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Tradiční průvod 
za sv. Martinem

Smlouva s firmou INA Lanškroun podepsána

Prezident Miloš Zeman ve Svitavách

Ve středu 11. listopadu již tradičně pro-
běhnou Svatomartinské slavnosti, které 
organizuje Středisko volného času Svitavy 
ve spolupráci s OS Bonanzou, SKS a dobro-
volníky. Akce začíná v 17 hodin u morového 
sloupu, kam přijede Martin na bílém koni se 
svými pomocníky. Ten objede náměstí a potom 
se všichni seřadí do lampiónového průvodu  
a v dlouhém lidském hadu, v rytmu bubnu a za 
doprovodu světlonošů se přemístíme do parku 
Jana Palacha, kde na všechny přítomné bude 
čekat vyzdobený park. Na náměstí bude mož-
no zapálit si lampióny od svatomartinského 
ohně v podobě svíček. V parku bude připrave-
no bohaté občerstvení, ohňová show a drobná 
stanoviště pro děti (hrací karta 30 Kč).

Hlavním organizátorem akce za SVČ je 
Lenka „Krťa“ Waltová, která tento lampiono-
vý průvod organizuje již několik let a určitě 
je zárukou úspěchu. Budeme se těšit na vaši 
návštěvu.

Restaurace, které budou nabízet svato-
martinské husy: Astra, hotel Slavia, restau-
race a bowling Maják, hotel Schindlerův háj, 
restaurace U Zvonečku, restaurace U Golema, 
restaurace Pod Hodinami a pizzerie No 10. 

Robert Snášil

V úterý 6. října byla podepsána pro Svi-
tavy velmi významná kupní smlouva, která 
přinese městu téměř tisíc pracovních míst.

Firma INA Lanškroun ze skupiny Schae-
ffler Group, která je výrobcem dílů pro automo-
bilový průmysl a jedním z největších evropských 
průmyslových podniků v rodinném vlastnictví, 
tak koupila za 21,4 mil. Kč v průmyslové zóně 
pozemek o celkové výměře 75 219 m2. V našem 
městě by měl vzniknout nový závod - INA Svi-
tavy, který bude vyrábět plastové díly ložisek 
a komponenty do automobilového průmys-
lu, zejména nejnovější produkt WMM Modul 
(WärmeManagementModul). 

Záměrem firmy INA Lanškroun je zde 
vybudovat třípodlažní výrobní halu a admi-
nistrativní budovy. V úvodu bude potřebovat 
asi 100 - 200 zaměstnanců, do roku 2020 by 
mohl závod nabídnout téměř tisíc pracov-
ních míst. Na závod se však navazují další 
dodavatelé, subdodavatelé, služby apod., 
což přináší další pracovní síly do regionu. Ve-
dení města očekává od vybudování nového 
závodu zmírnění nezaměstnanosti a celko-
vé pozvednutí regionu nejen v oblasti eko-
nomické, ale také v oblasti školství, kultury  
a sportu, protože INA má nejen velké množství 

V termínu 2. - 4. listopadu navštíví prezident 
České republiky Miloš Zeman Pardubický kraj. 
V rámci svého pobytu navštíví nejen Pardubice, 
Litomyšl, Lanškroun, ale i Svitavy. Ve středu  
4. listopadu se nejdříve setká se zastupiteli 
města. Poté, od 12:25 do 13:10 hodin, pro-
běhne ve velkém sále kulturního centra Fabrika 
setkání s občany, kde by prezident republiky 
rád odpovídal na dotazy veřejnosti. Ve 13:15 
hodin se prezident republiky přemístí k budo-
vě úřadu, kde proběhne slavností poklepání 
na základní kámen závodu INA. Poslední částí 
návštěvy prezidenta pak bude pracovní oběd  
v nově otevřeném hotelu Slavia zakončený tis-
kovou konferencí s novináři. Pokud máte zájem 
se s prezidentem Milošem Zemanem setkat, 
či se jej na něco zeptat, jste srdečně zváni ve 
12:30 hodin do Fabriky.                 David Šimek

benefitů pro své zaměstnance, ale podporu-
je i školy, kulturní zařízení a sportovní oddíly  
v daném městě. Smlouvu podepsal ředitel fir-
my INA Lanškroun Jan Goláň a starosta města 
David Šimek.

Od 4. listopadu, kdy bude slavnostně po-
ložen základní kámen, by podle harmonogra-
mu měly postupně začít stavební práce. Do 
konce srpna následujícího roku by se zmíněná 
výroba přestěhovala do Svitav a zahájení kom-
pletní výroby je zamýšleno od září 2016. 

Zuzana Pustinová
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Literární cena 
pro Milana Báču

Autobusovému nádraží se blýská na lepší časy

Rozsvícení vánočního stromu 

Již několik let občané města upozorňují na 
žalostný a nereprezentativní stav autobuso-
vého nádraží. Vedení města dlouhodobě jed-
ná s majitelem objektu ČSAD Ústí nad Orlicí  
a upozorňuje na nutnost rychlé rekonstrukce. 
V průběhu letošního roku sice došlo k něko-
lika drobným úpravám, které zlepšily interiér 
objektu (delší otevírací doba toalet, instalace 
wi-fi, zlepšení informačního systému). V mi-
nulých dnech jednalo vedení města opět se 
zástupci majitele. Tentokrát jsme již byli infor-
mováni, že v příštím roce dojde k razantní re-
konstrukci celého objektu. V první etapě, kte-
rá by měla být zahájena začátkem roku, dojde   
k výměně zbývajících oken, výměně vstupních 

dveří do bufetu, do čekárny pro cestující a  do 
informační kanceláře. V druhé etapě, která 
bude probíhat v letních měsících, dojde  k mo-
dernizaci čekárny, změně způsobu vytápění, 
opravě střechy a zateplení celé budovy.

Město Svitavy v letošním roce zajistilo 
vyčištění a částečnou opravu chodníků. Dále 
došlo k nátěru celého zastřešení prvního ná-
stupiště. V dalších letech bychom chtěli pro-
vést rekonstrukci chodníku, na kterou bychom 
chtěli získat dotaci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Věřím, že v brzké době tak do-
jde ke zlepšení stavu tohoto veřejného prosto-
ru, za který se již nebudeme muset stydět.

David Šimek

Před deseti lety – v roce 2005 - jsme za-
žehli ve Svitavách tradici rozsvěcení vánoční-
ho stromu – vždy první adventní neděli. Někdy  
s kulturním programem, jindy jen se slovem 
starosty města. Letos tomu bude jinak. Jak 
čtete – Středisko volného času Svitavy pořádá 
v čase prvního adventu v Nadaci Josefa Plívy 
Pekelného Mikuláše a Pekelnou jízdou po ná-
městí na závěr. A v tu chvíli Mikuláš zažehne 
světlo našeho vánočního stromu. A ještě před 
tím … zahájíme v 15 hodin v muzeu vánoční 
výstavu betlémů, tentokrát především známé 
rodiny Haldových, poté postavíme před školou 
pódium a pozveme cimbálovou muziku Galán 
z Podluží. 

Mladí muzikanti – původně spolužáci  
z hodonínského gymnázia - (pamatujete si je 

…deset let stejně a přece letos jinak…
V září 2014 byla v Muzeu a galerii Svitavy 

pokřtěna kniha Milana Báči Literární toulky 
po Svitavsku. Ředitel svitavského gymnázia Mi-
lan Báča ji vydal v nakladatelství OFTIS. Kniha, 
na jejíž vydání přispělo i město Svitavy, zřejmě 
zaujala. 23. září za ni letos v obřadní síni zámku  
v Letohradu, jemuž se říká hlavní město litera-
tury faktu, převzal Regionální cenu E. E. Kis-
che. Od roku 1992 se tato regionální nebo me-
zinárodní cena uděluje českým a slovenským 
spisovatelům literatury faktu za nejlepší počiny 
v oblasti literatury faktu. Je pojmenována po-
dle žurnalisty, reportéra a spisovatele, kterému 
se přezdívalo „zuřivý reportér“ (1885 – 1948). 
V minulosti cenu získaly desítky spisovatelů, 
mezi nimi např. Jiří Grygar, Vojtěch Zamarov-
ský, Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund, Miroslav 
Ivanov, Adolf Branald, Karel Hvížďala, Václav 
Klaus, Juraj Jakubisko atd.

Mezinárodní cenu E. E. Kische letos pře-
vzali např. spisovatel, redaktor, autor rozhla-
sových a televizních pořadů Přemysl Veverka, 
prozaička Lenka Procházková, cestovatel, et-
nograf a spisovatel Miloslav Stingl, publicista  
a spisovatel Karel Pacner, ale také rocker kapely 
Progres 2 Pavel Váně. „Byl jsem vážně velmi po-
těšen, že jsem byl pozván k ocenění svého díla 
do společnosti takových osobností a literárních 
velikánů,“ řekl Milan Báča.     Zuzana Pustinová

ze Svatováclavského koštu), hrající s velkou 
chutí a radostně – dnes koledy i písničky z po-
hádky S čerty nejsou žerty. A tak budou mu-
zicírovat od 17 hodin nám všem pro radost. 
Přeruší je jenom ve tři čtvrtě na šest Mikuláš, 
aby rozsvítil vánoční strom. A pak budou zase 
vyhrávat všem, aby zvěstovali, že k nám přišel 
onen slavný adventní čas!

A v kostele Navštívení Panny Marie od 
18 hodin oslaví blížící se příchod spasitele žáci 
naší základní umělecké školy. Tak jako každý 
rok – první adventní neděli – slavnostním kon-
certem. Na jeho začátku zapálí starosta první 
mešní svíci na adventním věnci uprostřed hlav-
ní lodě bílého kostela…

A tak se těšme – čas adventní tiše přichází…
Petr Mohr

Pekelný Mikuláš a cesta z pekla do nebe

28. 11. – 29. 11. (So, Ne) / Nadace J. Plívy
Program bude probíhat 28. listopadu od 

10 do 20 hodin a 29. listopadu od 11 do 17 
hodin. Akce je vhodná pro děti do 12 let. Děti 
a jejich rodiče si projdou cestu z „pekla“ do 
„nebe“. Nejprve je bude čekat zahrada Na-
dačního domu, která bude osvětlená zapále-
nými loučemi a prvními pekelnými ohni. Poté 
děti překvapí čerti a navedou je do pravého 
pekla ve sklepení domu. Cesta peklem bude 
končit u trůnu Lucifera, aby se „vyzpovídaly 
ze svých hříchů“. Po propuštění Luciferem  
a jeho pomocníky budou pokračovat do horní-
ho patra - do „nebíčka“. Tam je přivítají andílci  

s Mikulášem. Vstupné je 50 Kč/dítě, 20 Kč/do-
spělý + dobrovolný příspěvek.

Můžete si zakoupit i upomínkový předmět  
„Čertův dukát“ za 50 Kč. Chcete-li se zúčast-
nit, je nutné se předem přihlásit (do pátku 20. 
11.) telefonicky kontaktní osobě: Pavel „Pady“ 
Padyásek, mob.: 734 287 285 nebo na e-mail: 
ppadyasek@svitavy.cz.

Akci ukončí odjezd Lucifera 29. listopadu 
v 17:30 hod. za doprovodu čertů přes ná-
městí Míru a Mikuláš rozsvítí vánoční strom  
v 17:45 hod.                                     Robert Snášil

Ježíškova pošta 
V neděli 29. listopadu, opět po roce, bude 

SVČ Tramtáryje zabezpečovat „Ježíškovu poš-
tu“ pro nejmenší od 17:00 hod na náměstí 
Míru. Středisko volného času odešle poštu do 
Božího Daru a potvrzené dopisy se s tamním 
razítkem budou vracet dětem zpět na jejich ad-
resu. Cena za dopis je 35 Kč/ks. Dopisy dětem 
budou rozdávat pošťáci a nakreslená a psaná 
přáníčka budou děti moci opět vkládat do při-
pravené poštovní schránky, kterou pro tuto 
akci vyrobila Lenka „Krťa“ Waltová. Děti si bu-
dou moci také pustit rozsvícenou svíčku v oře-
chové skořápce do připravených kádí s vodou,  
a tak si připomenout i jeden z mnoha vánočních 
obyčejů.                                             Robert Snášil
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Ze zastupitelstva 

Nadační fond V. O. Ottendorfera             

Slavnostní vítání patnácti nejmenších

Jak získat kotlíkovou dotaci v Pardubickém kraji? 

Zastupitelstvo města Svitavy na svém zase-
dání 14. října schválilo:
•	 poskytnutí investiční dotace 220 tis. Kč spo-

lečnosti Seniorcentrum města Svitavy na 
pořízení konvektomatu do kuchyně Domu 
s pečovatelskou službou 

•	 rozpočtová opatření, kterými se provádí 
změna rozpočtu města Svitavy pro rok 2015 
na celkovou částku 486 296 400 Kč.

Zastupitelstvo zřizuje s účinností od  
1. ledna 2016 organizační složku města Svita-
vy - Městské informační centrum a schvaluje 
zřizovací listinu této organizační složky.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•	 zprávu o sociální problematice města
•	 zprávu o dopravě ve městě

Zastupitelstvo neschválilo novelizaci jed-
nacího řádu zastupitelstva podle předložené-
ho Návrhu č. 1, která měla vstoupit v platnost 
od 1. 12. 2015.

Příští jednání zastupitelstva se koná 9. pro-
since v 16 hodin.                  Zuzana Pustinová

Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně 
vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 ( je 
v tzv. depozitu), musíte přijít do konce roku 
2015 na odbor dopravy - registr vozidel a sdě-
lit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Po-
kud termín nestihnete, vozidlo administrativně 
zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších 
případech dočasného vyřazení (po polovině 
roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit 
údaje o vozidle, avšak nehrozí administrativní 
zánik vozu, nýbrž finanční sankce za přestu-
pek.                                           Miroslav Doseděl

K prvnímu září nastoupilo do našich ma-
teřských škol celkem 663 dětí, o dvě méně než 
v roce minulém. To naznačuje, že již započal 
pokles počtu narozených dětí ve městě.

Do základních škol nastoupilo celkem 
1726 žáků, což je o 7 více, než v roce minulém. 
Všechny školy si se zvýšeným počtem žáků po-
radily. Podle demografických dat předpokládá-
me, že postupné zvyšování počtu žáků bude 
trvat ještě 2 - 3 roky.                                   Jiří Petr

V sobotu 3. října panovala v obřadní síni svitavské radnice sváteční atmosféra. Do pamět-
ní knihy bylo zapsáno patnáct nových občánků našeho města: Michaela Cichá, Daniel Dorňák, 
David Gracias, Jan Zelenda, Ondřej Ondra, Tereza Janoušková, Sofie Hellová, Alexandr Petr, 
Martin Vavruška, Štěpán Hájek, Amálie Vasičáková, Ondřej Hruška, Bára Hamerská, Adam Šimek  
a Sofie Blažková. Slavnostního obřadu se ujal zastupitel města Harald Čadílek, který popřál dětem 
i rodičům hodně radosti, štěstí a zdraví.                                                                        Marcela Górecká

Nadační fond V. O. Ottendorfera 
Číslo účtu: 3591098369/0800.
Město Svitavy založilo Nadační fond Va-

lentina Oswalda Ottendorfera, jehož poslá-
ním je shromažďování finančních prostředků 
a jejich následné využití pro zajištění rozvoje 
a kvality zdravotní péče, rozvoje města, pod-
pory subjektů působících na území města  
v oblasti sociální, kulturní, sportovní a vzdělá-
vací. V neposlední řadě také pro individuální 
přímou podporu zdravotně postižených ob-
čanů nebo nadaných žáků. Nadační fond se 
sídlem na MěÚ Svitavy (T. G. Masaryka 5/35) 
vznikl zápisem do nadačního rejstříku vedené-
ho u Krajského soudu v Hradci Králové. Má 
svoji správní i dozorčí radu, výkon funkce čle-
nů správní i dozorčí rady je bezplatný. Správní 
rada je statutárním orgánem, má pět členů   
a jejím předsedou byl zvolen ředitel Svitavské 
nemocnice Pavel Kunčák. Rozhoduje o přijetí 

Pardubický kraj zve veřejnost na informač-
ní seminář, který se uskuteční v pondělí 23. lis-
topadu od 16 hodin ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu Svitavy, budova T. G. Ma-
saryka 25. V následujícím dvouletém období 
může Pardubický kraj mezi obyvatele rozdělit 
až 178 mil. Kč na výměnu kotle. Chcete se do-
zvědět více o podmínkách dotací na nové kot-
le, způsobu podání žádostí, systému proplá-
cení dotací? Jak se na žádost o dotaci připravit  
a co všechno musí zájemce splňovat? Máte 
další otázky kolem kotlíkové dotace? Přijďte se 
nás zeptat. 

nadačních darů a o poskytování nadačních pří-
spěvků v souladu s účelem Nadačního fondu. 
Dozorčí rada má tři členy. Majetek Nadačního 
fondu je tvořen z vkladu zakladatele a darů.  
Město Svitavy, jako zakladatel, vložilo do fondu 
10 tis. Kč a prvním dárcem finančního příspěv-
ku se stal provozovatel restaurace Coolna ve 
Svitavách Martin Šplíchal.

Zaujala vás činnost fondu? Chcete i vy 
přispět na dobrou věc?

Pokud se rozhodnete jej podpořit darem, 
či menší částkou, můžete peníze vložit na účet. 
Je také možné zadat trvalý příkaz k úhradě  
a přispívat pravidelně menšími částkami.  
V každém případě však prosím kontaktujte 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
MěÚ Svitavy Šárku Řehořovou, se kterou vyří-
díte všechny potřebné náležitosti (mob.: 724 
325 322, e-mail: sarka.rehorova@svitavy.cz). 

Šárka Řehořová

Základní podmínky pro získání dotace:

•	 žadatelem je fyzická osoba vlastnící rodinný 
dům v Pardubickém kraji

•	 k vytápění objektu je využíván „starý“ kotel 
na pevná paliva s ručním přikládáním, ni-
koliv kamna, krb, plynový, elektrický nebo 
automatický kotel. Dotaci také nelze poskyt-
nout na nový kotel v novostavbě, kde se ne-
jedná o výměnu.

Bližší informace naleznete na: 
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.  

 Adam Kubíček

Nahlaste údaje o dočasně 
vyřazených vozidlech!

Informace z odboru  
školství a kultury

Grantové programy
Pardubický kraj vyhlásil grantové 

programy na rok 2016, seznam je k na-
hlédnutí na webové stránce:
www.pardubickykraj.cz/probihajici-gran-
tove-programy
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Nové parkoviště u nemocnice  

Letošní opravy památek končí 

V pátek 16. října bylo pro veřejnost otevřeno další parkoviště v okolí nemocnice. Nových  
15 parkovacích míst je zpoplatněno symbolickou částkou jako již stávající místa - za první tři 
hodiny 5 Kč na každou a od čtvrté hodiny 20 Kč. V navazujícím uzavřeném areálu do konce roku 
vznikne dalších 33 parkovacích míst pro zaměstnance nemocnice. Dodavatelem díla je Akvamont 
Svitavy a jeho cena je 950 tis. včetně DPH.                                                                       Miroslav Doseděl

Výběrové řízení
Starosta města Svitavy vypisuje vý-

běrové řízení na pracovní pozici vedoucí 
organizační složky Sociální služby města 
Svitavy s možností nástupu od 1. prosin-
ce 2015. 

Bližší informace o požadavcích na 
uchazeče, dokladech a dokumentech, 
které je nezbytné doložit k přihlášce do 
výběrového řízení, a o platových podmín-
kách najdete na úřední desce Městského 
úřadu Svitavy nebo v rubrice „Výběrová 
řízení na volná pracovní místa“ na webu 
města: www.svitavy.cz/cs/m-55-uredni-
-deska/. Přihlášky je nezbytné podat do 
13. listopadu 2015.      

Šárka Řehořová

Město Svitavy v letošním roce realizova-
lo několik významných oprav památek a pa-
mátkových objektů. Za pomoci státní dotace  

z Programu regenerace městských památko-
vých zón ve výši 400 tis. Kč byla opravena domi-
nanta náměstí - tzv. stará radnice. Byla celkově 
zrekonstruována věž a opravena fasáda spo-
lečně s okny. Podařilo se také zajistit speciální 
rodinnou firmu z Vyškova, která opravuje věžní 
hodiny. V nejbližší době budou osazeny zpět 
do věže i s obnovenou mechanikou pro odbí-
jení čtvrthodin a celých hodin. Celkový náklad 

na rekonstrukci dosáhl výše téměř 2,5 mil. Kč 
(bez DPH). Další významnou akcí bylo dokon-
čení opravy fasády budovy základní školy v ulici  
T. G. Masaryka s celkovým nákladem 2,2 mil. Kč. 

Langerova vila je v péči restaurátorů. Letos 
započala první etapa restaurování obvodové-
ho pláště, konkrétně všech venkovních dveří  
a mříží. Tato etapa přišla na téměř 800 tis. Kč vč. 
DPH. Pro rok následující připravujeme restau-
rování a repasi všech oken. 

V polovině října bylo dokončeno dílo, které 
započalo v loňském roce nešťastným poškoze-
ním pomníku a následným odcizením bronzové 
plakety J. W. Goetha. Více na jiném místě zpra-
vodaje.                                                              Jiří Petr

Tísňové volání 156

Přisvojení peněz

Dne 11. 10. odpoledne byla hlídka přivolána 
do hypermarketu Albert. Podle sdělení pracov-
níka ostrahy si u samoobslužné pokladny muž 
nepřevzal vrácenou finanční hotovost a další zá-
kazník si nález neoprávněně přisvojil. Po zajištění 
důkazů vyšlo najevo, že nepoctivou nálezkyní je 
mladá žena (20). V místě bydliště se strážníkům 
k činu přiznala a finanční obnos 800 Kč muži vrá-
tila. Ponaučením jí budiž citelná bloková pokuta.

Ne vždy je to tak, jak to vypadá
Dne 13. 10. dopoledne byli strážníci přivo-

láni do vestibulu svitavské nemocnice k „opil-
ci“, kterého vyvedl personál z toalet. Jednalo se  
o muže (39) z Moravskotřebovska. Strážníkům 
sdělil, že byl v nemocnici na ošetření, neboť má 
problémy s kolenem a obtížně se pohybuje. 
Avizované známky podnapilosti u něho stráž-
níci nezhledali, přestože mu činilo značné obtí-
že udržet se na nohou. Tentýž den ráno přijali 
strážníci stížnost na spícího muže ve společných 
prostorách bytového domu. Muž seděl v křesle 
a spal. Po probuzení strážníkům sdělil, že čeká 
na kamaráda, který v domě bydlí. Šetřením vy-
šlo najevo, že údajný kamarád je již v práci. Po 
ověření totožnosti prostřednictvím PČR mladý 
muž (24) z Chornic dům opustil.

Nové značení přes Lačnov
V rámci hlídkové činnosti se strážníci pra-

videlně zabývají kontrolou dodržování zákazu 
vjezdu a téměř každou noční směnu zastavují 
několik řidičů. Dopravní značení je doplněno 
dodatkovou tabulkou o dopravní obsluze, které 
části nákladních vozidel vjezd dovoluje, a pro 
část řidičů je předmětem výmluv. Intervence 
obou policií je na průjezdu Lačnovem znát, bo-
hužel to má jiné vlivy na bezpečnost provozu.

Hledáme nové strážníky
Po odchodu několika zkušených stráž-

níků je potřebné doplnit početní stav. Rádi 
přivítáme nové kolegy splňující podmín-
ky bezúhonnosti, spolehlivosti, zdravotní 
způsobilosti a další požadavky, které jsou 
zveřejněny na webu města na úřední des-
ce. Můžete se také informovat u velitele 
městské policie. Vaší pracovní náplní bude 
zabezpečovat místní záležitosti veřejného 
pořádku, přispívat k ochraně života, zdraví 
a majetku, bezpečnosti silničního provozu 
(BESIP), zajišťovat prevenci kriminality  
a kontrolu dodržování vyhlášek města. 
Odbornou způsobilost získáte po nástupu  
k městské policii u zkoušek na Minister-
stvu vnitra ČR. Po letech využití práce zku-
šených (MP a PČR), flexibilních strážníků 
bude muset město vyškolit a vycvičit stráž-
níky nové.                                       Karel Čupr
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Návštěva 1. místopředsed-
kyně Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR

V úterý 22. 9. 2015 zavítala Jaroslava Jerma-
nová, místopředsedkyně hnutí ANO, v rámci 
návštěvy do Pardubického kraje, také do Svitav. 
Zde absolvovala pracovní oběd s radním Jaro-
slavem Kytýrem a oblastním předsedou hnutí 
ANO panem Miroslavem Navrátilem. Pracovní 
oběd se uskutečnil v krásném prostředí Svitav-
ského stadiónu, v restauraci Pod hodinami, kde 
místní personál připravil výborné menu s velmi 
chutnou tiramisou na závěr. V průběhu oběda 
se projednávala témata zaměřená k investičním 
záměrům města v oblasti sportovních volnoča-
sových aktivit, jako je zastřešení umělé ledové 
plochy, nová nafukovací hala či připravovaná 
rekonstrukce krytého plaveckého bazénu. Po-
zornost se věnovala možnostem dotačních ti-
tulů pro regionální rozvoj a úloze ministerstev  
v podpoře jednotlivých žadatelů. Paní Jermano-
vá velmi ocenila příjemné prostředí Svitavského 
stadiónu v jeho propojení výborného zázemí 
pro oddíly tělovýchovné jednoty a relaxačního 
prostředí pro návštěvníky. Po obědě pracovní 
program paní Jermanové pokračoval do Žam-
berku, ale přislíbila, že do Svitav přijede na delší 

dobu znova.                           Ing. Jaroslav Kytýr, 
zastupitel za hnutí ANO

Podrobný program 
zastupitelstva

Již podruhé jsme opět, tentokrát na říjno-
vém zasedání zastupitelstva, předložili návrh 
na doplnění jednacího řádu zastupitelstva. Ten 
deklaruje možnost zpřístupnění podrobného 
programu jednotlivých zasedání. Z výkladu 
stanoviska, vydaného Úřadem pro ochranu 
osobních údajů, které jsme obdrželi, vyplývá, že 
obec není nijak rozsahem předkládaných infor-
mací před jejich projednáváním na zasedáních 
omezována, vyjma zveřejnění osobních údajů 
dotčených fyzických osob. Považujeme náš ná-
vrh za přijatelný a jsme přesvědčeni o tom, že 
může být dalším krokem na cestě k vyšší otevře-
nosti před veřejností.

Bez ohledu na to, zda byl náš návrh přijat 
či nikoliv, zpřístupnili jsme občanům, již před 
říjnovým zasedáním zastupitelstva, podrobný 
program na www.nasesvitavy.cz . V kontextu 
dlouhodobého cíle transparentnosti a informo-

vanosti občanů bude tomu i nadále. Obdobně 
postupujeme paralelně také v pořizování pří-
mých videopřenosů a následné zpřístupnění zá-
znamů z jednotlivých zasedání na webu www.
nasesvitavy.cz. nebo diskuzním portále www.
svitavskelisty.cz .

Jsme přesvědčeni, že zájem o vyšší informo-
vanost využijete. Samozřejmě, že budeme také 
potěšeni Vaší přímou a aktivní účastí na někte-
rých zasedáních.                          Miroslav Sedlák, 

zastupitel za Naše Svitavy

...po třinácti letech ve středu 4. listopadu 
slavnostně otevře náš zrekonstruovaný hotel 
Slavia prezident Miloš Zeman?
5. listopadu bude zahájený zkušební provoz,  
a proto každý, kdo má zájem a je zvědavý, 
může navštívit veškeré prostory Slavie a ochut-
nat dobroty z menu šenku U Viléma i restau-
race a kavárny Slavia. A samozřejmě ochutnat 
skvělá a dobře vychlazená piva značek Pern-
štejn, Porter a Taxis. Oficiální zahájení provozu 
začne 11. listopadu.                         

...výlov Dolního rybníka ve Svitavách 
bude v sobotu 14. listopadu?
Prodej ryb proběhne na hrázi od 9 do 13 hodin.

...v říjnu bylo dokončené nové workouto-
vé hřiště na Svitavském stadionu?

Je volně přístupné a je určeno pro všechny vě-
kové kategorie. Jde o běžnou malou sestavu 
cvičiště. Celková cena hřiště je 140 tis. Kč.

Na území města Svitavy proběhne od  
2. 11. do 4. 12. opětovně celoplošná deratiza-
ce zajišťovaná odbornou firmou. Na náklady 
města budou nástrahy umístěny v domech ve 
vlastnictví města, ve školách, ve školních jídel-
nách a na plochách veřejné zeleně. Návnada, 
kterou firma používá, je obohacena o bezpeč-
nostní složku proti zneužití a proti degradaci ze 
zevního prostředí po dobu záruky. Souběžně  
s touto deratizací bude zajištěna zároveň de-
ratizace městské kanalizace. Druhá etapa, ve 
které budou doplněny nástrahy a upraveny 
plochy veřejné zeleně, se uskuteční v březnu 
a dubnu 2016 podle klimatických podmínek. 

Aby deratizace měla co největší účinek, 
vyzýváme, aby se jí zúčastnili i další majitelé  
a správci bytových domů, firmy a podnikatelé. 
Uvítáme, když se připojí také obyvatelé rodin-
ných domů a deratizaci provedou buď pomocí 
prostředků zakoupených v drogériích, nebo 
prostřednictvím některé odborné firmy. 

Před vlastním deratizačním zásahem 
(položením nástrah) je však nezbytné pro-
vést účinná opatření proti vniknutí hlodavců  
a vyčistit objekty od nepotřebných předmětů  
a zbytků rostlinného a živočišného původu, aby 
neskýtaly pro hlodavce zdroj potravy. Rovněž je 
třeba odstranit zbytky starých nástrah, včetně 
staniček či nádob pro jejich umístění.

Případné otázky zodpoví a další podrobné 
informace podají pracovníci odboru životního 
prostředí MÚ Svitavy.    Tereza Brusenbauchová

S koncem října bylo dokončeno nové bez-
pečné komunikační propojení ze Svitav od 
prostoru Svitavského stadionu do Vendolí pro 
cyklisty a bezmotorový provoz, které je vede-
no mimo zastavěné území. Základní šířka cyk-
lostezky je 3 m a po obou stranách je stezka 
lemována nezpevněnou krajnicí. Cyklostezka je 
složena ze dvou vzájemně propojených komu-
nikací vybudovaných v rámci dvou etap. První 
komunikace má celkovou délku 1,2 km a druhá 
0,8 km. Cena díla je necelých 9 mil. Kč (s DPH), 
předpokládaná dotace činí 7,3 mil. Kč. 

Pavel Čížek

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 města 
Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí ob-
sahovou ani jazykovou korekturou.

Ze zastupitelských lavic Celoplošná deratizace

Cyklostezka na Vendolí

Zelený prstenec 
v jihozápadní části Svitav 
– III. etapa

Město ozelenilo část další  te-
rénní modelace v jihozápadní 
části Svitav. Zatímco před-
chozí etapy výsadeb a zatrav-

nění této části města byly spolufinancovány  
z národního programu Zeleň do měst a jejich 
okolí, tato výsadba proběhla díky dotaci po-
skytnuté Nadací ČEZ. Pohled do příměstské 
krajiny nyní nově oživuje 8 vzrostlých stromů 
a celkem 880 keřů. Až se souvislé keřové patro  
rozroste, bude navíc poskytovat úkryt ptákům 
a drobným živočichům. Celkové náklady na 
výsadbu činí 161 tis. Kč, z toho je 100 tis. Kč 
příspěvek Nadace ČEZ.

Ještě do konce roku proběhne v tomto úze-
mí výsadba stromořadí podél nově vybudova-
né cyklostezky do Vendolí.       Břetislav Vévoda

Víte, že...
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MC Krůček

Středisko volného času

Den otevřených dveří

Oslava 14. narozenin 
MC Krůček

Klub dobré alternativy 
pro starší děti a rodiče

Kurz emoční inteligence

MC Krůček letos oslaví své již čtrnácté na-
rozeniny! Při této slavné příležitosti vás zve do 
Krůčku již ve čtvrtek 5. listopadu od 10 do 12 
hodin, kdy proběhne oslava jak má být - s dor-
tem, přípitkem i dárečky. Můžete se přijít také 
vyfotit s Mimoněm z půjčovny kostýmů Drá-
ček. Večer nás od 19. hodiny v Kafé Rošam-
bo čeká interaktivní provázení zeměmi našich 
evropských dobrovolnic Sandry ze Španělska 
a Dany-Marie z Německa. Kromě prezentace 
zemí nebudou chybět ani ochutnávky národ-
ních specialit zdarma. Jste srdečně zváni.

Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v ČR pobočný spolek DNR Svitavy  
a Domov na rozcestí Svitavy (DNR) vás srdečně 
zvou na Den otevřených dveří a vánoční koncert  
v neděli 29. listopadu.

10:00, 11:00 prohlídky zařízení
13:00  zahájení vánočního koncertu  
 v kapli DNR
13:05  vánoční koncert hudební  
 skupiny DNR
14:15  vystoupení pěveckého sboru  
 Svitaváček

Vánoční trhy v domově
od 29. 11. do 1. 12. 2015
vždy od 9:00 do 17:00 hod.

Během soboty 29. listopadu pro vás bude 
připraveno občerstvení z kavárny Café Rozcestí  
a vaše děti budou moci navštívit Ježíškovy 
dílny.

1. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Cena 17. listopadu - 24. roč-
ník. Vzduchová pistole 60, 40. Startovné: pro 
nečleny 50 Kč

1. / Ne / 15:00 / SVČ Tramtáryje
Relaxační dvouhodinovka – relaxace pohy-
bem aneb relaxace za zvuků bubnu, dynamic-
ká meditace, moje tělo v prostoru, vedou Bc. 
Zuzana Vojtová a Mgr. Petra Langerová. Cena 
150 Kč, více informací, e-mail: lwaltova@svita-
vy.cz nebo mob.: 734 287 286
  

8. / Ne / 15:00 – 17:00 / SVČ Tramtáryje
Relaxační dvouhodinovka - ukázková jógová 
lekce (90 min) s Mgr. Kateřinou Stündlovou. 
S sebou podložku, pití, pohodlný sportovní 
oděv, deku. Ve druhé části setkání (60 min) 
se pod vedením PhDr. Jána Masaryka sezná-
míme se základními principy sahadža jógy  

a navážeme společnou meditací. Více informa-
cí, e-mail: lwaltova@svitavy.cz nebo mob.: 734 
287 286

8. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: otevřené okresní finále  
O pohár 17. listopadu - 44. ročník. Vzduchová 
puška - mládež do 12, 14 a 16 let. Startovné: 
pro nečleny 50 Kč

13. / Pá / Ratiškovice
Návštěva vinného sklípku 
- Vinařství Bábíček - Vacenovský 
V ceně: doprava, řízená degustace, neome-
zené množství konzumace vína během večera, 
občerstvení a cimbálová muzika. Začátek 
večerního posezení je v 18 hodin, ukončení okolo 
1. až 2. hodiny ranní. Cena je 1110 Kč. Přihlášky 
již nyní Pavlína Šmerdová na mob.: 734 287 284 
nebo e-mailem: psmerdova@svitavy.cz

15. / Ne / 15:00 – 17:00 / SVČ Tramtáryje
Relaxační dvouhodinovka - setkání zaměřené 
na nakládání s časem, povídání o důležitosti ri-
tuálů v životě, o zrání a osobním růstu. Vlastní 
zkušenosti a příspěvky účastníků k uvedeným 
tématům jsou vítány. Vedou Bc. Zuzana Vojto-
vá a Mgr. Petra Langerová. Cena 150 Kč. Více 
informací, e-mail: lwaltova@svitavy.cz nebo 
mob.: 734 287 286

15. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Cena SSK Pomezí – 36. roč-
ník. Vzduchová pistole 60, 40. Startovné: pro 
nečleny 50 Kč

22.  / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Střelecká soutěž 
Cena SSK Pomezí – 43. ročník. Vzduchová puš-
ka - mládež do 12, 14 a 16 let. Startovné: pro 
nečleny 50 Kč

29. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Mikulášská cena - 24. ročník.
Vzduchová pistole 60, 40. Startovné: pro ne-
členy 50 Kč                                      Robert Snášil

Emušák Ferda se spolu se svými moucha-
mi rozhodl, že by si chtěl pohrát a popovídat 
také se staršími dětmi, kteří již třeba chodí do 
mateřské školy, a s jejich rodiči. Proto ke kla-
sickému pátečnímu dopolednímu klubu, při 
kterém se rodiče a děti s Ferdou potkávají od 
10 do 12 hodin, přidáváme také čtvrteční od-
poledne od 15 do 17 hodin. Pojďte si povídat 
o emocích, vzteku, lítosti, ale i radosti a štěstí, 
dále také kreslit, muzicírovat a hrát si s žabá-
kem Ferdou, který tohle všechno dobře zná a 
 umí si s tím poradit! Těšíme se na vás.

Kurz emoční inteligence o pěti setká-
ních má za cíl naučit nás žít s emocemi tak, 
abychom byli v souladu – hlava, srdce i tělo. 
Naučit se rozumět sobě i druhým, vyjadřo-
vat emoce, motivovat sebe, spolupracovat, 
využívat sílu pozitivních emocí a pracovat se 
svými strachy. Kurz se skládá z lekcí na téma 
Já a mé emoce, když se cítím dobře, když se 
cítím špatně, emoce těch druhých i pozornost, 
motivace, prokrastinace. Intenzivní kurz plný 
práce na sobě samém, interakce, sdílení a pra-
xe začíná již ve středu 4. listopadu a vede ho 
Monika Čuhelová – psycholožka a odborná 
lektorka zkušená ve vedení skupin dospělých, 
individuálního poradenství dospělých i dětí, 
ve vzdělávání rodin. Cena celého kurzu je 500 
Kč pro členy MC Krůček, 800 Kč pro nečleny. 
Hlaste se na cuhelovamonika@gmail.com. 

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek

Charita Svitavy upozorňuje, že půjčov-
na  kompenzačních pomůcek je přestěho-
vána na adresu Milady Horákové 373/10, 
Svitavy (budova bývalého okresního úřa-
du). Provozní doba: pondělí 13 - 15 hod. 
a středa 10 - 12 a 13 - 15 hod. Kontaktní 
mob.: 731 646 944.

 — kompletní výrobní sortiment
 — konfekční dílna (šití záclon na míru)
 — internetový obchod – www.tylex.cz
 — ceny, které uspokojí každého

Tylex Letovice, a.s. 
Výrobce záclon, závěsů, ubrusů, tylů, krajek, hlad-
kých elastických úpletů, technických textilií a 3D 
úpletů 
zve své zákazníky 
na tradiční podzimní sobotní nákupy. 
Otevřeno 21. 11. a 12. 12. 2015. 
V uvedené soboty prodejní doba od 8 do 14 hodin. 
Podniková prodejna se nachází v areálu společnosti 
Tylex Letovice, a.s., v Brněnské ulici č. 4. 
Běžná pracovní doba Po – Pá 8 – 16 hodin.

Děje se ve městě
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Rekonstrukce na Pražské ukončena 

Ekonomický tým 
druhý v kraji

ZŠ Riegrova Svitavy

ZŠ Felberova Svitavy

Po více než roce byly ukončeny všechny 
práce související s rekonstrukcí budovy a roz-
sáhlého areálu našeho odloučeného pracoviš-
tě ZŠ a MŠ Sokolovská na ulici Pražská. Jelikož 
z reakcí mnohých občanů našeho města vím, že 
se zajímali o její průběh, dovolte mi, abychom 
se společně vrátili o rok a půl nazpátek a zma-
povali, co vše se na Pražské budovalo.

V dubnu 2014 byly zahájeny práce souvi-
sející s rekonstrukcí vnitřních prostor včetně 
výměny oken. Učebny v 1. patře byly zvětšeny  
o původní lodžie, došlo k obnovení výdejen 

jídla pro děti MŠ i žáky ZŠ. Do září 2014 se 
podařilo ze zrušené kuchyně a přilehlých skla-
dů vybudovat novou učebnu. Během letních 
prázdnin 2014 získaly svou podobu nové pří-
rodní hřiště a venkovní učebna, jež byly plně 
hrazeny z dotačního titulu Operačního progra-
mu životního prostřední. V září 2014 byla vy-
budována nová přístupová komunikace před 
pavilonem MŠ, která je nezbytná pro dovoz 
jídla a zároveň slouží jako malé dopravní hři-
ště pro naše nejmenší děti. Dopravní značení 
navrhl a provedl Vladan Macků. 

Od září 2014 do května 2015 se zateplo-
vala celá budova včetně střechy. Barevný ná-
vrh fasády, oživený barevnými lízátky, vyšel  
z dílny Ing. arch. Petra Doležala a ztotožňuje se 
s barvami loga naší školy. Od května do října 
2015 vznikaly nové chodníky a další zpevněné 
plochy, původní nevyhovující osvětlení v areálu 
školy bylo též obnoveno. 

V srpnu 2015 byly instalovány únikové 
nerezové skluzavky, proběhla rekonstrukce 
původní zídky a výměna oplocení.  Díky dota-
ci z programu MŠMT „Podpora zabezpečení 
ochrany škol a školských zařízení“, kterou naše 
škola získala spolu s dalšími 65 školami z celé 
ČR, byly nainstalovány dvě nové branky a brá-
na s elektronickým čipovým systémem. Celé 
dílo bylo završeno sadovými úpravami zahrady 

podle návrhu Ing. Karla Kratěny. 
Podle reakcí, které jsou veskrze pozitivní, 

se domnívám, že se podařilo z nenápadné še-
divé budovy vytvořit další velmi pěknou budo-
vu školy v našem městě.

Tímto bych chtěla všem firmám, které se 
na rekonstrukci podílely, poděkovat za dobře 
vykonanou práci. Děkuji Ing. Milanu Oblouko-
vi a Jiřímu Šaškovi za stavební dozor a vstřícný 
přístup během celé rekonstrukce. Velký dík pa-
tří také všem rodičům, dětem a zaměstnancům 
školy za velkou míru tolerance a pochopení bě-

hem stavebních prací. Také jako ředitelka školy 
chci poděkovat vedení města, které podporuje 
školství a vzdělávání ve Svitavách a chápe jeho 
velký potenciál a přínos pro jeho rozvoj do 
budoucnosti. Pokud chcete vidět celé dílo na 
vlastní oči, prohlédnout si vnitřní prostory po 
rekonstrukci budovy, přijměte pozvání na Den 
otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 10. 
listopadu od 8 do 17 hodin. Z důvodu klido-
vého režimu školky nebudete moci v době od 
11:30 do 14:00 hodin zhlédnout prostory naší 
MŠ. V tento den si nenechte ujít také prohlídku 
školy Sokolovské. Těšíme se na zájemce o naši 
mateřskou i základní školu. Pavilón B na Praž-
ské (dál od sportovní haly) bude od 15 do 17 
hodin patřit především nastávajícím školákům.        

Všechny vás srdečně zveme, tak neváhejte 
a přijďte mezi nás!                    Alena Vašáková

V Chocni se konalo krajské kolo soutěže 
Ekonomický tým 2015 na konci září. Zapojené 
týmy musely prokázat rozmanité odborné zna-
losti v testu, který byl zaměřen na dlouhodobý 
majetek, zásobování, mzdy a personalistiku, 
peníze a financování a ITE. V druhé části sou-
těžící prezentovali nejenom svoje vědomosti, 
ale prokazovali navíc svoji kreativitu a týmovou 
spolupráci v hrané scénce na téma „Mobil ot-
rokem člověka nebo člověk otrokem mobilu?“ 

V konkurenci všech obchodních akademií 
Pardubického kraje (celkem se soutěže zú-
častnilo 10 týmů) se naše dva týmy Obchodní 
akademie a Vyšší odborné školy ve Svitavách 
dokázaly jasně prosadit. Pavlína Gogolová, 
Kristýna Opletalová a Pavel Šourek ze 4. B ob-
sadili krásné druhé místo a Denisa Borbélyová, 
Tereza Štercová a Tamara Tothová byly páté. 

Děkujeme všem za reprezentaci naší školy. 
Šárka Sauerová, OA a VOŠE Svitavy

Další úspěch
Redaktoři našich školních novin byli již po 

sedmé pozváni na slavnostní vyhlášení výsled-
ků celostátní soutěže Školní časopis roku, které 
se bude konat na konci listopadu v Brně. 

Sobotní drátování na Riegrovce
Na sobotu 7. listopadu od 10 do 12 ho-

din zveme všechny, kteří rádi zaměstnávají 
své ruce. Vzhledem k velkému zájmu a ome-
zenému počtu míst je nutné, aby zájemci svou 
účast nahlásili předem na e-mail: prazanova@
riegrovka.cz. Poplatek: 50 Kč na materiál.

Milí předškoláčci,
zápis do 1. třídy se blíží a my vás zveme na 

předškolní odpoledne 4. listopadu v 16 hodin.
Přijďte si vyzkoušet školu nanečisto! S se-

bou si přineste přezůvky (cvičky).

Burza škol 
V úterý 10. listopadu od 15 do 17 hodin 

proběhne na ZŠ Felberova Svitavy Burza škol 
pro naše žáky a jejich rodiče. Zástupci různých 
středních škol a učilišť budou prezentovat své 
školy a předávat informace o možnosti studia 
na nich. Využijte tuto možnost získat co nejvíce 
informací.                                                Eva Černá

Ze svitavských škol

GYMNÁZIUM SVITAVY
přijímá ke studiu žáky z  5. a 9. tříd ZŠ.
Přes 95% posledních absolventů, 
kteří se hlásili na VŠ, bylo úspěšných. 

Den otevřených Dveří: 
12. 11. 2015 od 14 do 16:30 hodin

naše město / listopad 2015 / www.svitavy.cz
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Charity shop v Modré škole Gymnázium uzavřelo smlouvu o partnerství

Přijďte si nechat otestovat IQ

Děti z MŠ pomáhaly

Svitavská zdravka bojovala proti 
AIDS, už po jedenácté

V srpnu a říjnu jsme díky evropskému 
projektu navštívili Anglii. Podobně jako ostat-
ní školy ve Svitavách se účastnili učitelé i děti 
Modré školy jazykových kurzů v Eastbourne  
a Brightonu. 

Pobyty v Anglii jsme nevnímali jenom jako 
skvělou příležitost, také nás inspirovaly. Zau-
jala nás anglická slušnost, otevřenost, dobro-
volnictví a ochota pomáhat. Po vzoru Anglie 
bychom rádi založili Charity shop v Modré 
škole. Do Charity shop lidé vloží věci, které 
ještě mohou sloužit, ale oni už je nepotřebují. 
V Charity shop prodávají dobrovolníci. Výtěžek 
je pak využit pro konkrétní organizaci. 

Zveme vás na Charity shop v Modré škole. 
Za nízké ceny do sto korun pořídíte dětské 

i dospělé oblečení, obuv, hračky, hry, potřeby 
do domácnosti a další. 

Charity shop v Modré škole se uskuteční 
11. listopadu od 15 do 17 hodin. 

O výtěžek se podělí školní družina se Seni-
orcentrem. Všem, kdo se budou na akci podílet 
jako dárci, prodávající či nakupující, předem 
děkujeme.                                     Radka Renzová

Přesně před 40 lety (v říjnu 1975) uzavře-
lo svitavské gymnázium smlouvu o partnerství  
s německým gymnáziem v Egeln. U zrodu této 
spolupráce byli tehdejší učitelé gymnázia Anna 
Cvrkalová a Jiří Brýdl. Od té doby se každoroč-
ně uskutečňovaly výměnné pobyty studentů, 
navštěvovaly se pěvecké sbory či sportovci 
obou škol. Stovky svitavských studentů tří 
generací za tu dobu zavítaly do Egeln. Přes-
ně po 40 letech však partnerství skončilo, ne-
boť škola v Egeln byla zrušena. Studenti byli 
převedeni převážně pod nedaleké Gymnasi-
um ve Staßfurtu, učitelé přešli na jiné školy, 
někteří byli začleněni také pod Gymnasium 
Staßfurt. Na začátku října navštívila toto gym-
názium tříčlenná delegace naší školy s cílem 
navázat kontakt s nástupnickým gymnáziem 
ve stejném regionu (nedaleko Magdeburgu  
v Sasku-Anhaltsku) a domluvit partnerský vztah  
a spolupráci obou gymnázií. S ředitelem školy 
Steffenem Schmidtem podepsal 9. října pro-

Po roce organizuje pro veřejnost svitav-
ské gymnázium ve spolupráci se společností 
Mensa ČR testování IQ, a to ve čtvrtek 12. 
listopadu od 16 hodin v učebně 1. B (2. po-
schodí zadní budovy). Studentům gymnázia 
začíná testování ve 14:30. Test pro děti od  
5 let, žáky a studenty stojí 190 Kč, ostatní za-
platí 290 Kč. Zájemce si s sebou přinese psací 
potřeby, občanský průkaz (případně student-
ský průkaz), písemný souhlas rodičů pro tes-
tované osoby mladší 15 let a peníze. Pokud 
dosáhnete IQ nad 130, bude vám nabídnuto 
členství v prestižní Mense. Ale hlavně je docela 
zajímavé zjistit, jak na tom kdo je. Další infor-

Děti modré třídy MŠ ČSA se připojily ve 
Fabrice v říjnu k benefici pro oddělení LDN 
Svitavské nemocnice - Koncert pro dobrou 
věc - pořádané Pionýrskou skupinou Vysočina 
Svitavy. Děti s čistým dětským zápalem šly na 
pódium dělat radost všem nemocným z oddě-
lení LDN a předvést svůj program, aby se za 
vybrané peníze mohly nakoupit vitamíny, léky, 
časopisy, křížovky nebo radia pro ty, kteří na 
časopisy špatně vidí. A kdyby náhodou výdě-
lek z benefičního večera byl použit na jiné, ne-
méně důležité věci, než které děti napadly, ta 
skutečnost, že i tak malé děti dokáží pomoci, je 
jistě k nezaplacení.                     Jana Fiedlerová

Střední zdravotnická škola ve Svitavách 
připravuje pro své žáky i žáky škol v regionu 
řadu preventivních aktivit v péči o zdraví. Již 
po jedenácté zorganizovala škola spolu se 
Státním zdravotnickým ústavem v Praze inter-
aktivní preventivní program Hrou proti AIDS. 
Čtyřdenní akce proběhla v polovině října, a to 
díky finanční podpoře města Svitavy.

Cílem programu je netradičním způsobem 
předat základní znalosti o rizicích přenosu viru 
HIV a jiných pohlavně přenosných chorobách 
a o formách antikoncepce. V čem je akce ne-
tradiční? Nejde v žádném případě o nudnou 
přednášku či besedu, vědomosti a dovednosti 
totiž předávají účastníkům programu jejich 
vrstevníci, konkrétně proškolení studenti SZŠ 
Svitavy.

A jak celá hra vypadá? 
Na pěti stanovištích plní zúčastnění žáci 

různé úkoly, řeší modelové situace, pantomi-
micky předvádí zadaná témata atd. 

Jsme rádi, že o akci je mezi svitavskými ško-

lami stále zájem. Letošní počet zúčastněných 
byl rekordní. Hrou proti AIDS absolvovalo 
321 žáků základních a středních škol ze Svitav  
a okolí.                                                 Jana Brixová

hlášení o spolupráci ředitel svitavského gym-
názia Milan Báča. Otevřela se tak další kapitola 
partnerských vztahů svitavského gymnázia se 
školami v zahraničí. Je potřeba připomenout, 
že téměř 25 let trvá další partnerský vztah se 
školou v Německu, a to s Gymnasiem v Bad 
Essen (ve spolkové zemi Niedersachsen). 

                                                      Milan Báča

Milan Báča a Steffen Schmidt podepisují pro-
hlášení o spolupráci (foto T. Tonová).

mace na http://testovani.mensa.cz. Na stejné 
adrese je nutné se předem zaregistrovat. Akce 
se koná jako součást dne otevřených dveří na 
gymnáziu, ale není určena jen zájemcům o stu-
dium na gymnáziu.                            Milan Báča



5. Čt / 10:00 / Fabrika 
Mezinárodní dětský folklorní festival 
Pardubice: Tradice Evropy  
Tentokrát se podíváte i za hranice Evropy – při-
jede folklorní soubor z Indie, dále Hradišťánek 
z Moravy a taneční páry ze Srbska a Rumun-
ska. Přijďte obdivovat kroje i taneční umění 
dětí (doporučeno pro ZŠ a MŠ + veřejnost). 
Vstupné: 20 Kč, více na str. 17 

 � Čt / 19:00 / Kafé Rošambo
Mezikulturní večer 
Zahraniční dobrovolnice působící v MC Krů-
ček a autorka fotografií Sandra představí země 
Španělsko a Německo a jejich tradiční pochu-
tiny. Připojí se i bývalá dobrovolnice Anne-Li-
se z Francie a večírek obohatí hrou na kytaru  
a zpěvem.

6. Pá / 18:00 / kavárna V Parku
Křest knihy Martina Sodomky 
Jak si postavit dům
Křest poslední autorovy knihy z Edice technic-
kých pohádek.

 � 20:00 / Fabrika 
Sportovní ples - 20. výročí florbalu
Pořádá oddíl florbalu TJ Svitavy.

7. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
DROBNOSTI PRO RADOST 
S PETREM STEFFANEM
Tvůrčí řezbářská dílna pro dospělé s auto-
rem Broučka na stadionu či Hlemýždí lavičky  
v parku Patriotů, řezbářem Petrem Steffanem, 
který poradí a pomůže vyrobit si drobnosti pro 
radost do domácnosti. Možná domovní číslo, 
misku, šperk... Pro sebe, či jako dárek. Objed-
nat se můžete v muzeu na tel.: 461 532 704 
nebo lektor@muzeum.svitavy.cz. 
Cena workshopu je 500  Kč /osobu. V ceně je 
mzda odborného lektora, materiál, zapůjčení 
všech pracovních a ochranných pomůcek, oběd  
a pitný režim. 

 � 14:00 – 18:00 / tělocvična ZŠ Felberova
Neseď doma 
Soutěže o ceny, více jak 10 skákadel a další. 
Předprodej již nyní - možné koupit také jako 
dárek (dárkové šeky). 
Vstupné pro děti od 3 let. V předprodeji 120 Kč 
/osoba, na místě 150 Kč/osoba (předprodej 
vstupenek – informační centrum a Středisko 
volného času)

2. Po / 10:00 / Fabrika 
Divadlo Různých Jmen Praha: 
Maryša 
Už nastala chvíle, kdy se člověk nemůže roz-
hodnout jinak? Zůstává jen poslední možnost? 
Svoboda. Kde jsou její hranice? Hrají: Romana 
Goščíková, Milan Enčev, Valérie Zawadská, Anna 
Kulovaná, Petra Špindlerová, Otto Rošetzký (do-
poručeno pro SŠ, SOU, 8.- 9. ročník ZŠ + veřej-
nost). Vstupné: 70 Kč

3. Út / 14:00 / dětské oddělení knihovny
Žijí mezi námi 
Další z cyklu pořadů pro děti zaměřený na 
knihy jiných národů. Tentokrát čtení a tvořivý 
program s čínskou pohádkou. 

 � 18:30 / Fabrika, sál  
(stolová úprava)

Listování s Lukášem Hejlíkem
Akční zábava s knihou, tentokrát psycho-gro-
teska zpracovaná na základě novel Faktura  
a Místnost švédského spisovatele Jonáše Ka-
rlssona.
Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně)

4. St / 19:00 / Fabrika 
Spolek sešlých (Brno / Praha)
COMMEDIA DELL´ ARTE
Inscenace Commedia dell´arte vznikla někdy  
v průběhu léta roku 1995, kdy se herci ze dvou 
spřátelených brněnských divadel (HaDivadla 
a Divadla Husa na provázku) spojili se svým 
spolužákem z JAMU - režisérem Zdeňkem Duš-
kem, aby připravili vlastní „zábavné“ předsta-
vení. S představením herci v letních měsících 
objížděli české hrady a zámky a přivydělávali 
si tak na živobytí. Postupem času se ale tato 
komedie stala tak slavnou, že ji Spolek sešlých 
začal hrát i v průběhu roku v různých divadlech 
České republiky.
Vstupné: 350 Kč

 � 19:00 / čajovna Namasté 
Poetický večer
Vážení čtenáři a čtenářky, zveme vás na náš 
pravidelný literárně - tvořivý večer plný litera-
tury. Představeny budou kapitoly z vámi done-
sených knih. Záleží pouze na vás, jaké knihy  
s sebou přinesete... Těšíme se na vás a vaše kni-
hy. Pořad se koná ve spolupráci s SKS Fabrika.
Vstup volný

KuLTuRA
 � 15:30 / Fabrika 

Taneční kurz pro dospělé
Začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí,
více na www.kultura-svitavy.cz

 � 19:00 / kavárna V Parku
IVANA ZAPLETALOVÁ
Vernisáž výstavy s programem experimentální 
skupiny BAWORG, a to „Krátké nekompetent-
ní přednášky“, kde jednotliví členové a hosté 
tohoto seskupení budou stručně a nekompe-
tentně hovořit o věcech, kterým nerozumí, ale 
mají o nich co říct. Následovat bude BAWORG 
promítání, k němuž se připojí i autorka se svý-
mi krátkými animovanými filmy.

 � 20:00 / restaurace Pod Hodinami
Kapela ABC

8. Ne / 15:00 / Fabrika 
Kouzelná školka
Jak František pomohl Majdě 
a Petrovi zachránit divadlo
Pořádá Pragokoncert Bohemia. Prodej vstupe-
nek v informačním centru. Vstupné: 150 Kč, 
děti do 2 let zdarma 

9. Po / 8:30 a 10:15 / Fabrika  
Divadlo Koňmo: Vyprávění starého vlka 
aneb Pravda o Karkulce 
Mnohokrát a mnoha způsoby byla již vyprávě-
na jedna z nejznámějších a nejpopulárnějších 
pohádek. Zeptal se však někdo starého vlka, 
jak tomu opravdu tenkrát bylo? Představení 
spojuje živé herce s loutkami, setkáte se tak  
s opravdovými postavami i jejich lipovými 
dubléry (doporučeno pro MŠ, 1. stupeň ZŠ  
+ veřejnost). Vstupné: 40 Kč

 � 19:00 / Fabrika 
RuDY LINKA TRIO - Acoustic & Electric
Trio nejznámějšího českého jazzmana ve Spo-
jených státech, kterému se jako málokomu po-
dařilo prosadit na newyorské jazzové scéně. 
Předprodej vstupenek v recepci Fabriky od  
9. října (stolová úprava). 
Vstupné: 200 Kč, více na str. 17 

10. Út / 19:00 / Fabrika 
Vzpomínkový večer na Filipa Topola
Projekce filmu Takovej barevnej vocas letící ko-
mety, beseda s Romkem Hanzlíkem, dlouhole-
tým přítelem a manažerem skupiny Psí vojáci, 
vernisáž výstavy fotografií Karla Šustera. Vše 
za doprovodu reprodukovaného varhanního 
koncertu Filipa Topola. 
Vstupné dobrovolné, více na str. 18
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11. St / 9:00 a 10:30 / Fabrika 
Taneční obor pro ZŠ - vystoupení pro MŠ, ZŠ

 � 17:00 / svitavské náměstí, 
park Jana Palacha

Lampionový průvod za sv. Martinem 
Začne na svitavském náměstí a končit bude 
 v parku Jana Palacha. 
Cena 30 Kč, více na str. 1

12. Čt / 9:00 a 10:30 / Fabrika 
Taneční obor pro ZŠ - vystoupení pro MŠ, ZŠ

 � 17:00 / městská knihovna
Vernisáž Interaktivní periodické 
soustavy prvků
Interaktivní a didaktické zpracování periodické 
soustavy, model bude k prohlédnutí po dobu 
3 měsíců. 

13. Pá / 19:00 / Fabrika 
Koncert HOP TROP
Skupina HOP TROP je stálicí na scéně tramp-
ské hudby už plných 23 let. Od svého vzniku 
hraje stále v původním složení – Ladislav Hu-
berťák Kučera, Jaroslav Samson Lenk a Jaromír 
Šroub Vondra. HOP TROP byl hodnocen na 
festivalech Porta nejvyššími cenami za interpre-
taci i autorství a v roce 1988 se stal držitelem 
Zlaté Porty. Za album, vydané GZ Loděnice 
v roce 1990 s názvem „Hop Trop II“, byly hu-
debníkům předány „ZLATÉ DESKY“ a později 
„PLATINOVÉ DESKY“.
Vstupné: 350 Kč

14. So / 15:30 / Fabrika 
Taneční kurz pro dospělé
Začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí,
více na www.kultura-svitavy.cz

16. Po / 18:00 / Fabrika 
Veselá Trojka
Pořádá ŘEMEN ROCK AGENCY. Předpro-
dej vstupenek v Informačním centru Svitavy. 
Vstupné: 200 Kč 

 � 19:00 / čajovna Namasté
Adam Morkus: koncert
Adam Morkus je muzikant, kytarista (trochu 
jinak, než je obvyklé), který se nedávno vrátil ze 
svých hudebních toulek Evropou. V listopadu 
zavítá do našeho kraje. Velká pódia ho příliš 
nelákají, raději dává přednost hraní v malém 
sále u šálku kávy nebo čaje. Proto se naše ča-
jovna rozhodla uvést jeho koncert, na který vás 
srdečně zveme. Přijďte si zpříjemnit podzim!
Vstupné dobrovolné

18. St / 14:00 – 18:00 / městská knihovna
Den poezie
Přednáška Jany Trojanové na téma Zásady 
recitace, praktická dílna zaměřená na pomoc 
s výběrem textů k přednesu a ukázky práce 
účastníků loňské recitační soutěže. Odpoled-
ne určené studentům, pedagogům, rodičům  
i milovníkům recitace.

 � 17:00 / Fabrika, aula
Jak na výslovnost 
aneb zvládni hlásky, písmena
Jak s dětmi správně nacvičovat jednotlivé hlás-
ky a v jakém pořadí prozradí přednáška PhDr. 
Pavly Sychrové určená rodičům a pedagogům 
MŠ. Vstupné dobrovolné

19. Čt / 16:00 - 18:00 / MC Krůček  
Přednáška s diskuzí na téma Šikana ve škole 
a bezpečnost dětí vedená odborníkem Mgr. 
Petrem Dřínovským – jak ji poznat, jak ji před-
cházet – prevence.

 � 18:30 / Ottendorferův dům  
– muzeum esperanta

157. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
Českosaské Švýcarsko je rozsáhlá oblast sklá-
dající se ze dvou samostatných regionů - Ná-
rodní park České Švýcarsko a Saské Švýcarsko. 
Oblast nádherné přírody, pískovcových stěn, 
stolových hor a romantických údolí řek Labe, 
Kamenice a Kirnitzsch. Poznejte hezké prostře-
dí nedotčené přírody skalních měst, soutěsek, 
rozhleden a stolových hor, jež se rozprostírá při 
hranici s Německem. Slovem a obrazem nás 
bude provázet Libor Lněnička. 

20. Pá / 19:00 / čajovna Namasté
Cyklus přednášek Petra Hájka
Srdečně zveme na další z cyklu přednášek ar-
chitekta a psychoterapeuta Petra Hájka o pří-
rodních stavbách a celostní architektuře. Více se 
dozvíte na www.atelierhajek.blogspot.cz
Vstupné dobrovolné

21. So / 15:30 / Fabrika 
Taneční kurz pro dospělé 
Dospělí, začátečníci, mírně pokročilí a pokro-
čilí, více na www.kultura-svitavy.cz

24. Út / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Divadlo Kuba Plzeň: Stop pohádka 
aneb Jak zachránit  princeznu
Může si divák stvořit svého hrdinu? Může ho 
vybavit vlastnostmi, dovednostmi, užitečnými 
předměty a pomocníky? Může mu vybrat ces-
tu, čin, může za něj vyřešit důležité rozhodnu-
tí? V našem představení ano (doporučeno: MŠ, 
1. stupeň ZŠ + veřejnost). Vstupné: 40 Kč

 � 19:00 / čajovna Namasté
Djembe workshop 
Zveme vás na kurz hry na africký buben s An-
drejem Kolářem. Zváni jsou jak začátečníci, 
tak i pokročilí. Pokud máte, vezměte si vlastní 
nástroj s sebou. Africký buben není podmín-
kou. Workshop můžete obohatit hrou i na jiný 
nástroj, než je djembe.
Vstupné dobrovolné

25. St / 16:00 - 17:00 / MC Krůček  
Divadélko JoJo v Krůčku 
Pohádka Rampouchová 
Vstupné: 80 Kč/členská rodina MC Krůček  
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(+ sleva 10 % pro členy KPZ VZP), 120 Kč/
nečlenská rodina

 � 16:00 / SVČ Tramtáryje
Adventní věnce 
Blíží se nám adventní čas, a proto vás zveme 
na příjemné tvoření adventního věnce. K pro-
deji pro vás budou nachystány drobné ozdoby  
a adventní svíce, bodce na svíčky (můžete mít  
i své vlastní ozdoby). Cena kurzu je 99 Kč,  
v ceně – korpus, drát, větve. Více informací, 
e-mail: lwaltova@svitavy.cz nebo mob.: 734 
287 286

 � 19:00 / Fabrika 
THE BACKWARDS Tour 20 let
Strhující výlet do hudební minulosti plné ne-
zapomenutelných hitů pro několik generací 
fanoušků Beatles čeká na všechny návštěvníky 
koncertů The Backwards Tour 20 let. Předpro-
dej od 1. 9. v recepci Fabriky a on-line rezerva-
ce. Vstupné: 330 Kč, více na str. 18

26. Čt / 18:00 / čajovna Namasté
Pjér la Šé‘z: 
Psychospirituální krize - přednáška 
Vstupné 90 Kč, rezervace u obsluhy v čajovně, 
více na str. 18

27. Pá / 15:00 - 20:00 / MC Krůček 
Adventní dílna tvořivosti 
Tradiční výroba adventních věnců a dekorací.

 � 17:00 / Fabrika 
Na muzice ve Fabrice
K poslechu a tanci zahraje DO ASTRA Svitavy 
pod vedením Pavla Pospíšila.
Vstupné: 50 Kč

 � 17:00 / dětské oddělení knihovny
Den pro dětskou knihu s Klárou Smolíkovou
Workshop s autorkou knihy Viktorka a vesmír-
ná dobrodružství, která získala Zlatou stuhu za 
komiks pro děti; v knihovně bude k prohlédnu-
tí celý měsíc interaktivní stejnojmenná výstava   
a možnost zakoupit si knihy Kláry Smolíkové.

28. So / 8:30 – 17:00 / muzejní dílny
MALBA VOSKEM NA PLÁTNO
Tvůrčí výtvarná dílna pro děti s Leou Sehna-
lovou. Děti si vytvoří originální metodou vos-
kový obraz, který si napnou na dřevěný rám. 
Objednat se můžete v muzeu na tel.: 461 532 
704 nebo e-mail: leazmuzea@seznam.cz. Cena 
workshopu je 350 Kč /osobu. V ceně je mzda 
odborného lektora, materiál, zapůjčení všech 
pracovních a ochranných pomůcek, oběd  
a pitný režim. 

28. – 29. So a Ne / Nadace J. Plívy 
(zadní vstup od pekáren)
Pekelný Mikuláš, 
rozsvěcení vánočního stromu
So / 10:00 – 20:00, Ne / 11:00 – 17:00 
Vstupné 50 Kč/dítě, 20 Kč/dospělý.
Více na straně 2.



30. listopadu – 17. ledna 2016 
RODINA HALDOVÝCH 
- ŘEZBÁŘI A SBĚRATELÉ
NAD BETLÉMEM VYŠLA HVĚZDA
Výstava ukázek z tvorby i soukromé sbírky za-
hraničních betlémů rodiny Haldových, doplně-
ná betlémy z regionu.

STÁLÉ EXPOZICE
LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
Příběh města a Svitavského betléma

Z HISTORIE PRANÍ 
Největší expozice historických praček v ČR

HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy

 � MUZEUM ESPERANTA  
/ Ottendorferův dům

Aktuální výstava: S esperantem kolem světa

 � FABRIKA
Foyer  
Alena Herodek, Brno: Lidově jihomoravsky 
Čižmy, krpce, kacabaja, nevíte, oč běží? Tak se 
přijďte podívat, v čem ten folklor vězí (od 9. 11. 
se výstava přesouvá do 3. podlaží)

Od 10. 11. do 20.11.
Karel Šuster: Vzpomínka na Filipa Topola 
 Černobílé fotografie z koncertů, oficiální ka-
pelové fotografie a různé momentky od Karla 
Šustera byly pořízeny v letech 1990 – 2012. 
Tato výstava vznikla z iniciativy managera Psích 
vojáků Romka Hanzlíka. Součástí vernisáže 
bude nejen beseda s ním, ale také projekce 
dokumentárního filmu mapujícího život Filipa 
Topola „Takovej barevnej vocas letící komety“ 
(od 23. 11. se výstava přesouvá do 2. podlaží).
Více na str. 18

Od 25. 11.
Výtvarný kroužek při nadaci J. Plívy: 
Malujeme se Stáňou
Vernisáž výstavy proběhne 25. listopadu v 16 
hodin ve foyer Fabriky za účasti malých autorů, 
vedoucí ateliéru Stáni Plívové  a dětí ze ZUŠ 
Svitavy s hudebním vystoupením pod vedením 
Veroniky Plívové.

2. podlaží
Iwona Chmielewska, Polsko: OČI
Výstava knižních kreseb jedné z nejznámějších 
polských ilustrátorek. Iwona Chmielewska zís-
kala za knihu Oči cenu na největším festivalu 
dětské knihy Bologna Ragazzi Award. Potrvá 
do 20. 11.

3. podlaží
NSVAF Svitavy 2015: To nejlepší
Vybrané fotografie neprofesionálních autorů, 
kteří soutěžili v letošním 35. ročníku této celo-
státní soutěže.

Od 9. 11.
Alena Herodek, Brno: Lidově jihomoravsky

4. podlaží
Putovní výstava Kriminalistika 
ve fotografii
K příležitosti 55. výročí svého vzniku uspořádal 
Kriminalistický ústav Praha ČR v roce 2013 fo-
tografickou soutěž Kriminalistika ve fotografii. 
Ze 125 fotografií 26 autorů odborná porota 
vybrala 50 fotografií do výsledné expozice. Pět 
nejlepších bylo vydraženo v aukci a výtěžek 
věnován Nadaci Policistů a hasičů. Fotogra-
fie zachycují práci kriminalistických techniků, 
technické prostředky používané v kriminalis-
tice, stopy z místa činu či fotografie vytvořené  
v laboratorních podmínkách. Jejich autory jsou 
přímo zaměstnanci Policie ČR. Návštěvníci mo-
hou ve Svitavách vidět 22 obrazů.

 � ŽIVÁ ZEĎ
Venkovní galerie u Alberta
MARKÉTA SOPOuŠKOVÁ 
– KRESBY STROMŮ
Stromy jsou mojí inspirací. Spolu se mnou je 
můžete obdivovat na mých kresbách. A nebo 
jděte ven a objevte jejich krásu sami.
Více na www.muzeum.svitavy.cz/aktualne/
ziva-zed/504-1/

 � ČAJOVNA NAMASTÉ
S JABLKEM V KAPSE 
Výstava fotografických I-phone momentů Vla-
dislava Steinbauera
Více na www.cajovnanamaste.cz

 � KAVÁRNA V PARKU
IVANA ZAPLETALOVÁ
Vystudovala fotografii v Uherském Hradišti, mo-
mentálně studuje animaci v Plzni. Výstava bude 
výběrem ze tří souborů fotografických technik: 
Inspirace krajinou (soubor imaginárních krajin  
z kovu, které byly tvořeny reálně jako modely 
pro každou fotografii), Modlitba (abstraktní 
zamyšlení se nad podstatou boha z pohledu 
ateisty tvořené technikou skenografie), Peklo, 
které se nachází v makrele (tvořeno improvizo-
vaným makro objektivem za použití ponožky, 
lepící pásky a širokoúhlého objektivu). 

 � KAFÉ ROŠAMBO
SANDRA - FOTOGRAFIE
Fotografie španělské dobrovolnice Sandry pů-
sobící v Mateřském centru Krůček. Výstava je 
podpořena programem Erasmus+. 

31. 10. So / 11:30 / Svitavský stadion
TJ SY B - Libchavy
Kopaná: KP dorostu

 � 14:00 / UMT v Lánech
TJ SY B - Verměřovice
Kopaná: I. B tř. muži

1. Ne / 11:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Třebeš                        
Kopaná: VčP dorostu

naše město / listopad 2015 / www.svitavy.cz str. 11

29. Ne / 15:00 / městské muzeum a galerie 
RODINA HALDOVÝCH - ŘEZBÁŘI A SBĚRATELÉ
NAD BETLÉMEM VYŠLA HVĚZDA
Vernisáž výstavy autorských dřevěných malo-
vaných betlémů manželů Haldových a jejich 
synů, světové betlémy ze soukromé sbírky 
Jarmily Haldové (Itálie, Rusko, Bolívie, Mexiko  
a Afrika) a reliéfní vyřezávané a malované 
obrazy českých panovníků a jejich manželek. 
Sedmý ročník regionální výstavy betlémů. Na 
vernisáži zazpívá pěvecké sdružení Červánek. 

 � 17:00 / náměstí Míru
Ježíškova pošta 
Na děti a jejich rodiče budou čekat na náměstí 
Ježíškovi pošťáci a Ježíškova pošta. S dětmi si 
můžete napsat dopis Ježíškovi, který vám rád 
odepíše. To vše první adventní neděli na ná-
městí Míru od 17:00 hod za 35 Kč za dopis.

 � 17:00 – 19:00 / náměstí Míru,  
kostel Navštívení panny Marie

17:00 Cimbálová muzika Galán
17:30 Průvod na náměstí
17:45 Odjezd Lucifera přes náměstí,  
 rozsvěcení vánočního stromu
18:00  Koncert žáků ZUŠ Svitavy v kostele  
 Navštívení panny Marie
V průběhu celé akce budou probíhat advent-
ní trhy na náměstí.

30. Po / 17:30 / Fabrika 
Svitavský slavík
Pořádá ZUŠ Svitavy.

2. 12. 18:00 / čajovna Namasté
Martina Trchová - Deníky z Ladakhu 
Autorské čtení - projekce a koncert. Přední 
česká písničkářka Martina Trchová vypráví  
o Tibetu knihou, obrazy i zvukem. 
Vstupné 90 Kč

 � MěSTSKÉ MUZEUM A GALERIE  
VE SVITAVÁCH

do 8. listopadu 
KÁMEN, DŘEVO, PAPÍR 
Výstava rozmanitých plastik z různých, někdy 
i neobvyklých materiálů, jejichž autorkou je 
Vítězslava Morávková, výtvarnice z Němčic  
u Litomyšle.

do 16. listopadu 
VYŠÍVANÉ KuCHYŇKY
Výstava ručně vyšívaných „kuchyněk“, které 
nechyběly v první polovině 20. století snad  
v žádné domácnosti. Jejich autorkou je Petra 
Totušková ze Svitav. 

20. listopadu – 31. ledna 2016 
DEVATERO POHÁDEK KARLA ČAPKA
Zábavná a „komunikující“ výstava pro soutě-
živé, hravé a tvořivé děti i dospělé na motivy 
spisovatele Karla Čapka a jeho bratra, ilustrá-
tora Josefa Čapka.

Výstavy

SPORT



Litomyšl
1. - 3. 11. / Music Club Kotelna
Mezinárodní festival outdoorových filmů
Soutěžní putovní přehlídka filmů.

5. a 12. 11. / 19:00 – 22:00 / zámecký pivovar

Tančírna
Neformální tančírna, která zaujme všechny ta-
nečnice a tanečníky, kteří si rádi zajdou zatančit 
s přáteli.

29. 11. / 8:00 – 17:00 / před piaristickým kostelem
Adventní trh a Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu
Stánky s vánočním zbožím a občerstvením, 
celodenní hudební program. Vystoupí Tomáš 
Kočko&Orchestr.

Polička
10. 11. / 19:00 / Tylův dům
Divadlo: Deštivé dny
Hrají: R. Krajčo, D. Švehlík.

15. 11. / 14:30 / Tylův dům
Michal na hraní 
Dětské představení.

18. 11. / 19:00 / Tylův dům
Koncert:  Pavel Šporcl + Gipsy Fire

Moravská Třebová
12. 11. / 19:30 / dvorana muzea
Scénické čtení: Listování
Čtení novely švédského spisovatele J. Karlsso-
na. Těšte se na švihlou skandinávskou psycho-
-grotesku!

24. 11. / 19:00 / kinosál muzea
Divadlo: Manželský čtyřúhelník

Vysoké Mýto
14. 11. / 20:00 / M-klub
Benefice 
MYDY RABYCAD
ELECTRO SWING VEČER
HUDBA POMÁHÁ
Benefiční večer nabitý electro swingem.

23. – 27. 11. / Regionální muzeum 
XII. ročník cestovatelského festivalu 
Okolo světa

28. 11. / nám. Přemysla Otakara II.
Vánoční Kujebácký jarmark
Řemeslný jarmark s vánoční tématikou, rozsví-
cení vánočního stromu, kulturní program.
Více na www.mklub.cz

 � 14:00 / Svitavský stadion
TJ SY A - Hlinsko
Kopaná: KP muži 

4. St / 18:00 / hala Na Střelnici

Tuři Svitavy – Geosan Kolín
Basketbal: Kooperativa NBL  

6. Pá / 20:00 / Fabrika

Ples k 20ti letům svitavského florbalu

7. So / 9:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – Sokol Nové Veselí
Volejbal: kadetky – 1. liga

 � 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Dolní Újezd
Volejbal: juniorky – 1. liga

 � 10:00 / Svitavský stadion
TJ SY - Letohrad
Kopaná: KP st. žáci, od 11:45 ml. žáci 

 � 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Happy Sport Opava
Volejbal: ženy – 2. liga

 � 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Mnichovo Hradiště
Volejbal: junioři – 1. liga

8. Ne / 8:00 – 17:00 / hala Na Střelnici

Liga starších žáků 
Florbal: turnaj 

 � 9:00 / ZŠ Felberova
KP přípravek (dívky) – turnaj
Volejbal: žákyně přípravky  - KP

14. So / 9:00 / ZŠ Felberova

Basketbal TJ Svitavy – BVK Holice
Basketbal: oblastní přebor U 11

 � 9:00 / gymnázium  
Basketbal TJ Svitavy 
– Sokol PP Hradec Králové B
Basketbal: oblastní přebor U 19

 � 9:00 - 13:00 / Dolní rybník
Výlov rybníka

 � 10:00 – 18:00 / hala Na Střelnici
24. mistrovství Severní Moravy 
v silovém trojboji mužů a žen

15. Ne / 8:00 – 19:00 / hala Na Střelnici

3. liga juniorů
Florbal: turnaj 

 �  9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – Sokol Hradec Králové
Basketbal: oblastní přebor U 13

 � 13:30 / Svitavský stadion
TJ SY A - Moravská Třebová
Kopaná: KP muži

17. Út / 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – TJ Šumperk
Basketbal: regionální přebor U 15

 � 18:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - Start98
Florbal: 1. liga mužů

18. St / 18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – Lions Jindřichův Hradec
Basketbal: Kooperativa NBL 

21. So / 18:00 / hala Na Střelnici
Tuři Svitavy – BK Opava
Basketbal: Kooperativa NBL

22. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
KP v přehazované (dívky) - turnaj
Volejbal: žákyně přípravky (mladší) - KP

27. Pá / 20:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - Spartak Pelhřimov
Florbal: 1. liga mužů

28. So / 9:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – Sokol Vysoké Mýto
Basketbal: oblastní přebor U 19 

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – OP Prostějov
Volejbal: ženy – 2. liga

 � 17:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - MVIL Ostrava 
Florbal: 1. liga mužů
   
 � 19:30 / hala Na Střelnici

Basketbal TJ Svitavy C – TJ Jiskra
Basketbal: VČL muži  
  

29. Ne / 10:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – TJ Jiskra Havl. Brod
Basketbal: Oblastní přebor U 11

 � 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy C – BK Přelouč B
Basketbal: VČL muži
    
30. Po / 18:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - FBC Česká Lípa
Florbal: 1. liga mužů
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Výstava Devatero pohádek Karla Čapka

Tvůrčí dílny pro děti i dospělé

20. listopadu  2015 – 31. ledna 2016
Na zimní měsíce jsme ve spolupráci s Le-

tohrádkem Mitrovských v Brně především 
pro děti připravili v muzeu zábavnou výstavu  
o jednom z nejvýznamnějších českých spiso-
vatelů - Karlu Čapkovi. Výstava vychází z jeho 
knihy Devatero pohádek, kterou napsal sice už 
v roce 1932, ale stále je mezi dětmi oblíbená  
a  má jim co říci. Vtipné příběhy jsou plné krá-
lů, princezen, vodníků, černokněžníků, ale také 
pošťáků, policajtů, doktorů, úředníků, koček  
a psů… Čapkův rozmanitý jazyk, pro pohádky 
netradiční témata a veselé ilustrace bratra Jo-
sefa zařadily knihu mezi nejpopulárnější dět-
ské tituly. 

Prostorové hry, dekorace, barevné panely 
s půvabnými ilustracemi Josefa Čapka a krátké 
pohádky Karla Čapka vás vtáhnou do neopa-
kovatelné atmosféry této krásné knihy. Soutěž-
ní otázky, pozorovací kvízy a hádanky vám dají 
pocit, že jste v Devateru pohádek naživo. 

První loupežnická, ptačí, vodnická i velká 
policejní... Jednotlivé pohádky dětem výstava 
představuje ve zkrácených verzích a navazují 

na ně interaktivní hry. Ke každé pohádce jsou 
vytvořeny prostorové kulisy s pohádkovým 
textem a několika soutěžními úkoly, které vy-
cházejí z příběhu pohádky. Děti čeká množství 
úkolů, na nichž si mohou vyzkoušet své fyzické 
schopnosti, otestovat paměť nebo ve výtvarné 
dílně prověřit svůj umělecký talent a porovnat 
ho s nadáním ilustrátora Josefa Čapka. Poš-
ťácká pohádka vyprávějící o pošťáku Kolba-
bovi dětem například zprostředkuje práci na 
poště - razítkování dopisů, skládání obálek či 
pošťácké čepice. Velká pohádka doktorská je 
zase procvičí v rozpoznávání předmětů, jež 
do lékárničky patří či nikoliv. Děti se mohou 
převléknout za pohádkové bytosti - princeznu 
nebo černokněžníka, vyzkoušet si paměť v za-
pamatování obrázků nebo předmětů ap. 

Druhy her a kvízů jsou určené pro různý 
věk – zejména ale pro děti mateřských škol  
a pro žáky prvního stupně základní školy, ale 
i pro rodiny s dětmi a nadšené dospělé. Sa-
mozřejmě nechybí informace o bratrech Kar-
lu a Josefu Čapkových a také době, v níž žili  
a tvořili.                                        Blanka Čuhelová

Další část vyprávění o místních památkách, 
které jsme pro vás připravili, nás zavede do 
Říma kolem roku 288. Tam se skončila životní 
pouť římského vojáka a mučedníka sv. Šebes-
tiána. Vy ho spíše znáte z filmové komedie 
Zdeňka Trošky Slunce, seno a pár facek. Ano, 
je to scéna popravy, kterou na videu sleduje Jiří 
Růžička, Jiří Lábus a Jaroslava Kretschmerová,  
i s tím monotónním dabingem. A tento mučed-
ník se stal jednou z dominantních soch Sturme-
rova mariánského sloupu na náměstí. Zavalité, 
statické postavy světců kolem hlavního dříku 
sloupu pravděpodobně zadal Johann Sturmer 
svým méně zručným kameníkům v dílně, zcela 
analogicky jako je tomu v případě mariánského 
sloupu v Zábřehu z roku 1713. Mladý, spoře 
oděný muž, přivázaný k pahýlu stromu s hru-
dí prostřílenou šípy má disproporční postavu 
tolik typickou pro sochy umístěné ve výškách. 
Větší trup a hlava, dlaně a výrazné detaily jsou  
v nepoměru s dolní partií těla. I podstavec 
sochy s dnes již nezřetelným diamantováním 
svědčí o odlišném autorství statue a nese rozdíly 
od ostatních hladkých podstavců. 

Kdo to vůbec sv. Šebestián byl? Nevíme 
sice, ve kterém italském městě se narodil, ale 
mládí prožil v Miláně. Stal se důstojníkem osob-
ní stráže císaře Diokleciána. Zcela otevřeně se 
hlásil ke křesťanské víře a pomáhal chudým. 
Zlostný císař Dioklecián jej odsoudil k smrti  
a voják tak stanul před oddílem lukostřelců  
z Numidie. Ti se domnívali, že po exekuci je již 
mrtvý a jeho tělo nechali na popravišti, kde jej 
žijícího nalezla sv. Irena. Po svém uzdravení se 
vrátil k Diokleciánovi, aby ho přivedl ke křesťan-
ské víře. Tak se Šebestián ocitl v římském cirku, 
kde byl umlácen kyji a jeho tělo pohozeno do 
městské stoky. Zde ostatky nalezli křesťané, 
jimž místo bylo ukázáno ve snu, a pohřbili ho 
v katakombách za hradbami. Nad hrobem mu-
čedníka byla vystavěna bazilika San Sebastia-
no fuori le mura, která patří dodnes mezi pět 
nejvýznamnějších poutních bazilik města Říma. 
Šebestián se stal patronem vojáků, střelců, hrn-
čířů, kartáčníků a obchodníků s kovovým zbo-
žím a společně se sv. Rochem ochráncem proti 
moru. Svátek má 20. ledna, společně se sv. Fa-
biánem.            Radoslav Fikejz a Mojmír Fadrný

V muzejních řemeslných dílnách, které byly postaveny a vybaveny před třemi lety díky evrop-
ským dotacím a městu je pořád živo. Dnes je však nevyužívají pouze žáci základních škol, jak tomu 
bylo v prvních letech, ale na pokoukání a povídání s lektory přichází děti z mateřinek a konají 
se tu i tvůrčí dílny pro dospělé. Každý workshop má své téma a účastníci si domů odnáší svůj, 
vlastnoručně vyrobený předmět. V říjnu jsme se sešli s mistrem sklářem, Vladimírem Graciasem,  
a vyráběly se skleněné originální hodiny. A tak se absolventi mohou dnes doma návštěvě po-
chlubit svým - funkčním výrobkem. 

V sobotu 7. listopadu za námi přijede řezbář Petr Steffan, který poradí a pomůže vyrobit 
si drobnosti pro radost do domácnosti. Možná domovní číslo, misku, šperk... Pro sebe, či jako 
dárek. Vždyť Vánoce jsou za dveřmi a dárek vyrobený vlastníma rukama potěší dvojnásob. A autor 
Broučka na stadionu či Šnečka v parku Patriotů Petr Štefan je zárukou inspirace a jistoty, že váš 
výrobek bude mít duši.  Pár míst je ještě volných, tak neváhejte! Objednat se můžete v muzeu na  
tel.: 461 532 704 nebo e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.                                               Blanka Čuhelová
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Otevření areálu kina Vesmír se odkládá, rekonstrukce pokračuje

Pozvánka 
na výstavy betlémů 
v našem okolí

Naši mrtví se nám vracejí

Kolik lidí se mě ptá: Kdy už bude otevřené 
kino? A co Tyjátr a pohádky pro děti v Trámu? 
A kdy začnou děti chodit do školičky?

Jedno moudré rčení praví, že je lépe sta-
vět od základů dům nový, než rekonstruovat 
starý…

A tak to je i s naším kinem a divadlem a klu-
bem a školičkou. Budova je z dvacátých let mi-
nulého století a scházeli se v ní němečtí muži, 
aby pěstovali spolkový život. Nevím, kolika 
rekonstrukcemi celý areál prošel. Ta poslední 
velká byla na konci osmdesátých let dvacátého 
století. A úplně poslední změny z roku 1997  
– vybudování Divadla Trám a v roce 2011 zrod 
klubu Tyjátr zrušením kinokavárny Galaxie.

Dnes jsme v čase nejnovější zásadní rekon-
strukce celého areálu. Právě končí její první 
etapa: Snížení energetické náročnosti objektu 

Muzejní historický klub Záviš složený  
z žáků ZŠ Felberova se rozhodl při příležitosti 
listopadové vzpomínky na zemřelé uskutečnit 
jednu badatelskou výpravu.

Na svitavském hřbitově je snad nejtragičtěj-
ším hromadným hrobem místo, kam byli v roce 
1945 uloženi obyvatelé města německé národ-
nosti, kteří v zoufalství spáchali sebevraždu ze 
strachu před Rudou armádou, nebo byli v těch-
to pohnutých dnech zavražděni. Rovněž tu byli 
uloženi němečtí vojáci zemřelí v důsledku zra-
nění. Po pádu komunismu byl na hrobě zřízen 
péčí svitavského muzea kříž posvěcený svitav-

ským farářem P. Václavem Strakou. V průběhu 
roku 2000 byl hrob z dodnes neznámého po-
pudu exhumován německou organizací pečující  
o hroby německých vojáků. Spolu s vojáky však 
byli převezeni - neznámo kam - i svitavští obyva-
telé, jak se ukázalo v celkovém počtu 604 oso-
by. Korespondencí se zmíněnou organizací se 
nám podařilo zjistit, že tyto ostatky byly uloženy  
v německé části brněnského hřbitova blok 79 
C, řada 13. Členové našeho klubu navštívili  
20. října toto místo, zapálili zde svíci a položili 
květiny. Fotografii místa přinášíme.    

Milan Štrych

Foto: František Bulva

Purkyňova 205/17 – tedy zateplení, výměna 
vnějších otvorových prvků, stavba prosklené 
přístavby. Součástí této etapy je také přemís-
tění pokladny kina do prostor šatny a výstavba 
WC pro invalidy na místě pokladny původní. 
Divadlo Trám získá nový hlavní vstup se šatnou 
– ve třetím nadzemním podlaží nové přístav-
by. Samozřejmě, že celým areálem prochází 
nová vzduchotechnika. Tak to je etapa, která 
právě končí. S mnohými úskalími, nepředví-
datelnostmi, obtížemi, komplikacemi. Termín 
dokončení: 31. října 2015. To neznamená, že 
1. listopadu začneme promítat, koncertovat, 
hrát divadlo, učit. Musíme projít časem úkli-
du, odstraňováním vad a nedodělků…, ko-
laudacemi nových prostor v neposlední řadě.  
A tak vlastně dnes - 19. října večer - nemohu 
říci, kdy to všechno konečně spustíme. Půjde-
-li vše, jak by mělo jít – školička začne učit od 
prosince -  původní vstup po schodech vedle 
výtahu zůstane zachován. Kino začne promítat 
také v posledním měsíci v roce. Vstup do kina 
zůstane provizorní – tedy přes dvůr. Trám za-
hájí provoz v prosinci. A Tyjátr – pevně věřím  
– taky. Tak takhle to, jak doufám, všechno dobře 
dopadne…  Nicméně, může se stát, že vše bude 
ještě později… Vím, že v kalendáři akcí na tento 
rok máme napsáno: POSED – setkání divadel 
– v listopadu. Prohlédněte si fotografii Trámu  
z 16. října 2015. Nový termín POSEDu bude  

13. prosince – snad určitě… Tak končí první 
etapa – v mnoha směrech bolestná. Kino ne-
hraje od července, Trám a Tyjátr jsme zavřeli  
17. června… 

Ta první etapa přestavby se prolíná s eta-
pou druhou – změní určitě Tyjátr – otevřený 
balkón se sociálním zázemím pro návštěvní-
ky klubu. Galerie zároveň propojí bar klubu 
s novým prostorem v druhém nadzemním 
podlaží prosklené přístavby – zde bude od-
počinkový prostor pro návštěvníky Trámu. 
Místo kanceláří kina vznikne šatna a klu-
bovna pro Trám a soubory, které zde zkou-
ší. Dojde k velké úpravě okolí areálu kina  
– včetně posezení při kávě, či něčem jiném. 
Druhá etapa - proběhne v létě 2016. A tepr-
ve potom budeme na konci. A teprve potom 
začneme slavit. Nicméně – novou přístavbu  
a nové vstupy do kina, klubu a divadla – otevře-
me již nyní. A tak můžeme slavit třeba dvakrát, 
nebo i třikrát…

Je pravda, že je jednodušší postavit nový 
dům… Nicméně tato rekonstrukce stojí za tu 
námahu. Neboť – to není ledajaký dům. Kolik fil-
mů viděly jeho zdi,  narodilo se tu skvělé divadlo 
Trám s krásnou dramatickou školičkou, přemě-
nila se zde kinokavárna v klub. Je to dům, který 
má duši. Věřím, že – oblečen v nový moderní  
a krásný kabát – svou duši neztratí. Jsme tu pro 
to, abychom to nedopustili.                 Petr Mohr

Korouhev u Poličky srdečně zve na ad-
ventní výstavu spojenou s výstavou betlémů  
v kulturním domě v sobotu a neděli 21. a 22. lis-
topadu. Po oba dny je výstava přístupná odpo-
ledne od 14 do 18 hod. www.obeckorouhev.cz

Kamenec u Poličky srdečně zve do spol-
kového sálu obecního úřadu na tradiční  
XII. vánoční výstavu, která bude zahájena 
v sobotu 28. listopadu ve 14 hodin a potrvá 
do neděle 6. prosince. Výstava je přístupna 
takto: pondělí až pátek 15 - 18 hod., sobota  
a neděle 14 - 18 hod., jinak po dohodě na OÚ 
Kamenec. www.obec-kamenec.cz

Banín u Svitav – MO KDU - ČSL pořádá  
v místním kulturním domě již tradiční XI. vý-
stavu betlémů, která bude slavnostně zahájena  
v sobotu 28. listopadu ve 14 hodin a potrvá do 
27. prosince. Přístupná bude vždy v sobotu, 
neděli a o svátcích od 14 do 17 hod., jinak po 
dohodě mob.: 731 872 567

Bystré u Poličky – Město Bystré a kultur-
ní komise ve spolupráci se Spolkem českých 
betlemářů pořádají v multifunkčním domě  
v Bystrém výstavu betlémů, která bude slav-
nostně zahájena v pátek 27. listopadu v 17 
hod. a potrvá do 6. ledna 2016. www.bystre.
cz, jinak po dohodě na IC tel.: 468 008 161, 
mob.: 775 721 241
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Učíme se s Tobiášem 
aneb jak na výslovnost

Pozvánka na vernisáž IPSP 
(Interaktivní periodické soustavy prvků)

Den pro dětskou knihu

Listování s Lukášem 
Hejlíkem

Pozvánka na křest knihy 
Jak si postavit dům

Den poezie

18. / St / 17:00 / aula Fabriky

12. / Čt / 17:00 / městská knihovna

27. / Pá / 17:00 / městská knihovna

3. / Út / 18:30 / Fabrika

6. / Pá / 18:00 / kavárna V Parku

18. / St / 14:00 - 18:00 / městská knihovna

Konec listopadu je v knihovnách věnován 
dětské knize a dětskému čtenářství. Městská 
knihovna se ke Dni pro dětskou knihu kaž-
doročně připojuje workshopem s oblíbeným 
autorem dětských knih. V letošním roce nás 
navštíví spisovatelka, scenáristka a lektorka 
Klára Smolíková. Již v prvním listopadovém 
týdnu bude v knihovně instalována interak-
tivní výstava Viktorka a vesmírná dobrodruž-
ství. Za stejnojmennou knihu získala autorka 
Zlatou stuhu za komiks pro děti. V pátek 27. 
listopadu přijede Klára Smolíková osobně  
a společně s ní procestujeme komiksový ves-
mír. Účastníci programu se stanou žáky ga-
laktické školy a společně se vydají do vesmíru. 
Musí si poradit s porouchanou raketou, hlado-
vými mimozemskými potvorami nebo tajemný-
mi rostlinami z jiných planet. Příběhy holčičky 
Viktorky, která putuje vesmírem na palubě 
kosmické lodi, vycházely v letech 2004 - 2010 
v Čtyřlístku. V pátek 27. listopadu v 17 hodin 
se budeme těšit na malé i velké milovníky nejen 
komiksových knížek.             Blanka Pechanová

Další představení z cyklu Listování se usku-
teční v úterý 3. listopadu, které seznamuje 
diváky se zajímavými knihami formou akční 
zábavy. Tentokrát půjde o skandinávskou psy-
cho-grotesku zpracovanou na základě dvou 
novel švédského spisovatele a herce Jonase 
Karlssona. Hrdinou novely Místnost je až cho-
robně pedantský referent státního úřadu, který 
jednoho dne objeví na úřadě tajnou místnost. 
V jeho chování se brzy začíná projevovat neu-
kojitelná touha po moci a mezi kolegy tak brzy 
začne platit za podivína. V druhé novele Faktu-
ra pracuje hlavní hrdina na částečný úvazek ve 
videopůjčovně, občas se setká s hrstkou přátel, 
jeho život je rutina až do okamžiku, kdy mu 
přijde záhadná faktura na 5,7 milionů švéd-
ských korun. Účinkují: Věra Hollá, Lukáš Hejlík  
a Gustav Hašek (alt. Pavel Oubram), místo ko-
nání Fabrika (stolová úprava), začátek v 18:30 
hodin. Vstupné 80 Kč  

Městská knihovna ve Svitavách vás srdeč-
ně zve na křest knihy Martina Sodomky Jak si 
postavit dům. Jde o poslední autorovu knihu  
z Edice technických pohádek. Křest se uskuteč-
ní v pátek 6. listopadu v 18 hodin v kavárně 
V Parku, knihu pokřtí zednický mistr Miroslav 
Myška, zahraje kapela Marx on Mars. 

Městská knihovna již třetím rokem realizu-
je projekt Učíme se s Tobiášem, který se věnuje 
dětem se specifickými problémy učení a řeči. 
Ve fondu knihovny najdete logopedické a di-
daktické pomůcky; tento rok jsme dokoupili tzv. 
Motanice, které rozvíjí logiku a zručnost, dále 
výukové karty Logico primo a Logico piccollo 
určené k rozšíření slovní zásoby, čtenářských 
dovedností, prostorového i vizuálního vní-
mání. Vhodné pro děti s poruchou čtení jsou  
i audioknihy a komiksy. Rodičům a pedago-
gům MŠ je určena přednáška PhDr. Pavly 
Sychrové, PhD. nazvaná Jak na výslovnost 
aneb zvládni hlásky, písmena, která se uskuteč-
ní ve středu 18. listopadu v 17 v aule Fabriky. 
Přednáška je zaměřena na logopedii v praxi  
- jak s dětmi správně nacvičovat jednotlivé hlás-
ky a v jakém pořadí.                 Marta Bauerová

Jedná se o interaktivní a didaktické zpra-
cování periodické soustavy chemických prv-
ků. Model je přihlášen k patentové ochraně  
a bude pojištěn na částku 200 tis. Kč. Auto-
rem myšlenky, hlavní zhotovitel, autor uspo-
řádání a zpětné vazby prvků je Juraj F. Kováč, 
ROSA, nezávislá vodohospodářská laboratoř. 
Autorem zapojení elektroniky je technik Pavel 
Závada, TV servis Václav Římal.

Městská knihovna se v měsíci listopadu 
zapojí do celostátního festivalu  Den poezie, 

tentokrát na téma Živá poezie. Během týdne 
od 16. do 20. listopadu zahájíme festival na 
základních a středních školách prezentací zají-
mavých ukázek současné poezie. 

Na středu 18. listopadu je připravena 
přednáška Jany Trojanové na téma Zásady 
recitace, praktická dílna zaměřená na pomoc 
s výběrem textů k přednesu a ukázky práce 
účastníků loňské recitační soutěže.

Program:

14:00 - 15:00 
přednáška s herečkou, recitátorkou a mode-
rátorkou, častou porotkyní recitačních soutěží  
v okresním i krajském kole Wolkerova Prostě-
jova Janou Trojanovou na téma Zásady a chyby 
v recitaci 

15:00 - 15:30 přestávka na malé občerstvení 

15:30 - 16:30 
práce s knihami a texty, výběr textů (nejen poe-
zie) vhodných k recitaci, spolupráce s bývalými 
recitátory (rady ohledně vhodnosti textů, při-
měřenosti věku recitátora...).

16:30 - 17:00 přestávka na malé občerstvení

17:00 - 18:00 
podzimní přehlídka recitace (ukázka přednesu 
loňských recitátorů)

Programu je možno zúčastnit se např. pou-
ze v jednom bloku. Zváni jsou žáci, studenti, 
učitelé a rodiče a v neposlední řadě i všichni 
milovníci uměleckého přednesu.

Kateřina Stündlová

pneuservispneuservis
autobaterie

Nekvinda – Zemědělská technika a.s.
Průmyslová 2157/4

568 02 Svitavy (areál za celnicí)
pneu tel.: 461 530 135

baterie tel.: 461 616 670

www.nekvinda.cz
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Svitavští kardiaci zvou

Hostili jsme návštěvu z Číny

Akce v měsíci listopadu

Svitavský azylový dům v Praze

Kardio olympiáda ZO Svitavy

Říjnová vycházka 

Akce v listopadu
V úterý 3. listopadu se koná od 14:30 ho-

din výroční členská schůze ve Fabrice.
V sobotu 21. listopadu zveme všechny 

příznivce kondičních vycházek do Květné, kde 
navštívíme Občanské sdružení Květná Zahrada  
a Dům na půl cesty. Po prohlídce a seznámení 
s účelem práce v areálu bude zajištěno občer-
stvení a zakoupení sýrových výrobků. Odjíždí-
me ze Svitav z vlakového nádraží do Květné  
v 10:01 hod. Délka vycházky je 4 km. Neseďte 
doma, podzimní příroda je krásná a pohyb je 
život.                                                  Jan Pokorný 

3. / Út / 14:00 / Fabrika (aula)
Pardubický kraj proti dluhům - bezpečnost 
seniorů – přednáška 

10. / Út / 14:00 / Bowling a Squasch centrum, 
ul. Olbrachtova
Bowlingový turnaj

24. / Út / 14:30 / Fabrika (předsálí)
Tvoření zimních a vánočních dekorací

Asi většina z vás zaregistrovala, že ve 
dnech 27. 8. - 7. 10. probíhala v prodejnách 
Kaufland akce pod názvem Z lásky k dětem. 
Koupí některých produktů značky P&G puto-
valo jedno procento z ceny prostřednictvím 
Českého červeného kříže dětem, které jsou  
v tísni. Dne 8. října proběhlo v Praze předání 
symbolického šeku paní Miroslavě Jirůtko-
vé, vedoucí Programového oddělení Úřadu 
ČČK. Celkem bylo vybráno 1.082.287 Kč. Do 
Prahy na předání jely pracovnice azylového 
domu (dále AD) společně s matkami a dět-
mi. Důvod byl prostý - AD obdrží část peněz  
z výše uvedené sumy. Svitavský AD byl právě 
jeden ze čtyř vybraných zařízení v ČR, které 
provozuje ČČK. Počasí celé akci nepřálo, o to 
více všechny potěšila částka na šeku.

Tímto děkujeme všem výše uvedeným 
organizacím a společnostem, že právě i svi-
tavský AD byl zařazen do této akce. Finanční 
a materiální pomoc bude použita na zlepšení 
prostředí AD, ve kterém matky s dětmi žijí. 

Miloslava Burešová

Svitavský klub seniorů se zapojil do pro-
jektu SenSen Senzační senioři. Projekt vznikl  
v Nadaci Charty 77/Konto Bariéry. Zapojení 
do projektu SenSen umožňuje mimo jiné účast 
na unikátních celorepublikových projektech, 
jako je Národní kronika nebo Druhý život dět-
ské knihy. Tento projekt také pomáhá při reali-
zaci vlastních nápadů členů klubů SenSen. Jed-
ná se zejména o konkrétní podporu pro jinak 
nedosažitelné aktivity, finanční a materiálovou 
podporu při získávání počítačové gramotnos-
ti, přístup k poradnám týkající se medicíny, 
bezpečnosti apod. Rovněž projekt umožňuje 
našemu klubu seniorů dělit se o to, co děláme, 
s ostatními seniory po celé republice a zároveň 
dostávat inspirační podněty zvenčí. Projekt 
SenSen vytváří neformální spojení starších lidí, 
kteří nechtějí jen odpočívat.  Milena Brzoňová

Klub přátel esperanta ve Svitavách hostil 
ve dnech 29. září až 1. října 2 čínské esperan-
tistky Wu Hanping a  Wu Liu z regionu Kanton  
v Číně. Esperantistky motivoval k návštěvě Svi-
tav film, kterým se svitavský klub prezentoval  
v rámci filmové soutěže vyhlášené Čínskou 
mezinárodní stanicí CRI v Pekingu. Soutěžní 
filmový festival byl součástí velkého veletrhu 
čaje, který se konal ve městě Hangzhou. Stej-

nou motivaci měla i čínská konferenciérka 
festivalu Džoja, která nás navštívila před mě-
sícem.  V úterý 29. září promítal Pavol Kaš-
čák s Rostislavem Čubokem z Bartošovic film  
z pobytu v Číně. Pavol totiž vyhrál ve filmové 
soutěži 1. cenu a na festival byl pozván. Ve stře-
du se naši hosté setkali se starostou na radnici  
a setkání bylo velmi srdečné. Saliko (esperant-
ské jméno pro Wu Liu) pozvala starostu na 
čajovou ceremonii, která se večer odehrávala  
v muzeu esperanta. Posluchači mohli zhlédnout 
několik set starou ceremonii přípravy čaje, na 
kterou se zapomnělo. V posledních 6 letech se 
však vrací a vyučuje se na univerzitě. Málokdo 
ví, že čaj lze vyšlehat a malovat na jeho pěnu. 
To vše bylo ke zhlédnutí. Nechyběla ani ochut-
návka čaje a beseda o životě v Číně. Harpina 
(pravým jménem Wu Hanping) stručně před-
stavila své město a na závěr nejpozornější po-
sluchače odměnila cenami v podobě sladkosti, 
která se u nich peče v době svátku měsíce. 
Závěrem nám Saliko zazpívala čínskou lidovou 
píseň, která dobarvila orientální atmosféru. Sa-
liko věnovala našemu muzeu ručně vyrobený 
papír starým způsobem se zalisovanými lístky 
stromů a soupravu malovaných listůz čínského 
stromu. Harpina rozšířila naši sbírku čínských 
knih.                                        Libuše Dvořáková

Za krásného počasí se v září ve Vlachovi-
cích konal již 3. ročník Kardio olympiády za 
účasti 57 členů z Poličky, Svitav, Moravské  
a České Třebové. Na závěr 3. ročníku naší Kar-
dio olympiády byla spuštěna olympijská vlajka 
a uložena na další ročník v roce 2016. Každý 
odcházel s pocitem, že pro sebe a své zdraví 
něco udělal, protože „ POHYB JE ŽIVOT“.  

Marcela Pokorná

V sobotu 3. října nás autobus zavezl do 
obce Opatovec a pak již jsme pokračovali „ po 
svých.“ Nejdříve jsme si prohlédli nově vybu-
dovaný camping Valdek, kde jsme měli mož-
nost se v příjemném prostředí též občerstvit 
a na přilehlém rybníku Pařez pozorovat lov 
na divoké kačeny. Potom jsme pokračovali po 
naučných stezkách k památníku Včelích ma-
tek, dále k písníku a po nově zrekonstruované 
fitness stezce, kterou financovaly a opravily 
Lesy ČR. Vycházku jsme zakončili na Plechárně  
u rybníka Rosnička, tam se právě připravova-
ly děti svitavských škol a Zálesáků ke startu na 
Pohádkový les.  Naší podzimní vycházky se zú-
častnilo 37 osob. Celkem jsme ušli 7 km. Počasí 
nám přálo a organizátoři, manželé Pokorní, si 
od nás zaslouží pochvalu za příjemně strávený 
den v přírodním prostředí okolí Svitav. SPCCH 
v ČR, z. s. děkuje za podporu akcí Rozchoďme 
to s Lesy ČR a Týden s civilkami generálnímu 
partnerovi Lesům ČR, s. p.       Marta Kubínová
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Pardubický kraj proti dluhům
Cílem přednášky, kterou pořádá Pardubický 
kraj ve spolupráci s Policií ČR, je poskytnout 
seniorům doporučující rady, aby se nesta-
li obětmi podvodu, nekupovali předražené 
zboží na předváděcích akcích nebo nepřišli 
o celoživotní úspory, protože pustili do svého 
bytu či domu cizího člověka. Senioři obdrží na 
přednášce brožuru – rádce, který jim poskytne 
návod, jak se vyhnout hrozbě těchto nepocti-
vých jednání.



Ohlédnutí ve fotografiích ze života našeho města

Pozvánky na kulturní akce do Fabriky

Poslední zářijový víkend patřil na svitav-
ském náměstí milovníkům vína. Pro přítomné 
byl připraven zajímavý program. Letos přijelo 
prezentovat svá vína 10 vinařství. Návštěvní-
kům chutnal především burčák, ale i kvalitní 
archivní vína. Záštitu nad akcí převzala radní 
Pardubického kraje Jana Pernicová.

V muzeu zahájili v říjnu dvě nové výstavy, shodou okolností obě z tvorby výtvarnic našeho 
regionu. Ve výstavních síních inspirativní tvorbu z kamene, dřeva i papíru Vítězslavy Morávkové  
z Němčic u Litomyšle a v přízemí muzea se můžete ohlédnout do dob svých babiček a prababiček 
na výstavě vyšívaných kuchyňských nástěnek z tvorby Petry Totuškové z Karle. K oběma expo-
zicím připravily lektorky muzea interaktivní program pro děti, a tak neváhejte a přijďte si prožít 
nevlídné podzimní dny do muzea. Ještě pár listopadových dní budou obě výstavy zpřístupněny, 
než je vystřídá inspirace vánoční....  

Otevření pupmtacku přilákalo spolu  
s radním PK Reném Živným do areálu Cihel-
ny v pátek 2. října desítky diváků. Areál byl 
vybudován s uměle vytvořenými vlnami, ovály  
a skoky, které je možné projet bez šlapání, 
pouze za použití pumpování. Netradiční spor-
toviště bude sloužit cyklistům bez rozdílu vě-
kua dovedností od těch nejmenších na odrá-
žedlech až po sportovce.

První říjnovou sobotu se konal již tradiční 
Pohádkový les. Opět jste v návštěvnosti překo-
nali loňský rok, děkujeme.

Festival vznikl před devíti léty z iniciativy 
spřátelených souborů východočeského regio-
nu. K myšlence „stěhovat“ festival po městech 
v Pardubickém kraji je vedl velký zájem ze škol.

Následujícím vývojem se „Tradice“ staly vy-
hledávaným prvkem nejen pro školní mládež, 
ale i pro širokou veřejnost.

V minulosti na festivalu účinkovaly děti 
převážně ze zemí Evropy, zajímavostí byla 
účast dětských párů z 10 zemí Jižní Ameriky  
a soubor z Asie.

Tentokrát se také podíváte za hranice Ev-
ropy – přijede folklorní soubor z Indie, dále 
Hradišťánek z Moravy a taneční páry ze Srbska 
a Rumunska. Přijďte obdivovat kroje i taneční 
umění dětí! (doporučeno pro ZŠ a MŠ + veřej-
nost). Vstupné: 20 Kč

5. / Čt / 10:00 / Fabrika 
Mezinárodní dětský folklorní festival 
Pardubice: Tradice Evropy  

V úterý 6. října se konal již 2. ročník vele-
trhu sociálních služeb. Smyslem veletrhu bylo 
zvýšit povědomí veřejnosti o poskytovaných 
sociálních a souvisejících službách ve městě  
a nabídnout co nejvíce aktivit, při nichž se 
mohly vzájemně potkat, navázat spolupráci 
i vyměnit si zkušenosti nejen poskytovatelé  
a uživatelé sociálních služeb, ale i široká ve-
řejnost.

Benefiční koncert Večer pro dobrou věc, 
pořádaný Pionýrskou skupinou Vysočina pro 
oddělení LDN Svitavské nemocnice, se konal  
v říjnu ve Fabrice. Obrovský dík patří organizá-
torům, účinkujícím, ale i divákům za skvělou at-
mosféru. Veškerá finanční hotovost putuje na 
oddělení LDN ve formě věcných darů. Třešnič-
kou na dortu bylo vystoupení skupiny Vendol-
band a Pavlínky Boučkové s Jirkou Michálkem.
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Trio nejznámějšího českého jazzmana ve 
Spojených státech, kterému se jako málokomu 
podařilo prosadit na newyorské jazzové scéně. 
Časopisem Downbeat je řazen mezi 10 nejlep-
ších kytaristů světa.

Rudy Linka -  kytara, Christ van Beest -  ba-
sová kytara, Norman Edwards - bicí.

Rudy Linka je jazzový kytarista žijící od 
roku 1985 v Spojených státech amerických. 
Rudy Linka se narodil 1960 v Praze. V roce 
1996 bylo jeho album „Czech It Out“ němec-
kým časopisem JazzThing Magazine zvoleno 
jednou z nejlepších nahrávek a v roce 1998 
Linku čtenáři časospisu Down Beat Magazine 
zvolili jedním z nejlepších kytaristů. 

Předprodej vstupenek v recepci Fabriky od 
9. října (stolová úprava). Vstupné: 200 Kč

9. / Po / 19:00 / Fabrika
RUDY LINKA TRIO 
Acoustic & Electric
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Volejbal má proti jiným míčovým sportům 
jednu velkou nevýhodu. Je technicky velmi ná-
ročný a začátky jsou proto krušné. Moc dlouho 
totiž trvá, než mladí (a malí) adepti zvládnou 
techniku základních úderů natolik, aby si mohli 
s chutí tzv. „zahrát“, aby je volejbal začal bavit, 
měli ze hry radost, mohli být třeba i naštvaní, 
když se právě nedaří. Koho by bavilo hrát, když 
je míč víc na zemi než ve hře, je těžký, prsty ne-
poslouchají a síť je vysoko? 

A tak vznikly pro ty nejmladší (6 – 12ti leté) 
nové formy volejbalu - na menších hřištích,  
s nižší sítí, menším počtem hráčů, lehčími míči, 
jednoduššími pravidly.… A to bych vám přála 
vidět, s jakou vervou pak hrají už i ti nejmladší!

V plném proudu je v těchto podzimních 
měsících krajský přebor v minivolejbalu, neboli 
trojkovém volejbalu, který hrají kluci a holky ve 
věku 10 – 12 let. Hraje se turnajově v šestičlen-
ných skupinách. Po každém turnaji postupují 
družstva na 1. a 2. místě do skupiny výkonnost-
ně silnější, družstva na 5. a 6. místě do slabší 
skupiny. Je to výborný systém, zaváhání se dají 
v příštích kolech napravit, nehraje se stále se 
stejnými týmy, …

Dívčích družstev je v krajském přeboru 
celkem 36!, z toho 5 týmů je z našeho oddílu. 
Odehráno je již pět kol.  A družstvo (Z. a Kl. 
Chaloupkovy, B. Pekařová ) je průběžně na  
8. místě, „Céčko“ (E. Žáková, K. Vostřelová,  
K. Petrželová) na 9. místě, B tým (V. Pavlišo-

Berte tuto vernisáž také jako pozvánku na 
film a nechte se unášet na tónech Topolovy úžas-
né hudby. Součástí vernisáže bude nejen beseda  
s Romkem Hanzlíkem, dlouholetým manaže-
rem Psích vojáků, o svém přátelství s touto le-
gendární kapelou a  Filipem Topolem, ale také 
projekce dokumentárního filmu mapujícího ži-
vot Filipa Topola „Takovej barevnej vocas letící 
komety“. Výstavu Filipa Topola tvoří černobílé 
fotografie Karla Šustera. V červnu 2013 se uza-
vřela dráha hudební skupiny Psí vojáci. Filip To-
pol zemřel. Vstupné dobrovolné 

10. / Út / 19:00 / Fabrika
Vzpomínka na Filipa Topola – vernisáž

Klub pejskařů pozitivního tréninku vás 
vřele zve na besedu o krmení psa přirozenou 
stravou, v současné době moderně nazývanou 
BARF. Do Svitav přijede odbornice na slovo 
vzatá Kateřina Novosádová, která o tomto té-
matu napsala hned několik publikací. Beseda 
proběhne v sobotu 7. listopadu ve 14 hodin 
v prostorách Nadace Josefa Plívy. Kapacita je 
limitována počtem účastníků na 35 osob tak, 
aby se mohly zodpovědět všechny jejich dota-
zy. Více informací na mob.: 728 128 092 nebo 
na webu: www.kppt.cz a fb. Besedovat bude-
me o krmení psů obecně, štěňat, březích fen, 
nemocných a starých psů, o složení stravy, aler-
giích apod. Těšíme se na vás, tým KPPT, z. s.      

        Michaela Sýkorová

vá, Z. Haraštová, V. Nováková) drží 13. místo,. 
Družstva D a E, jsou složena z děvčat 9 – 10 
letých, která právě získávají první herní zkuše-
nosti a mají za úkol trochu se volejbalově „otr-
kat“. Vedou si statečně, figurují průběžně kolem  
27. - 29. místa. Velkým kladem je, že tato děvča-
ta budou hrát trojkový volejbal ještě dvě sezony.  
A to se tedy mají soupeřky na co těšit!

Krajský přebor chlapců má 18 družstev  
a náš oddíl je zastoupený 6 družstvy. Úkol do-
stali hoši nelehký, totiž obhájit loňské prvenství! 
A že to nebude jednoduché, to už kluci po pěti 
kolech vědí. V průběžném pořadí je nyní D tým 
( D. Jarůšek, J. Meluzín, J. Klika, T. Bartošek) 
na 4. místě, A tým (J. a M. Šudomovi, J. Kolář, 
O. Mach, J. Krejčí) drží 5. příčku. Pokud kluci 
opravdu chtějí (a chtít by přece měli!) loňské 
celkové vítězství obhájit, pak se o to musí za-
sadit právě tyto dva týmy. Na špici druhé šesti-
členné skupiny jsou naše družstva B a F. Stejně 
jako děvčata, tak i kluci mají v přeboru družstva, 
která teprve získávají volejbalové ostruhy - druž-
stvo E je zatím 13. a C tým je na 16. místě.

Krajský přebor v trojkovém volejbalu má  
i zimní a jarní část. Do konce soutěží je tedy ješ-
tě hodně daleko a tipovat teď konečné výsledky 
by bylo skutečně bláhové. Uvidíme, co  stihnou 
holky a kluci v tréninku vylepšit, které nedostat-
ky odstranit, čím své soupeře v dalších kolech 
překvapí. A v červnu si řekneme, jak to všechno 
dopadlo.                                     Marcela Sezemská

Trojkový volejbal v plném proudu

Beseda s Kateřinou Novosádovou

Pjér la Šé‘z: 
Psychospirituální krize

26. / Čt / 18:00 / čajovna Namasté

Pjér la Šé‘z - provozuje soukromou psy-
choterapeutickou praxi, ve které doprovází své 
klienty na cestě při hledání a realizaci osobní 
svobody. Zajímají jej především otázky mož-
ností lidského bytí v tomto světě. Psychospiri-
tuální krize je krize duchovního vývoje člověka. 
Jedná se o epizody neobvyklých zkušeností, 
zahrnující změny vědomí, ve kterých je patrný 
přesah obvyklých hranic definice vlastního Já,  
tj. posun k transpersonálním zážitkům. Člověk má 
schopnost nahlížet na tento stav jako na vnitřní 
psychologický proces a přistupovat k němu jako  
k takovému. S touto ve světě již běžně uzná-
vanou diagnózou se zatím v České republice 
téměř nepracuje. 20 až 25% lidí, kteří jsou 
diagnostikováni jako psychotici, prožívají ve 
skutečnosti psychospirituální krizi. Rezervace  
u obsluhy v čajovně, nám. Míru 1, Ottendorfe-
rův dům. Vstupné 90 Kč      Bára Steinbauerová 

Úctyhodných dvacet let úspěšného půso-
bení na hudební scéně oslaví známá košická 
Beatles revivalová kapela THE BACKWARDS 
také svým tradičním podzimním turné po 
České republice, čítajícím celkem deset za-
stávek. Kapela je jedním z nejlepších Beat-
les revivalů na světě. Největším úspěchem 
čtveřice je dvojnásobné vítězství na prestiž-
ním Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 
a 2003. Strhující výlet do hudební minulosti 
plné nezapomenutelných hitů pro několik 
generací fanoušků Beatles čeká na všechny 
návštěvníky koncertů The Backwards Tour 
20 let. Předprodej od 1. září v recepci Fabriky  
a on-line rezervace. Vstupné: 330 Kč

25. / St / 19:00 / Fabrika
THE BACKWARDS, Tour 20 let
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Svitavský florbal slaví jubilejních 20 let své existence

Zdá se to neuvěřitelné, ale svitavský flor-
bal právě prožívá jubilejní dvacátou sezonu. 
Oddílem za dvacet let prošlo na osm stovek 
hráčů, aktuálně čítá základna více jak 120 ak-
tivních sportovců. Předsedou oddílu je David 
Komůrka a nutno říct, že je předsedou oddílu, 
který se stal významným florbalovým klubem 
na celostátní úrovni. Především postup muž-
ského týmu do 1. ligy (2013), tj. po superlize 
nejvyšší české soutěže, katapultoval FbK Svi-
tavy mezi českou florbalovou elitu. Již třetí se-
zonu mužský A tým svitavského florbalu patří 
mezi 24 nejlepších florbalových družstev v ČR 
a pyšní se vůbec nejvyšší průměrnou diváckou 
návštěvou z celé 1. ligy, když za sebou dokonce 
nechává také většinu superligových týmů! 

V rámci oslav 20 let své existence připra-
vilo vedení oddílu hned několik mimořádných 
akcí.

Prvním florbalovým svátkem bude v neděli 
1. listopadu od 15:30 výjezdní utkání super-
ligy mezi 1. SC Vítkovice (několikanásobný 
český mistr) a FATPIPE FLORBAL CHODOV 
(partnerský oddíl FbK). Svitavští sportovní di-
váci tak budou mít možnost vidět florbal ještě 
vyšší úrovně, než na který chodí v rámci 1. ligy 
fandit borcům v tradičních červeno-černých 
dresech.

Hned o týden později (v pátek 6. listopa-
du) pořádá oddíl florbalu ples, na který vás 
tímto srdečně zve. Půjde o velké setkání bý-
valých a současných hráčů a všech lidí, kteří 
se ve Svitavách u florbalu pohybovali nebo na 
florbal chodí. Přijďte si užít společenský večer 
ve svitavské Fabrice a potkat současné i bývalé 
hráče a trenéry ve společenských dresech.

Poslední akcí v rámci oslav pak bude vá-
noční derby s tradičním rivalem – FBŠ HA-
TTRICK BRNO, které se bude hrát v sobotu 
19. prosince od 20 hodin. Vánoční zápasy 
mají vždy mimořádnou návštěvnost. Mnoho 
příznivců si jistě pamatuje rekordní návštěvu 
569 diváků na utkání s Litvínovem (2013). FbK 

Svitavy věří, že atraktivní soupeř z Brna hrající 
na špičce tabulky 1. ligy přitáhne ještě o pár 
diváků navíc a Střelnice bude plná do posled-
ního místa.

Pohled do historie
Oddíl byl založen partou svitavských nad-

šenců v roce 1995 a původní název byl Floor-
ball Club Svitavy. Za oddíl nastupovalo pouze 
družstvo mužů, a to ve 3. lize - divize východ. 
Sestava družstva mužů v první sezoně zněla 
takto: Martin Holas, Milan Fadrný, Lubomír 
Kocourek, Jiří Maděra, Pavel Novotný, Martin 
Stupka, Rostislav Nespěšný, David Koukola, 
Miroslav Holas, Martin Pospíšil, Ondřej Getzel. 
To jsou pionýři svitavského florbalu. Vzhledem 
k tomu, že ve Svitavách v tu dobu nebyla spor-
tovní hala (otevřena 2001), musel do té doby 
oddíl pořádat domácí utkání v Poličce nebo 
Litomyšli.

Hned v roce 1996 družstvo postoupilo 
do 2. ligy, kde však vydrželo pouze jeden rok.  
V soutěžním ročníku 1997/1998 za FbK Svita-
vy poprvé nastoupili dnešní předseda oddílu 
David Komůrka a další svitavský patriot a mo-
tor oddílu – René Hnát. O rok později (1999) 
vzniklo družstvo žáků, za které nastupovali 
matadoři dnešního A týmu (Josef Prudil, Lukáš 
Musil, Lukáš Brýdl, nebo pro zajímavost také 
multi talentovaný Lukáš Kotas). Hned v násle-
dujícím ročníku přibylo ještě družstvo juniorů 
a členská základna narostla na téměř 50 členů.

V roce 2001 vznikla pod vedením Lubomí-
ra Kocourka ženská složka FbK. Právě druž-
stvo žen nechalo na české florbalové mapě nej-
významnější stopu, když v letech 2004/2005  
a 2005/2006 úspěšně působilo v ženské extra-
lize a vychovalo hned několik reprezentantek 
(Kristýna Jílková, Lenka Kubíčková, Veronika 
Bekeová, Pavla Korčáková). 

V dalších letech zažíval oddíl krušné chví-
le, kdy po generační výměně nechybělo málo  
k rozpadu oddílu. Tou dobou to byl právě 
René Hnát, který se postaral o zachování od-

dílu a několik let táhl oddíl téměř sám. Zlé časy 
však byly překonány a v dalších letech se oddíl 
opět zdravě nadechl, když se do vedení oddílu 
zapojili Marek Vomočil nebo Petr Čáp.

Největší boom zažil florbal ve Svitavách  
v ročníku 2012/2013, kdy se členská základna 
blížila 200 sportovcům a pod hlavičkou FbK 
Svitavy nastupovalo celkem 9 družstev. Druž-
stvo A týmu postoupilo po 4 letech soustav-
né práce pod vedením Luboše Kocourka do  
1. ligy a florbal ve Svitavách se nesmírně zpo-
pularizoval a získal si respekt sportovní veřej-
nosti. Od té doby lze konstatovat, že oddíl je 
organizačně i finančně stabilizovaný a má vy-
nikající podmínky k dalšímu rozvoji. Ve florba-
lové republice je FbK zavedená a respektova-
ná značka a to je tou největší odměnou všem, 
kteří se v posledních dvaceti letech k florbalu 
ve Svitavách jakkoliv dostali, věnovali mu svůj 
čas, energii, peníze či přízeň.

FbK Svitavy touto cestou děkuje městu 
za podporu a dále všem svým partnerům za 
přízeň a svitavským fanouškům za vynikající 
návštěvnost a atmosféru.                 Lukáš Brýdl

A je to tu opět. Začátek nové sezony. Na 
konci měsíce září vstoupil oddíl basketbalu 
TJ Svitavy, z.s., do nové sezony 2015/16. Na 
startovní čáru se postavilo rekordních 5 druž-
stev mládeže, z toho 3 družstva v oblastním 
přeboru, 1 družstvo v nadregionální soutěži 
a mladší žáci U 14 si letos vyzkouší ligu, kde 
hodlají sbírat především zkušenosti z utkání  
s těmi nejlepšími v republice. Dále sezonu za-
hájily dva týmy mužů, svitavské „béčko“ ve  
2. lize a „céčko“ ve Východočeské lize.

Věřím, že všichni hráči zúročí fyzickou kon-
dici získanou na letním soustředění a že se jim 
v jednotlivých soutěžích podaří dosáhnout co 
nejlepších výsledků. Především těm nejmlad-
ším hráčům přeji spoustu sportovních zážitků 
a hodně nových kamarádů, které v oddíle po-
znají. Rádi mezi námi přivítáme nové zájemce 
o basketbal.                                         David Kresl

zajišťuje firma L. Pospíšila. S nesrovnalostmi 
v doručování se obracejte na mob.: 608 024 
585 (www.mestosvitavy.webnode.cz). 
Příští číslo vyjde 29. listopadu 2015

Distribuci

Začátek nové sezony 
basketbalu mládeže
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Svitavská atletika se ozdobila medailemi

Sportovci gymnázia 
druzí nejlepší v kraji

Bodybalance 
– cvičení těla a mysli

Aerobik klub Svitavy zařadil nově lekce 
Bodybalance, které probíhají každý čtvrtek 
od 19 do 20 hodin na ZŠ Felberova. Jed-
ná se o kompenzační cvičení, skládající se  
z části posilovací, protahovací a uvolňovací. 
Je vhodné pro široké spektrum cvičících bez 
omezení věkových či výkonnostních - cviky 
jsou prováděny v pomalém tempu s důrazem 
na správné provedení, každý cvik lze provést 
v individuálním rozsahu a obtížnosti. Cvičení 
napomáhá ke zlepšení funkčnosti pohybového 
aparátu, k odstraňování svalových dysbalancí, 
aktivuje oslabené svaly, uvolňuje zatuhlé klou-
by a páteř, zlepšuje držení těla. Bodybalance 
lze doporučit těm, kteří vyhledávají klidnější, 
ale efektivní a komplexní cvičební program, 
těm, kteří se cvičením začínají, ale i aktivním 
sportovcům jako nutný kompenzační doplněk 
k jejich tréninku. Lekce Bodybalance jsou urče-
ny pro širokou veřejnost.

Vice informací naleznete na: http://aero-
biklubsvitavy.webnode.cz/

Úspěšnou sezonu završily starší žákyně 
3. místem v KP družstev, když poslední kolo 
proběhlo na domácí půdě.Mezi opory druž-
stva patřily účastnice mistrovství ČR Nikola 
Neumeisterová, Kristýna Škrabalová, Lenka 
Karalová nebo Filipa Štulpová.

Mladší žáci i žákyně postoupili zaslouže-
ně do finále krajské soutěže. Bohužel vrchol 
sezony nevyšel podle představ a tak oběma 
našim družstvům patří shodně 6. příčka. Mezi 
tahouny družstva patřili Jakub Marek a Kris-
týna Škrabalová, Vojta Stodola nebo Vendula 
Frantová. Nejmladší žactvo si vedlo rovněž 
skvěle, chlapci základní část krajského přeboru 
o parník vyhráli a děvčata skončila druhá. Díky 
tomu si oba naše týmy zazávodily ve finále KPD.  
V konkurenci kvalitních týmů skončili chlapci 
na 4. a dívky na 5. místě. Výbornými výsled-
ky se blýskla Marika Navrátilová, Dan Zoicas, 
Ondra Bartoš, Radim Vrabec či Thea Mačáto-
vá. Na Evropských atletických hrách mládeže  
v Brně nás reprezentovala Marika Navrátilová 
a Ondřej Bartoš. Vojtěch Stodola vybojoval  
v Litomyšli bronzovou medaili v pětiboji mlad-
ších žáků v rámci KP jednotlivců. Moravskotře-
bovské víceboje měly čtyřnásobné dívčí zastou-
pení. V mladších žákyních byla šestá Veronika 
Pořízková a konkurenci neměla Kristýna Škra-
balová. Zvítězit dokázala starší žákyně Markéta 
Stránská. Juniorka Radka Průšová přidala třetí 
příčku. O den později se konaly ve Svitavách 
krajské přebory jednotlivců, tentokrát domá-
cí prostředí využili k zisku 9 medailí závodníci 
přípravek. Mezi medailisty patřil Dan Zoicas, 
Apolena Přikrylová, Marika Navrátilová, Radim 
Vrabec, Martin Tesař, Lucie Chlupová a Thea 
Mačátová.

V sobotu 26. září se v Jablonci nad Ni-
sou uskutečnilo mezikrajové utkání žactva  
a svitavská atletika se mohla pochlubit pěti zá-
stupci na této akci! Vedle závodníků Kristýny 

Škrabalové, Jakuba Marka, Vojtěcha Stodoly  
a Hugo Charváta byl nominován Josef Novák 
jako trenér výpravy Pardubického kraje. V ten-
týž den proběhl na domácím stadionu již tra-
diční jednodenní Svitavský desetiboj. Vítězem 
se stal Martin Vachata z Dukly Praha - letošní 
mistr ČR v trojskoku. Podzimní část sezony 
lze hodnotit více než pozitivně a těší nás, že 
se prosazuje hlavně nadějné mládí. Koncepce 
oddílu soustředit síly hlavně na mládež tedy 
nese ovoce.                          Veronika Peterková

Dalšího významného ocenění se dostalo 
sportovcům svitavského gymnázia. Za školní 
rok 2014-2015 se stali druhými nejlepšími 

sportovci mezi středními školami Pardubické-
ho kraje. Rozhodlo o tom bodování všech sou-
těží ve 13. ročníku krajské olympiády mládeže  
v uplynulém školním roce. A tak si v Pardubi-
cích 16. září mohli zástupci úspěšných spor-
tovců školy M. Šrůtková, D. Juřík a Mgr. M. 
Komoň převzít pohár za 2. místo. Je potřeba 
dodat, že v roce 2014 bylo gymnázium celkově 
nejlepší střední školou a že v roce 2005 po-
dobný pohár převzala děvčata za 1. místo mezi 
dívkami středních škol v kraji.             Milan Báča
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Silový trojboj

Oddíl silového trojboje TJ Svitavy se zú-
častnil 10. října v Lukově 2. mistrovství ČR  
v silovém trojboji družstev, kde naše město re-
prezentovali Libor Zerzánek (dřep – 260 kg, 
benčpres – 195 kg, mrtvý tah – 290 kg), Tomáš 
Lacko (dřep – 240 kg, benčpres – 170 kg, mrt-
vý tah – 235 kg), Karel Horský (dřep – 260 kg, 
benčpres – 160 kg, mrtvý tah – 250 kg) a Pat-
rik Krušina (dřep – 185 kg, benčpres – 100 kg, 
mrtvý tah – 230 kg). Soutěže se celkem účast-
nilo devět družstev a naši muži svými výkony 
obhájili osmou příčku. Zveme vás na mistrov-
ství severní Moravy v silovém trojboji mužů  
a žen, které se bude konat v sobotu 14. listopadu  
v hale Na Střelnici.                           Vladěna Janků




