektu je videoprezentace 
města, která bude natočena v DVD kvalitě, ale 
bude také přístupná prostřednictvím webo-
vých stránek města i Mobilního průvodce. Pro-
jekt završí návštěva polských partnerů u příle-
žitosti Svitavských letních slavností.

Břetislav Vévoda

ní servis spojený se změnou dodavatele ener-
gií. Díky aukci získávají lidé jistotu, že se už ne-
musejí bát skrytých poplatků a sankcí.

Město Svitavy připravilo pro své ob-
čany a podnikatele již 3. kolo e-aukcí.

Občané, podnikatelé i společenství vlast-
níků jednotek mají opět možnost zapojit se do 
aukce. Ve Svitavách bude probíhat sběr pod-
kladů. Kontaktní místo bude otevřeno ve Fab-
rice každé úterý a středu od 13. do 28. května 
vždy od 14 do 17 hodin.

Vezměte s sebou tyto podklady: kopie 
smlouvy o dodávce se svým současným doda-
vatelem (elektřina, zemní plyn), kopie posled-
ního ročního vyúčtování vč. detailního rozpisu 
(elektřina, zemní plyn ), číslo SIPO nebo čís-
lo vašeho účtu.

Kontakt na eCENTRE, a. s.: Ing. Martin Va-
lušek, mob.: 737 241 141, e-mail: martin.valu-
sek@partnerecentre.cz.               Martin Valušek

Elektronické aukce energií – 3. kolo

Mobilní průvodce a videoprezentace města

Studenti svitavských středních škol vás 
zvou na Majáles, tentokrát dvoudenní, 15. 
a 16. května budou Svitavy patřit studen-
tům. Majáles začíná už ve čtvrtek sportov-
ním odpolednem v hale Na Střelnici. Páteč-
ní program zahájí průvod masek. Letošním 
tématem je vývoj oblečení od pravěku až 
po současnost. Vyhodnocení soutěže o nej-
lepší masku, doprovodné akce, vystoupe-
ní různých hudebních skupin na vás budou 
čekat v parku Jana Palacha. Jsi zvědavý na 
večerní after party? Neváhej a přijď za námi 
do parku.         Vendula Tmejová, 3. B GySy

Přijďte na Majáles 
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Máj, lásky čas

Krásné a slunečné jarní dny nám přešly 
do jednoho z nejhezčích období roku- květ-
na. Všichni máme politiky jistě plné zuby, ať už 
jsme v ní aktivní či jen pasivními pozorovateli. 
Tentokrát se jí pokusím vyhnout i já. Slunečné 
počasí a navíc třeba i ,, slunce v duši,, dělá z lidí 
tvory milé a usměvavé. 

Pokusme si tedy toto rozpoložení uchovat 
co nejdéle, protože jak v zastupitelstvu, tak  
i na úřadech či v ordinacích nebo obchodech, 
se vždy lépe spolupracuje s takovými lidmi. 
Lidé optimističtí a positivně naladění- s těmi 
lze něco vytvářet, kdežto lidé zabřklí, negati-
vističtí a neustále naštvaní - s těmi nelze nic 
budovat, tvořit a ti nepřinášejí ani sobě ani 
společnosti žádné hodnoty. Všem občanům 
Svitav přeji zastupitele z té první skupiny spo-
luobčanů. 

Láska je srdeční záležitost. Je dobře, pokud 
ji vidíme u teenagerů na lavičkách (první lás-
ky), či u seniorů vedoucích se za ruku (láska na 

celý život). Já osobně ale nejraději vidím mladé 

páry s kočárkem –asi profesionální deformace. 
To jsou jasné důkazy, že láska kvete v každém 
věku. Pokud láska nese i své plody v podobě 
našich dětí, je to výhra nejen pro jejich rodiče, 
ale i pro celou společnost, tedy nás ostatní. Já 
sám se nyní opět velmi těším příští měsíc na ví-
tání těchto malých občánků- Svitaváčků. Ať jich 
máme co nejvíce!  Takže přeji všem Svitavákům 
krásný máj- lásky čas!

PS: Pokud dojde i na políbení pod rozkvet-
lým stromem - nebraňte se. Je to zdraví pro-
spěšné! 

Zastupitel za ODS MUDr. Harald Čadílek

ANO – ve Svitavách 
bude ANO

Po důvěře občanů v parlamentních vol-
bách se politické hnutí ANO představí na pod-
zim 2014 v komunálních volbách ve Svitavách. 
Kandidáti do zastupitelstva města Svitavy se 
občanům Svitav budou představovat v průbě-
hu letních měsíců. Nechceme volit stále stejné 
lidi, představíme nové tváře a nabídneme ob-
čanům možnost změnit složení zastupitelstva 
ve Svitavách. 

Je čas, aby i do komunální politiky přišli 
lidé se zkušenostmi, kteří už mají něco za se-
bou a jsou za nimi vidět skutečné výsledky je-
jich práce. Přivedeme do zastupitelstva města 
skutečně kvalifikované obhájce zájmů občanů, 
odborníky schopny řídit rozvoj města a mající 
podporu představitelů politického hnutí ANO 
na ministerstvech a ve vládě.

My našemu záměru věříme a Vy důvěřuj-
te nám. 

Podpořte nás a registrujte se na: http://
registrace.ano2011.cz, my o vaše názory sto-
jíme.

Stanislav Vodička, zastupitel města Svitavy  
a sympatizant politického hnutí ANO.

Z poslaneckých lavic

Mezi zařízení, která ve městě působí, pa-
tří i Seniorcentrum. O jeho činnosti jsou ze-
jména informováni ti, kteří s ním spolupracu-
jí, tzn. uživatelé nebo rodinní příslušníci, kteří 
zde mají někoho blízkého.

Neškodí ale přiblížit Seniorcentrum i ostat-
ním spoluobčanům. Má vlastně tři budovy – 
jednu na Felberově ulici, pak zařízení na Tří-
dě T.G.Masaryka /vedle městského úřadu/  
a nově opravený dům na ulici M.Horákové, 
kde našly útočiště převážně matky samoživi-
telky se svými dětmi.

Všechny budovy jsou stále ve vzorném po-
řádku, pracovní kolektiv, který o všechno peču-
je, je vstřícný, obětavý a velice ochotný. Nešet-
ří úsměvy a dobrou náladou, což je zejména u 
našich starších spoluobčanů, kteří mají značné 
zdravotní problémy, velmi důležité.

Paní ředitelka Jurenová, dobrá duše, která 
nehledí na čas a osobní volno, neustále vymýšlí 
další zlepšení, za což jí patří velké poděkování.
Ale i tady se občas něco pokazí a pak je zapo-
třebí zajistit nápravu. Právě teď je nutné kou-
pit nový automobil, samozřejmě musí splňo-
vat speciální požadavky / jako např. místo v za-
vazadlovém prostoru na pojízdné vozíky nebo 
další kompenzační pomůcky/. Zdá se vám to 
přepychem ? Určitě ne, protože naši starší ob-
čané si zaslouží naši pozornost i to, abychom 
jim zabezpečili důstojné stáří.

Za Dozorčí radu Lidmila Kružíková

Veřejná výzva
 - Transparentnost

Počátkem dubna jsme byli obesláni signa-
táři výzvy „Starostové pro transparentnost“. 
Obsah této výzvy, podporující přijetí přísluš-
ného zákona o zveřejňování smluv, plně kore-
sponduje s naším pohledem na fungování rad-
nic a může být dalším z vstřícných kroků k ote-
vřenosti místních samospráv. 

Obrátili jsme se proto na starostu s násle-
dujícím otevřeným dopisem:

 
Vážený pane starosto,
byli jsme osloveni signatáři výzvy „Staros-

tové pro transparentnost“ s žádostí o pod-
poru návrhu zákona, podle kterého by měly 
všechny veřejné instituce automaticky zveřej-
ňovat nově uzavřené smlouvy v internetovém 
Registru smluv. Vzhledem k tomu, že žádost 
by měla být primárně určena starostům měst  

a obcí, postupujeme Vám tuto otevřenou vý-
zvu http://starostoveprotransparentnost.cz/, 
s jejímž obsahem se plně ztotožňujeme.

Vážený pane starosto, očekáváme, že se 
k této výzvě svým podpisem rovněž připojíte. 
Přijetí předmětného zákona přispěje k otevře-
nosti radnice a zvýší důvěru občanů ve veřej-
né instituce.

Poznámka: Zda naši výzvu pan starosta ak-
ceptoval, či nikoliv, je možné se dozvědět na 
výše uvedeném internetovém odkazu, kde je 
postupně zveřejňováno kdo se již připojil.   

Zastupitel za Naše Svitavy 
Miroslav Sedlák, www.nasesvitavy.cz

Sport a pohyb pro všechny

Sdružení pro město Svitavy je v našem 
městě dlouhodobým garantem podpory spor-
tu a sportovních činností pro veřejnost. 

Od počátku 90. let se k nepoznání změnily 
materiální podmínky, dostavěl se krytý bazén, 
postavila se krásná a  účelná sportovní hala, 
komplexně byl zrekonstruován Svitavský sta-
dion. Zásadně se změnila hřiště u tří základ-
ních škol, fotbalové hřiště v Lánech, vybudo-
val se hokejbalový areál v Lačnově. Připrave-
na je např. rekonstrukce areálu u ZŠ Felbero-
va i textilní haly na stadionu. Pro občany je jis-
tě zajímavý program sportovišť v přírodě, kte-
rý umožňuje věnovat se různým pohybovým 
aktivitám na rekreační úrovni. Za doby půso-
bení SPMS ve vedení města bylo tak v těchto 
souvislostech investováno několik set milionů.

Prioritou je mládež. Proto bylo vytvořeno 
několik programů, mezi nejvýznamnější pat-
ří bezplatné využívání všech sportovních zaří-
zení. Město hradí komplexně provoz, údržbu 
i další rozvoj sportovišť. Důležitá je také pod-
pora trenérů mládeže a mládežnického výkon-
nostního sportu. To vše nese své ovoce ve vý-
sledcích našich sportovců. Radost nám dělají 
také rekreační sportovní aktivity občanů, včet-
ně rodičů s dětmi, provozované jak na sporto-
vištích, tak v přírodě. 

SPMS převzalo v minulých letech, díky 
podpoře Vás voličů, zodpovědnost za rozvoj 
města a v oblasti sportu vytvořilo podmínky, 
které jsou bez nadsázky ojedinělé nejen v rám-
ci regionu. Jsme připraveni v tomto úsilí pokra-
čovat.  Marcela Sezemská, SPMS

www.sdruzenipromestosvitavy.cz

Ze zastupitelských lavic

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ 
je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb.  
a slouží ke svobodnému vyjádření názorů 
zastupitelů jednotlivých politických subjek-
tů v aktuálním složení Zastupitelstva měs-
ta Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí 
obsahovou ani jazykovou korekturou.
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Centrum pro rodinu – každý den kluby ro-
dičů, vzdělávání, poradenství. Informace vám 
předáme osobně v MC Krůček, mob.: 737 236 
152, e-mail: mckrucek@gmail.com, www.mc-
krucek.cz 

Program nepravidelných aktivit najdete na 
www.mckrucek.cz/akce

Nabízíme hlídání a vzdělávání dětí od ko-
jeneckého věku v Hlídacím centru - BabyKrů-
ček –  mob.: 604 509 421, hlidani.krucek@se-
znam.cz

Při Svazu postižených civilizačními cho-
robami ve Svitavách byl v roce 1999 založen 
ONKO klub Area. Název si nese podle rekre-
ačního zařízení v Deštném v Orlických horách, 
kde proběhl první rekondiční pobyt. Tento 
klub sdružuje lidi, kteří trpí některým z onko-
logických onemocnění, ale i ty, kteří nad tou-
to zákeřnou chorobou zvítězili. Členové klubu 
se scházejí dvakrát ročně na schůzkách, kte-
ré se snažíme zpestřit přednáškami odborní-
ků z nejrůznějších oblastí zdravotnictví nebo 
nejrůznějšími kulturními programy. Klub or-
ganizuje i neformální rekondiční pobyty, které 
nás posilují fyzicky, ale hlavně psychicky. Čas-
to se stává, že mezi členy vznikají i silné přá-
telské vazby.

Za 15 let trvání klubu jsme absolvovali 30 
rekondičních pobytů. Členskou základnu jsme 
rozšířili na téměř 90 členů. Tato krutá nemoc 
nás naučila vážit si každého dne, jeden druhé-
ho a s láskou a pokorou si uchovávat v srdci 
vzpomínky na přátele, se kterými jsme prožili 
krásné chvilky a kteří se s námi již nikdy nese-
jdou. Také proto se s nadějí obracíme na akce, 
které pořádá Liga proti rakovině. 

Jednou z takových akcí je sbírka na účet 
Českého dne proti rakovině, tzv. Květinkový 
den. Každoročně vychází do ulic dobrovolní-
ci 14. května, kteří prodávají žluté kytičky mě-
síčku lékařského.

 Ve Svitavách bychom chtěli poděkovat 
studentům zdravotnické školy, kteří podporují 
tuto celorepublikovou akci. Velký dík patří také 
lékařům a všem přátelům a známým, kteří ne-
zištně podporují náš ONKO klub. Přidejte se! 
14. května máte příležitost.      Zdena Holasová

1. / Čt / 8:00 / Brno
Lanový park - Výlet pro děti do Jungle park – la-
nové centrum v Brně. Info na: lwaltova@svita-
vy.cz, nebo na mob.: 734 287 286. 

3. / So / 7:00 – 17:00 / Týniště nad Orlicí 
-  Třebechovice pod Orebem
Odemykání vody - akce je určena pro naprosté 
začátečníky i pokročilé vodáky - další info: mob.: 
734 287 285, ppadyasek@svitavy.cz   

5. / Po / 8:00 / UMT Svitavy - Lány 
Obvodní kolo v McDonalds cupu žáků 1. – 3. tříd

6. / Út / 12:30 / Svitavský stadion
Obvodní kolo v Poháru Českého rozhlasu v at-
letice žactva 6. – 9. tříd

7. / St / 8:00 / UMT Svitavy – Lány
Obvodní kolo v McDonalds cupu žáků 4. – 5. tříd

11. / Ne / 9:00 / střelnice DDM Svitavy - IV. ZŠ
Střelecká soutěž – Májová cena - 18. ročník, 
střelba ze vzduchové pistole 60, 40, startovné: 
pro nečleny 50 Kč

12. / Po / 9:00 / UMT Svitavy – Lány
Okresní kolo v McDonalds cupu žáků 1. – 3. tříd

13. / Út / 8:00 – 12:00 / ZŠ nám. Míru 
Okresní kolo Pythagoriády - 37. ročník

14. - 15. / St – Čt / 8:00 – 13:00 / Fabrika                                              
IV. kolo poznávání rostlin – přírodovědná 
soutěž - žáci budou určovat rodové a druho-
vé názvy rostlin. Tato soutěž proběhne i jako 
oblastní postupová soutěž.

16. / Pá / 9:00 / Svitavský stadion
Okresní kolo v atletickém čtyřboji žactva  
6. – 9. tříd

18. / Ne / 9:00 / střelnice Pomezí
Letní cena SSK Pomezí - XIII. ročník, střelba 
LM / SM 60 L - startovné: pro nečleny 50 Kč

19. / Po / 9:00 / hala Na Střelnici
Obvodní kolo sportovních her MŠ

27. / Út / 8:00 / hala Na Střelnici a DDH Svi-
tavy
Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyk-
listů
Zvou zaměstnanci DDM Tramtáryje Svitavy

Přejeme všem krásný květen plný lásky 
i laskavosti a nezapomeňte na svátek matek. 
Maminka není jen maminka malých dětí, ale  
i maminka dospěláků, babička. Nezapomeňme 
proto na všechny babičky, které nás s láskou  
a péčí dovedly tam, kde jsme. 

Uprostřed světového týdne respektu k po-
rodu se ve Svitavách uskuteční přednáška Mgr. 
Petry Bencové. Zaměří se na diskutovaná té-
mata možných alternativních přístupů k poro-
du a praktické informace z místní porodnice. 
Budoucí matky jistě bude zajímat, jak se dá při-
pravit a ovlivnit porod netradičními způsoby. 
Besedu pořádá MC Krůček ve středu 21. květ-
na od 16:00 do 17:30 hodin ve Fabrice. Místa 
rezervujte na k.krausova@email.cz nebo mob.: 
737 236 152.                              Tým MC Krůček

Poslední květen bude patřit dětem. Ma-
teřské centrum Krůček pořádá oslavu meziná-
rodního dne dětí 30. května od 9 do 11 ho-
din v parku za bývalým DDM. Na nejmen-
ší i ty větší budou čekat interaktivní, naučná  
a hravá stanoviště vytvořená podle oblíbené-
ho Mickeyho klubíku. Myšák a jeho přátelé vy-
tvoří zábavu pro děti od jednoho roku výše. Tě-
šit se budete moci i na Mickeyho divadlo pro 
nejmenší. Cena 30 Kč (členi MC) a 50 Kč (ne-
členi) za celou rodinu.                 Tým MC Krůček

MC Krůček 

Akce DDM Svitavy 15 let Onko klubu Area

Květen – lásky čas 

Cesta k přirozenému porodu 

Malíčkův Den dětí 
s Mickeym a Krůčkem

Drátování na Riegrovce
Na sobotu 17. května od 10 do 12 ho-

din zveme všechny, kteří rádi zaměstnávají 
své ruce. Poplatek: 50 Kč na materiál, kon-
takt: L. Pražanová na e-mailu prazanova@
zsriegrova.svitavy.cz.

Děje se ve městě



 � 17:00 / klub Tyjátr
PIŠKOTÉKA
Discotéka pro všechny holky a kluky od 8 let, 
kteří rádi tančí. Spoustu zábavy, her a muziky 
na přání. Vstupné: 30 Kč

 � 18:00 / Ottendorferův dům  
Absolventský koncert ZUŠ

 � 19:00 /  čajovna Namasté
Poetický večer na téma Rovnováha
Autorské i neautorské čtení z vlastních knih na 
předem zadané téma, tentokrát budeme číst  
o rovnováze. V tom, jak uchopíte vaše téma, se 
fantazii meze nekladou. Vstup volný

8. Čt / 9:00 / klub Tyjátr  
ROZKVETLÉ BOTY
Nosíš crocs boty? A chceš na nich mít svoje vlast-
ní ozdoby? Tak to je dílna právě pro tebe. Dopo-
lední fimo tvoření pro děti. Materiál zajištěn. Nut-
no se nahlásit předem na: lwaltova@svitavy.cz, 
nebo na mob.: 734 287 286. Cena 99 Kč.  

8. a 9. Čt a Pá / 8:00 - 16:00 / kavárna Ra-
rášek (dříve restaurace AMD)
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S RARÁŠKEM
Pro děti od 3 do 10 let. Cena: 280 Kč/1 dítě/1 
den, 500 Kč/2 dny, sourozenec 250 Kč/1 den, 
souroz. 400 Kč/2 dny. V ceně zahrnut každý 
den oběd a 2 svačinky.

10. So / 10:30 / Ottendorferův dům, měst-
ské muzeum a galerie
34. NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMA-
TÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2014
Vernisáž fotografické výstavy, jejíž součástí  je 
vyhodnocení vítězů národní soutěže amatér-
ských fotografů a slavnostní udělení cen za 
účasti významných hostů, členů poroty a vy-
stavujících fotografů z celé České republiky.

 � 20:00 / klub Tyjátr  
Koncert kapel FLY FISH + DPM hudební ka-
nál band
FLY FISH /rock / Moravská Třebová
Rocková parta hrající svižný energický rock  
s prvky funky.
DPM hudební kanál band /alternative-progres-
sive / Boskovice
Vstupné: 50 Kč

11. Ne / 17:00 / čajovna Namasté
Mantry
Zpívání manter i jiných duchovních písní z růz-
ných tradic a kultur se zpěvákem i skladatelem 

1. Čt /14:00 / prostor u podchodu u Alberta
Živá zeď 2 
V prostoru, kde se nachází Živá zeď, budete moci 
do budoucna zhlédnout každý měsíc novou za-
jímavou výstavu z oblasti poezie, prózy, foto-
grafie, kresby, grafiky či alternativního umění.  
O premiéru se postará sbírka veršů a fotogra-
fií Zdeňka Štěpánka.

 � 15:00 / kavárna Rarášek (dříve restaurace 
AMD)

LOUTKOVÉ DIVADLO – JAK ŠEL KOZLÍK DO 
SVĚTA
Veselá pohádka, vypráví o Kozlíkovi, který se 
vydal do světa, aby mohl vysvobodit zakle-
tou princeznu. Vstupné: 50 Kč/os, předprodej  
v kavárně Rarášek.

1. a 2. Čt, Pá / 8:00 - 16:00 / kavárna Ra-
rášek (dříve restaurace AMD)
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S RARÁŠKEM
Pro děti od 3 do 10 let. Cena: 330 Kč /1 dítě/1 
den, 550 Kč/2 dny, sourozenec 300 Kč/1 den, 
souroz. 450 Kč/2 dny. V ceně zahrnut každý den 
oběd, 2 svačinky a ve čtvrtek i loutkové divadlo. 

2. Pá / 20:00 / klub Tyjátr  
ZA MODLITBY ČERVŮ TOUR 2014
Setkání čtyř thrash metalových es v Tyjátru. Za-
stávka jejich turné „za modlitby červů 2014“. 
Dvě české a dvě slovenské bandy. Zvuk dc sou-
nd. Vstupné: 100 Kč

3. So / 20:00 / klub Tyjátr 
ROCKOTÉKA 
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme na 
vaše přání. Vstupné: dobrovolné u obsluhy na baru 

5. Po / 18:00 / Ottendorferův dům
Klavírní recitál Pavly Šefrnové
Jako host vystoupí Kateřina Lubojacká-kytara. 
Zazní skladby J. L. Dusíka, J. Suka, B. Martinů, 
M. C. Tedesca. Vstupné dobrovolné

6. Út / 19:00 / Fabrika 
Dívčí válka
Vstupné: 320 Kč, 290 Kč. Předprodej v recep-
ci Fabriky. Pořádá Tomáš Grepl.

7. St / 10:00 pro školy, 15:00 pro veřejnost / Fab-
rika 
Akademie ZŠ náměstí Míru

KULTURA
písní Davidem Breiterem a jeho přáteli.
Vstupné 108 Kč

12. - 16. 9:00 - 18:30/ kavárna Rarášek
LETNÍ BAZÁREK (dříve restaurace AMD)
Přijďte si nakoupit oblečení pro děti od vel. 80 
do vel. 140 za výhodné ceny. A pokud chcete 
prodat něco po svých dětech, stačí napsat na 
e-mail: raraseksvitavy@seznam.cz.

12. Po / 9:30 – 11:30 a 14:00 – 16:00/ kan-
celář ZUŠ – 2. patro
Zápis do hudebního oboru 

13. Út / 18:00 / klub Tyjátr
SPIRÁLOVÉ SLUNCE 
Nelíbí se vám vaše lampička? Přijďte si vytvořit 
svou vlastní. Výsledkem budete příjemně pře-
kvapeni. Nutné se nahlásit na lwaltova@svita-
vy.cz nebo na mob.: 734 287 286. Cena 299 Kč 
včetně materiálu.
 
14. St / 18:00 / Ottendorferův dům 
Absolventský koncert ZUŠ

 � 19:00 / čajovna Namasté 
Úplňkové bubnování 
Po měsíci opět zavítá do čajovny muzikotera-
peut a perkusista Andrej Kolář. Těšit se může-
te na jeho bubenický workshop i na společ-
nou improvizaci. Bubny pokud možno s se-
bou. Vstupné dobrovolné

15. Čt / 9:00 - 12:00 /  MC Krůček
Rodina a profese DVĚ STRANY TÉŽE MINCE
Členíte životní období na mateřství a zaměst-
nání? Strávila jste několik let doma péčí o dítě 
či blízkou osobu a děsíte se návratu do práce? 
Máte hodně dětí a společnost vás obviňuje, že 
se od ní necháváte vyživovat? Chcete se vrátit 
po porodu brzy do práce a mají vás za krkav-
čí matku? Seminář pod vedením Terezy Veito-
vé. Nahlaste účast a hlídání dětí na terca.veito-
va@gmail.com, mob.: 604 291 469

 � 14:00 – 16:00 / učebna výtvarného oboru ZUŠ 
Zápis do výtvarného oboru

 � 17:00 / klub Tyjátr
Večer pod lucernou s válečným veteránem 
plk. Pavlem Vranským
Večer s českým letcem z dob druhé světové 
války a přímým účastníkem bojů u Tobruku. 
Plk. Vranský je nositelem Řádu T. G. Masaryka  
a mnoha dalších českých i zahraničních vyzna-
menání.

Květen 2014 / www.svitavy.cz



16. Pá / 17:00 / dětské oddělení knihovny
Výtvarný workshop s knihou
Výtvarná dílna a povídání o ilustrování knih  
s Marijou Kulina, ilustrátorkou knihy Emušá-
ci - Ferda a jeho mouchy.

 � 19:00 / restaurace Pod Hodinami
Cimbálovka Slovácko mladší 

16. – 17. Pá – So / Fabrika, kino Vesmír
FAPS
11. festival amatérských pěveckých sborů: Car-
mina Burana. Festival je nesoutěžní přehlídkou 
doprovázenou překrásnou tvůrčí atmosférou, 
vzájemnou inspirací a novými přátelstvími.

18.  Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Jó, náš Jonáš - Damúza Praha
Pohádka na motivy Miloše Macourka.
Vstupné 50 Kč, rodinné pasy

19. Po / 19:00 / Fabrika 
Tim Firth: Holky z kalendáře
Východočeské divadlo Pardubice
Vstupné: 300 Kč. Předrodej od 5. 5. v recep-
ci Fabriky.

20. Út / 9:00 pro školy, 17:00 pro veřejnost 
/ Fabrika 
Vystoupení Scarlett
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 60 Kč. Předpro-
dej: od 5. 5. v recepci Fabriky
 
21. St / 9:00 a 11:00 / Fabrika 
Divadlo DRAK H. Králové: Ikarus  
Vstupné:  40 Kč, doporučeno pro nižší roč. SŠ 
a od 3. ročníků ZŠ

 � 17:30 / koncertní sál ZUŠ
Žákovský hudební večer 

 � 21:00 / klub Tyjátr
Pulp Fiction AFTER PARTY
Přijďte posedět po skončení filmu Pulp Fiction, 
který se bude promítán v kině Vesmír

22. Čt / 16:00 / Ottendorferův dům 
Komorní kytara – koncert ZUŠ

 � 19:00 / Ottendorferův dům
Jitka Páleníčková a Jan Páleníček
koncert KPH. Vstupné: 160 Kč (členové KPH: 
80 Kč). Předprodej od 7. 5. v recepci Fabriky.

23. Pá / 16:00 - 21:00 / MC Krůček
Velká večerní dílna tvořivosti - linoryt, 
z linolea si vyrobíme krásné obrázky, které po-
mocí barev budeme přenášet na papír nebo  
i na textil. Budete-li chtít, doneste si svá trička  
a můžete si je ozdobit. 

 � 20:00 / klub Tyjátr
OLDIES PARTY
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let. Zahrajeme 
na vaše přání české i zahraniční fláky. Vstupné  
dobrovolné u obsluhy na baru 

24. So / 13:00 / park Jana Palacha
Den rododendronů
od 18:00 koncert kapely Medvěd 009

 � 13:30 / Fabrika 
11. setkání harmonikářů ve Svitavách
Vstupné: 70 Kč 

 � 20:00 / klub Tyjátr
DARK FEST
Kapely:
•	 RETURN TO INNOCENCE  

- epic doom/death metal
•	 DARK ANGELS  - dark metal
•	 DEMENCIA MORTALIS - gothic doom metal
Vstupné: 80 Kč

26. Po / 19:00 / Fabrika 
La Fabrika: Bláznivý Petříček
Vstupené: 390 Kč. Předprodej v recepci Fab-
riky a IC Svitavy

27. Út / 8:30 a 10:15 / Fabrika 
Divadlo Pohádka Praha: Honza a čert
Vstupné: 40 Kč, doporučeno pro MŠ a 1. stu-
peň ZŠ

 � 9:00 – 11:00 / MC Krůček
Pomoz mi, abych to dokázal sám - povídání 
o montessori výchově s certifikovanou lektor-
kou Bc. Radkou Bočkovou. Seminář pro veřej-
nost – nahlásit účast a hlídání dětí na radkabo-
cek@gmail.com, mob.: 733 518 999

 � 18:00 / Ottendorferův dům 
Absolventský koncert pěvecké třídy ZUŠ

28. St / 18:00 / Ottendorferův dům 
Absolventský koncert ZUŠ

 � 19:00 / Fabrika 
Litomyšlský symfonický orchestr

 � 19:00 / klub Tyjátr
Úžasný Ázerbájdžán! Příběh země dvou tváří
Vstup volný

30. Pá / 16:30 / kavárna Rarášek (dříve re-

staurace AMD)
DISKO S RARÁŠKEM
Diskotéka pro všechny holky a kluky od 2 let.

 � 20:00 / restaurace Pod Hodinami
 Kapela Kowalski 

31. So / 9:00 / parkoviště u Fabriky
Literární toulky po Svitavsku III – Litomyšl
Příspěvek 80 Kč

 � 16:00 – 22:00 / městské muzeum a galerie, 
Ottendorferův dům

Muzejní noc – ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
Otevřené muzeum, rozmanitý program do 
pozdních nočních hodin v obou muzejních bu-
dovách. Více na str. 11
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31. So / 16:00 / městské muzeum a galerie
ALOIS PETRUS – PŘÍBĚH ŘEZBÁŘE
Vernisáž výstavy ke 125. výročí narození řez-
báře, který strávil ve Svitavách posledních více 
než 20 let svého života. A. Petrus byl autorem 
bohatě řezbovaného nábytku, loutkových diva-
del, malovaných hraček a dřevěných věcí den-
ní potřeby (stojánky na fotografie, tácky, kaze-
ty, tabla…).

Kino Vesmír

1. - 3. / Čt 19:30, Pá, So / 17:00 a 19:30 
Amazing Spider - Man 2 USA 2014 
Největší bitva, které se Spider-Man kdy zúčast-
nil, se odehrává v jeho nitru. Být Spider-Ma-
nem je skvělé, ale je strašné čelit nepříteli, kte-
rý je mnohem silnější než on sám… 
Režie: Marc Webb
Vstupné: 130 Kč / do 15 let / 105 Kč

6. - 7. / Út, St / 19:30
300: Vzestup říše USA 2014 
Pokračování epické ságy podle komiksového 
románu Franka Millera Xerxes. Úchvatná vi-
zuální podívaná. Boj o sjednocení Řecka na 
moři… Akční film. Režie: Noam Murro
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky / 103 minut

8. / Čt / 19:30 
Hany ČR 2014 PREMIÉRA!
Dnes v noci je vše dovoleno…Generační výpo-
věď mladé filmařské generace o současné spo-
lečnosti a mladých lidech. Film je dovyprávěn  
v jednom kontinuálním záběru. Komedie a dra-
ma zároveň. Scénář a režie:  Michal Samir
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / 90 minut

9. - 10. / Pá, So / 19:30 
Divergence USA 2014 
Ve světě budoucnosti jsou lidé rozděleni na pět 
frakcí podle svých dobrých vlastností, ale najde 
se výjimka…, z které se stává lovná zvěř. Dobro-
družná akční fantasy podle úspěšného románu 
Veroniky Roth. Režie: Neil Burger
Vstupné: 110 Kč / titulky / 139 minut

13. / Út / 19:30 
3 dny na zabití USA, Francie 2014 
Kevin Costner jako agent tajné služby. Má  
3 dny na to, aby zneškodnil světově nejhleda-
nější teroristickou organizaci… Akční krimi.
Režie: McG
Vstupné: 100 Kč / titulky / 117 minut

14. / St / 19:30 
Jedna za všechny USA 2014 
Všechny proti jednomu. Film o přátelství  
a o ženách. Pomsta manželky a milenky jedno-
mu muži… Carmen Diaz a Kate Upton v hlav-
ních rolích komedie.
Režie: Nick Cassavetes
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 109 minut



30. / Pá / 19:30 
Přežijí jen milenci Německo, USA GB, Kypr 
2013
Adamu i Evě je více než tisíc let. Před několika 
staletími se dohodli, že kvůli čerstvé krvi nebu-
dou zabíjet lidi, ale dlouho jim to nevydrželo… 
Drama, horor, romantický film
Režie: Jim Jarmush
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 123 minut 

31. / So / 19:30 
Violleta Koncert USA 2014 
Exkluzivní koncertní show největších hvězd se-
riálového hitu TV stanice Disney Channel – Vi-
olleta. Režie: Matthew Amos
Vstupné: 120 Kč / titulky / 96 minut

Výstavy

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
10. května – 1. června
34. NÁRODNÍ VÝSTAVA AMATÉRSKÉ 
FOTOGRAFIE
Národní výstava amatérské fotografie má již 
tradičně premiéru ve svitavském muzeu. Uvi-
díte na 250 fotografií od 80 fotografů z celé 
České republiky. Po Svitavách putuje výstava 
do dalších měst České a Slovenské republiky.

1. červen – 14. září
ALOIS PETRUS – PŘÍBĚH ŘEZBÁŘE
Výstava ke 125. výročí narození řezbáře, po 
němž je pojmenován řezbářský memoriál, kte-
rý se již popáté bude letos konat ve Svitavách.

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

FABRIKA
Foyer  
do 7.5. 
ZŠ náměstí Míru Svitavy: 
Výtvarné práce žáků
od 9.5.
Volné sdružení fotografů Kontakt: 
13 let KONTAKTU
Volné sdružení fotografů nazvané KONTAKT 
působí na území Euroregionu Nisa od roku 
2000. Sdružení za dobu své existence uspo-
řádalo mnoho fotosoutěží, výstav, fotodílen  
a besed s významnými osobnostmi. V součas-
né době má přibližně několik desítek přízniv-
ců z Česka, Polska a Německa. Na výstavě uvi-
díte práce 24 autorů z české a 24 z polské čás-
ti regionu. Fotogalerie kolekcí www.drosera-
bublava.cz.

3. podlaží
Občanské sdružení KLUS Svitavy: 
Cesta k sobě 
9. ročník výstavy fotografií, obrazů, grafiky, ver-
šů a jiné tvorby lidí, kteří překonali svou zá-
vislost a kteří berou uměleckou tvorbu jako 

prostředek k uzdravení. Chtějí se s ostatními 
podělit o své nové vidění a vnímání světa ko-
lem sebe. Tvorba jim pomáhá najít novou ces-
tu – cestu k sobě. 

4. podlaží
AMFO 2013, Slovensko: FOTOGRAFIE
Vítězná kolekce amatérských fotografií ze slo-
venské celostátní soutěže

DIVADLO TRÁM  
Jindřich Pevný: Jsem podivný pták
Výstava obrazů

KAFÉ ROŠAMBO
1. – 31. 5.    
BONANZA tvýma očima 
Fotky a obrázky dětí Občanského sdružení Bo-
nanza. Výstava je zpřístupněna v době provo-
zu kavárny. 

ČAJOVNA NAMASTÉ
3. - 31. 5.     
MANDALAM JITKY ČULÍKOVÉ
Květnová výstava ornamentálních obrazů  
a keltských mandal. Vernisáž se koná v sobo-
tu 3. 5. od 18:00 v čajovně Namasté.  Součástí 
vernisáže bude také intuitivní bubnování, zpí-
vání manter a povídání o cestě po Indii hostů 
vernisáže - Ireny a Vojtěcha Havlových.

KAVÁRNA V PARKU
1. 4. – 10. 5.    
FOTOGRAF ALEŠ MÁDR
Zkušenosti se sociálním dokumentem přived-
ly Aleše Mádra k divadelní a taneční fotografii.
Výstava je zpřístupněna v době provozu ka-
várny.

11. 5. - 31. 5. 
Malíř Jan Vaněčka
Kombinace velkoformátové malby a kresby, 
která poukazuje na rozdíly, rozpory a kontras-
ty mezi světem lidí a přírody - černou a bílou

1.Čt / 18:00 / hřiště za Národním domem
1. Městská volejbalová liga 2014 – 1. kolo
Volejbal

3. So / 9:00 / Svitavský stadion - tenisové kurty 
TO TJ Svitavy - TK Česká Třebová B 
Tenis: Pardubický přebor - starší žáci 

 � 10:00 a 11:30 / Svitavském stadionu
TJ SY - Pardubice 
Kopaná: ČLŽ U13 a U12

4. Ne/ 9:00 / Svitavský stadion – tenisové kurty 
TO TJ Svitavy – LTC Pardubice 
Tenis: Pardubický přebor - mladší žáci 
TO TJ Svitavy – USK Pardubice
Tenis: Východočeská soutěž – senioři, 11:00 
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15. - 17. / Čt, Pá, So / 19:30 
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel 
Švédsko 2014 PREMIÉRA!
„Věci jsou tak, jak jsou a budou tak, jak budou.“ 
To je motto svérázného pana Karlssona, jehož 
životní příběh je pozoruhodný. Dobrodružství 
muže, který prožil a ovlivnil dějiny 20. století! 
Podle stejnojmenného bestselleru Jonase Jo-
nassona. Scénář a režie: Felix Herngren
Vstupné: 120 Kč / titulky / 114 minut

20. / Út / 19:30 
Godzilla USA 2014 
Nejznámější impozantní monstrum na světě se 
postaví proti zlým nestvůrám, ohrožujícím sa-
mou existenci lidstva, kterým vdechla život vě-
decká arogance lidí.
Režie:  Gareth Edwards
Vstupné: 110 Kč / titulky / 119 minut

21. / St / 19:30 
Projekt 100: Pulp Fiction – Historky z pod-
světí USA 1994
Nejkultovnější z kultovních filmů 90. Let je au-
torskou biblí Quentina Tarantina. Multižánro-
vý opus, který přetéká fetišiskými detaily a pop-
kulturními odkazy. Mnohovrstevný vesmír Pulp 
Fiction se vám otevírá!
Vstupné: 70 Kč / od 15 let / titulky / 153 minut

22. - 24. / Čt, Pá, So / 19:30 
Bony a klid 2 ČR PREMIÉRA!
Všichni dobří veksláci… Pokračování kultov-
ní vekslácké balady po 25 letech. Hrají všichni 
hlavní představitelé z minulého filmu.
Scénář a režie: Vít Olmer
Vstupné: 110 Kč / 90 minut

27. / Út / 19:30
Ranhojič Německo 2013
Historický velkofilm podle populárního romá-
nu Noaha Gordona z 11. století. Ben Kingsley 
jako slavný učenec, k němuž do Persie přijíždí 
mladík Tom Payne, aby se z něj stal skutečný lé-
čitel. Dobrodružná cesta za poznáním.
Režie: Phillip Stölzl
Vstupné: 100 Kč / titulky / 150 minut

28. / St / 19:30 
Dlouhá cesta dolů GB 2013
Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské noci po-
tkají na střeše věžáku, oblíbeném místě sebe-
vrahů… Uzavřou dohodu, že zůstanou spolu  
a naživu alespoň do Valentýna… Komedie pod-
le bestselleru Nicka Hornbyho. V jedné z hlav-
ních rolí: Pierce Brosnan.
Režie: Pascal Chaumeil
Vstupné: 90 Kč / titulky / 96 minut

29. / Čt / 19:30 
Nekonečná láska USA 2014 
Rozluč se s nevinností. První láska je nezapo-
menutelná. Romantický film podle stejnojmen-
ného slavného románu Scotta Spencera.
Scénář a režie: Shana Feste
Vstupné: 110 Kč / titulky / 104 minut

SPORT



 � 13:00 a 15:00 / Svitavský stadion
TJ SY - Písek
Kopaná: ČLD U17 a U16

Litomyšl

1. - 4. / státní zámek Litomyšl
Litomyšlské svatební dny
Svatební výstava v zámeckých historických sá-
lech – svatební šaty, doplňky, květiny, dekora-
ce, svatební tabule…

12. – 25. / různá místa ve městě
Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové
Vícedenní akce pro laickou i odbornou veřej-
nost s vyvrcholením ve formě gastrofestivalu 
pod širým nebem na Smetanově náměstí.

31. / Smetanovo náměstí
Opera pod májovým nebem
Pátý hudební večer plný operních melodií na 
podporu vycházejících hvězd.

Polička

7. / 19:00 / Tylův dům
Film: Valčík pro Monicu
Životopisný film 2D

10.5 .  – 27.6. / Centrum B. Martinů
Výstava: Co Čech, to muzikant

17. 5. – 27. 6. / Centrum B. Martinů
Výstava: Hry a klamy

25. / 18:00 / kostel sv. Jakuba
Koncert: Pocta Roku české hudby
Koncert v rámci festivalu Martinů fest 2014.

Moravská Třebová
13. / 19:00 / kinosál muzea
Divadlo: Sborovna
Divadelní představení s P. Trávníčkem v hlav-
ní roli.

31. / 19:00 / muzeum
Muzejní noc
Více na www.moravskatrebova.cz 

Vysoké Mýto

4. 5. – 17. 6. / Regionální muzeum
Výstava: Indrustriální dědictví

10. / 20:00 / Klubová scéna
Koncert: Jiří Stivín & Jazz Guartet
Koncert v rámci Dvořákova festivalu.

17. / nám. Přemysla Otakara II.
Čermákovo Vysoké Mýto
Mezinárodní přehlídka dětských dechových 
hudeb.

 � 10:00 a 11:45  / Svitavský stadion
TJ SY - Viktoria Žižkov
Kopaná: ČLŽ U15 a U14

5. Po / 18:00 / hřiště za Národním domem
2. Městská volejbalová liga 2014 – 1. kolo
Volejbal

7. St / 17:00 / Svitavský stadion
TJ SY - Viktoria Žižkov  
Kopaná: ČLD U19

8. Čt / areál Cihelna
Přebor ČR jednotlivců
Plochá dráha  
 
 � 18:00 / hřiště za Národním domem

1. Městská volejbalová liga 2014 – 2. kolo
Volejbal

10. So / 10:00 a 11:45 / Svitavský stadion
TJ SY - Chrudim  
Kopaná: ČLŽ U15 a U14

 � 14:00 / Svitavský stadion – tenisové kurty 
TO TJ Svitavy – TK Ústí nad Orlicí 
Babytenis: Memoriál Zdeňka Kocmana, Par-
dubicko C  

 � 16:00 / hřiště Lačnov
1HBC SY - NA Rangers Hronov
Hokejbal: 2NHBL - muži

11. Ne / 9:00 / Svitavský stadion – tenisové kurty 
TO TJ Svitavy – TK Ústí nad Orlicí
Tenis: Pardubický přebor – dorost 
TO TJ Svitavy – Spartak Polička
Tenis: Východočeská soutěž – senioři, 11:00  
TO TJ Svitavy – TK Skuteč
Minitenis: Memoriál Zdeňka Kocmana, Pardu-
bicko C, 14:00

 � 9:30 a 11:00 / Svitavský stadion
TJ SY - Chrudim
Kopaná: ČLŽ U13 a U12

12. Po / 18:00 / hřiště za Národním domem
2. Městská volejbalová liga 2014 – 2. kolo
Volejbal

14. St / 18:00 / hřiště za Národním domem
1. Městská volejbalová liga 2014 – 3. kolo
Volejbal

17. So / 9:00 / hala Na Střelnici
Krajský festival Barevného minivolejbalu
Volejbal: žactvo 6 – 10 let

 � 10:00 a 12:00 / Svitavský stadion
TJ SY - Meteor Praha
Kopaná: ČLD U17 a U16

18. Ne / 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy – Sokol Rybník
Volejbal: muži - KP II. tř

 � 14:45 / Svitavský stadion
TJ SY - Třebeš
Kopaná: ČLD U19
TJ SY A - Kutná Hora
Kopaná: divize muži, 17:00

19. Po / 18:00 / hřiště za Národním domem
2. Městská volejbalová liga 2014 – 3. kolo
Volejbal

21. St / 18:00 / hřiště za Národním domem
1. Městská volejbalová liga 2014 – 4. kolo
Volejbal

24. So / 9:00 / UMT v Lánech
Turnaj přípravek
Kopaná: OP
TJ SY - Trutnov
Kopaná ČLŽ U15 a U14: 10:00 a 11:45 / Svi-
tavský stadion  

 � 9:00 / areál Cihelna
Veřejná soutěž
Modelklub: kat. UŠ, UR20 a UR25 

25. Ne / 9:00 / Svitavský stadion – teniso-
vé kurty
TO TJ Svitavy – TK Perštýn Pardubice B 
Tenis: Pardubický přebor - mladší žáci 

 � 10:00 a 11:30 / Svitavský stadion
TJ SY - Admira Praha 
Kopaná: ČLŽ U13 a U12
TJ SY B - Česká Třebová
Kopaná KP muži: 17:00 / UMT v Lánech  

26. Po / 18:00 / hřiště za Národním domem
2. Městská volejbalová liga 2014 – 4. kolo
Volejbal

28. St / 11:30 a 13:00 / Svitavský stadion
TJ SY - Jablonec n.N.
Kopaná: ČLŽ U15 a U14     

 � 18:00 / hřiště za Národním domem
1. Městská volejbalová liga 2014 – 5. kolo
Volejbal

31. So/ 9:00 / Svitavský stadion – teniso-
vé kurty
TO TJ Svitavy – TC Chrudim 
Pardubický přebor - starší žáci 
TO TJ Svitavy - TK Letohrad
Babytenis: Memoriál Zdeňka Kocmana, Par-
dubicko C, 14:00

 � 9:00 / areál Cihelna
Svitavský akrobat
Modelklub: kat. F2B 
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Informace z kultury Seriál: MPO (33)

Sobota 31. května od 16 do 22 hodin.
Už sedmý rok se svitavské muzeum ve spo-

lupráci s dalšími dobrovolníky připojuje k celo-
státní akci muzejních nocí.  Dokořán se otevřou 
pomyslné brány městského muzea a Ottendor-
ferova domu do pozdních nočních hodin a ná-
vštěvníky čeká netradiční program. Každý rok je 
jiný, má své téma. Letos jsme se inspirovali tra-
dičními českými řemesly.

Těšit se můžete na výstavu o svitavském 
řezbáři Aloisi Petrusovi, otevřeny pro vás bu-
dou řemeslné dílny s řemeslníky, za jejichž po-
moci se budete moci na chvíli stát kovářem, 
sklářem, řezbářem či kameníkem. Děti čeká 
zpřístupnění nových herních prvků na muzej-
ní zahradě a rodiče koncert pod širým nebem. 
V Ottendorferově domě pro vás připravilo DO-
cela MAlé divadlo Radmily Obloukové dvě ta-
juplné prohlídky, které vás vrátí do doby přes-
ně před sto lety. O občerstvení se na muzejní 
zahradě postarají klienti Domova na rozcestí,  
v Ottendorferově domě čajovna Namasté.  
A do dvaadvaceti hodin budou pro vás samo-
zřejmě otevřeny zdarma všechny stálé muzej-
ní expozice. Těšíme se na vás. 
Program:
Městské muzeum a galerie
8:00 – 16:00 Řezbářský workshop 
Workshop se bude konat i v pátek 30. května.  
Po oba dny bude probíhat v řemeslných dílnách 
na muzejní zahradě praktická činnost pro pře-
dem přihlášené žáky od 11 do 18 let. Výstupem 
bude vlastnoručně vyrobená umělecká miska 
jednotlivými účastníky. 
16:00 Alois Petrus – příběh řezbáře
Vernisáž výstavy ke 125. výročí narození řez-
báře, který strávil ve Svitavách posledních více 
než 20 let svého života. A. Petrus byl autorem 
bohatě řezbovaného nábytku, loutkových diva-
del, malovaných hraček a dřevěných věcí den-
ní potřeby (stojánky na fotografie, tácky, kaze-
ty, tabla…). Součástí vernisáže bude i předsta-
vení jednotlivých účastníků řezbářského work-
shopu a jejich výrobků.

17:30 Muzejní animace – herní prvky
Slavnostní zpřístupnění nových herních prvků 
vycházejících z regionální historie na muzejní 
zahradě. Děti čeká dřevěné pódium s půdory-
sem náměstí, kde si mohou postavit nejvýznam-
nější svitavské budovy, dále venkovní historické 
pexeso a motanice.

18:00 – 22:00 Řemesla našich předků       
Ukázky řemeslného umění kováře Františka 
Bečky, skláře Vladimíra Graciase a kamenice 
Víťy Morávkové. Pro návštěvníky bude připra-
veno nářadí i materiál, aby si mohli umění jed-
notlivých řemesel sami vyzkoušet.

21:00 Koncert pěveckého sdružení SY(X)TET 
vedeného Veronikou Plívovou a Žesťový sou-
bor ZUŠ pod vedením Jaroslava Dvořáka   
Koncert na nově postaveném pódiu na svitav-
ské zahradě. 

16:00 - 22:00 Otevřené muzeum 
Zdarma bude zpřístupněna nejen nová výstava, 
ale také stálé expozice Labyrint svitavských příbě-
hů, Hledání hvězdy Davidovy – Oskar Schindler, 
Spravedlivý mezi národy a Z historie praní. 

16:00 - 22:00 Café Rozcestí
Posezení na muzejní zahradě i v kavárně Café 
Rozcestí při dobrém občerstvení. Obsluhovat 
návštěvníky budou klienti Domova na rozcestí.

Ottendorferův dům
20:00 a 22:00 Tajuplný Ottendorferův dům 
aneb Noc s věštkyní, sirotky a strašidlem
Při noční prohlídce Ottendorferovy knihovny 
se tentokrát vrátíte v čase, a to do roku 1914. 
Frau Fanny Hönigsfeld, vizionářka a věštkyně, 
nahlédne spolu s vámi do budoucnosti města 
Zwittau. V podání svitavských sirotků a nalezen-
ců uvidíte představení s názvem Oliver Twist. 
Při tancovačce „na lidovém bále“ se setkáte ne-
jen se starostou Carlem Schusterem, ale i se zá-
stupci spolků svitavských a se zručnými řemesl-
níky města. Děti (tentokráte bez doprovodu ro-
dičů) se vydají za strašidýlkem Kuli do podzem-
ních chodeb Ottendorferovy knihovny.

16:00 – 23:00 Večerní posezení při čaji
Pro milovníky dobrých čajů, kávy, vodních dý-
mek a příjemné atmosféry bude otevřena čajov-
na Namasté.                                 Blanka Čuhelová

Z předchozího dílu městského památkové-
ho okruhu (MPO 32), v němž jsme se zastavili 
u kněžského hrobu, nám chybí kamínek do mo-
zaiky v podobě života Msgre. Karla Fritschera.

Narodil se 20. července 1875 v Mohelnici.  
Po studiích na dvojjazyčném  Arcibiskupském 
gymnáziu v Kroměříži se Karl rozhodoval mezi 
lékařskou a kněžskou dráhou, nakonec zvítězi-
la služba církvi. Roku 1898 byl vysvěcen na kně-
ze a 15. září tohoto roku přijel do Svitav. Vyu-
čoval náboženství v Hradci nad Svitavou a kro-
mě toho působil jako svitavský kaplan. Stal se 
členem výboru a vedoucím Křesťanského děl-
nického spolku. Jeho zásluhou byl roku 1899 
vybudován nový spolkový dům (dnešní kino 
Vesmír). Měl podíl i na založení tělovýchovné-
ho mládežnického odboru tohoto spolku roku 
1900 a o rok později i ženské spolkové odno-
že (někdejší divadlo Jitřenka na fotografii). Karl 
Fritscher zůstal věrný i medicíně, ve které se stal 
autodidaktem.  Přednášel o hygieně, zdravově-
dě a v duchu stanov spolku byl činný v oblas-
ti osvěty. Stál u zrodu Spolku křesťanských ma-
tek a roku 1927 založil ve městě Spolek charit-
ních sester. Od roku 1925 byl zvolen na kan-
didátce lidové strany do Senátu RČS a mandát 
vykonával do roku 1929, kdy byl zvolen poslan-
cem parlamentu. Roku 1932 byl za svou obě-
tavost jmenován čestným papežským komořím  
a titulem Msgre. 

Po volbách roku 1935 vypršel i Fritsche-
rův poslanecký mandát a kněz se vrátil do Svi-
tav. Za své protinacistické postoje byl sledován 
gestapem, které jej roku 1943 zatklo a uvězni-
lo v opavské věznici. Po propuštění pomáhal 
postiženým válkou i ruským zajatcům. Zemřel  
9. května 1945 po těžké operaci. Naštěstí se ne-
dožil vyrabování jeho bytu po osvobození. 

Radoslav Fikejz

Muzejní noc 2014 – Řemeslo má zlaté dno

Pro ty žáky ve věku od 11 do 18 let, které zaujala některá řemesla ve svitavském muzeu, 
připravujeme dvoudenní kurzy pod vedením odborného lektora. Vybrat si můžete ze čtyř obo-
rů – řezbářství, kovářství, sklářství a kamenictví. Workshop bude organizován pro omezený po-
čet zájemců, kteří se v průběhu dvou dnů nejen dozví více o daném řemesle, ale také si vlast-
noručně vyrobí umělecký předmět, který si odnesou domů. 

První z workshopů je zaměřen na řezbářství a bude se konat v pátek a sobotu 30. a 31. 
května a jeho výstupem bude vyřezávaná miska na ovoce. Další řemeslné kurzy plánujeme na 
prázdninové měsíce a budeme vás o nich včas informovat. Projekt je spolufinancován ze stát-
ního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, jeho absolvování je pro žáky zdarma. Pokud 
máte zájem, aby se vaše děti tohoto kurzu zúčastnily, získáte podrobnější informace v muzeu na 
telefonním čísle 461 532 704, nebo na adrese lektor@muzeum.svitavy.cz.         Blanka Čuhelová
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Řemeslné workshopy v muzeu



22. / Čt / 19:00 / Ottendorferův dům
Pocta českým mistrům (B. Smetana, L. Ja-

náček, A. Dvořák, B. Martinů). Koncert v rám-
ci Dvořákova festivalu a pod záštitou starosty 
města Davida Šimka. Duo Jan Páleníček (vio-
loncello) a Jitka Čechová (klavír) patří ke stáli-
cím na českých i zahraničních koncertních scé-
nách. Vzácnou uměleckou shodou, oduševně-
lým a vnitřně naplněným výrazem nabízejí po-
sluchačům nevšední umělecké kreace. Vstupné: 
160 Kč (členové KPH: 80 Kč). Předprodej vstu-
penek od 5. května v recepci Fabriky.

Městská knihovna ve Svitavách připravila 
pro zájemce o literaturu putování po místech, 
která jsou v našem regionu spjata s význam-
nými českými spisovateli, jejich životem, tvor-
bou a dílem. První toulky v roce 2013 směřo-
valy především na Litomyšlsko, druhé toulky 
na Poličsko. Pod vedením Milana Báči, ředite-
le svitavského gymnázia a autora knížky Lite-
rární toulky po Svitavsku, se tentokrát vydáme 
ze Svitav do Litomyšle. Projdeme se městem 
a zastavíme se u míst, kde žili velikáni české li-
teratury A. Jirásek, B. Němcová, T. Nováková,  
M. D. Rettigová a další, navštívíme barokní diva-
délko na zámku, Portmoneum – Muzeum Josefa 
Váchala a na litomyšlském hřbitově se podívá-
me k hrobům některých literátů. Putování začne 
v sobotu 31. května odjezdem zvláštního auto-
busu v 9 hodin z parkoviště u Fabriky. Příspěvek 
80 Kč bude vybírán při vstupu do autobusu. Ná-
vrat do Svitav je plánován okolo 14. hodiny. Do-
poručujeme zájemcům, aby si účast na literár-
ních toulkách rezervovali v Městské knihovně ve 
Svitavách, tel.: 461 533 295, e-mail: knihovna@
booksy.cz.                               Milan Báča

Máme radost, že Iva Táborská z Dramatické 
školičky uspěla na krajské přehlídce dětské reci-
tace v Pardubicích a postoupila ve 4. věkové ka-
tegorii ( žáků 8. - 9. tříd) na celostátní přehlíd-
ku Dětská scéna ve Svitavách.

Stejně tak blahopřejeme dětem Dramatic-
ké školičky v mladších kategoriích: Karolínce 
Syrové a Martinu Pittnerovi, kteří v krajském 
kole získali diplom bez postupu na celostátní 
přehlídku a čestné uznání.           Jana Mandlová

Ve Svitavách vzniká nový projekt na 
podporu lokálního umění. Jeho cílem je 
dostat místní umění ještě blíže k lidem. Jde  
o to prezentovat autory, kteří často tvoří jen 
do šuplíku nebo jen sobě a známým pro ra-
dost. Předpokládá se, že projekt osloví uměl-
ce, kteří dostanou možnost k netradiční au-
torské výstavě.

V prostoru zdi u Alberta, kam bylo v minu-
lých letech možné psát verše, vznikne skrom-
ná venkovní expozice, která bude každý měsíc 
představovat některého regionálního autora  
z oblasti poezie, prózy, fotografie, kresby, gra-
fiky či alternativního umění.

Projekt se od začátku shledal s velkým zá-
jmem. Pro první sezonu byl již vytvořen kalen-
dář prvních dvanácti „apoštolů“, jejichž díla  
a myšlenky budou moci na Živé zdi ožít.

Objekty, které již budou mít po výstavě, 
budou ke zhlédnutí ve virtuálním prostoru we-
bových stránek MMG Svitavy v sekci Živá zeď 
2. Tamtéž naleznete i kalendář autorů a veš-
keré podrobnosti k projektu.

Startujeme 1. května ve 14:00 hodin vý-
stavou veršů a fotografií Zdeňka Štěpánka. 

Věřím, že až budete mít cestu kolem, ať ve 
svátek práce či kdykoliv potom, tak vás nová 
expozice přinutí zastavit se. 
Ten, co nechce strávit život spánkem. Jiří Sehnal

Srdečně zveme příznivce muzikálu na pre-
miéru představení KRÁL ZBOJNÍKŮ, která se 
uskuteční v sobotu 24. května v 19:00 hodin 
v Divadle Trám.

Muzikál Král zbojníků, napsaný na motivy 
románu Robin Hood Alexandra Dumase starší-
ho, začali nacvičovat pod vedením Věry Burešo-
vé a  Daniely Krčmářové před rokem a půl stu-
denti gymnázia.  

Kdo rád zpívá, tančí a hraje divadlo a chtěl 
zkusit něco, co tu ještě nebylo, přidal se. Dvace-
tičlenný soubor tak pro vás nachystal předsta-
vení plné zábavy, zvratů, smíchu a lásky.  

Budeme rádi, když nás přijdete podpořit. 
Doufáme, že si muzikál Král zbojníků užijete 
stejně jako my! Pěvecký sbor GAUDIUM gym-
názia ve Svitavách.

30. / Pá / 18:00 / Divadlo Trám
Jedná se o premiéru tří loutkářských sou-

borů Dramatické školičky: Soubor Málo - Haló, 
Jácíčku2, Soubor Bubliny - Medvěd!?!, Soubor 
Naopak- PFÚ

Soubor Málo je dívčí loutková odnož sou-
boru Naopak. Představení Haló, Jácíčku 2 vznik-
lo jako pokračování loňského úspěšného lout-
kového představení podle stejnojmenné kni-
hy Daisy Mrázkové. Letos jsme představení do-
plnily o několik nových epizod. Úprava a scé-
nář: soubor Málo a Jana Mandlová, režie - Jana 
Mandlová. Hrají: Marcela Coufalová, Barbora 
Samuelová, Iva Táborská.

Soubor Bubliny: Představení Medvěd!?!, 
které vzniklo podle knihy F. Tashlina - Med-
věd, který nebyl. Předloha nás oslovila. Zdá 
se nám, že je čím dál aktuálnější, přestože po-
prvé vyšla v roce 1947. Úprava scénáře a vý-
tvarné řešení- Bubliny a Jana Mandlová, vý-
tvarná realizace - Kateřina Stündlová, hud-
ba a klavír - Anna Stenzlová, režie: Bubliny  
a Jana Mandlová. Hrají: Martin Gestinger, Ma-
těj Nárožný, Anna Stenzlová, Kateřina Stünd-
lová, Šimon Švihel

Soubor Naopak: PFÚ
Představení PFÚ vzniklo na motivy knihy  

A. A. Milneho Medvídek Pú. Vybrali jsme tři 
epizody, scénář si psali členové souboru sami. 
Kluci napsali Pú a včely, holky Ijáček má naro-
zeniny a společně jsme vytvořili Severní toč-
nu a Oslavu. Hudbu složil Tomáš Mohr. Hrají: 
Marcela Coufalová, Barbora Samuelová, Iva 
Táborská, Tomáš Mohr, Šimon Keller, Jan Šin-
delka. Hudba a kytara: Tomáš Mohr. Napsal: 
soubor Naopak za asistence Jany Mandlové. 
Režie: Jana Mandlová a Naopak

Jana Mandlová

Městská knihovna ve Svitavách pořádá  
k Mezinárodnímu dni rodiny výtvarnou dílnu 
s Marijou Kulina, ilustrátorkou knihy Emušáci  
- Ferda a jeho mouchy, kterou vydala společnost 
Scio a je určena na rozvoj emoční inteligence 
dětí. V rámci workshopu si děti vyrobí svoji vlast-
ní knihu (leporelo) a dozví se něco o ilustrování 
knih. Zveme celé rodiny ke společné výtvarné 
práci do dětského oddělení knihovny v pátek 
16. května od 17:00 hod.          Marta Bauerová

Jitka Čechová 
& Jan Páleníček

Blahopřejeme Živá zeď 2

Král zbojníků
představení plné zábavy

Naopak málo bublin

Literární toulky  
po Svitavsku III 

Výtvarný workshop
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11. ročník Festivalu amatérských pěveckých sborů Večer pod lucernou 

Světový den fair trade

Národní výstava amatérské fotografie

Ve Svitavách je dlou-
há tradice pěveckých 
sborů. SKS města Svi-
tavy pořádá od roku 
1994 v dvouletém in-
tervalu Festival amatér-
ských pěveckých sborů 
(FAPS). Letos se usku-
teční 16. - 17. května. 
Na jeho vzniku a orga-

nizaci se od samého začátku podílejí dva nej-
větší svitavské sbory: Dalibor a Iuventus. FAPS 
je nesoutěžní přehlídka, setkají se zde pěvecká 
tělesa z celé republiky. Na počátku se vybíra-
la na základě nahrávky své práce, postupně se 
okruh sborů ustálil. Do Svitav přijely během let 
špičkové amatérské soubory: Cantamus Praha, 
Smetana Hradec Králové, PS Lanškroun, Štěk 
Loučná nad Desnou, Mikrochór Praha, Vlas-
timil Litomyšl, PS Univerzity Hradec Králové, 
Romance Ústí nad Labem, Smetana Kladno, 
CANTUS AMICI Pardubice, Záboj Dvůr Králo-
vé nad Labem, Cantoria Praha, PS ostravských 
učitelek, VUS Pardubice, PS Polabiny Pardu-
bice, Bona Vita Hořice v Podkrkonoší, Otakar  
z Vysokého Mýta, KOS Litomyšl, Chorus Ma-
gistri z Hradce Králové. 

FAPS je mezinárodní festival, zpívala zde 
tělesa z Německa, Holandska, ze Švýcarska,  
z Polska, Ruska a ze Slovenska. FAPS není pou-
ze setkání sborů, je to také tvůrčí práce. Dříve 
byly sbory rozděleny do dvou ateliérů a s re-
nomovanými lektory za podpory Dalibora a Iu-
ventusu secvičovaly předem připravené sklad-
by, které předvedly na závěrečném galakon-
certu. Letos je pouze jeden ateliér a společ-
nou skladbou je Carmina Burana.

Program: 

16. května / 19:00 / Fabrika
Zahajovací koncert, přehlídka pořádajících  
a zahraničních pěveckých sborů 

Městská knihovna ve Svitavách společně  
s gymnáziem, SKS Svitavy a univerzitou třetí-
ho věku vás srdečně zvou na další Večer pod 
lucernou, tentokrát s přímým účastníkem 
bojů druhé světové války. Plk. Pavel Vran-
ský se narodil 29. dubna 1921 v Lipníku nad 
Bečvou. Po vzniku protektorátu se nesmířil  
s německou okupací a v roce 1939 odešel do 
Polska a následně do SSSR. Prodělal výcvik 
u československé vojenské jednotky a v roce 
1941 byl zařazen k československému vojsku 
na Blízkém východě. Účastnil se bojů u Tobru-

ku. Konec války strávil ve službách britského 
Královského letectva, kde působil u 311. čs. 
bombardovací perutě RAF. Po návratu do Čes-
koslovenska létal na upraveném vojenském le-
tounu Liberator mezi Prahou a Londýnem jako 
dopravní letec a pracoval u ČSA jako překlada-
tel z angličtiny. V 55 letech odešel do důchodu, 
s manželkou pořádal rekreační dětské pobyty 
v Jizerských horách. Stále působí jako místo-
předseda Českého svazu bojovníků za svobo-
du, je nositelem Řádu T. G. Masaryka a mnoha 
dalších českých i zahraničních vyznamenání. 

Plk. Vranský se těší na setkání s občany 
Svitav, o své životní zážitky se rád podělí ve 
čtvrtek 15. května v 17:00 hod v klubu Tyjá-
tr. Akce se koná v rámci oslav konce 2. světo-
vé války, a to pod záštitou starosty města Da-
vida Šimka.                                 Milada Vacková

Přijďte s námi dne 10. května v 10 hodin 
dopoledne do parku Jana Palacha oslavit for-
mou společného pikniku Světový den pro fair 
trade! Svitavy se tak již podruhé připojí k ce-
lorepublikové akci „Férová snídaně ve vašem 
městě“. Svou účastí vyjádříte podporu produk-
tům, při jejichž výrobě nebyla poškozována lid-
ská práva, životní prostředí ani zneužita dětská 
práce. Každý si přineste deku a něco málo ke 
společné snídani! Stačí vlastní koláč, mamin-
čina marmeláda či med od souseda a může-
me začít. 

Více informací o férové snídani získáte na 
www.ferovasnidane.cz. Těšíme se na setkání  
s vámi!       Květa Kellerová

Od roku 1996 probíhá ve Svitavách vždy 
na jaře Národní soutěž a výstava amatérské fo-
tografie, tentokráte pod záštitou ministra kul-
tury Daniela Hermana. Letos se do soutěže při-
hlásilo 165 autorů a 15 kolektivů s 1158 sním-
ky. A Dagmar Schulzovou ze střediska kultur-
ních služeb čekala opět po roce několikadenní 
zdlouhavá práce. Přijetí přihlášených fotografií, 
třídění, výběr odbornou porotou - na výstavu  
a do katalogu. 

Následovala příprava katalogu a poté čeká 
pracovníky muzea instalace téměř 250 foto-
grafií od osmdesáti autorů. V předvečer zahá-
jení výstavy v pátek 9. května se sjedou členo-
vé amatérských fotografických klubů z celé 
republiky na společném setkání ve Fabrice 
a instalují své fotografie ve velkém sále na výsta-
vě Na šňůrách. V sobotu 10. května vypukne 
v Ottendorferově domě slavnostní vyhlašo-
vání vítězných fotografií a předání cen jejich 
autorům. Na zahájení zahraje na klavír Pavla 

Šefrnová a v rámci vyhlášení výsledků soutěže 
předá zástupce Ministerstva kultury ČR Cenu 
Ministerstva kultury za neprofesionální umě-
ní v oblasti audiovizuálních a výtvarných akti-
vit za rok 2014 za celoživotní činnost v ama-
térské fotografii Rudolfu Němečkovi. Ceny 
získali také dva fotografové z našeho regionu,  
a sice Josef Sotona z Trstěnice a Pavel Sno-
ha ze Svitav. 

Po zahájení v Ottendorferově domě se 
všichni fotografové přesunou do muzea, kde 
bude následovat vernisáž výstavy a diskuse 
nad vystavenými fotografiemi spojená s odbor-
ným výkladem poroty, jejímž předsedou byl le-
tos doc. Josef Ptáček, pedagog katedry foto-
grafie Filmové akademie muzických umění. 

Výstava v muzeu potrvá do 1. června 
a její součástí bude také kolekce fotografií slo-
venských autorů, která bude k vidění ve 4. pod-
laží Fabriky do srpna letošního roku.                    

Blanka Čuhelová

17. května / 19:00 / Fabrika
Slavnostní koncert 
Carl Orff: Carmina Burana
Skladba je určena pro sólové hlasy (soprán, te-
nor, baryton), smíšený sbor, dětský sbor, dva 
klavíry a bicí nástroje. Obsah tvoří zhudebně-
né texty středověkých potulných básníků a hu-
debníků, kantáta obsahuje písně pijácké, mi-
lostné, písně o jaru a o štěstěně, která celé dílo 
zahajuje i uzavírá. Spojené pěvecké sbory řídí 
dirigent Martin Franze.

Pěvecké sbory:

•	 Comenius Lešno, Polsko, sbormistryně  
Alina Pietrzak

•	 česko-německý sbor YoungVentus,  
sbormistři Věra Burešová  
a Ralf Schubert

•	 PS Dalibor Svitavy, sbormistryně  
Miroslava Ducháčková

•	 Gaudium gymnázia ve Svitavách,  
sbormistryně Věra Burešová

•	 Iuventus Svitavy, sbormistryně  
Věra Burešová

•	 Smíšený sbor Kantiléna Brno,  
sbormistr Martin Franze

•	 Smíšený sbor Kantila Křtiny,  
sbormistr Lukáš Sotolář

•	 Smíšený sbor Virtuosi di Mikulov,  
sbormistr Martin Franze

Pořadatelé festivalu: SKS Svitavy, PS DA-
LIBOR Svitavy, PS IUVENTUS Svitavy, prezi-
dentka festivalu: Dana Ludvíčková, umělec-
ké ředitelky: Miroslava Ducháčková, Věra Bu-
rešová

Carmina Burana zazpívaná třemi sty hlasy 
velmi dobré až vynikající úrovně, to je skuteč-
ně zážitek.                                           Petr Mohr
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kdy se poprvé otevřely „brány“ nově posta-
vené budovy, a tak byl slavnostně zahájen první 
školní rok na Sokolovské, tehdy nazývané Nová 
škola. Velmi často nám přichází dotazy ohledně 
plánovaných oslav spojených s padesátým vý-
ročím školy. Proto využíváme svitavského zpra-
vodaje k tomu, abychom vás, kteří si nechcete 
nechat ujít oslavy, vzpomínání, setkávání a vše 
spojené s kulatinami naší školy, o plánovaných 
akcích včas informovali. 

Celý narozeninový „maraton“ slavnostně 
zahájíme 1. září Dnem otevřených dveří nejen 
na Sokolovské, ale také na odloučeném praco-
višti – na Pražské, který bude probíhat od rána 
do odpoledních hodin. Téhož dne bude zaháje-
na v 17 hodin výstava fotografií absolventů ško-
ly v multifunkčním centru Fabrika. Na 19. září 
pro vás ve Fabrice připravujeme Taneční plesá-

ní. Lístky lze zakoupit ve škole od 5. května do 
naplnění kapacity multifunkčního centra. Bliž-
ší informace získáte na webu školy www.zs5.
svitavy.cz. Takovou třešničkou na dortu je při-
pravovaný Almanach v knižním vydání, kte-
rý nebude pouze „albem“ fotografií všech bý-
valých absolventů a stávajících žáků školy, ale 
najdete v něm historický přehled vývoje školy  
a nebudou v něm chybět ani vzpomínky býva-
lých ředitelů, učitelů a žáků školy. Ten bude pro-
dejný na všech zmiňovaných akcích a od 2. září 
si ho můžete zakoupit ve škole. Vzhledem k fi-
nanční náročnosti výtisku Almanachu neplánu-
jeme jeho dotisk, proto je vhodné si jej zamlu-
vit od 15. dubna na školním e-mailu sirkova@
zs5.svitavy.cz. 

Těší se s vámi na viděnou všichni ze ZŠ  
a MŠ Svitavy, Sokolovská 

Nízkoprahový klub Díra (Felberova 2, v budově ZŠ Felberova) pořádá letní příměstské tábory.
Termíny:  21. – 25. 7. /  11. – 15. 8. (každý den od 8:00 do 16:00 hodin). 
Připraven je pestrý program. Možnost přihlásit dítě jen na určité dny! Podrobnosti a přihlášky  
u Michaely Kopové (email: tadydira@seznam.cz, www.osbonanza.cz; mob.: 733 598 577). Cena 
tábora na pět dní činí 1000 Kč (v případě přihlášení na určité dny poměrná část).

Okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář or-
ganizuje v pátek 16. května Územní sdružení 
Českého zahrádkářského svazu Svitavy na zá-
kladní škole T. G. Masaryka ve Svitavách. Jed-
ná se o vědomostní soutěž žáků, která má dvě 
části. První část bude test z biologie, botaniky 
a pěstování zahradních plodin, druhá část je  
o poznávání rostlin.

Děti soutěží ve dvou kategoriích: mladší 
4.- 6. třída, starší – 7. - 9. třída. Škola může do 
každé kategorie nominovat tři soutěžící. Vel-
mi rádi přivítáme soutěžící ze svitavských škol. 
Závazné přihlášky zasílejte do 9. května na: se-
hnal@zstgm.svitavy.cz            Jaroslav Navrátil

Svitavští ochránci přírody a Česká společ-
nost ornitologická vás srdečně zvou na další 
ročník „Vítání ptačího zpěvu“. Uskuteční se 

v sobotu 3. května v prostoru svitavských 
rybníků Dolní a Horní. Začátek akce je v 8:00 
hodin na hrázi Dolního rybníka (u první tabu-
le naučné stezky). Představíme vám zajímavé 
místní ptactvo, které uvidíte zblízka nejen v da-
lekohledu, ale také při jejich kroužkování. Pro 
děti je připravena řada soutěží s ptačí temati-
kou a drobné odměny.                           Jiří Mach

Psal se rok 1964, Soutěž Mladý 
zahrádkář

Vítání ptačího zpěvu

Letní příměstské tábory pro děti
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Informace ze sportu

zbraně a střelivo

Akce pro širokou veřejnost, střelba z vystavených zbraní dle vlastního výběru

Od 10.00 - 16.00 hod. střelnice Moravská Třebová, GPS: 49°45'45.478"N, 16°40'42.572"E

Další informace na www.gunner.cz

17. 5. 2014
VELKÁ PŘEDVÁDĚCÍ A PRODEJNÍ AKCE ZBRANÍ

Mladí atleti přivezli medaile ze Zimní ligy

Jakub Marek

V únoru a březnu se Jakub Marek zúčastnil 
závodu Českého poháru v aquatlonu (plavá-
ní a běh) v Českých Budějovicích, kde obsadil  
1. místo. Na to navázal skvělým výsledkem 
na mistrovství republiky ve Zlíně. Po plavání 
na 100 m byl Kuba na 3. místě, pak nastou-
pil na běh na 1 km, kde předvedl výborný vý-
kon, soupeře nechal daleko za sebou a s vel-
kým náskokem si doběhl pro titul Mistra Čes-
ké republiky v kategorii 10 - 11 letých žáků.

Ladislava Marková

V Pardubicích proběhlo v neděli 9. března 
finálové klání smíšených družstev zimní atletic-
ké ligy, kam se probojovala i dvě naše družstva 
mladšího a nejmladšího žactva. Nejmladší žac-
tvo získalo stříbrné medaile. Trenéry překvapil 
velmi kvalitní výkon Františka Vraspíra na 600 
m (osobák o více než 10 sekund!). Marika Na-
vrátilová si dobře vedla v běhu na 60 metrů, 
Patrik Petlička se umístil vysoko v hodu pěno-
vým oštěpem, Radim Vrabec kraloval rychlost-
ním disciplínám, Ondřej Bartoš zvládl sprint 
i 600 metrů, Matěj Pecháček statečně bojoval 
ve sprintu i skoku z místa. Vendula Frantová 
potvrdila své sprinterské předpoklady a Lucie 
Chlupová potrápila své soupeře na 600 metrů. 
Mladší žactvo si došlo pro bronz. Naše druž-
stvo táhnou výkonnostně především děvčata. 
Darja Navrátilová to ve finále na 60 m natřela 
všem, i klukům, a v čase 8,4 zvítězila. Hned tři 
osobní rekordy si připsala Adéla Ziková na 60 
m 8,6; 60 m př. 11,6 a především v dálce 447 
cm. Michaela Prokešová zabojovala ve výšce  
a vylepšila „osobák“ na 135 cm. Filipa Štulpová 
vybojovala v kouli 3. místo hodem 8,90 m.  
V každé disciplíně startovalo vždy více jak 30 
závodníků. Mezi naše nejsilnější disciplíny pat-
řil bezesporu kilometr, kde v první desítce skon-
čilo kvarteto našich závodníků Jonáš Navrátil 

3:39,1 (2.), Kristýna Škrabalová 3:46,9 (4.), 
Darja Navrátilová 3:48,1 (5.) a Veronika Poříz-
ková, která si vylepšila osobní rekord o bezmá-
la 20 vteřin na 3:51,4 (7.). Bojovali však všichni 
a vůle získat cenný kov byla vidět u všech členů 
družstva. Trenéři byli s nasazením svých svěřen-
ců velmi spokojení.                             Josef Novák

Připravujeme májové kondiční vycházky  
a zveme všechny příznivce, kteří chtějí pro své 
zdraví něco udělat: 

V sobotu 3. května se projdeme na  Sluneční 
stráň a do areálu zdraví částí nové naučné stezky  
(6 km). Ve 13 hodin přiletí krásné čarodějnice  
s kulturním programem a tancem. Sraz účastní-
ků je v 8 hodin před budovou gymnázia. 

19. – 23. května se uskuteční ozdravný po-
byt v lázeňském městě Poděbrady.

V sobotu 24. května, v Evropský den chrá-
něného území v Josefovském údolí, navštíví-
me kromě údolí také Adamov (areál technic-
kých památek s Hutí Františka), Býčí skálu, Vý-
pustek, Drátenickou jeskyni a Křtiny (pěší trasa  
5 km). Sraz je na autobusovém nádraží v 7 ho-
din. Přihlášky: do 18. května u Zdeny Chvojsíko-
vé (mob.: 737 941 571). Neseďte doma, příro-
da na nás čeká.                                      Jan Pokorný

Kardio Klub

Koncem března uspořádala střední zdra-
votnická škola v hale Na Střelnici již IX. ročník 
regionálního turnaje středních zdravotnických 
škol ve florbalu. Soutěže se pravidelně účastní 
družstva chlapců a dívek zdravotnických škol 
ze Svitav, Hradce Králové, Pardubic, Ústí nad 
Orlicí a Chrudimi. Zápasy obou kategorií měly 
tradičně velmi dobrou úroveň a tomu odpoví-
dala i výborná atmosféra v hale. Mezi chlap-
ci i dívkami bylo pořadí na prvních třech mís-
tech stejné. Vítězství vybojoval Hradec Králo-
vé, druhé bylo Ústí n. Orlicí a třetí byla svitav-
ská zdrávka. Vedoucí družstev i samotní hrá-

či byli velmi spokojeni s organizačním zabez-
pečením celé akce v pěkném prostředí svitav-
ské haly a přislíbili účast na jubilejním X. roč-
níku turnaje zdravotnických škol ve Svitavách.                       

Martin Lipenský a Jaroslav Valach

„Zdrávky“ soutěžily 
ve florbalu
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Halové volejbalové soutěže skončily a na 
celkové výsledky může být ženská část oddí-
lu opravdu pyšná. Bylo by co slavit, jenom ješ-
tě není čas. Ženy vyhrály krajský přebor doslo-
va o parník, když z celkově 106 bodů, o kte-
ré se v přeboru hrálo, si připsaly na své kon-
to plných 102. Pokořily tak stobodovou hranici,  
a to se v posledních letech nikomu v kraji nepo-
dařilo. V 34 zápasech nezaváhaly a jen dvakrát 
odešly poražené. Řekli bychom, že si po tako-
vém úspěchu zaslouží oddech, ale ne. Připra-
vují se na kvalifikaci o postup do 2. ligy, kam by 
se rády po třech letech vrátily. Soupeřky již jsou 
známé – Šternberk B, Kylešovice, Zlín a Šlapa-
nice. Všech 5 družstev chce do vyšší soutěže, ale 
jen dvěma z nich se přání splní. 

Juniorky se v právě skončené prvoligové 
soutěži umístily ve středu tabulky a ligu pro Svi-
tavy udržely. V Českém poháru obsadily krásné 
9. místo a jako jediný oddílový tým mají oprav-
du dohráno a mohou chvíli odpočívat.

Krajský přebor vyhrály také kadetky. I jejich 
cílem je probojovat se kvalifikací do ligové sou-
těže. O dvě postupová místa se střetnou s dal-
šími šesti týmy. Která to budou, to ještě nevíme, 
ale postupová místa jsou i tady pouze pro dvě 
nejlepší družstva. Hladce projely krajským pře-
borem i starší žákyně. Neprohrály jediné utká-
ní a celkový poměr setů 72:1 jasně hovoří o je-
jich letošní krajské nadvládě. V Českém poháru 
skončily na výborné desáté příčce. Ani ony ještě 
nekončí, čekají je boje na mistrovství ČR.

Jistě se mnou tedy budete souhlasit, že v od-
díle nyní vládne (ne)klid před bouří, tedy před 
kvalifikacemi a mistrovstvím ČR. Trenéři zjišťují 
informace o soupeřkách, vymýšlejí taktické va-
rianty, prostě volejbalové nervy mají v těchto 
dnech na pochodu. Hráčky se zase snaží, aby 
jim volejbalová forma ještě chvíli vydržela, a my 
ostatní jim budeme samozřejmě držet palce,  
aby vše dobře dopadlo. 

Marcela Sezemská

Město Svitavy kandiduje na titul Evrop-
ské město sportu 2015, podporuje výkon-
nostní i rekreační sport také touto akcí. Děti 
z mateřské školy Marie Majerové se vyda-
ly rozšířit své sportovní dovednosti v pá-
tek 21. března do poldru u Lačnova, kde je 
od loňského roku vystaveno hřiště pro disc-
golf. Děti hra již od samého začátku zaujala  
a s chutí se jaly dopravovat disky do košů. Že 
to však není úplně jednoduchá záležitost, se 
přesvědčily velmi brzy. Soutěživost a dobrá ná-
lada však po chvíli odvála první nezdary a mě-
nila děti v nadšené a schopné hráče. K nema-
lé radosti všech zúčastněných se na hřišti obje-
vili sportovci, kteří si přišli procvičit své umění 
před blížícím se turnajem, a děti tak měly mož-
nost přesvědčit se, že trénink opravdu dělá 

mistry. Město Svitavy kandiduje na Evropské 
město sportu 2015, podporuje sportovními 
aktivitami i nejmenší děti.                         Jiří Petr

(Ne)klid před volejbalovou bouří

Děti z mateřinek trénovaly discgolf

zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi  
v doručování se obracejte na mob.: 608 024 585 
(www.mestosvitavy.webnode.cz). 
Příští číslo vyjde 1. června 2014

Distribuci

Starší žáci dobyli 
Východočeskou oblast

V tělocvičně gymnázia se v sobotu 29. 3. 
uskutečnil závěrečný turnaj Final four basketba-
lové kategorie U15. Po vítězství v základní části 
soutěže měly právo pořádat tento turnaj prá-
vě Svitavy. První semifinálové utkání sehráli do-
mácí hráči s týmem Jiskra Havlíčkův Brod, kte-
ré vyhráli svitavští hráči v poměru 65:40 a jako 
první postoupili do finále. V druhém semifinále 
se utkaly týmy BK KARA Trutnov a BVK Holice.  
Z tohoto duelu vyšli lépe hráči z Trutnova a po 
výsledku 42:38 postoupili jako druzí do finálo-
vého souboje. V odpoledním finálovém utká-
ní se střetli vítězové semifinálových bojů, kte-
rými byli první a druhý tým základní části sou-
těže. Ve velmi vyrovnaném utkání, které Svi-
tavští nezačali nejlépe a dotahovali počáteční 
vedení soupeře, byli nakonec šťastnějšími do-
mácí hráči, kteří od poločasu nepustili soupe-
ře do vedení a nakonec výsledkem 50:48 získali 
titul přeborníka oblasti. Blahopřejeme mladým 
svitavským basketbalistům k jejich vítězství 
a do dalšího sportovního života přejeme mno-
ho úspěchů.                                       David Kresl


