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Svitavy si na svého prvního občánka muse-
ly počkat do pátku 6. ledna. Sofie Zemánková 
se narodila v 10:08 hodin, měřila 47 cm a vá-
žila 3450 g. První plánovaný termín příchodu 
na svět (31. ledna) sice nevyužila, ale do pláno-
vaného druhého termínu (8. ledna) také čekat 
nechtěla. Doma se na ni totiž moc těší souro-
zenci - šestiletá Samanta a čtyřletý Stanislav. 
Maminku Martu Peňázovou příliš nepotrápila, 
obě to zvládly bez komplikací. Sofinka je spo-
kojené dítě s hřívou hustých tmavých vlásků. 
Jméno jí tentokrát vybírala maminka. Oba sou-

rozenci mají počáteční písmeno S, a protože 
chtěla, aby všichni měli stejné iniciály S. Z., tak 
hledala mezi jmény s tímto začátečním písme-
nem. Sofie se jí líbila nejvíc. Je narozena na  
Tři krále, tak ať má královský život. V rodině je  
v pořadí třetí, ale jinak je prostě první. Mamin-
ce byl za město popřát místostarosta města 
Pavel Čížek.                             Zuzana Pustinová

18. února 13:00 – 17:00
Stalo se již tradicí, že se v našem městě  

v období před začátkem půstu potkáváme 
na náměstí s masopustními maskami. O his-
torii masopustu jsme v Našem městě psali už 
mnohokrát, můžete ji najít i na wikipedii, ale 
připomeňme si jeho novodobou genezi ve 
Svitavách. Před 14 lety jsme na popud Aloise 
Hejduka do Svitav pozvali skupinu nadšenců 
z jeho rodné vsi – Vortové, která masopustní 
zvyky bez přerušení udržuje dodnes. Poprvé 
se na ně přišlo podívat několik desítek lidí, 
dnes už jsou to stovky. Za těch 14 let se stalo 
mnohé. Vznikly mezi námi opravdu přátelské 
vztahy, Vortováci byli s Masopustem zapsáni 
na seznam UNESCO, pravidelně jednou za dva 
roky předvádí tyto zvyky na prestižním Vese-
lém kopci… přejme jim to. Nicméně to zname-
ná změny také pro nás. Podle starosty Vortové 
více jak dvě vystoupení ve svém volném čase 
v tomto období nezvládnou. A já jim to věřím. 
Takže naše domluva zní: letos Vortová + Veselý 
Kopec, příští rok Vortová + Svitavy…

Letos se o masopustní veselí a průvod 
stejně jako před dvěma lety postará brněn-
ská agentura REX, známá také z historických 
programů svitavské zářijové pouti. Trochu jiné 

Krůčkový karneval pořádaný ve Fabrice se 
letos uskuteční v neděli 26. 2. od 16 do 18 ho-
din. Děti čeká nejen rej masek, ale také pestrý 
animační program na téma To je zmatek, když 
zvířata mají svátek! Společné hry, tance, tvoření, 
karnevalová diskotéka, zkrátka – parádní zvěři-
nec! Předprodej vstupenek bude zahájen 13. 2.  
v recepci Fabriky a v MC Krůček. Vstupné pro čle-
ny 30 Kč, pro nečleny 50 Kč, dospělý doprovod 
10 Kč. Informace na e-mail: mckrucek@gmail.
com, mob.: 737 236 152. Těšíme se na všechny  
– nejen zvířátkové – masky.    Soňa Nádvorníková

masky, trochu jiné pojetí, nicméně o legraci  
a dobrou náladu nebude ani letos nouze.  
A když se navíc o muziku postarají skvělé svi-
tavské dechovky, věřím, že chybět nebude ani 
masopustní tanec. Těšit se samozřejmě mů-
žete na tradiční zabijačkové hody v podání 
svitavského řezníka Zdeňka Křivky, na stánky  
s občerstvením a věřím, že i na krásné počasí.

Jako každý rok vyjdeme ve 14:00 hodin od 
hostince U Rumpála a po povolení k obchůzce 
před starou radnicí se průvod přesune na horní 
část náměstí, kde bude probíhat od 13:00 hodin 
zabijačka. Těšíme se na vás.     Blanka Čuhelová
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Mohlo by vás zajímat

Nabíjecí stanice pro elektromobily 

Nabídka zaměstnání

Přijmeme zahradníka

Proměna autobusového nádraží ve Svitavách

Tříkrálová sbírka 2017
Ve dnech 1. až 15. ledna 2017 pořádala 

Charita Svitavy v obcích a městech již osmnáctý 
ročník Tříkrálové sbírky. Výtěžek činí  453 553 
Kč, což je o 40 060 Kč více než v předchozím 
roce. Ve Svitavách a v dalších patnácti obcích 
koledovalo celkem 99 kolednických skupin. Ra-
dost, zpěv, požehnání a také možnost podílet 
se na dobré věci přinášeli nejen do domácnos-
tí, ale také např. na městské a obecní úřady, na 
LDN, do škol a dalších veřejných institucí. Na 

začátku února patří Tříkrálová sbírka již zdánli-
vě minulosti. Prostředky díky ní získané naštěs-
tí nikoliv. Budou pomáhat během celého roku 
2017 tam, kde je třeba. Charita Svitavy využila 
výnos Tříkrálové sbírky v roce 2016 na částeč-
nou úhradu nového svozového automobilu, 
upraveného pro přepravu osob na invalidním 
vozíku a na přímou sociální pomoc. I v roce 
2017 budou prostředky z Tříkrálové sbírky vy-
užity pro pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás  
i v zahraničí. Rádi bychom také zpřístupnili 
novou budovu na Polní ulici ve Svitavách seni-
orům a osobám s handicapem (klientům CDS  
– Světlanka) a pomohli jim s překonáním ba-
riér. V budově budou zřízeny dílny a výtvarný 
ateliér pro klienty a také prostor pro dramate-
rapii. Využití Tříkrálové sbírky je tříkrálovou ko-
misí posuzováno v průběhu celého roku a rea-
guje na aktuální potřebnost v místních farních  
a oblastních Charitách. Letos Charita Svitavy 
připravuje pro tříkrálové koledníky poděko-
vání formou filmového představení. Ve spolu-
práci s SKS zhlédnou za odměnu film ANDĚL 
PÁNĚ 2. Středisko kulturních služeb tak věnuje 
koledníkům přibližně 5 000 Kč. 

Děkuji všem, kteří do Tříkrálové sbírky 
přispěli, nebo se zapojili do koledování. Foto-
grafie z koledování, přehled výtěžku dle jednot-
livých vedoucích skupin a obcí apod. naleznete 
na našich internetových stránkách: http://svita-
vy.charita.cz/trikralova-sbirka/

Miriam Holubcová

Skupina V. F. T. a nyní nově i samostatná 
společnost EVSELECT působí v oblasti elekt-
romobility řadu let a díky vzrůstající popularitě  
a perspektivnosti tohoto odvětví (zatím jez-
dí po silnicích cca 1500 elektromobilů, ale  
v příštím roce by to už mohlo být kolem 3000) 
se rozhodla své prostředky investovat do in-

Odbor dopravy hledá učitele dopravní 
výchovy a správce dětského dopravního hři-
ště. Případným zájemcům podá podrobnější 
informace vedoucí odboru dopravy Miroslav 
Doseděl, e-mail: miroslav.dosedel@svitavy.cz, 
mob.: 724 186 240.

SPORTES Svitavy, s.r.o., přijme nového zaměst-
nance na pracovní pozici ZAHRADNÍK. 
Požadujeme: Vzdělání v oboru zahradnictví, 
sadovnictví, zahradnické práce (úplné střed-
ní odborné nebo střední odborné - maturita 
nebo výuční list). Flexibilta, fyzická odolnost, 
chuť pro další vzdělávání. Řidičské oprávnění 
sk. B výhodou. 
Nástup: k 1. 4. 2017. 
V případě zájmu se obracejte na: 
Radim Klíč, tel.: 461 535 273 
nebo Ludmila Fadrná, tel.: 461 619 113.

frastruktury rychlo-nabíjecích stanic. Chtějí je 
vhodně rozmístit po celé České republice tak, 
aby bylo možné pohodlně cestovat napříč re-
publikou. Město Svitavy se nalézá na význam-
ném dopravním uzlu strategicky výhodném ze-
jména v severo-jižním směru, proto bylo nové 
místo pro vybudování rychlo-nabíjecích stanic 
vybráno právě zde. Jako vyhovující se, nejen 
kvůli požadovanému příkonu, jeví zejména dvě 
lokality. Jednou je parkoviště u bočního vchodu 
do Fabriky, druhou parkoviště u Svitavského 
stadionu. Město uvažuje i o třetím vhodném 
místě – o prostoru u vlakového nádraží, který 
se bude upravovat v rámci vybudování termi-
nálu a stane se tak dalším dopravním uzlem ve 
Svitavách. Vzhledem k tomu, že nabíjení trvá 
20 - 100 minut, je potřeba, aby měli uživatelé  
k dispozici zázemí, mohli využít městské vy-
bavenosti - restaurací, obchodů a památek  
v pěším dosahu. Stojan vybavený všemi typy 
přípojek bude umístěný vedle dvou parkovacích 
míst, aby bylo možné v případě nabití jednoho 
vozidla vůz bez přítomnosti majitele odpojit  
a připojit další vozidlo. Uživatelé budou moci 
průběžně sledovat stav nabíjení vozidla ve fi-
remním systému: www.evmapa.cz. O dokon-
čení nabíjení budou informování SMS zprávou.

Vybudováním prozatím jedné stanice, kte-
rá má být hotova během několika měsíců, se 
Svitavy stanou atraktivnějším cílem pro elek-
trické cestování a přivedou do města nové ná-
vštěvníky.                                Zuzana Pustinová 

Město Svitavy každoročně vyhlašuje nej-
lepší sportovce roku. Za účasti vedení města 
budou oceněni sportovci od nejmladší kate-
gorie, trenéři, úspěšné kolektivy, či jednotliv-
ci, kteří se zasloužili o úspěšnou reprezentaci 
Svitav i v celostátním měřítku. Vyhlášení ankety 
Sportovec roku 2016 proběhne už tradičně ve 
velkém sále kulturního centra Fabrika v pondě-
lí 27. února od 18 hodin. Vystoupí SUE (Svita-
vy ukulele ensemble). Moderovat bude Ondřej 
Komůrka.                                                  Jiří Petr

Cestující ve Svitavách mohou od poledních 
hodin 19. ledna využít rekonstruovaný interiér 
nádražní budovy autobusového nádraží. Za 
přítomnosti vedení města a novinářů jej firma 
ICOM transport slavnostně otevřela a předala 
do provozu. 

Moderní úprava haly a zázemí autobu-
sového nádraží přináší veřejnosti přehledné  
a komfortní řešení se sjednocenými designový-
mi prvky. „Rozsáhlé investice do opravy a mo-
dernizace budovy na svitavském autobusovém 
nádraží se pohybují okolo 3,2 mil. Kč. Dokonče-
ní přestavby bude ještě stát necelé čtyři miliony 
korun. Vynaložené finanční prostředky přinesly 
cestujícím komfortnější a příjemnější čekárnu,“ 
sdělila Kateřina Kratochvílová, předsedkyně 
představenstva ICOM transport. Nově zrekon-
struován byl prostor čekárny v přízemí. Přibyl 
informační kiosek, pokladna a místnost pro od-
vod tržeb; úklidová místnost byla přestavěna na 
WC pro invalidy. Původní toalety dostaly nové 

obklady. Ve spolupráci s městem je budova vy-
bavena kamerovým systémem městské policie.

Aktuálně probíhají práce na rekonstrukci 
střechy a zateplení fasády. Jejich dokončení 
závisí na počasí. Přestavba prvního patra je  
v plánu od ledna 2017 a zahrnuje toalety a roz-
šíření zázemí řidičů, vzniknou nové prostory 
ke komerčnímu pronájmu, jako jsou masáže  
a ostatní služby, a vzniknou i nové nocovny pro 
řidiče. Součástí rekonstrukce je také instalace 
nových rozvodů vody, odpadních vod, elektric-
ké energie a topení. Napříč koncernem probíhá 
postupná přestavba a modernizace autobuso-
vých nádraží tak, aby po vzhledové i funkční 
stránce splňovala trendy 21. století. Součástí 
této rekonstrukce je unifikace podoby vstup-
ních hal a WC do jednotného designu. 

Marcela Průchová, Zuzana Pustinová

Sportovec roku 2016
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Informace z úřadu

Zastupitelstvo města Svitavy na svém  
zasedání 14. prosince 2016 schválilo:

•	 návrh na stanovení pravidel rozpočtového 
provizoria do doby schválení rozpočtu na 
rok 2017 

•	 strategii prevence kriminality města Svitavy 
na období 2017 – 2021

•	 účast města Svitavy v Programu prevence 
kriminality vyhlášeném MV ČR pro rok 2017

•	 poskytnutí investiční dotace 170 tis. Kč Se-
niorcentru města Svitavy na zakoupení elek-
trického vakového zvedáku 

•	 poskytnutí peněžitého daru ve výši 400 tis. 
Kč Nadačnímu fondu Valentina Oswalda 
Ottendorfera na nákup postelí v nemocnič-
ním oddělení

•	 poskytnutí dotace 127,9 tis. Kč ZO ČSOP 
Rybák Svitavy na spolufinancování výstavby 
ornitologické pozorovatelny u Svitavského 
rybníka

•	 projekt VII. etapa regenerace panelové-
ho sídliště Svitavy - Lány a podání žádosti  
o dotaci 

•	 poskytnutí dotace z Fondu regenerace pa-
mátek města Svitavy v roce 2016 společnosti 
SOFICO-CZ ve výši 144 tis. Kč

•	 dokončení projektové přípravy projektu Re-
konstrukce a rozšíření objektu krytého pla-
veckého bazénu, Svitavy, vedoucí k zahájení 
stavebních prací v roce 2017 

•	 projekt Chodník podél I/43 Svitavy Lačnov – 
2. etapa k podání žádosti o dotaci 

•	 projekt Rekonstrukce multifunkční sportov-
ní a herní plochy k podání žádosti o dotaci

Zastupitelstvo vydalo obecně závazné vyhlášky:

•	 č. 3/2016 o místním poplatku ze psů s účin-
ností od 1. 1. 2017 

•	 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů  
č. 4/2016 s účinností od 1. 1. 2017

•	 kterou se stanoví školské obvody spádových 
mateřských škol zřízených městem Svitavy

•	 o nočním klidu
•	 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

•	 zprávu o situaci ve školství na území města. 

Příští zasedání zastupitelstva se koná  
1. února v 16 hodin.            Zuzana Pustinová

Město a úřad v číslech za rok 2016

Společně jsme oslavili konec roku 2016

Ze zastupitelstva 

Poradna ČOI
Připomínáme, že Poradna pro spo-

třebitele a podnikatele, kterou děláme ve 
spolupráci s Českou obchodní inspekcí, 
se koná vždy první čtvrtek v měsíci – tedy  
2. února od 9:00 do 13:30 h.   Rudolf Grim

 Letos vám nabízím porovnání čísel za po-
slední dva roky - jedná se tedy o stav ve Svita-
vách k 31. prosinci za rok 2016 (údaje v závorce 
jsou za rok 2015):

•	 celkem 17096 (17147) obyvatel bylo ve Svi-
tavách hlášeno k trvalému pobytu, z toho 190 
(181) cizinců

•	 ve Svitavské nemocnici se narodilo 746 (730) 
miminek, z toho 137 (125) malých Svitaván-
ků, nových Svitavánků je ale celkem 170 
(151)

•	 ve Svitavách se uzavřelo 68 (73) manželství  
a další 2 (4) byly církevní

•	 do pamětní knihy bylo zapsáno celkem 73 
(78) nových občánků města, 2 (1) manželské 
páry oslavily v r. 2016 diamantovou svatbu,  
5 (3) manželských párů oslavilo zlatou svatbu

•	 navždy odešlo 159 (168) svitavských občanů, 
celkem ve Svitavské nemocnici zemřelo 363 
(397) občanů

•	 přistěhovalo se 258 (224) občanů a pro od-
stěhování se rozhodlo 343 (307) občanů

•	 do svitavských ZŠ nastoupilo 1. září celkem 
1751 (1 726) dětí, do MŠ chodí 647 (663) 
dětí

•	 do programu podpory pracovníků s mládeží 
bylo zapojeno 52 (53) trenérů a vedoucích 
dětských skupin

•	 ve městě bylo evidováno 1315 (1485) psů  
a vybráno cca 491 tis. (488 tis.) Kč za popla-
tek ze psa

•	 na 50(39) zasedáních Rady města Svitavy 
bylo projednáno 487 (484) materiálů.

V našem správním obvodě:
•	 celkový počet podnikatelských subjektů, kte-

ré zde měly místo podnikání či sídlo, byl 5521 

(5433), z toho bylo 4955 (4896) fyzických 
osob a 566 (537) právnických osob

•	 celkem bylo vydáno 4380 (5846) občanských 
průkazů a 1638 (1870) občanů požádalo  
o cestovní doklad

•	 z 22 921 (22 831) řidičů jich 1642 (1589) 
obdrželo body, s 12 body přišlo o řidičský 
průkaz 92 (82) řidičů, bylo vydáno 2173 
(2690) řidičských průkazů z toho bylo 280 
(281) novým řidičům, provozovaných vozi-
del v evidenci bylo 22 752 (20 954) a počet 
přestupků a správních deliktů předaných  
k šetření dosáhl 364 (425), černým dnem pro 
řidiče bylo 2. září, kdy řidiči spáchali 35 (35) 
přestupků, za které jim bylo připsáno 40 (52) 
bodů.

•	 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykoná-
val funkci opatrovníka 77 (87) osobám zba-
veným způsobilosti k právním úkonům, vydal 
265 (379) parkovacích průkazů označujících 
vozidla přepravující osobu těžce zdravotně 
postiženou, zajišťoval v 10 (10) rodinách 
sanaci, doporučil pro 3 (5) děti umístění  
v Azylovém domě pro matky s dětmi, evido-
val 70 (72) osob bez přístřeší, 65 (60) dětí  
v náhradní rodinné péči a 20 (13) dětí  
v ústavní výchově, uspořádal 5 (4) setkání se-
niorů – jubilantů s vedením města a vypravil  
7 (8) sociálních pohřbů. Službu SOS tísňové-
ho tlačítka využívalo 10 seniorů.

•	 Počet osob ve výkonu trestu odnětí svobody: 
77 (72) z toho 4 (3) ženy, počet klientů kurá-
tora pro děti a mládež: 75 (78).

Z mnoha ukazatelů (nejen v číslech) se vý-
voj města jeví stále jako velmi příznivý.

     Zuzana Pustinová 

Poslední den roku 2016 jsme se sešli na náměstí a slavili - jako každoročně „čočkovkou“  
a ohňostrojem. Polévku rozlévali starosta David Šimek s místostarostou Pavlem Čížkem. Byla 
výborná, chutnala všem. Pod vedením Mileny Čípové ji vařili v kuchyni Seniorcentra a vydalo se 
jí cca 600 porcí. Ohňostroj byl letos naplánován na 18. hodinu a bylo se na co dívat. Hrál všemi 
barvami i tvary. Celou oslavu provázela výborná nálada a lidé si navzájem přáli, aby byl rok 2017 
lepší než ten končící. Věříme, že se to splní, a že rok 2017 opravdu (nejen podle numerologie) 
přinese v životech lidí něco nového - nový start, novou práci, nové možnosti. Ale navíc i pevné 
zdraví, spokojenost a pohodu!                                                                                 Zuzana Pustinová
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Ve svitavské porodnici se v roce 2016 na-
rodilo celkem 746 dětí, z toho 385 chlapečků 
a 361 holčiček. Všem těmto dětem zapsaly 
matrikářky 89 chlapeckých a 131 dívčích jmen. 

A která byla nejoblíbenější? U chlapců se 
o pomyslnou první příčku podělili stejným dí-
lem Jan a Adam. Na dalších místech se umístili 
Jakub, Matyáš, Ondřej, Vojtěch, Jiří, Daniel, 
Šimon, Petr, Lukáš a Tomáš. I přesto, že ro-
diče většinou vybírají svým dítkům jména pro 
naše končiny obvyklá a tradiční, objevila se  
v rodných listech chlapců v kolonce jména, 
např. Santiago, Áron, Timotej, Nikodém, Ge-
rardo, Elias nebo Benedikt.

U děvčat vede žebříček oblíbenosti Adéla, 
následuje Eliška, Tereza, Nela, Natálie, Karo-
lína, Anna, Laura, Kristýna, Ema, Sofie, Klára 
a Anežka.  Také u děvčat rodiče většinou ne-
opomíjí krásná česká nebo obvyklá, s našimi 
příjmeními ladící, jména. Najdou se však i ta-
koví rodiče, kteří, snad kvůli touze, aby byly 
jejich dcery stejně slavné, sahají po jménech 
svých oblíbených filmových či knižních hrdinek 
a ty potom nesou jména jako Sissi, Tara, Lola, 
Nathaly, Marieta či Brenda. 

Renata Johanidesová 

Český statistický úřad bude na území měs-
ta Svitavy, konkrétně v ulicích Felberova, Hu-
sova, Na Vějíři a Větrná, v období od 4. úno-
ra do 28. května provádět statistické šetření  
s názvem Životní podmínky 2017. 

Jedná se o šetření, které získává informace 
o bydlení, pracovní aktivitě a názorech na ži-
votní podmínky domácností. Šetření probíhá 
každoročně a týká se území celé České repub-
liky. Zjišťování se stejným obsahem se koná  
v dalších 31 evropských zemích a jeho smys-
lem je dlouhodobě získávat srovnatelná data 
o sociální situaci jejich obyvatel.

Tazatel Českého statistického úřadu se 
při návštěvě náhodně vybraných domácností 
prokáže průkazem tazatele ČSÚ a svým občan-
ským průkazem. Oprávněnost návštěvy tazate-
le je možno ověřit na internetových stránkách 
ČSÚ v odkaze Ověření tazatele, dále na praco-
višti KS ČSÚ v Pardubicích na telefonním čísle 
466 743 445.

Více informací k šetření lze získat v odka-
ze: https://www.czso.cz/csu/vykazy/vybero-
ve_setreni_prijmu_a_zivotnich_podminek_do-
macnosti.

Jako mediátoři
Dne 22. 12. se na strážníky obrátila žena  

s prosbou o pomoc, na náměstí Míru má pro-
blém s vietnamským prodejcem ohledně rekla-
mace zboží. Ačkoliv se v tomto případě jedná 
o občansko-právní spor, strážníci na místě obě 
strany poučili, prodejce nakonec reklamaci uznal  
a se zákaznicí se na výměně zboží domluvil.

Vzal za vděk domkem
Dne 23. 12. strážníci nalezli a následně 

poskytli pomoc staršímu podnapilému muži, 
kterému ujel autobus domů, převezli jej do 
sociálního zařízení pro bezdomovce, kde mohl  
v teple přečkat noc.

Zklidnění?!
Dne 25. 12. v 05:58 hod. strážníci vyjeli na 

oznámení k rodině, kde mělo docházet k ne-
shodám mezi matkou a dcerou. Strážníci od 
dcery vyslechli, že matku propustili na svátky  
z nemocnice a matka jí doma dělá „peklo“. Hlíd-
ka s ženami pohovořila a situaci na místě uklid-
nila. Mladší ženu strážníci poučili, že v případě 
zhoršení psychického stavu matky má okamžitě 
přivolat lékařskou pomoc.

Opatření
O svátcích do 2. 1. jsme se zaměřili v hlíd-

kové službě a monitorování kamerovým systé-
mem na opatření směřující k ochraně měkkých 
cílů. O spolupráci v této oblasti byla požádána 
města policií v rámci celostátní akce po tero-
ristickém útoku v Berlíně. Společné opatření 
proběhlo zejména na ohňostroji, který se opět 
vydařil. Někteří občané se divili nezvyklým in-
stalacím „barier“, ale konkrétní opatření v těch-
to případech nebylo vhodné komunikovat do-
předu. Oceňuji, že v prostoru před školou, kde 
se tradičně vydává polévka, si nikdo „nehrál“  
s petardami.

Zloděj
Dne 9. 1. strážníci vyjeli na základě žádosti 

PČR do železářství, kde se muž dopustil kráde-
že. Při ověření vyšlo najevo, že tato krádež ne-
byla v posledních dvanácti měsících jeho první, 
a proto nemohli strážníci řešit přestupek bloko-
vou pokutou, ale předali záležitost správnímu 
orgánu k projednání.

Kamerový systém města
Dne 11. 1. bylo posíleno zástupcem velitele 

MP pracoviště na monitorování z MKS na OO 
PČR ve Svitavách. Investici do techniky zajistil 
management PČR z vlastních zdrojů. V rám-
ci ochrany měkkých cílů a zároveň z důvodu 
odhalování veřejnoprávních deliktů, případně  
k odhalování hledaných a podezřelých vozidel 
má městská policie s preventistou kriminality 
úkol od vedení města připravovat další moder-
nizaci a rozšíření kamerových bodů. 

Měření rychlosti
Pro letošní rok stanovil Dopravní inspekto-

rát PČR úseky měření rychlosti v rozsahu loň-
ského roku v konečném znění.         Karel Čupr

Delegace města se v rámci návštěvy měst 
Pardubického kraje na Zakarpatské Ukrajině 
vydala do okresního města Perečin. Jednalo se  
o možnostech spolupráce mezi regiony i ob-
cemi a také o projektech, zejména v oblasti in-
tegrovaného záchranného systému. Na Ukra-
jině dochází ke změnám ve fungování veřejné 
správy, s čímž souvisí i transformace systému 
požární ochrany, jehož správu se snaží stát de-
centralizovat. Kromě možnosti oslavit pravo-
slavné Vánoce se delegace seznámila s tradicemi  
a životem v této oblasti. Starosta města Ivan Po-
horilyak zavedl členy delegace do místních škol 
- do gymnázia, do základní školy, do internátní 
školy pro sirotky a také do odborného učiliště. 
Všude se delegace setkala s velice srdečným 
přijetím a se zájmem o navázání partnerských 
vztahů. Foto: Milan Báča.                       Jiří Petr

Jaká jména rodiče vybrali?! Životní podmínky 2017

Partnerské město Perečin  

Průkazové 
fotografie

Ve vestibulu budovy Městského úřadu 
Svitavy (Dvořákova 3), vedle pracoviště re-
gistru řidičů a registru vozidel, bude v prů-
běhu února zprovozněna fotokabina, kde 
si budou moci zejména žadatelé o vydání 
řidičského průkazu za poplatek 100 Kč 
pořídit sadu čtyř průkazových fotografií.  
V kabině si budou moci v pracovní době 
úřadu pořídit sadu za stejný poplatek i ti, 
kteří potřebují fotografie průkazového for-
mátu na další druhy dokladů, např. pro děti 
na žákovské průkazy, které jsou potřebné  
k zakoupení žákovské jízdenky, na průka-
zy ZTP a ZTP/P, zbrojní průkazy nebo na 
nejrůznější členské průkazky spolků, spo-
lečenských nebo sportovních organizací.            

Lubomír Dobeš
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Přání do nového roku
I když je už únor, doufáme, že od nás při-

jmete ještě opožděné, ale o to upřímnější přání 
všeho nejlepšího, hlavně zdraví, do roku 2017.

Víte dobře, že jsme tu pro Vás, snažíme se 
Vaše problémy a požadavky řešit, a tak to bude 
i nadále.

Byli bychom rádi, kdybyste nás přišli pod-
pořit i na jednání zastupitelstva, vždyť to, co 
trápí Vás, trápí i nás.

Jsme přesvědčeni o tom, že společnými 
silami se úkoly podaří splnit.

Petr Němec, Libor Zelinka  
a Lidmila Kružíková, zastupitelé za KSČM 

Zviditelnění Svitav
Již před lety jsem zmínil, zda by neby-

lo dobré zviditelnit naše město v některém  
z centrálních medií. Od té doby na to nebylo 
reagováno. Nyní jsem oslovil městského histo-
rika s nápadem, vytvořit krátký scénář, jež by 
zahrnoval nejzajímavější místa v našem městě 
a jeho okolí, ať již z hlediska historického, či 
současného (památ. místa, památ. osobnosti, 
významné stavby, lokality pro možnosti spor-
tovního, rekreačního a společenského vyžití). 
Po té požádat ČT 1, o natočení šotu a uvedení 
v pořadu „TOULAVÁ KAMERA“. 

Tento pořad má velmi příznivý vysílací čas  
a jeho sledovanost je velká.

Z pořadu čerpají náměty pro své výlety ro-
diny, jednotlivci i mnohé turistické kluby. Proč 
to tedy nezkusit a nezviditelnit Svitavy touto 
formou. Taková prezentace bude mít na ná-
vštěvnost města příznivý dopad. 

Před šesti lety jsem přednesl návrh poprvé 
jako občan, vůči celému zastupitelstvu. Zatím 
podobný krok udělán nebyl. Nyní jsem tak 
učinil, jako zastupitel, po mém soudu vůči nej-
kompetentnější osobě. Snad i mezi ostatními 
kolegy tento návrh najde podporu a opět ne-
padne v zapomnění jen proto, že jej navrhuje 
opoziční zastupitel, jako tomu bylo u kruho-
vých objezdů. 

Myslím, že historik města a vedoucí MIC, 
jsou nejpovolanější v této záležitosti a mají k ní 
profesně nejblíže. Mnohá města a jiné subjek-
ty využívají této formy prezentace s výborným 
výsledkem.

Vám všem přeji pevné zdraví a úspěšný rok 
2017 !!!                                     Antonín Pavelka, 

zastupitel za Naše Svitavy

Ze zastupitelských lavic

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ 

je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb.  

a slouží ke svobodnému vyjádření názorů 

zastupitelů jednotlivých politických subjek-

tů v aktuálním složení Zastupitelstva měs-

ta Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí 

obsahovou ani jazykovou korekturou.
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•	 tradiční vánoční koledování proběhlo na 
gymnáziu 22. prosince 2016. Opět ho připra-
vili studenti hudební výchovy pro své učitele  
a spolužáky,

•	 vánoční turnaj ve florbalu vyhrála třída 1. B,
•	 florbalistky gymnázia v kat. SŠ zvítězily  

v okresním kole soutěže a postoupily do kraj-
ského finále,

•	 gymnázium společně s SKS Svitavy připra-
vilo 11. ledna 2017 v téměř zaplněném kině 
Vesmír další Večer pod lucernou, tentokrát  
s farářem Zbigniewem Czendlikem,

•	 školní bufet byl navzdory tzv. pamlskové vy-
hlášce ve škole s určitými ministerskými ome-
zeními zachován,

•	 gymnázium zahájilo proces navazování part-
nerských vztahů s gymnáziem v Perečíně  
v Zakarpatské Ukrajině u slovenských hranic,

•	 maturitní ples má za sebou již třída 4. B (27. 
1. 2017), oktáva A ho chystá na 17. 2. 2017, 
také spolek absolventů gymnázia připravuje 
společenský večer, a to na 18. 3. 2017,

•	 gymnázium připravilo pro uchazeče o studi-
um přípravný kurz a přijímačky nanečisto,

•	 sněhové podmínky umožnily po několika le-
tech uspořádat v lednu v areálu gymnázia 
lyžařské závody. Byla vytvořena stopa v délce 
cca 1 km, která zůstala po závodech k dispozi-
ci i veřejnosti. Běžkařskou trať téměř v centru 
města veřejnost hojně využila.       Milan Báča

Letos opět nabízíme rodičům budoucích 
prvňáčků možnost navštěvovat edukativně sti-
mulační skupinu. Její program hravou formou 
rozvíjí jemnou motoriku, řečové dovednosti, 
smyslové vnímání, vnímání prostorové orienta-
ce a početní představivost, což jsou schopnosti 
a dovednosti, které jsou důležité pro budoucí 
zvládnutí čtení, psaní a počítání. Je vhodný pro 
děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 
které potřebují výraznější podporu v dozrávání, 
pro děti s odloženou školní docházkou a také 
pro děti, které by mohly mít adaptační nebo 
komunikační problémy.  Jednotlivé lekce po-
vedou Mgr. Renata Veselá, zkušená pedagožka  
s dlouholetou praxí v práci s dětmi 1. stup-
ně, Eva Vojtová, která se zaměřuje na práci  
s předškoláky a s dětmi mladšího školního 
věku, a Mgr. Veronika Laštovicová, která se vě-
nuje především logopedii.        Jana Pazderová

Aktuálně z gymnázia

Škola hrou na ZŠ Felberova

Zveme vás na jarní příměstský tábor Níz-
koprahového klubu Díra, který se uskuteční  
v období jarních prázdnin od 6. do 10. března. 
Pro děti je připraven bohatý program – bazén 
Litomyšl, Jumppark Brno, bruslení a další. Cena 
tábora činí 1 200 Kč (při přihlášení na určité 
dny se platí poměrová část). Tábor je určen pro 
děti ve věku 8 – 15 let. Minimální počet ke koná-
ní tábora je 6 dětí, maximální kapacita 15 dětí. 
Podrobnosti a přihlášky v NK Díra (Felberova 
669/2, Svitavy, mob.: 733 598 577, e-mail: dira-
-sy@osbonanza.cz). Těší se pracovníci NK Díra.      

Aneta Václavková a Iveta Vymětalová 

Jarní příměstský tábor  
s Nízkoprahovým klubem Díra

VÁŽENÍ,
otevřeli jsme pro vás novou realitní 

kancelář CENTURY 21 STARS, 
kancelář, která vám zajistí řešení 

vašich nemovitostí.

Rádi bychom vám nabídli nejen služby 
spojené s vašimi realitami, ale dalšími 

souvisejícími službami, tedy i finančními. 
Ty by mohly řešit nejen otázku zajištění 

nebo vyřešení vašich nemovitostí, ale 
i zajištění vašich financí v budoucnosti 
a v této souvislosti zároveň otevíráme 

kanceláře ZFP, finanční Academii, která 
vám přiblíží svět financí a prosperity 

a nastartuje vaši kariéru.
Zveme vás všechny na prezentaci našich 

služeb – zveme všechny, kteří mají 
zájem vstoupit do světa financí a zajistit 

budoucnost svoji a své rodiny.

Zveme všechny zaměstnavatele, 
kteří se zajímají o své pracovníky 

a chtějí pro ně vybudovat pevné místo 
ve své firmě na prezentaci naší nabídky!

Vaše CENTURY21 STARS  
a  ZFP GROUP ACADEMIE

 Náměstí Míru 95 (vedle Albertu) Svitavy

Inzerce NM leden 2017_sep.indd   1 12.1.2017   9:32:05

Informace ze škol
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V úterý 14. února proběhne večer tance  
a společenské výchovy ve svitavské Fabrice. 
Večer je určen žákům druhého stupně a býva-
lým žákům naší školy.

Taneční mistři se budou věnovat výuce zá-
kladních figur. Starší a zkušenější žáci si mohou 
oprášit znalosti tanečního umění. Vše je dopl-
něno o výuku základních pravidel společenské-
ho chování. Lístky jsou v předprodeji ve škole  
u pana Richtra.                                Sylva Těšínská

V Modré škole začíná den komunitním 
kruhem. Od 7:45 do 8:15 se všichni společně 
setkáváme. Přejeme si k narozeninám, komen-
tujeme aktuality z Česka i zahraničí, bavíme se 
nad sloním deníkem, plánujeme aktivity, řeší-
me problémy, učíme se demokracii, naslou-
cháme si, sdílíme, oceňujeme se, zdravíme se, 
přejeme si příjemný den. 

V listopadu se děti rozhodly, že by v kruhu 
chtěly mít předměty, symboly, které jsou pro 
ně důležité. Několik kruhů diskutovaly, které 
předměty by to měly být. Rostlina, která jim 
připomíná přírodu. Kámen, který jim připomí-
ná půdu. Mušle, ty jim připomínají moře, do-
volenou, čas s rodinou. Srdce znamená vztahy, 
blízkost s lidmi. Svíčka je zástupce ohně a zá-
roveň klidné atmosféry. Nezapomněly ani na 
mluvící předmět. Za pár dní přinesla dívka kost 
dolní čelisti divokého prasete. Vyjádřila se, že 
je to znamení života a zároveň jeho pomíjivos-
ti. Některé děti souhlasily, některé byly proti. 
Hlasovaly. 21:21. Dohodly se, že si nechají čas 
na rozmyšlenou a po čase otázku znovu ote-
vřou. Po týdnu zazněly argumenty pro i proti. 
Hlasovaly znovu. 37:14 pro. My, dospělí, jsme 
se dětí zeptali, jestli se smíří s těmi čtrnácti, 
kteří vyjádřili z čelisti obavy. Za dva dny děti 
přišly na to, že kost v kruhu chtějí, ale měla by 
být jiná než čelist. 

Když děti každý den tak poctivě přemýšlí 
o svých pocitech a názorech a empaticky při-
stupují k ostatním, nemají pak v průběhu dne 
důvod ani chuť se hádat a napadat. 

Do našich kruhů přicházejí často návštěvy 
nejenom z řad rodičů. Zveme i vás.

Radka Renzová

Na základní škole na náměstí ve Svitavách 
učíme děti příkladem a srdcem. Každý projekt 
je promyšlený, procítěný a mnohdy ani nečeká 
na to, zda dostane od někoho doporučení či 
finance.

Toto vyprávění je  o malém děvčátku, které 
chce být v životě šťastné, veselé jako všechny 
děti. Deniska je  žákyní 4.B,  ráda si hraje ven-
ku, miluje zvířátka a přírodu, krásně maluje, 
chodí do hudebky, sportuje, ráda tvoří. V břez-
nu roku 2016 onemocněla zákeřnou nemocí, 
která jí neumožňuje navštěvovat pravidelně 
školu. Většinu času musí pobývat na onko-
logické klinice se svojí maminkou. Deniska je 
velká bojovnice, a tak všichni věříme, že spolu 
s rodiči a sestrou Terezkou zvládnou nároč-
nou léčbu. Ta rodinu stojí nemalé úsilí, odříká-
ní, ale také je náročná na finance. Škola se od 
počátku léčby zapojila do akce nadace Dobrý 
anděl a pravidelně přispívá na účet Denisky. 
Spolužáci a třídní učitelka L. Schafferová jsou 
v kontaktu s Deniskou, posílají jí psaní, dárky.  
Děti nezapomínají, když má Deniska svátek či 
narozeniny nebo na Vánoce. 

Paní učitelka Kořístková přišla s nápadem 
vystoupit pro děti mateřských a základních 
škol a připravila se svými osmáky pásmo na-
zvané Čtení pro Denisku. Samotná akce pak 
předčila ve všem naše očekávání. To, jak se 
toho uchopily učitelky mateřských škol, kte-
ré svoje děti a jejich rodiče krůček po krůč-
ku  vedly k pochopení, co je solidarita, dětské 
přátelství, vstřícnost. Bylo až  neuvěřitelné, 
že se všichni  semkli do pevného kruhu. Děti 
kreslily obrázky pro Denisku, posílaly jí dárky. 
Přispívaly nemalými částkami, které pomohou 
rodině zvládnout náročnou léčbu. Za to všem 
patří obrovské poděkování, především pak 
paní učitelce Kořístkové a jejím žákům, že při-
šli s tak krásnou myšlenkou pomoci malému 
děvčátku. Vždyť nikdo z nás neví, kdy bude 
potřebovat také pomocnou ruku.  A my to na 
naší škole děti učíme příkladem a srdcem.

Věra Hanusová

Vážení rodiče, chcete zajistit svému dítěti 
bezstarostný a pohodový nástup do základní 
školy? Nejste si jisti  tím, s jakými dovednostmi 
a znalostmi má dítě do školy nastoupit? Rádi 
byste přivedli předškoláčka do školy ještě před 
zápisem a rádi byste se seznámili s prostředím 
naší školy? Chtěli byste poradit a pomoci s tím, 
jak dítě dobře na vstup do školy připravit? Po-
kud jste si na tyto otázky odpověděli kladně, 
pak jsme právě pro vás a vaše děti připravili 
edukativně stimulační skupinky. Hravou for-
mou budeme s dětmi, za vaší přítomnosti, roz-
víjet vše, co potřebují pro úspěšné zvládnutí 
čtení, psaní a počítání. Připraveno je 10 lekcí, 
které povedou školní psycholožka a školní spe-
ciální pedagožka. Na setkání s vámi se budeme 
těšit již v únoru. Podrobné informace na obráz-
ku pod článkem.                        Milena Baťková

Riegrovka pořádá 
Valentýnský taneční večer

Příhoda z kruhu 
v Modré škole

Projekty psané 
srdcem

Přípravné skupinky 
pro budoucí prvňáčky 
za ZŠ Riegrova

11. února od 10 do 12 hodin.
Účast hlaste prosím předem na  
e-mail: prazanova@riegrovka.cz

Poplatek: 50 Kč na materiál.

Sobotní drátování na Riegrovce
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Svitavský klub seniorů je od ledna 2017 sa-
mostatným právním subjektem – zapsaným spol-
kem s novým názvem Klub seniorů Svitavy, z. s.

Vnitřní organizace klubu se řídí stanovami 
schválenými na ustavující členské schůzi v lis-
topadu 2016. Zde byla zvolena i sedmičlenná 
samospráva a tříčlenná revizní komise, před-
sedkyní klubu se stala Milena Brzoňová. 

Ve stanovách je nově upraven vznik dob-
rovolného členství. Zájemcem může být každá 
osoba, která dosáhla věku potřebného pro při-
znání starobního důchodu a má trvalé bydliště 
ve Svitavách. O přijetí rozhoduje samospráva 
klubu na základě podané přihlášky a následné-
ho zaplacení členského příspěvku. 

Členství seniorů, kteří platili příspěvek  
v roce 2016, automaticky pokračuje. Stanovy 
jsou zveřejněny na webových stránkách www.
ks.svitavy.cz a k nahlédnutí také v klubové míst-
nosti ve 3. podlaží Fabriky (dveře č. 301), kde 
každý čtvrtek v době od 10:00 do 11:30 hodin 
rádi poskytnou doplňující informace členové sa-
mosprávy. Těšíme se na další nové členy! 

Již od roku 1999 volí Svitavský klub Lau-
rus svitavskou osobnost. Jak nám sdělil prezi-
dent klubu Josef Čáp, klub také letos na konci 
února na své výroční valné hromadě zvolí již 
devatenáctou osobnost, která se zasloužila 
o slávu a věhlas města, o rozvoj, propagaci  
a reprezentaci Svitav a která převezme výroční 
cenu, pro kterou se vžilo označení Svitavský vůl. 
„Do této svitavské síně slávy jsme v minulosti 
uvedli historičku Drahomíru Šustrovou, diva-
delníka Karla Šefrnu, chirurga Karla Kiliána, 
fotografa Zdeňka Holomého, muzikanta Fran-
tiška Černého, ředitele nadace Františka Plívu, 
předsedu okresního výboru zdravotně postiže-
ných Otmara Cvrkala, sbormistryni Věru Bu-
rešovou, fotografa Josefa Čermáka, profesora  
a biologa Josefa Otavu, sportovce Vlastibora 
Zvingera, sbormistryni Miroslavu Ducháčko-
vou, historika Radoslava Fikejze, pracovníka 
s mládeží Mario Kučeru, zakladatele svitavské 
turistiky Viléma Sticha, mistra kuchaře Václa-
va Šmerdu, fotografa Miroslava Sychru a vloni 
architekta Romana Svojanovského,“ dodal Jo-
sef Čáp. Statut ceny umožňuje volit pouze žijící 
osobnost. Klub Laurus se opět obrací na spolu-
občany s nabídkou spolupráce při nominování 
osobností, přivítá do 24. února návrhy veřej-
nosti na udělení výroční ceny klubu. Návrhy, ze 
kterých se vždy vybíralo, lze poslat na adresu 
Svitavský klub Laurus, Nádražní 7, Svitavy, elek-
tronicky na adresu bc@gy.svitavy.cz, telefonic-
ky (nebo SMS) na číslo 603 511 743 nebo také 
osobně u prezidenta klubu Josefa Čápa.                                                  

Milan Báča 

První únorová vycházka se uskuteční v sobotu 
4. února. Přejdeme „přes střechu Evropy“  
- memoriál Jaroslava Hamerníka. Odjezd vla-
kem ze Svitav do Borové u Poličky v 8:00 hod.
Dále zveme členy na Valentýnskou vycházku  
v sobotu 18. února. Sraz účastníků v 10:30 
hod. na autobusovém nádraží ve Svitavách. 
Projdeme se parkem Patriotů a dál dle mož-
ností a zejména počasí. Svačinu a dobrou nála-
du s sebou. Udělejte něco dobrého pro zdraví
a pojďte s námi!                            Eva Rejentová

Měsíc prosinec je pro obyvatele našeho 
Domova vždy trochu rušnější. Uživatelé mají 
jednak plné ruce práce s vánočním cukrovím, 
které si sami pečou s pomocí personálu,  dále 
je pak nabízena řada kulturních akcí. Předvá-
noční recitaci přednesla Milada Kocourková, 
dále k nám již tradičně s vánočním vystou-
pením zavítal hudební soubor seniorů z Do-
mova pro seniory v Moravské Třebové. Další 
dvě vystoupení byla v režii dětí, jejichž přítom-
nost působí na uživatele vždy velmi příznivě. 
Rádi jsme proto opět přivítali žáky ze ZŠ ve 
Svitavách - Lačnově v čele s ředitelkou Mgr. 
Radoslavou Renzovou. Nově jsme pak zahájili 
spolupráci ze ZŠ v Hradci nad Svitavou. Děti 
pod vedením učitelky Mgr. Aleny Stavělové 
zazpívaly pásmo vánočních písniček. Krátce 
před Štědrým dnem pak byla ještě uspořádá-
na vánoční besídka, při které si uživatelé při-
pomněli vánoční zvyky, zavzpomínali si a za-
zpívali vánoční koledy. Děkujeme všem, kteří 
přispěli k tomu, aby senioři v Domově mohli 
strávit příjemný adventní čas a krásné Vánoce. 
Poděkování patří také personálu, který zajišťo-
val nepřetržitý provoz během svátečních dnů.

Mgr. Leoš Pivoňka, sociální pracovník
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

Informace o změnách 

ZO kardio Svitavy 

Předvánoční čas 
v Domově pro seniory

Navrhněte devatenáctou
svitavskou osobnost

Pořádáme

Děje se ve městě

7. února / Út / 13:00 / Bowling - Squasch cent-
rum (ul. Olbrachtova)
Bowlingový turnaj

22. února / St / 14:00 / Fabrika (hlavní sál)
Masopustní posezení  
s kulturním programem

Všechny aktivity klubu seniorů jsou zve-
řejňovány na nástěnkách ve Fabrice (přízemí  
a 3. poschodí před místností č. 301) a v elek-
tronické podobě na webových stránkách www.
ks.svitavy.cz  nebo na facebooku.

Samospráva KS Svitavy
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Seminářem na toto téma se Krůček připo-
juje k Národnímu týdnu manželství, který při-
padne na valentýnský týden. V úterý 14. úno-
ra od 16:30 do 19:30 proběhne seminář pro 
jednotlivce i páry o umění komunikovat, řešit 
konflikty, odpustit si. Ožehavým tématem nás 
provede Milana Vykydalová, lektorka pracující 
již více než deset let s páry před manželstvím,  
v manželství i v jeho krizi, na cestě vlastního 
manželství více než 30 let. Na seminář je nutné 
se objednat do 12. února na e-mail: mckrucek@
gmail.com nebo mob.: 737 236 152. Cena se-
mináře je 90 Kč pro členy, 120 Kč pro nečleny 
MC Krůček, možnost hlídání dětí během akce 
od 30 Kč, informace na uvedených kontaktech.

3. / Pá / 9:00 – 14:00 / SVČ Tramtáryje
Deskohrátky 
Zábavné pololetní prázdniny plné her pro 
všechny děti a jejich kamarády, rodiče, praro-
diče. Nové i staré hry, které tu pro vás budou 
nachystané, si můžete naplno užít. Cena 30 Kč. 
Nutné se předem nahlásit do 31. ledna na  
e-mail: lwaltova@svitavy.cz nebo mob.: 734 
287 286

4. / So / 9:30  / louka naproti restauraci  
U Jelena
Zimní liga házedel -  III. kolo   
Soutěž leteckých modelářů.

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

12. / Ne / 8:00 / střelnice SVČ Svitavy - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: 
Zimní cena (25. ročník)
Vzduchová pistole 60, 40. Startovné: pro ne-
členy 50 Kč 

18. / So / u Vodárenského lesa
Grand Prix Svitavy aneb Pojď se klouzat
Odpoledne na kopci u Vodárenského lesa, 
připraveny jsou 3 soutěžní disciplíny (sjezd, 
slalom, výběh) na závěr programu proběhne 
exhibice – nejdelší let (18+), nejoriginálnější 
klouzadlo. Kategorie klouzadel: boby, sáňky, 
pytel a ostatní. Kategorie soutěžících: prťavec 
- s rodičem (0 - 5 let), junior (6 - 9 let), amatér 
(10 -14 let), no comment (15 -17 let), oldies 
(18+). Startovné 35 Kč

18.  / So / 9:30 / louka naproti restauraci 
U Jelena
Zimní liga házedel - IV. kolo   
Soutěž leteckých modelářů.

26. / Ne / 8:00 / střelnice SVČ Svitavy - IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Cena předsedy 
SSK Pomezí (19. ročník)
Vzduchová puška mládež do 12, 14 a 16 let. 
Startovné: pro nečleny 50 Kč

Zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje

V průběhu února se rodiny navštěvující 
Krůček i jeho zaměstnanci tradičně zapojí do 
výroby panenek (medvídků, kočiček) pro dět-
ské oddělení Svitavské nemocnice. „Hadráčky“ 
ušité ochotnou paní Václavíkovou je třeba vy-
cpat, zašít a opatřit mašličkami. Zveme všech-
ny, kdo by chtěli přiložit ruku k dílu a třeba už 
nechodí na pravidelné kluby MC Krůček, na 
dílnu tvořivosti 7. února od 13 do 17 hodin.

Napadlo vás někdy, jak žijí ty tisíce dětí, 
 o které se nemohou nebo nechtějí starat jejich 
rodiče? Slyšeli jste někdy o pěstounské péči?  
O tom, že některé z těchto dětí mohou vy-
růstat u pěstounů? Přemýšleli jste o tom, jak 
vypadá taková rodina? Jak žije, co prožívá? 
Nebo jste si už někdy řekli, že by to mohlo 
být docela fajn, kdyby i u vás našlo domov 
některé z těchto dětí?

Na některé z těchto otázek se pokusili od-
povědět i tvůrci filmu pro děti Můj kamarád 
Arfík. Členové nezávislého volného sdružení 
yFilm jsou zároveň dlouholetými spolupracov-
níky organizace Děti patří domů, z. s. Někteří 
z nich sami vyrostli v pěstounských rodinách, 
jiní k nim mají velmi blízko. Společným cílem 
obou organizací je ukázat dětem i dospělým, 
jak se žije v pěstounských rodinách. Diváci se 
na příběhu dvou dětí, Štěpánky a Martina, do-
zvídají, co je to pěstounská péče, jak probíhá 
provázení pěstounských rodin a proč je rodin-
né prostředí pro děti důležité. Film vysvětluje 
i to, jaká mají děti v pěstounských rodinách 
práva, neboť pod tímto pojmem si různí lidé 
mohou představovat různé věci.

Film vznikl v rámci projektu podpořeného 
Nadačním fondem J+T jako součást kampaně 
Hlas dítěte a má tři formy: hraný film pro děti 
a dospělé, pohádková verze pro předškoláky  
a rozhlasová hra pro nevidomé nebo poslu-
chače. Proto je tak důležité najít dostatek pěs-
tounských rodin a pomoci přetnout bludný 
kruh ústavní výchovy. Je smutnou skutečností, 
že mnoho současných ústavních dětí je potom-
ky rodičů, kteří sami prožili dětství v ústavu. Ži-
vot v rodině učí děti vzájemné loajalitě s dospě-
lými, zodpovědnosti za svůj život i své nejbližší, 
a především důvěře v okolní svět. Lidé se bojí 
násilí, ale zapomínají, že násilí začíná vylou-
čením. Vyhýbají se obloukem bezdomovcům  
a raději přispívají na děti v dětských domovech, 
které za svůj osud nemohou – a neuvědomují 
si, že velmi často jsou právě bezdomovci jen  
o něco starší kolegové dětí z dětských domovů. 
Těch, kteří odešli před nimi. Osvětové aktivity 
NNO Stanete-li se pěstouny, nebudete na to 
sami. To je velmi důležitý pozitivní krok novely 
zákona o sociálně-právní ochrany dětí, která 
vešla v platnost v lednu 2013. 

Dagmar Gloserová

Film můžete zhlédnout zde:
www.youtube.com/watch?v=ZX97BqjxVD0

Interaktivní pohádka již pro nejmenší di-
váky v podání oblíbeného divadýlka JoJo. Ro-
dinné vstupné 70 Kč členi, 100 Kč nečleni MC 
Krůček. Závazná rezervace na e-mail: mckru-
cek@gmail.com, mob.: 737 236 152.

I v letošním roce si budou děti moci užít 
příměstské tábory s Krůčkem. Termíny a té-
mata jsou: 
17. – 21. 7.  Cesta do pravěku
24. – 28. 7.  Popelka s Popelákem zasahují
(EKO tábor – projekt Zelený Krůček)
31. 7. – 4. 8.  Z pohádky do pohádky
7. – 11. 8.  Cesta do fantazie

Podrobnější informace na www.mckrucek.cz 
nebo výše uvedených kontaktech.

MC krůček Únorové akce SVČ Můj kamarád Arfík 
Konflikt, hranice, odpuštění

Výroba panenek pro nemocnici

Divadlo JOJO: 
O perníkové chaloupce

Příměstské tábory

Více informací:
Pavel „Pady“ Padyásek / +420 734 287 285
 www.svc.svitavy.cz

18. 2. / So / 14:00 / Vodárenský les

aneb POJĎ SE KLOUZAT
Připraveny jsou 3 soutěžní disciplíny (SJEZD, SLALOM, VÝBĚH) 

na závěr programu exhibice – NEJDELŠÍ LET (18+), NEJORIGINÁLNĚJŠÍ KLUZADLO 
(kategorie kluzadel: boby, sáňky, pytel a ostatní)

- kategorie soutěžících: PRŤAVEC - s rodičem (0 - 5 let), JUNIOR (6 - 9 let),   
AMATÉR  (10 -14 let), NO COMMENT (15 -17 let), OLDIES (18+)

Startovné: 35 Kč
Nutno se nahlásit (kategorie a počet) do 14. 2. 2017 na e-mail: ppadyasek@svitavy.cz

aneb POJĎ SE KLOUZAT

GRAND PRIX
SVITAVY



 � 18:00 / kavárna V Parku
Benefiční párty – Den boje proti rakovině
Výtěžek půjde na neziskovou organizaci Liga 
proti rakovině.

 � 19:00 / hotel Slavia
Ples Slavie
Hraje kapela ABC.

 � 20:00 / Fabrika 
21. společenský ples PS Dalibor 
Vstupné: 200 Kč

 � 20:00 / klub Tyjátr  
OLDIES PARTY

5. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo Víti Marčíka: Bajaja
Vstupné: 80 Kč, rodinné pasy

 � 15:00 / Fabrika 
Na muzice ve Fabrice aneb Tančíme 
s dechovkou
K dobré náladě a tanci vám zahraje DO Astra 
Svitavy pod vedením Pavla Pospíšila a se zpě-
váky Liborem Cupalem a Janem Dvořákem. 
Vstupné: 60 Kč / senioři 40 Kč

 � 16:00 - 17:30/ křesťanské centrum 
Svitavy, budova Penzionu Fontána
Často kladené otázky na křesťany. Proč Bůh 
dopouští utrpení? Kdo půjde do nebe a kdo do 
pekla? Přineste své otázky na besedu, kde na ně 
budeme hledat odpovědi. 
Vstup volný

 � 18:00 / čajovna Namasté
ZEN Meditace 
Zveme vás na společnou zenovou meditaci. 
Meditace probíhají pravidelně každou neděli 
od 18:00. Vstupné dobrovolné

7. Út / 17:00 / klub Tyjátr  
PIŠKOTÉKA
Vstupné: 30 Kč

 � 19:00 / Fabrika 
Léčivé divadlo Gabriely Filippi: ANASTASIA 
Vstupné: 280 Kč

8. St / 17:00 - 18:30 / bar u knihovny
Trénink paměti
První lekce tréninku paměti pod vedením cer-
tifikované lektorky Pavly Konečné. Příspěvek 
na pracovní listy je 30 Kč. Je nutné se předem 
přihlásit v knihovně či na e-mailu ba@booksy.cz.

1. St / 8:30 a 11:00 / Divadlo Trám
Soubor Naopak: FARMA
Autorské zpracování známé alegorie Farma 
Zvířat Georga Orwella v podání souboru Na-
opak Dramatické školičky ve Svitavách. Po před-
stavení následuje diskuse se studenty. Hrají:  
M. Coufalová, Š. Keller, D. Marková, T. Mohr,  
J. Šindelka, M. Nárožný, S. Sleamanová a V. Švi-
hel. Doporučeno pro 8. - 9. roč. ZŠ, gymnázia  
a veřejnost. Vstupné: 30 Kč

 � 8:30 a 10:15 / Fabrika 
Divadelní agentura Praha: Sůl nad zlato
Na námět B. Němcové volně zpracovala Božena 
Šimková (autorka Krkonošských pohádek). Doporu-
čeno pro MŠ, 1. st. ZŠ a veřejnost. Vstupné: 40 Kč

2. Čt / 9:00 a 11:00 / Divadlo Trám
Agentura Travellers: Básně a blues
Byly to básně slavného Josefa Kainara, které 
inspirovaly přerovského herce, básníka a diva-
delního režiséra Čestmíra Beťáka ke spolupráci  
s kytaristou Ivanem Němečkem. Společným 
dílem je pásmo poezie a kytarové hudby vě-
nované stému výročí Kainarova narození. Do-
poručeno pro 2. st. ZŠ, gymnázia a veřejnost. 
Vstupné: 50 Kč

3. Pá / 19:00 / Fabrika  
Ples obchodní akademie
Vstupné: předprodej -100 Kč (stání), 110 Kč na 
místě (stání)

 � 20:00 / klub Tyjátr 
DON´T WORRY BE PUNK SVITAVY
Tragedis / Skôr či Neskôr / VISION DAYS / 
Krize středního věku 
Vstupné: 100 Kč

4. So / 8:00 – 13:00 / muzejní dílny
KOVÁŘSKÝ WORKSHOP PRO DĚTI
Maximální počet účastníků – 10 osob. Na 
workshopu s uměleckým kovářem Františ-
kem Bečkou se naučíte pracovat s kovářským 
nářadím. Cena workshopu je 250 Kč /osobu. 
Workshop je určen pro děti od 8 do 15 let. 
Kontakt Jitka Olšánová,  tel.: 461 532 704 nebo  
e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.  

 � 15:00 / městské muzeum a galerie 
PŘEHLÍDKA 2017
Vernisáž tradiční výstavy výtvarníků svitavského 
okresu. 

10. / Pá / 17:00 – 24:00 / Trám a klub Tyjátr
MINIFEST 2017  
aneb nonstop divadelní a hudební večer 
s divadlem DOMA a jeho přáteli.

Tyjátr:
17:30 KALIBOL Svitavy
19:15 SYxtet - svitavský vokální, 
20:45 Pavla Boučková & JiříMichálek
22:00  V. Havel: Havlovy kraťasy (GT Hlinsko)  
 ...a  další hosté – regionální spisovatelé,  
 muzikanti a divadelníci 
Trám:    
17:00 COPY BAND, J. Karafiát: Broučci  
 (divadlo DOMA)
18:15  bratři Čapkové: Ze života hmyzu  
 (divadlo DOMA) 
20:00  M. Mackenzie: Emílie 
 (divadlo DOMA)
21:30 David Prokeš: piano jazz
23:00  J. W. Goethe: Faust a Markétka 
 (divadlo DOMA)
Vstupné: dobrovolné

 � 19:30 / Fabrika 
Svitavský ples

11. So / 8:00 – 13:00 / muzejní dílny
SKLÁŘSKÝ WORKSHOP PRO DĚTI
V muzejních dílnách se naučíte pracovat se 
sklem, vyřezat potřebné tvary, které vlastnoruč-
ně spojíte ve svoji jedinečnou vitráž. Pomáhat  
a radit bude sklář a výtvarník Vladimír Gracias. 
Cena workshopu je 500 Kč /osobu. Zájemci od 
8 do 15 let se mohou hlásit v muzeu na tel.: 461 
532 704 nebo e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.  

 � 19:00 / Fabrika 
Ples Qanto

 � 20:00 / klub Tyjátr  
SWINGOVÝ VEČÍREK 
Hraje: SBB - Svitavský BigBand 
Vstupné: dobrovolné

14. Út / 16:30 – 19:30 / MC Krůček 
Konflikt, hranice, odpuštění 
Seminář na téma vztahy v rámci Národního týd-
ne manželství. Nutnost rezervace do 12. 2., více 
na straně 8.

 � 18:00 / Fabrika 
Valentýnský večer
ZŠ Riegrova 
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15. St / 19:00/ Ottendorferův dům
Milan Al-Ashhab / houslový recitál
Předprodej od 1. 2. Vstupné: 160 Kč / 80 Kč 
členové KPH, více na straně 15. 

 � 19:00 / čajovna Namasté
Bubnování s Andrejem Kolářem
Bubnovací improvizace a workshop základních 
bubenických rytmů. Nástroj si můžete zapůjčit.
Vstupné dobrovolné

16. Čt / 13:00 / Fabrika 
Valentýnský ples  - Domov na rozcestí 
K poslechu a tanci hraje kapela ABC.

 � 17:00 / klub Tyjátr
Arnošt Vašíček: Labyrint záhad
Beseda se spisovatelem a záhadologem o nej-
novějších nevysvětlitelných archeologických ná-
lezech, podivných úkazech a paranormálních 
jevech. Vstupné 50 Kč.

17.  Pá / 18:00 / čajovna Namasté
Intuitivní večer pro ženy VI.
Vstupné 100 Kč

 � 19:00 / Fabrika 
Maturitní ples oktávy A Gymnázia Svitavy
Kdo přežije maturitní ples Žilkovy skupiny dětiček.

 � 19:30 / klub Tyjátr  
1. VALENTINE´S JAZZ? NIGHT
LAMPA, TOČKOLOTOČ, HUSOVO TRIO, OKO-
LO HRADCE. Koncert a jam session na pomezí 
rocku, jazzu, funky a world music.

18. So / 13:00 / náměstí Míru
MASOPUST A STAROČESKÁ ZABIJAČKA 
Tradiční průvod masopustních masek vyjde 
od kašny na spodní části náměstí ve 14 hodin,  
u radnice dostane povolení k obchůzce a maso-
pustnímu reji. Více na straně 1.

 � 17:00/ kavárna V Parku
Cestovatelský večer – Maďarsko
Přihlaste se na raut s maďarskou kuchyní. Po-
znejte klasické maďarské pokrmy, seznamte se 
s maďarskou kulturou a způsobem stolování.

 � 19:00 / Fabrika 
Slavnostní koncert  k 10. výročí vzniku 
Svitavského dětského sboru ze ZUŠ 
Více na straně 15.

 � 20:00 / klub Tyjátr  
DEATHWARD + PO.O.L.S and R.N.D. T.r.i.butt.
Vstupné: 120 Kč předprodej (od 1. 2. v klubu  
a ve Fabrice), 150 Kč na místě

19. Ne / 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo Kejklíř: O kouzelné kuličce  
aneb jak Vojta k šikovnosti přišel
Diváci uvidí velké jarmareční loutky i celé kej-
klířské vystoupení. Hrají Vojta Vrtek a Jenda 
Brůček. Vstupné: 80 Kč / rodinné pasy 

 � 16:00/ kavárna V Parku
Základní kurz kreslení – Krajina
Příjemné vzdělávací odpoledne v kavárně V Par-
ku. Přijďte se zdokonalit v kresbě krajiny na od-
polední kurz kreslení s učitelem Pavlem Fialou 
ze ZUŠ Svitavy. Délka kurzu zhruba 2,5 hodiny.
 
 � 18:00 / Fabrika

DS HÝBL Č. TŘEBOVÁ - J. VOSKOVEC  
A J. WERICH: BALADA Z HADRŮ
Hra je poctou francouzskému bouřlivákovi, tulá-
kovi a prokletému básníkovi Francois Villonovi.
Hrají: A. Pávek, M. Svobodová, P. Reindl, O. Plí-
va, O. Dobrovský a další. Režie: Jiří Jireš. Před-
prodej vstupenek od 23. 1. v recepci Fabriky. 
Vstupné: 80 Kč 
 
20. Po / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám
Divadlo Kejklíř: O kouzelné kuličce  
aneb jak Vojta k šikovnosti přišel
Malí diváci uvidí velké jarmareční loutky i celé 
kejklířské vystoupení. Doporučeno pro MŠ,  
1. st. ZŠ a veřejnost. Vstupné: 45 Kč
 
 � 19:00 / Fabrika

JIŘÍ SUCHÝ, JITKA MOLAVCOVÁ  
A ORCHESTR DIVADLA SEMAFOR
Jedna z velkých osobností české kultury, Jiří 
Suchý, se představí za doprovodu orchestru 
divadla Semafor pod vedením Jiřího Svobody. 
Společně s jeho dlouholetou kolegyní Jitkou 
Molavcovou nás pozve do zlaté éry Semaforu. 
Vstupné: 390 Kč. 

21. Út / 16:00 / MC Krůček 
Divadlo JoJo: O perníkové chaloupce
Pohádka pro děti a rodiče v podání oblíbeného 
divadla JoJo. Rodinné vstupné 70 Kč členi, 100 Kč 
nečleni MC Krůček. Závazná rezervace na e-mail: 
mckrucek@gmail.com, mob.: 737 236 152.

 � 19:00 / Fabrika
Divadlo Palace: Miláček Anna 
Světově proslulá komedie o tom, že není šikov-
né přivést si domů milence právě, když má váš 
manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě že je tu 
služka Anna... Vstupné: přízemí: 370 Kč, balkón: 
330 Kč a 300 Kč
 
22. St / 19:00 / klub Tyjátr
LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P
Vstupné: 200 Kč, více na straně 15. 

23. Čt / 17:00 / Klub Tyjátr 
JAZZOVÁ JÍZDA
Vystoupí: Jazzové combo Petra Jeníčka ZUŠ Svi-
tavy + Kryštof Jeníček, j.h.: akordeon 

 � 18:30/ muzeum esperanta 
170. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
Jan Vlasák / Jižní Indie 
Jeden nechápe, že se ta Indie už dávno neroz-
padla. Mluví se tam 18 jazyky - těmi oficiálně.  
V reálu sedmi sty.
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 � 19:30 / Nadace Josefa Plívy 
Pavla Boučková a Jiří Michálek
Čtvrtý čtvrtek již potřetí ve svých klubových ve-
čerech představují vlastní repertoár. Host: Jana 
Klusoňová. Vstupné dobrovolné 

24. Pá / 18:00 / čajovna Namasté
O přírodních zahradách a permakultuře I.
První díl z cyklu přednášek Adély Hrubé. Povídá-
ní o netradičních způsobech hospodaření, které 
využívají procesy a koloběhy v přírodě. Vstupné 
dobrovolné

 � 19:00 / Fabrika
Maturitní ples SZŠ Svitavy 
Vstupné: 100 Kč, vstup + místenka 160 Kč

 � 20:00 / klub Tyjátr  
KOPJAM + 4 WD 
Vstupné: 90 Kč

25. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
PLETENÍ Z PAPÍRU 
Na workshopu se naučíte proměnit pod vede-
ním výtvarnice Víti Morávkové starý novinový 
papír v originální doplňky do domácnosti. Zá-
jemci nad 15 let se mohou hlásit v muzeu na tel.: 
461 532 704 nebo na e-mail: lektor@muzeum.
svitavy.cz. Cena  je 500 Kč /osobu, s sebou si 
přineste balíček starých novin.     

 � 16:00 / Fabrika 
Taneční večer pro dospělé
Začátečníci a mírně pokročilí.

 � 17:00 / klub Tyjátr  
sOcMASTe3
Věnováno všem lidem pracujícím v sociální sféře.
Taneční skupina Passion Orientale, taneční sku-
pina Poupata z Květné, KnedlOOs f.r. (vtipy na 
stojáka), Miky Klobouk (folk, divadelní předsta-
vení), KLUS Svitavy, Yoshimitsu (grind), Mara-
na (metalcore), Chaoscompany (akční malba, 
performace), The Prostory revival (noisově 
eletronické pásmo hudby doprovázené psyche-
delickou recitací). Vstupné: dobrovolné, naroze-
ninovo-benefiční akce

26. Ne / 14:00 / kavárna V Parku
Turnaj v Carcassonne
Pro vášnivé hráče společenských her je tu ne-
dělní turnaj v Carcassonne, oblíbené strategické 
hře, ve které hraje velkou roli i náhoda. Přihlášky 
podávejte do 22. 2. na mob.: 604 777 646

 � 16:00 - 19.00 / Fabrika
Zvířátkový karneval Ve Fabrice 
Společné hry, tance, tvoření, karnevalová dis-
kotéka, tradiční karneval na téma „To je zmatek, 
když zvířata mají svátek!“. Vstupné 30 Kč pro 
členy, 50 Kč pro nečleny MC Krůček, dospělý do-
provod 10 Kč. Informace na www.mckrucek.cz,  
více na straně 1.

27. Po / 18:00 / Fabrika 
Sportovec roku 2016
Zahraje SUE (Svitavy Ukulele Ensemble), mo-
deruje Ondřej Komůrka.
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 � Živá zeď / venkovní galerie u Alberta
BÁSNĚNÍ DEVÍTILETÝCH
Básničky a krátké povídky, které složili a sepsali 
devítiletí žáci ze ZŠ a MŠ Sokolovská. Texty jsou 
doplněny kouzelnými kresbami Mirka Moučky. 
Více na www.muzeum.svitavy.cz

 � Čajovna Namasté
CESTA ŽIVOTEM, CESTA ZA DUHOU
Výstava obrázků ilustrátorky Lucie Ernestové. 
Více na www.cajovnanamaste.cz

 � Kavárna  Rošambo
Dagmar Janečková  - Otvírání nitra
Suchý pastel, mandaly.

 � Kavárna V Parku od 10. 2.
Výstava obrazů Michaely Kršákové

1. / St / 19:30 
Šíleně šťastná Itálie, Francie 2016
Cenami ověnčená komedie o normálním přá-
telství dvou šílených žen v šíleném světě plném 
normálních lidí… Scénář a režie: Paolo Virzi
Vstupné: 70 Kč / titulky / 116 minut

2. / Čt / 19:30 
Richard Müller: Nepoznaný SR 2017 
Intimní pohled do života legendárního zpěváka 
Richarda Müllera na pozadí jeho koncertního 
turné s kapelou Fragile. Scénář, kamera a režie: 
Miro Remo
Vstupné: 70 Kč / slovensky / 90 minut

3. - 4. / Pá, So / 17:00
Psí poslání USA 2017 
Žádný pes tu není jen tak. Všichni psi jednou 
přijdou do nebe… Rodinný film podle bestsel-
leru Bruce W. Camerona. Režie: Lasse Halström
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 100 minut

3. / Pá / 19:30 
Zakladatel USA 2016 
Riskoval. Porušoval zákony. Měnil pravidla. Sku-
tečný příběh muže, který vybudoval nejznámější 
síť rychlého občerstvení na světě - McDonald’s.
Režie: John Lee Hancock
Vstupné: 110 Kč / titulky / 115 minut

4. / So / 19:30 
Kruhy USA 2017 
Samara se vrací. Digitalizovaný svět je jiný, pra-
vidla stejná: kdo uvidí záhadné video, za sedm 
dní zemře… Horor. Režie: Javier Gutiérrez
Vstupné: 120 Kč / titulky

7. / Út / 17:15 
Přímý přenos nekorektní kabaretní show roku:
Ovčáček čtveráček
Trhák letošní divadelní sezóny – derniéra insce-
nace Městského divadla Zlín z areálu bohnické 
léčebny v Praze (Divadlo za plotem). Režiséra 
Petra Michálka inspiroval až absurdní sled udá-
lostí okolo udělování státních vyznamenání. Hu-

morná a vkusná parodie na mediální svět, který 
relativizuje pravdu a objektivizuje skutečnost. 
Vstupné: 200 Kč  / výtěžek pro integrované cen-
trum Slunečnice Zlín / 85 minut

8. / St / 19:30 
Já, Daniel Blake GB, Francie, Belgie 2016
Kolik nezájmu unese lidské srdce? Příběh pa-
desátníka, který poté, co utrpí infarkt, se ocitne 
ve vyčerpávajícím kolotoči žádostí o podpůrné 
státní dávky. Režie: Ken Loach
Vstupné: 90 Kč / titulky / 101 minut

9. - 15. / Čt, Pá, So, Ne, Po, Út, St / 19:30 
Padesát odstínů temnoty  USA 2017  
Jamie Dornan a Dakota Johnson se vracejí jako 
Christian Grey a Anastasia Steeleová v druhé 
kapitole milostného příběhu, který vychází  
z celosvětového knižního fenoménu. Režie: 
James Foley, autorka předlohy E. L. James.
Vstupné: 140 Kč /titulky / 117 minut

10. - 11. / Pá, So / 17:00 
Lego Batman film USA 2017
Buď vždy sám sebou. Animovaná dětská akční 
komedie. Režie: Chris McKay
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 104 minut

16. / Čt / 19:30 
Jackie USA 2017  
Když byl JFK zvolen prezidentem USA, stává 
se Jackie Kennedy (Natalie Portman) jednou  
z nejmladších prvních dam historie. Životopisné 
drama. Režie: Pablo Larraín
Vstupné: 80 Kč / titulky / 99 minut

17. - 18. / Pá, So / 17:00 
Anděl Páně 2 ČR 2016
Režie: Jiří Strach
Vstupné: 100 Kč / 90 minut

17. - 18. / Pá, So / 19:30 
T2 Trainspotting USA 2017
Na počátku byla příležitost… a  pak přišla zrada.
Uplynulo dvacet let. Ewan McGregor se vrací 
domů… čeká ho tu smutek, ztráta, radost, po-
msta, nenávist, přátelství, touha, strach, výčit-
ky… Režie: Danny Boyle
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 109 minut

21. / Út / 19:30 
Zlato USA 2016
Podle skutečného příběhu těžebního skandálu 
na počátku 90. let. V hlavní roli dramatu Matthew 
McConaughey. Režie: Stephen Gaghan
Vstupné: 110 Kč / titulky / 121 minut

22. / St / 19:30 
Mlčení Mexiko, Tchaj-wan, USA 2017 
Polovina 17. století. Japonsko zcela uzavřené vůči 
západnímu světu. Dva portugalští jezuité se vy-
dávají do Japonska, aby našli svého učitele… His-
torické drama. Scénář a režie: Martin Scorsese
Vstupné: 120 Kč / titulky / 161 minut

23. / Čt / 19:30 
Místo u moře USA 2016
Příběh osamělého údržbáře, jemuž se změní 
život poté, co se vrací domů, aby se postaral  
o dospívajícího synovce. Drama. Scénář a režie: 
Kenneth Lonergan
Vstupné: 110 Kč / titulky / 137 minut
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28. Út / 17:00 / klub Tyjátr
Listování: Nick Cave: Smrt Zajdy Munroa 
(doporučeno 18+)
Cyklus scénického čtení. Více na straně 14.

 � Městské muzeum a galerie
20. 1. – 26. 3.
RETROGAMING  
Výstava zachycuje historii výpočetní techniky. 
Největší pozornost je však věnována počítačo-
vým hrám z 80. let. Součástí výstavy je herna 
s historickými počítači, herním automatem  
i s moderními PC. Více na straně 13.

5. 2. – 19. 3. 
PŘEHLÍDKA 2017
Tradiční výstava výtvarníků svitavského okresu.

Stálé expozice
Labyrint svitavských příběhů, Příběh svi-
tavského betléma, Z historie praní, Hledání 
hvězdy Davidovy, Oskar Schindler – Spra-
vedlivý mezi národy, Svitavské vily

Otevírací doba:
Út - Pá / 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, So - Ne  
13:00 - 17:00. První neděli v měsíci je vstup pro 
obyvatele Svitav volný

 � Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
S ESPERANTEM KOLEM SVĚTA

Otevírací doba: Út - Pá / s průvodcem z měst-
ského muzea, v jiném termínu po domluvě na 
mob.: 604 377 616 

 � Fabrika
Foyer
Gymnázium Svitavy:  
8. výstava výtvarného oboru 
Studenti svitavského gymnázia představí kolek-
ci maleb a kreseb, která vznikla pod vedením 
profesorky výtvarné výchovy Mgr. Evy Bulvové.

2. podlaží
Nadace J. Plívy - výtvarný kroužek: 
Malování se Stáňou
Výtvarné práce s různou tématikou tentokrát od 
nejmenších dětí. 

3. podlaží
Impuls Hradec Králové: Premiéra 2016 
Výstava oceněných fotografií XXVII. ročníku 
soutěže. 

4. podlaží
Fotoklub OKO Ústí nad Orlicí: 
Klobouky a kloboučky

 � Areál kina Vesmír a Divadlo Trám 
SvitARTy – výstava mladých svitavských 
výtvarníků
Vystavují: Anna Bulvová, Tomáš Mohr, Adam 
Sodomka, Barbora Samuelová, Klára Šum-
berová, Zdeňka Kovářová, Simona Švihelová  
a Jakub Ducháček. 

Kino Vesmír

Výstavy



25. / 20:00 / Klubová scéna M-klubu
DYMYTRY / X-CORE / LOCO LOCO  
Dymytry – KRBY KAMNA TURYNA TOUR 2017

Litomyšl
5. 2.- 3. 9. / Regionální muzeum v Litomyšli
Imaginárium v Litomyšli
Živá výstava divadelních, loutkových a výtvar-
ných ostrostřelců. Výstava oživuje výtvarné ob-
jekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace.

20. / 19:30 / Smetanův dům
550. LHV: Antonín Dvořák – Biblické písně

20. - 21. / Zámecké návrší
Nakopněte svoji školu
Festival vzdělávání v Litomyšli. 

Moravská Třebová
7. / 18:30 / kinosál muzea
Veselé příběhy z natáčení 
s Petrem Koblovským
Přednáška úspěšného kameramana, držitele 
Českého lva za kameru 2016 (za film Kobry  
a užovky). Vstupné: 50 Kč, předprodej zahaju-
jeme ve středu 6. 2. v 16 hodin.

9. / 19:00 / dvorana muzea
Siesta s Pavlem Trávníčkem
Vstupné: 100 Kč, předprodej zahajujeme ve 
středu 6. 2. v 16 hodin.

26. / 15:00 / dvorana muzea
Marcel Zmožek  
Pořad pro příznivce Šlágru TV. Vstupné: 80 Kč, 
předprodej zahajujeme 6. 2. v 16 hodin

Polička
9. / 19:00 / Tylův dům
Vysavač
Bohumil Klepl v jedinečné komediální ONE 
MAN SHOW o zamilovaném uklízeči z nákup-
ního centra. Máte chuť nechat si vysát každo-
denní starosti z hlavy? Vstupné: 270 Kč, 300 Kč, 
330 Kč)

16. / 19:00 / Tylův dům
Věra Špinarová
S ADAM PAVLÍK BAND - Jedna z nejvýrazněj-
ších českých osobností českého popu a rocku. 
Věra Špinarová vystoupí s novým exkluzivním 
koncertním programem pro rok 2017. Vstupné: 
390 Kč, 440 Kč

23. / 19:00 / Tylův dům
Jiří Kolbaba
SEDM DIVŮ ISLANDU - zveme vás na nevšední 
podívanou vedenou skvělým a zkušeným cesto-
vatelem Jiřím Kolbabou. Vstupné: 150 Kč

Změny vyhrazeny. Kalendář akcí je tvořen v předstihu. Vždy si zkontrolujte a potvrďte čas vaší události nebo představení. Děkujeme za pochopení.

24. - 25. / Pá, So / 17:00
Pes ro(c)ku USA, Čína 2016
Animovaná komedie, která přinese velké rock 
and rollové dobrodružství. Režie: Ash Brannon
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 80 minut

24. - 25. / Pá, So / 19:30
Bába z ledu ČR 2017
Po setkání s otužilcem (Pavel Nový) začne ovdo-
vělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit 
svůj stereotypní život. Drama i komedie. Scénář 
a režie: Bohdan Sláma
Vstupné: 120 Kč / 106 minut

27. / Po / 19:30 
La La Land USA 2016 
Nebojte se snít! Moderní pojetí klasického ho-
llywoodského milostného románu se skvělými 
písničkami a velkolepými tanečními čísly. Scénář 
a režie: Damien Chazelle
Vstupné: 110 Kč / titulky / 127 minut
 
28. / Út / 19:30 
Lék na život USA, Německo 2017 
Pobyt ve švýcarské léčebně není tak běžný a po-
byt zde až tak úplně dobrovolný… Mysteriózní 
thriller. Režie: Gore Verbinski (Piráti z Karibiku)
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 146 minut

4. So / 9:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Česká Třebová II
Volejbal: junioři – 1. liga

 � 10:00 – 18:00 / hala Na Střelnici
3. otevřené mistrovství ČR 
v klasickém benčpresu 
Dorost, junioři a masters

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy  – Jiskra Havlíčkův Brod
Volejbal: ženy A – 2. liga

 � 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – VSC Zlín
Volejbal: juniorky – 1. liga

 � 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy – GEOSAN Kolín
Basketbal: Kooperativa NBL

5. Ne / 9:00 / tělocvičny ZŠ Felberova
KP starších žáků - turnaj
Volejbal: starší žáci A, B - KP 

11. So / 9:00 / hala Na Střelnici
Extraliga kadetů - turnaj
Volejbal: kadeti - extraliga

 � 10:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – Sokol Přelouč
Basketbal: Oblastní přebor U 11

12. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Extraliga kadetů - turnaj
Volejbal: kadeti - extraliga

10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy B – USK Pardubice
Volejbal: ženy B – KP I. tř.

18. So / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – BK Litomyšl B
Basketbal: Oblastní přebor U 12

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – TJ Červený Kostelec
Volejbal: ženy A – 2. liga

 � 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – TJ Sokol Frýdek-Místek
Volejbal: juniorky – 1. liga

 � 10:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – Sokol Podolí
Basketbal: Nadregionální soutěž U 17

 � 19:00 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - Florbal PEGRES Havířov
Florbal: 1. liga mužů – 24. kolo 

25. So / 10:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy B – BK Velké Meziříčí
Basketbal: Nadregionální soutěž U 15

 � 15:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – Královští sokoli
Basketbal: Žákovská liga U 15

26. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Festival barevného minivolejbalu 
Volejbal: červený, modrý, žáci i žákyně (přípravky)

 � 11:30 / hala Na Střelnici
FbK Svitavy - FTC Vysoké Mýto
FbK Svitavy - Orel Přelouč
FbK Svitavy - FBC Peaksport Litomyšl
Florbal: Pardubická liga elévů – 15. kolo,
časy utkání: www.florbal-svitavy.cz

 

Vysoké Mýto
2. / 17:00 / Šemberovo divadlo
AKADEMIE GYMNÁZIA VYSOKÉ MÝTO
www.gvmyto.cz 

4. / 20:00 / Klubová scéna M-klubu
ŠPEJBL´S HELPRS – AC/DC REVIVAL 
Jeden z nejlepších tuzemských revivalů AC/DC 
se vrací do M-klubu!
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Opět po roce se ve výstavních síních mu-
zea sejde na první výstavě roku na padesát 
výtvarníků majících vztah ke svitavskému 
okresu. Nebo lépe řečeno jejich výtvarných 
děl. Výstavě stejně jako v minulých letech 
předcházel poradenský den, na kterém se 
místo nemocného Petra Kmoška věnovali 
zájemcům malíři a restaurátoři Jiří a Vendula 
Látalovi.  A myslím, že jsme při výběru lekto-
rů měli opět štěstí. Spokojeno po třech hodi-
nách diskuzí odcházelo nejen těch 32 výtvar-
níků, kteří se letos tohoto setkání zúčastnili, 
ale nová a zajímavá byla akce i pro lektory. 
Není totiž bez zajímavosti, že Jiří Látal stál po 
roce 1989 u počátků restaurování Portmonea  

Je to historie téměř prehistoická. Málokte-
rá technika má takovou dynamiku a svět bez 
počítačů bychom si asi těžko dokázali předsta-
vit. I když... Tato výstava nebude o chlazených 
místnostech s obrovskými stroji s obrovským 
příkonem, děrných štítcích, magnetických pás-
cích, kazetách a kotoučích. To bychom museli 
muzeum nafouknout. Výstava Retrogaming 
bude o naší paměti. V mém případě o pamě-
ti „Husákových dětí“. Tam to pro nás začalo  
a dodnes si pamatuji, že jako student gymnázia 
jsme chodili od roku 1988 na místní ekonom-
ku, na níž snad byla jediná počítačová učebna 
ve městě. Dodnes vidím ty blikající přenosné 
televize Merkur a pod nimi stroj IQ151 a my 
jsme se učili programovat, pracovat s příkazo-
vým řádkem a s prvními textovými editory. Ale 
ti šťastnější z nás měli stroje a konzoly doma 
a my jsme se u nich objednávali „na pořadí“. 
Zatímco „my pařani“ jsme si hráli TV hry – asi 

tenis – a na černobílých obrazovkách honili 
hranatou kuličku. A pak to přišlo PéeMDéčka, 
Didaktiky, Sinclairy ZX Spektrum, Atari, IBM... 
A my jsme pařili první plošinovky, jezdili tan-
kem a stříleli jako diví. Pamatujete videoherny? 
Taková pojízdná maringotka a za 2 nebo 5 Kčs 
jsme vytvářeli high score. A rodičům se z peně-
ženek ztrácely drobné...

To všechno je na výstavě, kterou zapůjčilo 
Regionální muzeum v Litomyšli. Smál jsem se, 
když jsem jí procházel a smáli se i mí kolego-
vé, kteří procházeli osmihodinovým školením 
kurátora. V tom pařanském doupěti je na 350 
legendárních her – logiky, adventury, skákač-
ky, střílečky, jezdičky... A dobrá rada na závěr 
– neberte s sebou děti, protože nejčastější věta 
by byla: „Táto, pusť mě taky k tomu!“ A pláč... 
nebo je vezměte s sebou, ale pusťte je k tomu. 
Výstava je pro všechny a muzeum zavírá strikt-
ně v 17 hodin.                            Radoslav Fikejz

a tím vlastně i u zrodu restaurátorské školy  
v Litomyšli. Ale takové posluchače jako ve 
Svitavách ještě zřejmě neměl. Lidé několika 
generací, kteří malují pro svou potěchu či 
vnitřní potřebu, jsou vstřícní radě, ale dokáží 
si obhájit své vidění. 

Pro mě bylo v letošní roce velmi příjemné 
potkat začínající malíře nejen z mladé, ale i ze 
seniorské generace. Nést svou kůži na trh, če-
kat na hodnocení svých prvotin před ostatními 
autory chce odvahu a musím říct, že ji všichni 
zvládli s grácií… Většinu děl i těchto začínají-
cích autorů budete mít možnost na výstavě 
zhlédnout. Ale samozřejmě se můžete těšit  
i na práce vašich oblíbených výtvarníků a če-
kat, čím vás překvapí letos.

Výstavu zahájíme za účasti většiny auto-
rů první únorovou sobotu v 15 hodin odpo-
ledne, takže pokud se s nimi chcete potkat, 
máte šanci.  Pro školy má připraveny naše 
lektorka programy malířských technik přímo 
mezi obrazy (kontakt Lea Sehnalová, 731 549 
397, leazmuzea@seznam.cz). Herna pro děti 
je připravena i pro individuální návštěvníky. 
Výstava Přehlídka 2017 bude pro veřejnost 
zpřístupněna do poloviny března.      

Blanka Čuhelová

Naproti faře se nachází další ze Sturmero-
vých děl, a to socha sv. Jana Nepomuckého. 
Socha od roku 1708 stávala u mostu přes řeku 
u Dolní brány, při cestě do Wolkerovy aleje.  
V roce 1821 u ní byla zřízena studna s pum-
pou, ale socha se v souvislosti s výstavbou 
školy roku 1862 přesunula do jejího soused-
ství a zde vydržela až do výstavby trafostanice  
a úpravy Komenského náměstí. Jan Nepomuc-
ký se musel přesunout k hlavní silnici. Na tom-
to, zcela nevhodném místě snad již nebude 
stát dlouho, neboť je připravena jeho renovace 
a přesun na náměstí Kostelní. 

Na hranolovitém soklu bez ozdob je vyšší, 
akanty a rostlinnými motivy zdobený podsta-
vec s putti – okřídlenými hlavami andělů. Reliéf 
na přední straně připomíná svržení světcova 
těla z Karlova mostu do Vltavy. Výrazná římsa 
pod sochou byla původně zdobena kamenic-
kými prvky, po nichž zůstaly pouze železné 
trny i s úchytem snad pro lampu. Poškozený 
nápis dokládá opravu sochy: RENOVIERT: 
A: 1750. Na římse je osazen nižší čtyřhranný 
konvexně vypouklý podstavec s vlastní sochou.  
Horní rohy tohoto podstavce nesou opět putti 
a akanty. Na čelní straně podstavce je také 
kartuše tvořená dvěma se protínajícími kruhy  
a nápisem: PRAENOBILIS / CLARISSIMUS / DE-
RAMCISCUS / SCHEY…? / CURAT / U nohou 
sv. Jana Nepomuckého je na plintu vytesáno 
dobře čitelné vročení s letopočtem 1708. Tech-
nicky vynikající dílo Johanna Sturmera už sice 
nemá část levé ruky, která nesla kříž, ale socha 
sama je uměleckým a cenným skvostem. 

Radoslav Fikejz a Mojmír Fadrný

Přehlídka 2017 - muzeum patří výtvarníkům

RETROGAMING - ráj pro pařany a pamětníky



Kurz trénování paměti

První vystoupení Syxtetu

Svitavská klapka

Cizojazyčná literaturaBeseda se záhadologem 
Arnoštem Vašíčkem

Listování: Nick Cave 
Smrt Zajdy Munroa 
(doporučeno 18+)

Městská knihovna ve Svitavách pořádá 
kurz trénování paměti pod vedením certifiko-
vané lektorky Pavly Konečné. Kurz bude pro-
bíhat od 8. února každou středu od 17:00 do 
18:30 hodin v baru u knihovny. Je určen pro 
aktivní seniory, ale přihlásit se mohou všich-
ni zájemci o procvičování paměti. Kurz bude 
probíhat v pěti navazujících seminářích. Kaž-
dý seminář bude zaměřen na téma z běžného 
života. Účastníci se naučí mnemotechnickým 
pomůckám, kreativní tvořivosti, procvičí si pra-
vou a levou hemisféru mozku. Obsahem bude 
práce s krátkodobou i dlouhodobou pamětí.  
S sebou jsou potřeba psací potřeby a blok. Pří-
spěvek na pracovní listy je 30 Kč na jednu lekci. 
Zájemci se mohou přihlásit v knihovně nebo 
na e-mailové adrese ba@booksy.cz 

Marta Bauerová

Loňský rok byl pro svitavský vokální x-tet 
mimořádný. SYxtet absolvoval řadu koncertů  
a vystoupení, vrcholem sezóny byla nepochyb-
ně účast na mezinárodním festivalu v jihoame-
rické Kolumbii. Přestože v tomto roce soubor 
srovnatelný projekt nechystá, neznamená 
to, že polevuje ve svém úsilí. SYxtet má letos  
v plánu prezentovat své kvality především doma  
a v Evropě, a tak intenzivně studuje nové sklad-
by. Již v únoru se pod vedením Veroniky Plí-
vové za klavírního doprovodu Lenky Fikejzové 
opět postaví před svitavské publikum a před-
staví jak čerstvé novinky, tak i osvědčené kous-
ky z oblasti swingu a populární hudby. Přijďte  
v neděli 26. února v 18 hodin do Ottendorfe-
rova domu a poslechněte si první vystoupení 
SYxtetu v roce 2017.                     Pavel Švrčina

V prosinci proběhl Festival neprofesionál-
ního filmu Svitavská klapka.

Festival, který jako neziskový projekt fun-
guje za podpory Pardubického kraje, města 
Svitavy a soukromých sponzorů, pozval v pro-
sinci svitavské návštěvníky do klubu Tyjátr a kina 
Vesmír již pošesté. 

Svitavská klapka každoročně představuje 
tvorbu mladých filmařů a studentů, od amaté-
rů po poloprofesionály. Klade důraz na fyzickou 
přítomnost autorů, díky čemuž vzniká prostor 
pro diskuzi s diváky, zpětnou vazbu od pozva-
ných hostů a kreativní komunikaci mezi samot-
nými autory. Filmový program doplňují kapely  
a výstavy autorů, kteří mají vztah k regionu  
– v letošním roce měli návštěvníci festivalu mož-
nost si prohlédnout autorské plakáty Tomáše 
Krásy a fotografie Ivany Zapletalové.

Program byl rozdělen do čtyř filmových blo-
ků, ve kterých bylo dohromady promítnuto 21 
krátkometrážních filmů, mezi nimiž nechyběly 
filmy hrané, animované nebo dokumenty. Přes 
170 diváků, kteří se na letošní Svitavskou klapku 
přišli podívat, se postaralo o skvělou atmosféru, 
v přestávkách mezi filmy vystoupila také taneč-
ní skupina Body Rockers Squad, konkrétně její 
taneční složky Armadillos a WannaBeBBoys, 
které se zaměřují na street a break dance.

Již potřetí byli na festivalu vyhlášeni vítězo-
vé soutěže pro mladé filmaře – Svitavské klap-
ky Junior. Do letošního ročníku byl přihlášen 
rekordní počet filmů z českých i zahraničních 
středních škol, a porota neměla rozhodování 
o vítězích jednoduché. Vysoká kvalita snímků 
vedla porotu a pořadatele k rozdělení středo-
školské kategorie na dvě - hrané a animované 
filmy. Ve druhém bloku, který byl soutěži věno-
vaný, byli autoři šesti nejpovedenějších oceněni 
symbolicky klapkou a věcnými cenami.

Večerem provázel Ondra Komůrka a v jeho 
průběhu se udělovalo také několik čestných 
ocenění. Cenu starosty města předal David 
Šimek Dominiku Vontorovi, autorovi filmu Vo-
kativ zpečetěný osude, Cena Mariána Poláka 
putovala k Pavlu Jakešovi za film Tetovaný ná-
mořník. Diváci sami měli opět možnost ovlivnit 
udělení Ceny diváků, a to svými hlasovacími 
lístky. U nich zvítězila Sněhurka, animovaný 
film odhalující tajemství, která se skrývají za kla-
sickým pohádkovým příběhem, od Pavla Jindry. 

Po skončení filmových bloků se návštěvníci 
festivalu přesunuli do klubu Tyjátr, kde se o hu-
dební program postaraly svitavská kapela SUE 
(Svitavy Ukulele Ensemble), olomoucká Blue 
Apple a DJské duo M&M s hostujícím Adamem 
Sodomkou.                                             Jana Kovářová

Kategorie SŠ – animovaný
1. cena: Antonín Kindl – Tak dlouho se chodí se 
džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. 
2. cena: Nela Malimánková – Meow. 
3. cena: Natálie Štěpáníková – Bialka.

Kategorie SŠ – hraný
1. cena: Filip Alex Svoboda – Imaginace. 
2. cena: James Aitken – VAKUUM. 
3. cena: Karolína Brabcová – Dívka s pomeranči.

V roce 2016 jsme rozšířili knihovní fond o ti-
tuly cizojazyčné literatury, a to díky projektu Mi-
nisterstva kultury. Projekt Cizojazyčná literatura 
je určen vybraným veřejným knihovnám. Jsme 
rádi, že i naše knihovna může nabídnout svým 
čtenářům tituly z kvalitní současné zahraniční 
literatury. Fond zahraniční literatury jsme roz-
šířili o 163 titulů převážně beletristické tvorby,  
a to zejména v angličtině a němčině, zastoupeny 
jsou ale knihy také ve francouzštině, španělšti-
ně, italštině, ruštině i slovenštině. Věříme, že si 
z nabízené cizojazyčné literatury vybere každý. 

PhDr. Arnošt Vašíček je spisovatel, scéná-
rista a záhadolog. Vystudoval obor Filmová 
a televizní žurnalistika na Fakultě žurnalistiky 
UK. Jeho hlavním zájmem jsou záhady, během 
svých cest za nimi navštívil mnoho zemí, kde 
hledá mj. i důkazy o mimozemských civiliza-
cích na naší planetě. Je autorem mnoha knih, 
z nejnovějších např. Největší tajemství tem-
plářů (2015) či Labyrint záhad (2016). Knihy 
Ďáblova lest (2009) a Ztracená brána (2012) 
se staly předlohou k filmovému zpracování 
mysteriózních detektivních příběhů. Arnošt 
Vašíček představí nové nejtajemnější objevy 
ze světa i od nás -  jaké stopy zanechaly v Je-
seníkách tajemné bytosti z hvězd? Byl hunský 
vůdce Attila pohřben na severu Moravy? Schy-
luje se k senzačnímu objevu jeho prokletého 
pokladu? Proč se Adolf Hitler zajímal o děsivé 
proroctví na stěnách Švédské kaple? Na tyto 
otázky a mnoho dalších bude Arnošt Vašíček 
odpovídat 16. února ve čtvrtek v 17:00 hodin 
v klubu Tyjátr. Vstupné 50 Kč

Další představení z cyklu scénického čtení je 
hodně drsné, sprosté ale také vtipné a poetic-
ké – stejně tak jako kniha Nicka Caveho. Chlí-
vák, cesťák a mrtvý muž Zajda Munro je proklet  
a odsouzen k odchodu z pozemského světa 
hned v první větě románu. Ne že by si v živo-
tě nestačil užít. Fantazie tohoto velkohubého, 
samolibého a uhrančivého dandyho je mírně 
omezená: ženy hodnotí a svléká pohledem jako 
neúnavný rentgen a myslí pouze na jedno. Už 
jen to vypadá jako jeho hlavní neřest, ale kromě 
toho ještě žvaní, pije, kouří, řídí jako magor a ob-
čas bere drogy. Takový je život hlavního hrdiny 
Zajdy, obchodního cestujícího s kosmetickými 
přípravky v Brightonu a okolí, mistra ve svém 
oboru. Nejenom milovníky Nicka Caveho zveme 
do Tyjátru v úterý 28. února v 17 hodin. Hra-
jí: Gustav Hašek, Věra Hollá a Pavel Oubram. 
Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně)
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Z redakční pošty

je nově otevřený  CAFÉ BAR POHODA? 
Na adrese U Stadionu 8, 568 02 Svitavy 

(pod Červeným kostelem)nabízíme kvalitní vý-
běrovou kávu, domácí dezerty, domácí svači-
nové polévky a sendviče. Také rozmanitý výběr 
nápojů a točené pivo v příjemných nekuřác-
kých prostorách. Naleznete zde i vhodné místo 
pro pořádání svých setkání či oslav.

Provozní doba:
Po - Čt: 10:00 - 21:30, Pá: 10:00 - 23:30,  
So: 14:00 - 23:30, Ne: 14:00 - 21:30

7. 2. / Út / 19:00 / Fabrika
Léčivé  divadlo Gabriely Filippi: ANASTASIA,  
vstupné: 280 Kč

21. 2. / Út / 19:00 / Fabrika
Miláček Anna: vstupné 370 přízemí / 1., 2., 
3. řada. Balkon 330 Kč (4., 5., 6. řada balkón  
300 Kč) 

7. 3. / Út / 19:00 / Fabrika
JIŘÍ KOLBABA - VELKÝ OKRUH JIHEM AFRI-
KY, vstupné: 160 Kč v předprodeji a 200 Kč na 
místě (v den konání).

10. 3.  / Pá / 20:00 / Fabrika
ABDE REGINALD + LETY MIMO, 
vstupné: 250 Kč

25. 3. / So / 18:00 / Fabrika
Koncert skupiny Kollárovci, vstupné: 370 Kč 
(řada 1 – 10), 320 Kč (řada 11 – 16), 320 Kč 
(balkon: řada 17 – 22)

20. 4. / Čt / 19:00 / Fabrika 
Divadlo - Ungelt (Praha) - Keith Huff: Deštivé 
dny, vstupné 400 Kč.                     Lucie Crhová

Před 15 lety (v dubnu 2002) proběhla  
v Bílém domě ve Svitavách přehlídka dětských 
pěveckých sborů Svitavska. Zúčastnil se Svita-
váček, Březováček a Melodie z Březové nad 
Svitavou, Zvoneček a Klíček z Cerekvice nad 
Loučnou, Gaudium z Gymnázia ve Svitavách, 
Zvoneček a Hlásek z Felberovy ZŠ a jako host 
Kantiléna ze ZUŠ v Luži. Po 5 letech díky spo-
lupráci zpěváků ze ZUŠ ve Svitavách a poboč-
ky v Březové nad Svitavou vznikl SVITAVSKÝ 
DĚTSKÝ SBOR. Z ostatních uvedených sborů 
dodnes zpívá Svitaváček v MŠ Větrná.

Zveme vás na výjimečný koncert - v sobotu 
18. února v kulturním centru Fabrika vystoupí 
sbory ZUŠ Svitavy - Svitavánek a Svitavský dět-
ský sbor. Do koncertního programu se zapojí 
i mnozí bývalí členové sboru včetně zakládají-
cích zpěváků Kantilény ze Skutče a Luže, kteří 
se svitavskými několik let spolupracovali.                                                   

Dana Pražáková, sbormistryně  

15. 2. / St / 19:00 / Ottendorferův dům
Milan Al-Ashhab – houslový koncert

Milan Al-Ashhab je od roku 2012 poslu-
chačem Hudební fakulty Akademie múzic-
kých umění v Praze ve třídě prof. Ivana 
Štrause. Na svém kontě má spoustu oce-
nění z národních i mezinárodních soutěží. 
Mezi nejvýznamnější patří 1. cena a titul ab-
solutního vítěze na Mezinárodní houslové 
soutěži Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí  
v roce 2006 a 1. cena v soutěži Georga Phi-
lippa Telemanna v polské Poznani v r. 2007. 
V roce 2010 získal 2. cenu na soutěži Luise 
Spohra ve Weimaru. V roce 2014 se stal ab-
solutním vítězem soutěžní přehlídky konzer-
vatoří České republiky. Vystupoval jako sólista 
mnoha orchestrů (Česká filharmonie, Hofer 
Symphoniker, Janáčkova filharmonie Ostrava, 
L‘armonia terrena atd.) a má za sebou desít-
ky celovečerních recitálů. Rovněž se zúčastnil 
mistrovských kurzů u osobností, jakými jsou 
např. Shlomo Mintz, Ida Haendelová a další.

Vstupné: 160 Kč (členové KPH 80 Kč)

22. / St / 19:00 / Tyjátr
LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P

Matador české hudební scény s hlasem, 
který si nespletete, a jeho kapela 5P přivezou 
v rámci letošního turné Route 66 především 
staré hity, zazní ale i novinky ze zlaté Soukromá 
elegie (2014). Protagonistův jedinečný tenor 
doprovodí bubenice Pája Táboříková (též Jas-
ná páka), klávesista Ondřej Fencl (též V. Mer-
ta trio, Marsyas, Schodiště), kytarista Mirek 
Linhart (též YoYo Band) a baskytarista Martin 
Štec (ex-Vltava, Ivan Hlas, M. Rottrová).

Kromě toho vystupuje Luboš také sólově 
nebo v duu s některým z členů 5P. Omlazení 
5P omladili svého Luboše, turné střídá turné, 
jako by těch křížků na hřbetě nenesl čtyřiaše-
desát, ale dvakrát méně. Album barevné jako 
podzim si zatím vysloužilo vůbec nejkladnější 
recenze a nejsilnější prodeje od časů Lubošova 
mládí. „Se svým naléhavým přednesem nemá 
u nás mezi zpěváky konkurenci,“ napsal v re-
cenzi na Pospíšilovo best of album publicista 
Leoš Kofroň.

Vstupné: 200 Kč. Předprodej vstupenek 
od 23. 1. v recepci Fabriky. V den koncertu na 
pokladně kina Vesmír. Koncert na sezení bez 
rezervace míst.                     Vladislav Steinbauer

Pozvánka na koncert

Předprodeje v únoru

Víte, že...

Chtěly bychom pochválit pečovatelskou 
službu Seniorcentra, které řídí Bc. Lenka Ju-
renová.

V loňském roce nám, obyvatelům penzionu, 
uspořádali Mikulášskou i s harmonikáři. Připra-
vili nám občerstvení i mikulášskou nadílku.

Moc bychom chtěli poděkovat vedoucí 
pečovatelské služby paní Bc. M. Popelkové  
a všem pečovatelkám za to, že si na nás udělaly 
čas a věnují se nám nad rámec svých povinnos-
tí. Za to jim patří náš dík.

Za obyvatele penzionu 
Věra Mauerová a Eva Valentová

Jménem rodiny Kuthanových a Nechvá-
talových děkujeme vedení a celému kolektivu 
SENIORCENTRA SVITAVY za profesionální  
a lidský přístup k naší mamince, paní Olze Bíl-
kové, po celou dobu jejího pobytu v centru, za 
starostlivou a odpovědnou péči o ni.

Pobyt naší maminky ve vašem centru byl 
pro ni i pro nás jako nejbližší příbuzné důstoj-
ným prožitím posledních měsíců jejího života.
Děkujeme.                               Olga Kuthanová
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9. dubna / Ne / 19:00 / Fabrika
WÜSTENROT TEATRO 
BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ DIVADLO 
Frida - Maľovať a milovať

FRIDA - Maľovať a milovať je původní slo-
venský muzikál s hudbou skladatele a produ-
centa Rudolfa Geriho, autora libreta a textů 
písní Daniela Heviera a spoluautora libreta  
a režiséra Karola Vosátka. Životní příběh legen-
dární mexické malířky Fridy Kahlo je plný váš-
ně, lásky, humoru, podmanivé hudby a tance. 
Prožijte ho s námi na vlastní kůži. Autoři tohoto 
díla se soustředili na hloubku myšlenek a vnitř-
ního poselství, které bylo základním obsahem 
také oscarového filmu Frida Kahlo s jedinečnou 
Salmou Hayek. V alternacích účinkují: Katarína 
Ivanková, Tomáš Palonder, Marcel Ochránek, 
Jakub Ružička, Mirka Partlová, Natália Puklušo-
vá a další. Živý orchestr. Režie: Karol Vosátko. 
Délka představení: 150 minut (s přestávkou)
Vstupné: 400 Kč

9. května / Út / 19:00 / Fabrika
KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA  (Ostrava) 
William Shakespeare - Něco za něco

Na tisíc hříchů jedněm projde snad-
no, druhé jen jeden přivede až na dno. Hra,  
v níž Shakespeare ukazuje, jak člověka doká-
že proměnit moc, je i svým způsobem jakýmsi 
rozvedením dvou jeho sonetů, které vznikly 
krátce před napsáním hry. Hluboce procítě-
né hamletovské verše o smrti nám pak připo-
menou, že hra vznikala v sousedství velkých 
tragédií Othella a Krále Leara. Napsaná byla 
zřejmě v roce 1603 nebo 1604, jisté však je, 
že již o Vánocích roku 1604 byla inscenována 
u dvora Jakuba I., jak o tom svědčí dochova-
né záznamy. V předloze, z níž Shakespeare 
vycházel, se děj odehrával v Uhrách v době 
vlády Matyáše Korvína. Hra bývá zpravidla 
řazena mezi komedie, ale stále silnější je ten-
dence uvést ji do kontextu Shakespearových 
problémových her, v nichž se reflektují zásadní 

životní otázky a je zpochybňována morálka po-
stav. Jako komedie má sice smírný konec, ale 
tento „dobrý“ konec v sobě skrývá až téměř 

sarkastický úšklebek, neboť je výsledkem rafi-
nované intriky. Ale ať už ji zařadíme kamkoli, 
faktem je, že témata, která hra přináší, jsou  
i nám velmi blízká: pokrytectví, zneužívání 
moci a všudypřítomná korupce. Bohužel, 
tahle černá komedie je opravdu nadčasová. 
Autor: William Shakespeare. Překlad: Martin 
Hilský. Režie: Ivan Krejčí. Scéna: Milan David. 
Kostýmy: Marta Roszkopfová. Hudba: Nikos 
Engonidis. Dramaturgie: Tomáš Vůjtek. Délka 
představení: 160 minut (s přestávkou). Vstup-
né: 400 Kč

24. dubna / Po / 19:00 / Fabrika
DIVADLO ROKOKO (Praha) 
Edward Albee: Kdo se bojí Virginie Woolfové? 

Slavné komorní drama plné překvapivých 
zvratů i absurdních krutých her je sondou do 
partnerských vztahů. V novém překladu J. Joska.
Jedná se bezesporu o jeden z nejpozoruhod-
nějších textů, které americká dramatika druhé 

poloviny dvacátého století dala světu. Děj nás 
zavede na soukromý večírek dvou manželských 
párů působících na malé americké univerzitě. Je 
pozoruhodné, že text, který vznikl v šedesátých 
letech minulého století jako absurdní drama, 
dnes zdaleka tolik absurdně nepůsobí. Insce-
naci pro Divadlo Rokoko připravil Petr Svojtka.

Režie: Petr Svojtka. Překlad: Jiří Josek. Dra-
maturg: Jiří Janků. Scéna: Ondřej Nekvasil. 
Zuzana Ježková. Kostýmy: Zuzana Ježková. 
Hudba: Vladimír Nejedlý. Hrají: Martha: Vero-
nika Gajerová, George: Aleš Procházka, Honey: 
Veronika Kubařová, Nick: Viktor Dvořák. Délka 
představení: 155 minut (s přestávkou). Vstup-
né: 400 Kč

6. června / Út / 19:00 / Fabrika
KLICPEROVO DIVADLO (Hradec Králové) 
Istvan Örkeny: Kočičí hra

„Taková jsi byla vždycky. Samé zmatky  
a komplikace!“ Proslulá tragikomedie Istvana 
Örkenyho s Pavlou Tomicovou a Zorou Val-
chařovou-Poulovou v hlavních rolích. Erži Or-
bánová, hubatá, živelná a svérázná hrdinka, 
prožívá svá každodenní dobrodružství v ko-
munistickém Maďarsku mezi sdíleným bytem 
v budapešťském činžáku, mňoukáním „kočičí 
hry“ se sousedkou Myškou a hašteřením ve 
frontě v mlékárně. Její elegantní a klidná sestra 
Gizela žije zase už šestnáct let upoutaná na své 
kolečkové křeslo v Mnichově ve svobodném zá-
padním Německu a nezbývá jí než po telefonu 
a v dopisech často marně usměrňovat sestřiny 
eskapády. Režie: Tereza Karpianus. Dramatur-
gie: Jana Slouková. Scéna: Jan Štěpánek. Kostý-
my: Zuzana Přidalová. Hudba: Jindřich Čížek. 
Hrají: Erži Orbánová - Pavla Tomicová, Gizela, 
její sestra - Zora Valchařová-Poulová, Ilona, dce-
ra Erži -  Natálie Řehořová. Délka představení:  
155 minut (s přestávkou). Vstupné: 400 Kč

Změna programu vyhrazena.
Všechna představení se konají ve Fabrice 

vždy od 19:00 hodin. Abonentní vstupenka 
na sezónu stojí 900 Kč. Vstupné na jednotlivá 
představení činí 400 Kč. Předprodej abonen-
tek bude zahájen 23. března 2017 v recepci 
Fabriky (pondělí - pátek, 6:00 - 17:00 hodin). 
Stávající abonenti mají možnost výměny své 
abonentky od 1. března  do 20. března 2017  
v recepci Fabriky Svitavy.   Vladislav Steinbauer

Divadelní abonentní cyklus jaro - léto 2017
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Pošlete fotku do svitavského rodinného alba aneb Svitavy společně :)
Celkový obraz města Svitavy je postupně 

tvořen nejen bohatou historií, architekturou, 
památkami, přírodními areály, sportovišti, pří-
běhy slavných rodáků, ale zejména báječnými 
lidmi, kteří tu žijí. Rodinná atmosféra se pře-
lévá do všech činností v našem městě. Svita-

Přírodní areál u rybníka Rosnička.

Park Patriotů.

Beseda se Zbigniewem Czendlikem.

Listování v klubu Tyjátr.

Tuři Svitavy v hale Na Střelnici.

FbK Svitavy - 1. MVIL Ostrava (22:3)
Jen tak pro radost. Doufáme, že tajenka odpovídá vašemu vztahu k našemu městu :)

Svitavská klapka. Mikulášská jízda.

Tříkrálová sbírka.Tříkrálový průvod z náměstí Míru do kostela sv. Josefa.

IX. zálesácký ples (30. - 50. léta).

Běžecké trasy. Vodárenský les.

vané se rádi baví, potkávají se svými přáteli, 
sdílejí zážitky všedních dní a vítají návštěvníky 
z ostatních měst. Prožijte s námi tyto okamžiky 
prostřednictvím fotografií, které v této rubrice 
budou zveřejňovány. Pořádáte nějakou veřej-
nou akci (závody, soutěže, turnaje, přehlíd-

ky, plesy, karnevaly...), která je svým význa-
mem zajímavá pro občany našeho města? 
Pochlubte se jistě báječnými výsledky a zašlete 
nám fotografii s krátkým popisem na e-mail:  
spolecne@svitavy.cz. Děkujeme. Budeme se těšit 
na naše svitavské rodinné album :)     Petr Šmerda
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Florbalový oddíl TJ Svitavy v září jmenoval 
pětici florbalistů do regionálního výběru Par-
dubického kraje 2016/2017. Do tohoto výbě-
ru bylo nominováno 43 florbalistů v kategorii 
mladších žáků z celého Pardubického kraje. 
První dva tréninkové kempy proběhly v Pardu-
bicích v říjnu a v prosinci a do užšího výběru 
26 hráčů byli vybráni všichni jmenovaní zástup-
ci FbK Svitavy – Jiří Hroch, Petr Lédl, Ondřej 
Mach, Jonáš Marek a Jakub Veselý. Poslední 
kemp proběhne v Pardubicích 26. března, na 
kterém se určí konečná sestava, která bude za 
Pardubický kraj bojovat proti výběrům z ostat-
ních krajů. Držíme našim borcům pěsti, aby se 
dostali do konečného výběru a mohli tak na ce-
lorepublikovém zápolení zastupovat svitavský 
florbalový oddíl a město Svitavy.        René Hnát

Vedení florbalového oddílu TJ Svitavy dě-
kuje městu Svitavy, všem sponzorům a partne-
rům, divákům, rodičům i trenérům za podporu  
a spolupráci v roce 2016. Hráčům děkuje za 
přízeň a přeje jim mnoho sportovních úspěchů 
v novém roce. Těšíme se na další spolupráci. 
Florbal nás baví, bavte se s námi.      René Hnát

Tradiční vánoční hemžení hráčů, trenérů, rodi-
čů na Boží hod vánoční ve sportovní hale Na 
Střelnici.

Florbal Svitavy v polovině 22. sezóny

Do regionálního výběru 
Pardubického kraje 

Děkujeme 
za přízeň

Informace ze sportu

Foto: stojící zleva: P. Lédl, O. Mach, J. Veselý,  
J. Hroch, ležící: J. Marek

Oddíl florbalu při TJ Svitavy (mezi fanouš-
ky známý spíše jako FbK Svitavy) založený  
v roce 1995 působí v soutěžích organizovaných 
Českou florbalovou unií již 22. sezónu. Patří tak  
k opravdu nejtradičnějším tuzemským oddílům, 
je Mekkou tohoto sportu v našem regionu. Vždyť 
i pardubický Sokol byl založen o rok později.

V aktuálně probíhající sezóně 2016/2017 
nastupuje pod hlavičkou FbK Svitavy celkem  
6 družstev. Cílem oddílu je v příštích dvou letech 
doplnit chybějící kategorii starších žáků a do-
sáhnout tak plné struktury, tedy přihlásit druž-
stvo do soutěže v každé kategorii a následně tak 
i díky možnosti získat grant z florbalové unie 
- zaměstnat prvního profesionálního trenéra 
mládeže! Nejmladší kategorií oddílu jsou elé-
vové (chlapci a děvčata ve věku 6 až 9 let) pod 
vedením ikony klubu Rendy Hnáta, kterému 
pomáhá Zbyněk Koukal. Družstvo nastupuje  
v Pardubické lize elévů, v soutěži, která se hraje 
turnajovým způsobem a ve které se nepočítá 
celková tabulka. Smyslem tréninků i turnajů je 

vypěstovat v dětech lásku ke sportu a ke hře 
samotné, díky nezapočítávání výsledků odpa-
dává pro tuto kategorii zbytečný stres. Mladší 
žáky (chlapci a děvčata ve věku 10-12 let) mají 
na starosti Jakub Klusák s Davidem Komůrkou, 
pomáhá jim Petr Lédl a junioři David Čížek  
s Jirkou Jedličkou. Je to opravdu potřeba, proto-
že na tréninku této kategorie společně s elévy se 
pravidelně schází přes 30 hráčů a hráček. Mlad-
ší žáci nastupují v Pardubické lize mladších žáků  
a ani v této soutěži se nevede tabulka ligy. Tré-
nink této kategorie však obsahuje více florba-
lových prvků s důrazem na rozvoj jednotlivce, 
děti nejsou zatěžovány taktickými pokyny, cílem 
je hrát si a zlepšovat se. Dorostence (chlapci ve 
věku 14 až 16 let) vede nejzkušenější svitavský 
trenér a držitel licence A Lubomír Kocourek, 
který je zároveň metodikem klubu a stará se 
o sportovní rozvoj ostatních trenérů. Doros-
tenci jsou v polovině sezóny na vynikajícím  
2. místě II. dorostenecké ligy v těsném závěsu 
za vedoucí Litomyšlí. V této kategorii kladou 
trenéři důraz na rozvoj soutěživosti hráčů  
a jejich herního myšlení, hráči se také seznamují 
se základními taktickými principy florbalu. Ju-
nioři (17 až 18 let) jsou ve většině sportů nej-
problematičtější kategorií, nejinak je tomu i ve 

svitavském florbale. Tuto kategorii v FbK Svita-
vy vede Michal Luňáček a v družstvu má jednak 
talentované dospívající muže, ale také dívky 
stejného věku, které v juniorech vypomáhají  
a družstvo skvěle doplňují. Družstvo nastupuje 
ve 3. lize, kterou již několikrát vyhrálo, ale od-
díl vždy postup odmítl, protože vyšší juniorská 
liga aktuálně není v silách družstva ani oddílu. 
Věřme, že se to brzy změní k lepšímu. V pro-
bíhající sezóně drží juniorské družstvo aktuálně 
4. pozici, důležitější však je, že ti nejlepší se již 
prosadili v sestavě A týmu a nastupují pravidel-
ně v 1. lize mužů (Jiří Jedlička, Vojta Dvořáček, 
David Čížek).

Výkladní skříní oddílu je bezesporu A tým 
mužů, který působí v 1. lize, tedy tuzemské dru-
hé nejvyšší soutěži. Připomeňme si, že v minulé 
sezóně družstvo vypadlo z play off až v rozho-
dujícím utkání čtvrtfinále a celé město zažívalo 
florbalovou horečku, utkání sledovalo na 850 
diváků v narvané hale Na Střelnici, která je i po 
15 letech jedním z nejkrásnějších florbalových 

kolbišť v republice. V letošní sezóně však přišlo 
kruté vystřízlivění, když Svitavy dokázaly vyhrát 
pouze ve dvou ze šestnácti utkání, rezignoval 
trenér Roman Kalhaus a tým je na posledním 
místě tabulky. Blýská se však na lepší časy. Nový 
trenér Martin Karlík k družstvu nastoupil začát-
kem prosince a v posledních dvou utkáních 
zaznamenal tým 2 výhry a odvděčil se věrným 
fanouškům. Stále tak existuje alespoň teoretická 
naděje na postup do předkola play off, nicméně 
hlavním cílem je záchrana v soutěži a zachování 
1. ligy ve Svitavách.

Zapomenout nesmíme ani na družstvo 
dorostenek, které navazuje na silnou tradici 
ženského florbalu ve Svitavách. Pod vedením 
zapáleného trenéra Luboše Jirčíka nastupuje 
v družstvu více jak 20 děvčat ve věku 14 až 
16 let. V dorostenecké lize dělají čest červe-
no - černým barvám FbK, když momentálně 
drží 3. místo v tabulce v nejtěsnějším závěsu 
za vedoucím Jičínem. Ve florbalu, amatérském 
sportu, kde místo klubových rozpočtů roz-
hoduje poctivý přístup ke sportu, zapálenost  
a ochota obětovat sportu veškerý volný čas, 
má svitavský oddíl vynikající podmínky a hlav-
ně chuť dále rozvíjet tento sport v našem městě 
skrze každodenní poctivou práci.    Lukáš Brýdl
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V sezóně 2016 - 2017 přibyla do kalendáře 
svitavského volejbalového oddílu nová význam-
ná položka - extraliga kadetů (hráči nar. 1999  
a mladší). Svitavy se tak poprvé účastní nejvyšší 
celostátní volejbalové soutěže. 

V extralize kadetů je celkem 20 týmů, roz-
dělených do čtyř pětičlenných skupin, hraje se 
turnajovým prolínacím systémem a turnaje jsou 
vždy dvoudenní. Ve složitém systému vždy nej-
lepší dva týmy skupiny hrají v dalším kole výkon-
nostně lepší skupinu, týmy na 4. a 5. místě na-
opak sestupují do „nižší“ skupiny. O titul Mistr 
ČR bude v březnu ve čtyřdenním finále bojovat 
prvních osm týmů průběžné tabulky, do bojů  
o setrvání v nejvyšší soutěži bude zařazeno po-
sledních pět družstev. Cílem našeho týmu, který 
je v nejvyšší republikové soutěži nováčkem, je 
extraligu pro Svitavy udržet.

Extraligovou soutěž zahájili naši kadeti  
v září v Brně. Především díky kvalitnímu sme-
čovanému podání soupeřů, které naše borce 
zaskočilo, jsme odešli ve všech zápasech pora-
ženi. Velkou naději na úspěch jsme měli v utkání  
s týmem Volejbal Brno B. První dva sety jsme 
své soupeře přehráli, pak ale bohužel přišla 
ztráta koncentrace a mylný pocit vyhraného 
zápasu. Následoval trest v podobě porážky 2:3.

Druhé kolo v Novém Jičíně jsme zahájili pro-
hrami s týmy Beskyd a Proseku. První vítězné 
body jsme získali porážkou domácího družstva 
3:1. Nejlepší výkon jsme ale podali  proti Vel-
kému Meziříčí. Výborná týmová spolupráce  
a odhodlání získat další extraligové body však 
narazily především na zkušeně odehrané kon-
covky soupeřů, kteří nakonec strhli vítězství na 
svoji stranu.

Právě ve Velkém Meziříčí se odehrály v lis-
topadu boje třetího kola. Povzbuzeni výkonem 
s domácím týmem z předešlého kola jsme oče-
kávali vyrovnaný souboj, ale průběh byl jedno-
značně ve prospěch našeho soupeře. Měření sil 
s Ostrovem (mládežnický výběr Karlovarska) 
nám přineslo druhé vítězství v soutěži a vzhle-
dem k vývoji skupiny i naději na umístění  na 
druhém místě, které by zajišťovalo postup do 
druhé “pětky”. Plány nám bohužel zhatilo utká-

ní s Ústím nad Labem, které jsme po prvním 
jednoznačně vyhraném setu ztratili v poměru 
1:3. Poslední zápas s Opavou tak i přes vítězství 
měl hořkou pachuť. Třetí místo ve skupině pro 
nás v důsledku znamenalo, že čtvrté kolo opět 
odehrajeme ve třetí výkonnostní skupině.

V prosinci hostil třetí skupinu kadetské ex-
traligy Hradec Králové. Náš celkový výsledek  
v tomto čtvrtém kole poznamenal hned úvodní 
set s Dansportem, kdy jsme nedokázali do ví-
tězství dotáhnout set, ve kterém jsme od stavu 
24:18 promrhali šest setbolů! Tento neúspěch 
nám zůstal v hlavě nejen po zbytek zápasu (těs-
ně jsme prohráli), ale i po zbytek  turnaje - po-
rážky s Beskydy a Českou Třebovou. Podařilo 
se jej vytěsnit až v posledním utkání s Hradcem, 
který jsme získali v tiebreaku. Ani toto vítězství 
nás nezachránilo před sestupem do čtvrté sku-
piny, která se bude hrát 21. - 22. ledna v Opavě. 
Tam budou našimi soupeři Volejbal Brno B, Os-
trov, Hradec Králové a Opava.

Tým se momentálně nachází na 13. místě 
dlouhodobé tabulky a vzhledem k tomu, že 
jsme v prosinci sestoupili do čtvrté skupiny  
a nejbližší soupeři z tabulky se pohybují ve tře-
tí resp. ve druhé skupině, je možnost vylepšit 
si pozici minimální. Důležité tak bude udržet 
stávající umístění, neboť družstva na 16. až 20. 
místě budou muset na počátku dubna hrát ba-
ráž o udržení. Na základě hry, kterou extraligo-
vá družstva předvedla v dosavadním průběhu 
soutěže, náš tým rozhodně do bojů o udržení 
nepatří a věřím, že to potvrdíme i ve zbývají-
cích dvou kolech. Kde se bude hrát poslední, tj. 
únorové kolo, ještě není určeno, o pořadatelství 
jsme však zažádali. Věříme, že ho získáme a že 
se nám podaří předvést výkony našich borců 
domácím sportovním fanouškům.

Tým tvoří Štěpán Hlaváček, Jan Kladivo, Fi-
lip Sikiera, Lukáš Siekiera, Jiří Simon, z družstva 
starších žáků jej doplňují Daniel Benko, Jakub 
Kočvara, David Maruš, Štěpán Maruš, Jan Svo-
janonský, Jan Vyskočil a Vojtěch Švihel. Hostují-
cími hráči jsou Jan Kadlec a Vladimír Skřivánek  
z České Třebové. Trenérskou dvojici tvoří Jaro-
slav Ovad a Petr Maruš.                     Jaroslav Ovad

Oddíl silového trojboje TJ Svitavy opět 
dosáhl na přední příčku a získal prvenství  
v hodnocení oddílů a klubů ve Zbýšově, kde 
se celkem 26 závodníků účastnilo 25. mistrov-
ství jižní Moravy v silovém trojboji mužů a žen.  
Z našeho oddílu se soutěže zúčastnilo šest čle-
nů, kteří dosáhli úctyhodných výsledků. V kate-
gorii talentované mládeže za dorostence získal  
1. místo Patrik Janků.

Přijďte náš oddíl podpořit do haly Na 
Střelnici, kde se bude konat 3. mistrovství 
České republiky v klasickém (RAW) benčpre-
su dorostu, juniorů a masters. 

Datum včetně dalších informací budou 
upřesněny. Vstup volný.                Vladěna Janků

Členka svitavského oddílu silového trojbo-
je se 13. března zúčastní mistrovství Evropy  
v RAW silovém trojboji, které se koná v Dán-
sku ve městě Thisted. Podpořit ji můžete na 
následujícím odkaze, kde bude probíhat přímý 
přenos ze závodů: goodlift.info/live.php

Mohla by ses nám představit a říct, jak 
dlouho už posiluješ a jak dlouhou dobu se 
věnuješ právě silovému trojboji?

Jmenuji se Jolana Moravcová.  Je mi 22 let 
a studuji na Univerzitě Palackého v Olomouci. 
Posiluji už asi dva roky a silovému trojboji jsem 
se začala věnovat těsně před prvními závody, 
které byly v září roku 2015.

Účastníš se ME v RAW silovém trojboji, 
jak se to liší od soutěží v tzv. equipu?

V RAW se soutěží bez podpůrného vyba-
vení, které je equipped trojboji vlastní a které 
přidává závodníkovi na výkonu. Zde se použí-
vá jen pásek, nepodpůrný dres a nákoleníky.

Proč ses rozhodla zúčastnit se právě mis-
trovstí Evropy?

Beru to jako další motivaci k tomu, abych 
se zlepšovala a snažila se dohnat soupeřky na 
mezinárodní scéně a třeba se tam podívala  
i v dalších letech.

Jak vidíš své šance? Konkurence je určitě 
obrovská.

Ačkoliv se silovému trojboji věnuji relativně 
krátkou dobu a nemohu asi pomýšlet na něja-
ké vysoké příčky, budu se určitě snažit poprat 
se o každé lepší umístění.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí na 
mistrovství Evropy.               Dominik Konečný

Svitavští volejbaloví kadeti poprvé v extralize!Svitavský trojboj 
na mistrovství Evropy 
v Dánsku

Silový trojboj

Soutěžící (pořadí)  Dřep Bench Mrtvý tah

Barbora Plíhalová 2.  105 kg 45 kg 117,50 kg

Milan Pokorný 1.  57,5 kg 45 kg 145 kg

Daniel Křepelka 1.  152,5 kg 110 kg 190 kg

Patrik Janků 1.  215 kg 145 kg 207,5 kg

Pavel Krušina 6.  150 kg 117,5 kg 235 kg

Roman Štěpánek 3.  210 kg 112,5 kg 210 kg
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S nesrovnalostmi v doručování se obracejte 
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz). 
Příští číslo vyjde 26. února 2017.

Distribuci zajišťuje firma Lubomírek.cz. 
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Počátkem ledna se v Praze konal už 15. 
ročník Galavečera Grassroots fotbalu České re-
publiky. Zde jsou vyhlašovaní nejlepší fotbalisté  
v mládežnických kategoriích a rovněž také tre-
néři neprofesionálního fotbalu za rok 2016. 
Mezi třemi oceněnými byl i náš svitavský trenér 
Pavel Daněk. Z rukou reprezentačního trenéra 
Karla Jarolíma převzal ocenění za svoji dlouho-
letou trenérskou práci a za výchovu řady úspěš-
ných fotbalistů. Foto: Jan Tauber           Jiří Petr

Již třetí ročník Štěpánského krosu uspo-
řádaly společně kluby Atletika a Bike club 
Svitavy. Tento závod už pomalu získává velmi 
stabilní místo v běžeckém kalendáři a láká na 
start sportovce z celého Pardubického kraje  
i z krajů vzdálenějších. Potěšením byla i hojná 
účast svitavských občanů. Na samotném star-
tu běžeckého krosového závodu se sešlo 130 
běžců, kteří se výstřelem ze startovní pistole  
v 11:00 vydali od Svitavského stadionu na no-
vou trať po in-line dráze, dále po cyklostezce  
a do Vodárenského lesa. Běžely se dva okruhy 
o celkové délce 7,6 km. Aktuální velmi teplé 
počasí, okolo 8°C, udělalo trať velmi pestrou 
a místy i náročnou. Běžcům dělaly problémy 
především úseky ve Vodárenském lese, velmi 
kluzká a nebezpečná dřevěná lávka a úsek po 

Družstvo basketbalové mládeže, které si 
v loňském roce vyzkoušelo ligu mladších žáků 
U 14 a okusilo kouzlo celostátní soutěže, se 
v podzimních měsících roku 2016 pokoušelo 
prokousat kvalifikací do ligy starších žáků U 15. 
I přes velmi dobré výkony se jim to nakonec 
nepodařilo a hráli tedy nadregionální soutěž 

polní cestě, který byl dosti bahnitý. Přesto se 
všem, kteří se zúčastnili závodu, podařilo ve 
zdraví doběhnout a užít si tak sportovním vý-
konem druhý vánoční svátek.  Tato trasa běhu 
by do dalších ročníků měla zůstat stejná, s při-
dáním úseku kolem nově budované nafukovací 
atletické haly. Celková délka běhu by tedy pro 
další roky měla být stabilních 8 km.

Celkovým vítězem v mužské kategorii se 
stal Jáchym Kovář z TJ Dukla Praha v čase 
0:24:41 a mezi ženami kralovala Hana Ho-
molková z Nového Města na Moravě časem 
0:30:30. Nejlepším svitavským závodníkem 
byl na celkově třetím místě Adam Dvořáček.

Další podrobnější výsledky podle kategorií 
a fotografie naleznete na stránkách www.bike-
svitavy.cz.                                Čestmír Nakládal

starších žáků. V této soutěži svitavští basket-
balisté, jako jedni z mála, nevyužili možnosti 
zapsat na soupisku starší hráče, a i přesto své 
skupině nadregionální soutěže kralují a v této 
sezóně ještě neokusili hořkost porážky. Díky 
těmto výborným výkonům dostali možnost do-
plnit ligu starších žáků a této možnosti využili. 
Ve Svitavách se tedy bude opět po roce hrát 
žákovská liga basketbalových žáků.

Los svitavským hráčům přisoudil celky 
Hradce Králové, Nymburka, Poděbrad a dva 
celky z hlavního města.

Všichni přejeme našim starším žákům hod-
ně štěstí v soubojích s velmi kvalitními soupeři 
a držíme jim palce.                          Dušan Sabol

Prostřednictvím tohoto článku bychom 
rádi poděkovali všem účastníkům našich kurzů, 
rodičům a společnosti Sportes Svitavy s.r.o. za 
spolupráci a projevenou přízeň v roce 2016. 

Od 14. února 2017 budou opět probíhat 
odpolední kurzy plavání pro děti malé i velké. 
V těchto kurzech ti nejmenší budou využívat 
množství pomůcek při seznamování s vodou, 
naučíme vás základní plavecký styl prsa, pokro-
čilé plavce seznámíme s technikou stylů kraul, 
znak, delfín, zdokonalíme váš plavecký styl, po-
můžeme vám vylepšit si fyzickou kondici a spor-
tovním plavcům zdokonalíme startovní skok  
a plavecké obrátky.

Pro dospělé jsme připravili kurz plavání od 
16. února 2017. V tomto kurzu zařazujeme jak 
výcvik dospělých neplavců, tak zdokonalujeme 
plavecké styly pokročilých plavců. Najdete nás 
na webu www.plaveckaskola.info nebo face-
book: Plavecká škola Svitavy. V případě zájmu 
nás kontaktujte na e-mail: kocourek@plavec-
kaskola.info nebo mob.: 731 197 708.

Na Štěpána pravý kros už získává na popularitě

Svitavští basketbalisté postoupili do žákovské ligy U15

Pavel Daněk získal 
ocenění roku

Plavecká škola 
pro děti i dospělé


