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společně :)

Zahrají Mandrage, Stromboli a další kapely 
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9. 6. / Pá / 15:00 – 23:00 
Stalo se již zvykem, že na přelomu května  

a června se i Svitavy připojují k fenoménu 
muzejních nocí a nocí kostelů, které patří ve 
velkých evropských metropolích již řadu let ke 
stálým prezentacím kulturního dědictví atrak-
tivním způsobem. 

Muzea a kostely nabízejí nočním návštěv-
níkům kromě prohlídek také řadu doprovod-
ných kulturních programů a stávají se místy 
mimořádných a nečekaných zážitků a setká-
vání. 

Letos poprvé jsme se rozhodli obě akce 
propojit, a tak věřím, že si z opravdu bohaté 

odpolední, večerní a noční kulturní nabídky 
vyberete a že se vypravíte na putování po 
městě historie a tajemna. 

Akci pořádají městské muzeum a galerie, 
Klub přátel esperanta ve Svitavách, DOcela 
MAlé divadlo Radky Obloukové, agentura 
Boží mlýny, Domov na rozcestí, čajovna Krás-
ná chvíle, farnosti / sbory Apoštolské církve, 
Českobratrské církve evangelické, pravoslav-
né církve a římskokatolické církve.

Aktuální program a podrobnosti k jednot-
livým programům na webech www.muzeum.
svitavy.cz a www.nockostelu.cz a v kalendáři 
akcí.                                          Blanka Čuhelová

Zveme všechny rodiče s dětmi oslavit dět-
ský den již tradičně do parku Jana Palacha. 
Naše Středisko volného času Tramtáryje při-
pravilo pro děti, ve spolupráci se svitavskými 
organizacemi, ZŠ a MŠ, bohatý program. 
Dětský den se bude konat v sobotu 3. června 
od 13 do 17 hodin. Cena hrací karty pro děti 
bude 30 Kč.

V parku budou pro děti připravena stano-
viště, na kterých mohou plnit rozmanité úko-
ly, za něž budou dostávat razítka a následně 
drobnou odměnu. Na hlavním pódiu se vy-
střídají děti ze základních a mateřských škol, 
kroužků SVČ Svitavy a organizací města Svita-
vy se svým programem (akademie, divadelní 
představení…). V parku budou také stánky  
s občerstvením.              Pokračování na str. 2

Šestý ročník Hřebečského slunovratu se 
koná tradičně v nově upraveném areálu pod 
parkovištěm na Hřebči. Stejně jako v uplynu-
lých letech budou i letos instalována dvě pódia 
pro potěchu hudebních fandů a příznivců to-
hoto hudebního festivalu.

Letos se mohou návštěvníci našeho sluno-
vratovém festivalu opět těšit na vynikající hu-
dební kapely. Hlavními hvězdami sobotního 
večera budou Stromboli a Mandrage. Chybět 
nebudou ZZ Top revival, Black Mercury a The 
Žlab jako první účinkující na velké scéně, která 

v sobotu 17. června ve 14 hodin celý hřebeč-
ský hudební maraton odstartuje. Vstupné stojí 
v předprodeji 120 Kč, na místě 170 Kč, děti 
budou mít do 15 let vstup volný. Dopravit se 
na akci můžete kyvadlovou autobusovou do-
pravou, která vás zdarma v pravidelných inter-
valech dopraví tam i zpět. Jízdní řád a program 
najdete na straně 2.

Na organizaci se kromě zmíněných měst 
podílejí i obce Koclířov a Kamenná Horka. Více 
informací na: www.hrebecskyslunovrat.cz 

Alice Štefková Štrajtová

Noc muzeí a kostelů letos prožijeme společně a s nočním programem

Dětský den v parku
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Mohlo by vás zajímat

Víte, že...

na ul. Milady Horákové, kde je také kancelář 
střediska zdravotně postižených. Tělocvična 
je denně využívána členy klubů SPCCH ke 
cvičení. Kardiaci mají vyhrazenou středu od  
15. hodin. Jindřich Zrůstek byl za svou činnost 
oceněn cenou Mosty 2010, kterou každoroč-
ně uděluje Národní rada osob se zdravotním 
postižením v ČR.

 Byl nominován v kategorii Osobnost hnutí 
osob se zdravotním postižením za dlouhodo-
bou činnost ve prospěch osob postižených 
civilizačními chorobami. Uznání si převzal 
osobně v roce 2011 v Kroměříži. Do dalších 
let mu přejeme vše nejlepší, aby i nadále mohl 
ve zdraví užívat pohodu  a radost v rodině  
i mezi námi kardiaky.          ZO KARDIO Svitavy

Program festivalu Hřebečský slunovrat:

Velká scéna:
15:00–15:50   THE ŽLAB
16:50–17:50   ZZ TOP REVIVAL
18:50–19:50   BLACK MERCURY
20:50–21:50   STROMBOLI
23:00–00:00   MANDRAGE

Malá scéna:
14:10–14:55   Epicentrum
15:55–16:45   Dirty way
17:55–18:45   S.U.E.
19:55–20:45   Syfon

Dětský den plný zábavy v parku Jana Palacha

Přání k narozeninám Jindřichu Zrůstkovi

Jízdní řád autobusové dopravy hřebečského festivalu zdarma

Hřebečský festival

Autobusová doprava na Hřebeč

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 Autobus. n., z. Hnát 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 0:30 1:30

13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03 STS (Lanškrounská) 13:57 14:47 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 0:27 1:27

13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 Vlak. nádr., pošta 13:55 14:44 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 0:25 1:25

13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 Parkoviště Penny 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52 0:22 1:22

13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 Koclířov, spáleniště 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 0:15 1:15

13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 Koclířov, škola 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 0:12 1:12

13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 Koclířov, pošta 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 0:09 1:09

13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 Hřebeč 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 0:00 1:00

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 Autobus. n., z. Hnát 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 0:30 1:30

13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03 STS (Lanškrounská) 13:57 14:47 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 0:27 1:27

13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 Vlak. nádr., pošta 13:55 14:44 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 0:25 1:25

13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 Parkoviště Penny 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52 0:22 1:22

13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 Koclířov, spáleniště 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 0:15 1:15

13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 Koclířov, škola 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 0:12 1:12

13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 Koclířov, pošta 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 0:09 1:09

13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 Hřebeč 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 0:00 1:00

Autobusová doprava zpět z Hřebče

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 Autobus. n., z. Hnát 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 0:30 1:30

13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03 STS (Lanškrounská) 13:57 14:47 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 0:27 1:27

13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 Vlak. nádr., pošta 13:55 14:44 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 0:25 1:25

13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 Parkoviště Penny 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52 0:22 1:22

13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 Koclířov, spáleniště 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 0:15 1:15

13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 Koclířov, škola 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 0:12 1:12

13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 Koclířov, pošta 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 0:09 1:09

13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 Hřebeč 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 0:00 1:00

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 Autobus. n., z. Hnát 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 0:30 1:30

13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03 STS (Lanškrounská) 13:57 14:47 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 0:27 1:27

13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 Vlak. nádr., pošta 13:55 14:44 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 0:25 1:25

13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 Parkoviště Penny 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52 0:22 1:22

13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 Koclířov, spáleniště 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 0:15 1:15

13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 Koclířov, škola 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 0:12 1:12

13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 Koclířov, pošta 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 0:09 1:09

13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 Hřebeč 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 0:00 1:00

Pokračování ze str. 1
K poslechu vystoupí od 17 hodin hudební 

skupina Generace ze Svitav. Jako doprovodný 
program je v krytém svitavském bazénu polo-
viční cena vstupného pro děti do 15 let na jed-
norázové vstupné (netýká se rodinných pasů). 
Akce je zajímavá tím, že se do ní zapojilo okolo 
třiceti svitavských organizací, kroužků, spolků, 
ZŠ a MŠ. Poděkování patří všem, kteří věnují 
čas na přípravu i realizaci sobotního odpoled-
ne. Srdečně zveme všechny rodiny, děti, praro-
diče a vůbec všechny, kdo se rádi baví. 

Robert Snášil

Pracovní pozice
Internátní školní jídelna přijme od 25. 8. 

2017 do pracovního poměru administrativní 
pracovnici na prodej stravného s úvazkem 
0,4 hod. denně, v rozmezí 11:00 - 14:30 hod., 
platové podmínky dle nařízení vlády 564/2006 
Sb. Požadujeme ukončené středoškolské vzdě-
lání s maturitou, trestní bezúhonnost /práce  
s finančními prostředky/,dobrá znalost práce 
s pc nutná. informace na tel.: 461 533 455,  
e-mail: ij@svitavy.cz 

...Andělská kavárna má nově otevřenou 
útulnou předzahrádku? Vchod je vedle vstu-
pu do kavárny.

...jazyková škola HelloGoodbye pořádá  
10. 6. zkoušky Cambridge English ve spolu-
práci s partnerskou školou ZŠ Felberova? Více 
na: www.hellogoodbye.cz 

...společnost COOP Havlíčkův Brod ote-
vřela zmodernizovanou prodejnu na ulici Ri-
charda Kloudy?

...je nově otevřen bufet U Rozárky na ulici 
Bratří Čapků 1b? Bude zahájen rozvoz obědů 
po Svitavách.

Přejeme k narozeni-
nám Jindřichu Zrůst-
kovi, který 27. června 
oslaví své osmdesáté 
narozeniny. Jindřich 
Zrůstek stál u založe-
ní klubu Kardio před 
25 lety. Od založení 
klubu byl místopřed-

sedou ve výboru klubu až do roku 2012, kdy 
ze zdravotních důvodů ve výboru klubu pře-
stal působit. Současně 15 let pracoval v okres-
ní organizaci Svazu postižených civilizačními 
chorobami ve Svitavách. Se spolupracovníky  
a za nemalé účasti sponzorů a města Svitavy se 
podařilo vybudovat  tělocvičnu ze staré garáže 
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Informace z úřadu

Noví občánci města Svitavy,  
kteří se narodili v dubnu letošního roku: 

•	 Vanesa Krobová

•	 Nela Vázlerová

•	 Adam Betyár

•	 Valerie Smolová

•	 Mariana Vejrychová

•	 Alex Nunvář

•	 Mariana Kalánková

•	 Jana Kučerová

•	 Klára Choceňská

•	 Nella Moravcová

•	 Nicole Caroline Šurá

•	 Jan Burda

•	 Jakub Burda

•	 Jonáš Dřímal

•	 Viktorie Juklová

•	 Tereza Lopourová

•	 Barbora Kubíčková

•	 Radek Moravec

•	 Max Lepold

•	 Jakub Stloukal

S příchodem letní cestovní sezóny se tvoří 
značné fronty občanů na vyřízení nového ces-
tovního pasu či občanského průkazu. Není 
příjemné čekat i několik desítek minut, proto 
doporučujeme, abyste se na konkrétní termín 
objednali přes webové stránky města: http://
www.svitavy.cz/cs/m-61-muzete-se-objed-
nat/. Ušetříte si nejen čas.            Pavla Velecká

Společenská rubrika
29. dubna uzavřeli manželství tito snou-

benci: Petr Kučera a Monika Kučerová.
V této rubrice mohou být zveřejňována 

jména snoubenců, z nichž alespoň jeden má 
trvalý pobyt ve Svitavách a zároveň podepsali 
informovaný souhlas se zveřejněním v měsíč-
níku Naše město. Pokud máte o zveřejnění zá-
jem, obraťte se prosím na matriku.

V sobotu 29. dubna 2017 oslavili manželé 
Božena a Milan Novotní ze Svitav diamanto-
vou svatbu. Před starostou Davidem Šimkem 
obnovili svůj slib, který si dali před šedesáti lety 
22. dubna 1957 v rodné vsi Dolenice u Znoj-

ma. Hned po svatbě se odstěhovali do Svitav, 
kde založili rodinu a prožili celý společný život. 
Starosta města jim za přítomnosti rodiny a přá-
tel popřál pevné zdraví a lásku do dalších let. 

Rudolf Šafránek

Představitelé města 8. května položili věnec  
a poklonili se památce padlých .

Oslavili 60 let společného života

Objednejte se – ušetříte čas

Pietní setkání u sochy Osvobození

Na Obecním živnostenském úřadě Ma-
gistrátu města Pardubic poskytuje bezplatně 
konzultační a poradenskou činnost již osmým 
rokem Jednotné kontaktní místo (JKM). 

JKM poskytuje základní informace k zahá-
jení podnikání v členských zemích Evropské 
unie (EU). Je určeno pro začínající podnikatele  
a také pro ty, kteří se chystají příležitostně po-
skytovat služby v jiné zemi EU na základě čes-
kého oprávnění, nebo se hodlají usadit v jiném 
státě EU a získat tam příslušné podnikatelské 
oprávnění. JKM také podá informace k uznání 
kvalifikací, poradí, jak založit společnost v ČR 
nebo v EU, jak získat oprávnění k činnostem, 
které nejsou živnostmi, např. činnosti fyzio-
terapeuta, dietologa, pečovatele v sociálních 
službách, zprostředkovatele zaměstnání.

Kontakt na JKM Pardubice můžete získat 
prostřednictvím Městského úřadu ve Svita-
vách, odboru obecního živnostenského úřadu 
na adrese: Dvořákova 2176/3, 568 02 Svitavy 
– Předměstí, telefon 461 550 280. Informace 
naleznete také na stránkách Magistrátu města 
Pardubice: www.pardubice.eu/jkm.                  

Rudolf Grim

První podnikatelské kroky 

Splatnost poplatku za komunální odpad je 
do 30. června 2017. Zaplatit lze v hotovosti  
v budově městského úřadu na ul. T. G. Masary-
ka 25, bezhotovostním převodem na bankovní 
účet města, platební kartou nebo složenkou, 
kterou obdržíte. Poplatek na rok 2017 je sta-
noven ve výši 600 Kč/osoba. Bližší informace 
získáte na odboru životního prostředí: Jana 
Alexová, tel.: 461 550 253, Janeta Kratochvílo-
vá, tel.: 461 550 254.                    Jana Alexová

Komunální odpad   
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Zastupitelstvo města Svitavy na svém  
zasedání 3. května schválilo:
•	 účetní závěrku města Svitavy k 31. 12. 2016, 

celoroční hospodaření a závěrečný účet měs-
ta Svitavy

•	 zvýšení investiční dotace o 388 tis. Kč společ-
nosti SPORTES Svitavy na pořízení projektové 
dokumentace na akci Rekonstrukce krytého 
plaveckého bazénu ve Svitavách

•	 dotaci 800 tis. Kč společnosti SPORTES na 
pořízení travní sekačky pro technické služby 
a 380 tis. Kč na provozování veřejných WC 
v roce 2017

•	 dotaci 350 tis. Kč spol. Sporty Svitavy na pro-
voz a údržbu v roce 2017

•	 zvýšení neinvestičního příspěvku o 76 tis. Kč 
SKS Svitavy 

•	 poskytnutí dotací z Fondu regenerace pamá-
tek města Svitavy vlastníkům nemovitostí na 
náměstí Míru v celkové výši 1 216 tis. Kč

•	 návrh na změnu Plánu rozvoje vodovodů  
a kanalizací Pardubického kraje pro město 
Svitavy

•	 rozpočtové opatření - změna rozpočtu města 
pro rok 2017 na celkovou částku 564,715 mil. 
Kč.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•	 zprávu o činnosti kulturních zařízení a Měst-

ského informačního centra Svitavy v roce 
2016 a Koncepci cestovního ruchu na roky 
2017 - 2022

•	 zprávy o bezpečnostní situaci ve městě,  
o činnosti městské policie a v oblasti prevence 
kriminality a rozbor přestupků zpracovaných 
na Městském úřadu Svitavy v roce 2016

Zastupitelstvo vydává obecně závaznou vy-
hlášku města Svitavy o nočním klidu. 

Zastupitelstvo pověřuje Rostislava Bednáře 
plněním některých úkolů při řízení Městské po-
licie Svitavy. 
Další zasedání se koná 28. června od 16 hodin.                                          

Zuzana Pustinová
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Městská policie informuje

POŽADUJEME: Řidič - řidičské oprávnění skupiny C,E, profesní kartu řidiče, Strojník - strojnický 
průkaz, řidičské oprávnění skupiny C, Montér ZTI - vyučen v oboru, praxe výhodou                                           
Stavební dělník -  pracovitost, manuální zručnost, dobrý zdravotní stav

V případě zájmu posílejte životopisy na e-mail: ekonom2@evt.cz , tel.:  461 530 718

Řidiče, strojníky, montéry ZTI, stavební dělníky

PO DOHODĚ NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

EVT Stavby s.r.o.
Firma s dvacetiletým působením na českém trhu přijme do svého týmu 

pracovníky na tyto pozice: 
Stavbyvedoucí

POŽADUJEME: VŠ/SŠ vzdělání stavebního směru, zkušenosti na pozici stavbyvedoucího, orientaci v 
projektové dokumentaci, organizační schopnosti, řidičský průkaz skupiny B, samostatnost, zodpovědnost, 
časovou flexibilitu 

NABÍZÍME:  práci na HPP, nadstandardní plat, 25 dní dovolené, při nemocnosti do 5 pracovních dnů 
finanční bonus, doprava do a z místa bydliště na náklady zaměstnavatele a další zaměstnanecké 
benefity….

Více informací na stránkách www.evt.cz

NABÍZÍME:  práci na HPP, velmi dobré finanční ohodnocení, možnost profesního růstu, 25 dní 
dovolené, při nemocnosti do 5 pracovních dnů finanční bonus a další zaměstnanecké benefity….

Den matek je velmi krásný svátek, který 
je rozšířen po celém světě. Také u nás připra-
vili zaměstnanci oslavu. Poděkovali mamin-
kám za jejich lásku, trpělivost a porozumění  
a osobně popřáli vše nejlepší s květinou  
v ruce. K milému průběhu oslavy přispělo vy-
stoupení dětí ze ZŠ Hradec nad Svitavou pod 
vedením učitelky Aleny Stavělové. Děti předaly 
vlastnoručně vytvořený drobný dárek.

 Lenka Jurenová

Třiadvacet postelí na oddělení léčebny 
dlouhodobě nemocných Svitavské nemocni-
ce nakoupí Nadační fond Valentina Oswalda 
Ottendorfera ze sbírky určené právě pro ten-
to účel. Rozhodla o tom správní rada fondu. 
„Postele jsme již poptali, vybrali a objednali. 
Fond za ně zaplatí 819 973 Kč,“ informovala 
Šárka Řehořová, vedoucí odboru zdravotnic-
tví a sociálních služeb města Svitavy a členka 
správní rady fondu. 

„Všem dárcům – a firmám, kteří posla-
li příspěvek na účet, ale také individuálním 
dárcům, kteří spořili do pokladniček, děku-
jeme za příspěvek a podporu. Polohovatelné 
postele jsou velmi nákladné a po LDN je ve 
Svitavské nemocnici potřebujeme také pro 
chirurgii. Prosíme, pomáhejte nám dál spo-
řit,“ povzbuzuje dárce předseda správní rady 
Pavel Kunčák, náměstek pro léčebnou péči 
Svitavské nemocnice. 

V současné době je na účtu fondu  
889 618 Kč a mezi dárci jsou významné firmy 
regionu, některá města a obce a občané. „Ti 
všichni mohou posílat peníze na účet. Od června 
loňského roku se také spoří do tří pokladniček  
v rámci veřejné sbírky na Postele pro nemoc-
nici, která je povolena na dobu neurčitou. 
Na konci letošního března jsme pokladničky 
spočítali a opět je zapečetili a vrátili zpět na 
jejich místa do vestibulu nemocnice, městské-
ho informačního centra a městského muzea  
a galerie,“ říká Šárka Řehořová a dodává: 
„Dosavadní výtěžek individuálních dárců, 
kteří vhodili obnos do pokladniček, je celkem  
7 800 Kč a byl odveden na zvláštní účet, který 
je veden pro sbírku.“  

Nadační fond Valentina Oswalda Otten-
dorfera založilo město Svitavy v roce 2015. 
Jeho posláním je shromažďování finančních 
prostředků a jejich následné využití pro zajiš-
tění rozvoje a kvality zdravotní péče, rozvoje 
města, podpory subjektů působících na úze-
mí města v oblasti sociální, kulturní, sportovní  
a vzdělávací. V neposlední řadě také pro in-
dividuální přímou podporu zdravotně posti-

žených občanů nebo nadaných žáků. Pokud 
se kdokoliv rozhodne podpořit Nadační fond 
VOO darem či menší částkou, může peníze 
vložit na účet. Je také možné zadat trvalý pří-
kaz k úhradě a přispívat pravidelně menšími 
částkami. Návod, jak přispět, naleznete na 
webových stránkách fondu: www.nadacni-
fond-ottendorfer.cz. Pro pravidelné dárcov-
ství kontaktujte vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy Šárku Řeho-
řovou, se kterou vyřídíte všechny potřebné 
náležitosti, mob.: 724 325 322, e-mail: sarka.
rehorova@svitavy.cz.

Parkování ve městě – upozornění
Strážníci se v rámci své činnosti věnují,  

a nadále intenzivně věnovat budou, parkování 
vozidel ve městě, zejména v místech, kde je to 
zakázané (nedovolené stání a zastavení vyplý-
vající ze zákona o silničním provozu, vyhrazené 
či zpoplatněné parkování, parkování na zeleni 
apod.) Upozorňujeme, že např. parkování na 
nám. Míru je umožněno jen na místech k tomu 
určených, což je dáno dopravním značením,  
a že je zde, jako i na jiných místech, parkování 
zpoplatněno. Neoprávněné parkování na mís-
tech, kde je to zakázáno nebo neuhrazení po-
platku za parkování, nebude tolerováno. Záro-
veň sdělujeme, že na městském úřadě můžete 
zakoupit celoroční parkovací kartu.      

Prověření požáru
Dne 4. 5. bylo oznámeno, že z lesa poblíž 

Lánského rybníka vychází hustý dým s po-
dezřením na požár. Vyslaná hlídka zjistila, že  
v opuštěném, nezabezpečeném vodárenském 
objektu přebývají dva muži – bezdomovci. 
Před objektem si rozdělali oheň k zahřátí. 
Věc byla s oběma muži vyřešena domluvou, 
oheň byl uhašen a oba byli z místa vykázáni. 
K žádným škodám na majetku nedošlo. Oba 
muži byli informováni o možnosti se obrátit na 
odbor sociálních věcí s žádostí o poskytnutí 
pomoci. 

Projížďka v nákupním vozíku
V rámci hlídkové služby se strážníkům  

5. 5. na ul. Školní naskytl nevšední pohled na 
dva mladíky, kteří ke své přepravě použili ná-
kupních vozíků. Zřejmě soutěžili, který vozík 
je rychlejší. Strážníci doprovodili oba mladíky 
zpět k obchodnímu centru a vozíky byly vráce-
ny v nepoškozeném stavu. Věc byla strážníky 
řešena na místě a zároveň vyrozuměn zástup-
ce prodejny.

 Přívalový déšť
Dne 5. 5. se po přívalovém dešti ocitlo 

několik větších vyplavených kamenů na hlavní 
komunikaci procházející částí Lačnova a vznik-
lo zde nebezpečí ohrožení silničního provozu  
a případného poškození vozidel. Zároveň bylo 
oznámeno, že došlo k zaplavení některých za-
hrádek a garáže jednoho z rod. domů, kam 
natekla voda z kanalizace. Strážníci poskytli 
občanům potřebnou pomoc a zároveň vyro-
zuměli odpovědné organizace.    

Nepořádek na hřišti 
Dne 6. 5. řešili strážníci opakovanou stíž-

nost na chování mladistvých osob na dětském 
hřišti v areálu svitavské školy. Mladíci po sobě 
zanechali nepořádek, chovali se nevhodně  
a v rozporu s provozním řádem hřiště. Věc 
byla na místě vyřešena. Strážníci nadále budou 
provádět kontroly na všech hřištích ve městě  
a v případě potřeby bude použita i potřebná 
technika k zadokumentování nevhodného cho-
vání.                                         Rostislav Bednář

Nadační fond pomáhá nemocnici

Tísňové volání 156

Seniorcentrum - oslava
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Poradna ČOI v červnu připadne na  
1. června (vždy první čtvrtek v měsíci). Koná 
se v obvyklou dobu od 9:00 do 13:30 hodin  
v malé zasedací místnosti městského úřadu (ul. 
T. G. Masaryka 25). Během prázdnin (červenec 
a srpen) poradna ČOI nebude a začne opět  
7. září od 9:00 do 13:30 hod.  Anežka Kovářová

Poradna ČOI
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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.

SNÍŽILI JSME
    CENY MASA  

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU  SVITAVY, ul. Brněnská (v Penny)

149,90 Kč/kg

164,90VEPŘOVÁ KRKOVICE 
BEZ KOSTI                                                                                                                

114,90VEPŘOVÝ BOK 
BEZ KOSTI                                                        

109,90 Kč/kg
VEPŘOVÁ KÝTA 

BEZ KOSTI                                                        

154,90 Kč/kg

174,90VEPŘOVÁ PEČENĚ 
BEZ KOSTI                                                        

134,90

94,90 Kč/kg

V05_125x80_inzerce_Svitavy.indd   1 11.05.17   11:29

Přeji krásné jarní dny a snad je nepokazím 
připomínkami, dnes ze dvou kapes.

1) Jistě jste si všichni všimli, jak Svitavy 
jsou po zimě neustále krásně upravené,že po-
dobnou čistotou se může pochlubit málokteré 
město. Zmiňuji to proto, že by šly ještě malé 
pihy na kráse odstranit naší vstřícností vůči 
Technickým službám, které úklid provádějí. 
Prosím všechny ty, jež nerespektují značky 
oznamující blokové čištění, aby těmto znač-
kám věnovali náležitou pozornost. V oblasti 
sídlišť, upozorněte ty, kteří označení přehlíže-
jí, aby své vozy odstavili.. Budeme všichni mít 
větší radost z hezkého prostředí!! Děkuji všem 
za pochopení a ústní sdílení,ve svém okolí!!

2) Druhá připomínka je smutnější! Oficiál-
ní informační portál by měl být místem infor-
mací jak pro občany ze strany vedení města  
a zastupitelů, tak pro zastupitele a vedení měs-
ta, ze strany občanů. Bohužel tomu tak není  
a některé příspěvky, které nejdou vedení města 
pod nos jsou-a není známo kým-odstraňová-
ny. Je tedy jasné, že oficiální informační portál 
města podléhá nežádoucí cenzuře, což je pro 
mě nepřijatelné. Proto žádám, aby byla opuš-
těna tato praktika kultovní politiky, která blo-
kují informační toky, zamezují sdílení názorů  
a možná někdy i prospěšných námětů. Ve ve-
dení města by neměl být nikdo, kdo by si dělal 
nároky na ovládání místních médií. Ve Svita-
vách media cenzuře podléhají -TV i periodika 
„Naše město“.                          Antonín Pavelka

Zastupitel za Naše Svitavy

Vážení čtenáři!

Českomoravské pomezí  
v mobilní aplikaci

Exkurze studentů

Letní koňské tábory 
v Bonanze

Kácení máje v Lačnově

naše město / červen 2017 / www.svitavy.cz

Spolek Moravský Lačnov pořádá v sobotu 
dne 10. června již VI. ročník kácení máje. Srdeč-
ně zveme všechny příznivce akce ve 14 hodin  
k bývalé lačnovské hospodě. Čeká vás zábava 
pro děti i dospělé, domácí guláš… Akce potrvá 
do nočních hodin. Těšíme se na viděnou!

Koncem dubna připravila Bonanza Ven-
dolí, z.ú. exkurzi studentů z katedry sociální 
pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity po síti sociálních služeb na Svitav-
sku. Studenti během jednoho dne stihli navští-
vit 7 zařízení poskytujících sociální služby na 
Svitavsku, kde jim pracovníci předali důležité 
informace ze své praxe a provázanosti činnos-
tí s partnerskými organizacemi. Exkurze se 
účastnilo 22 studentů 2. ročníku bakalářského 
studia Sociální pedagogiky a volného času. 

Velmi děkujeme za perfektní spolupráci 
pracovníkům organizací, kteří nám pomohli 
exkurzi uskutečnit a umožnili předání informa-
cí, zkušeností a inspirací budoucím sociálním 
pedagogům!                                      Jan Buchta

Tento rok Bonanza pořádá již tradiční koň-
ské tábory, které probíhají na statku ve Ven-
dolí a jsou tematicky laděny. Během táborů se 
děti (do 15 let) mohou těšit na spoustu her, 
výletů i soutěží a samozřejmostí jsou i aktivity 
s koňmi. Děti však nepotřebují žádné předešlé 
zkušenosti s koňmi. Mohou se hlásit jak děti 
nezkušené, tak i zkušené.

Letos jsou v plánu celkem čtyři tábory. Prv-
ním táborem je tábor pro děti z OSPOD. Tento 
tábor probíhá stejným způsobem jako tábor 
pobytový, ale je primárně určen pro děti vede-
né u orgánu sociálně právní ochrany dětí. Tento 
tábor proběhne v termínu: 10. – 14. 7. 2017.

Dále jsou v plánu dva tábory pobytové 
v termínech: 24. – 29. 7. 2017 a 14. – 19. 8. 
2017.

A pro děti, které již mají zkušenosti s koň-
mi a ježděním na koni, je připraven tábor pu-
tovní, kdy s dětmi a koňmi putujeme přírodou 
Svitavska. Putovní tábor proběhne v termínu  
31. 7. – 5. 8. 2017.

Přihlášky na tábory a ceny táborů nalezne-
te na našem webu pod odkazem: bit.ly/NaTá-
borDoBonanzy. Přijďte si s námi pořádně užít 
letní prázdniny. Těší se na vás tým Bonanzy.

Oblast podél historické hranice mezi Če-
chami a Moravou vám blíže představí mobil-
ní aplikace nazvaná Českomoravské pomezí 
hraje všemi barvami. Co všechno v ní najde-
te? Prezentaci nejvýznamnějších turistických 
atraktivit regionu, doporučené prohlídky měst 
Svitavy, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička  
a Vysoké Mýto i tipy na výlety do okolí. Nechy-
bí ani historické časové osy, animované filmy 
o věhlasných i méně známých osobnostech re-
gionu, řada fotografií, virtuální prohlídky nebo 
zábavná hra s rozšířenou realitou.

Aplikace plná informací a zábavy je zdar-
ma dostupná na Google Play a v App Store. Po 
stažení do mobilu či tabletu funguje i v offline 
režimu, takže při jejím používání doma nebo 
při výletech Českomoravským pomezím nebu-
dete muset stahovat další data.

Pokud dáváte přednost klasickým tištěným 
publikacím, můžete si v informačních centrech 
nebo v internetových obchodech pořídit prů-
vodce To nej z Českomoravského pomezí. Re-
prezentativní publikace z řady VisitBohemia 
Guide nabízí mapy, plány a doporučené pro-
hlídky měst, tipy pro sport a volný čas, zajíma-
vé výlety na mnoho atraktivních míst regionu  
i spoustu profesionálních fotografií.

Jiří Zámečník 

Děje se ve městě
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Lékařské pohotovosti na měsíc červen

Zubní pohotovostní služba
3. - 4. 6.  MUDr. Illová Jana Brněnec 90 461 523 140
10. - 11. 6.  MUDr. Jagoš Tomáš Jevíčko, Palackého nám. 20, 461 326 378
17. - 18. 6.  MUDr. Jagošová Alena Jevíčko, Palackého nám. 20, 461 326 378
24. - 25. 6.  MDDr. Křečková Monika Moravská Třebová,  
    Komenského 1417/22 461 312 484

Lékařská pohotovostní služba ORL pro děti a dospělé 
Svitavská nemocnice, budova D - lůžkové ORL oddělení, 461 569 345, 
všední dny 15:30 - 19:30 / So, Ne a svátky 8:00 - 14:00 

Lékařská služba první pomoci pro dospělé
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, v místnosti ambulance LSPP/LPS, 461 569 239, 
Pátek 18:00 - 21:00 / So, Ne, svátky 9:00 - 17:00 hodin
 Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost 
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, v místnosti dětské ambulance,  
vchod na levé straně, 461 569 270, So, Ne, svátky 8:00 - 18:00 hodin.

Svitavští senioři se 10. května vypravili 
poznávat další zajímavé místo naší republiky. 
Tentokrát navštívili Valašské muzeum v příro-
dě, kde si prohlédli Dřevěné městečko a Mlýn-
skou dolinu. Na zpáteční cestě se zastavili ve 
Světě kamenů.

Klub seniorů bude od 7. do 15. června  
z technických důvodů uzavřen.
21. / St / 14:00 / kostel sv. Jiljí

Putování s městským historikem po nejza-
jímavějších svitavských zákoutích.

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

 Samospráva KS Svitavy

Přes kopce a dolíky
Vycházka v Dolní Dobrouči, 10. 6. 2017.
- odjezd z autobusového nádraží v Poličce  
v 7:00, ze Svitav v 7:20, jízdné 100 Kč.
•	 účastníci si mohou vybrat trasu 
•	 občerstvení možno koupit na místě, návrat 

mezi 17:00 - 18:00 hod.
•	 přihlášky u p. Korábové, mob.: 733 380 598

29. 4. se uskutečnil Rej čarodějnic tentokrát  
v Poličce. Po nenáročné vycházce se na po-
žární zahradě symbolicky zapálili čarodějnice. 
Zábava pokračovala při harmonice až do ve-
černích hodin, počasí přálo, účast 60 členů.

Eva Rejentová

 Zástupci města Svitavy hledají, mimo po-
vinný úřední rámec, další způsoby komunika-
ce, jak být s veřejností v neustálém kontaktu. 
Další formou jsou sociální média - facebook 
Svitavy – oficiální informační portál Svitavy  
a instagram. Zde jsou prezentovány nefor-
mální informace. Tento druh médií není pro 
úřední komunikaci určen. Není zcela možné,  
s ohledem na jejich zákonitosti, zajistit rele-
vantní odpověď na případné dotazy veřejnosti  
(úřední povahy). Navíc se může jednat o fiktivní 
a anonymní příspěvky. 

Hlavní podstatou facebookového profilu 
je budování příjemné a pozitivní atmosféry  
v našem městě prostřednictvím soutěží, tema-
tických fotografií, tipů na výlety, přání, fotoga-
lerií z kulturních a sportovních akcí, pozvánek 
a dalších aktivit, které se ve Svitavách dějí. Tyto 
statusy jsou zveřejňovány pod jednotící hla-
vičkou oficiálního informačního portálu tak, 
aby upevňovaly vazbu mezi příjemcem sdělení  
a městem Svitavy bez osobních vazeb na pří-
padného autora.

Příspěvky, které mají virální potenciál nás 
prezentují po celém světě. Široká veřejnost má 
tak možnost se s děním u nás seznámit, proto 
jsou jednotlivé statusy kontrolovány, zejmé-
na ty, které nemají s konkrétním příspěvkem 
žádnou spojitost a vyvolávají zcela nové dis-
kuze. Navíc je nutné tuto komunikaci upravit  
v případě, že dochází k porušování základních 
pravidel slušného chování (vulgární výrazy, 
osobní napadání, zavádějící informace, nepod-
ložené závěry apod.). 

Přehledy, porovnání a analýzy našeho profi-
lu ukazují, že jdeme správnou cestou. Za posled-
ní rok jsme získali přes tisíc nových fanoušků 
stránky. Nejoblíbenějšími příspěvky jsou převáž-
ně fotodokumentace z akcí a prezentace našich 
významných atraktivit a projektů. Instagram 
(MIC Svitavy) zachycuje a prezentuje novinky 
okem fotografa a cílí na mladší cílovou skupinu. 

I když se různé druhy komunikace vzájem-
ně prolínají (neformální - úřední), je vhodné 
rozlišit hlavní podstatu svého příspěvku  
(dotaz, námět, komentář...) a volit správný 
způsob a místo k jeho zveřejnění. Děkujeme.                     

 Petr Šmerda, MIC

Facebookový profil města Svitavy

Kardio klub

Začátkem května jsme si připomněli  
72 let od tragédie v Javoříčku, v červnu si při-
pomeneme 75 let od vyhlazení Lidic a Ležáků. 
Tyto tragické události naší historie každoročně 
zviditelňuje tradiční štafetový běh s cyklistic-
kou částí, který propojuje Javoříčko, Včelákov, 
Ležáky a Lidice a města a obce ležící na trati. 
Ve většině míst přijímají účastníci štafety stu-
hy od představitelů měst a obcí jako poselství 
míru a přátelství. Ve Svitavách přiváže stuhu  
9. června v cca 16:50 na náměstí Míru u kašny 
sv. Floriána radní města Jaroslav Kytýr. Předá 
ji cyklistům (cyklistická část vede z Moravské 
Třebové do Hlinska) a zapíše se do pamětní 
knihy štafetového běhu. Poté budou účastní-
ci pokračovat v cestě, která končí 10. června  
v 10 hodin položením štafety při pietním aktu  
v Lidicích.                Jan Rýdlo, Zuzana Pustinová

Štafetový běh Javoříčko – Lidice



2. / Pá / 8:00 – 13:00 / DiscGolfPark 
Školní liga 2017 – turnaj v discgolfu
Soutěž 4. - 9. tříd + odpovídajících ročníků 
gymnázií . 

3. / So/ 13:00 – 17:00 / park Jana Palacha 
Dětský den
Přijďte s námi, ZŠ, MŠ i ostatními organiza-
cemi ze Svitav strávit příjemné odpoledne do 
parku Jana Palacha. Budou připraveny soutěže 
pro děti, vystoupení svitavských ZŠ, MŠ, při-
praveno bude i vystoupení svitavské hudební 
skupiny Generace. Cena hrací karty je 30 Kč.

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

23. - 25. / Pá - Ne / Salza - Rakousko
Vodácký zájezd SALZA
Zájezd se sjížděním jedné z nejkrásnějších vo-
dáckých řek Rakouska - řeky Salzy. Vápencové 
soutěsky, neuvěřitelně průzračná voda a pře-
krásné peřeje, to jsou trumfy, které lze těžko 
přebít. Cena 4 190 Kč / osoba.

25. / Ne / střelnice SVČ – IV. ZŠ
Střelecká soutěž: Májová cena - 25. ročník 
Vzduchová puška 30 v leže, vzduchová pistole  
40. Startovné: pro nečleny 50 Kč. 

Zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje

Den dobrovolnictví a Výtvarné řáděníAkce SVČ

Vítání prázdnin  
s Piráty z Krůčku 

Dětská scéna  
- Krůček uzavřen

Napísek v červnu

Ve čtvrtek 8. června ožije svitavské náměs-
tí mládím, hromadným bubnováním, rodina-
mi, výtvarným řáděním, animačním progra-
mem Notičky a Dubinky, vystoupením taneční 
skupiny, vyhlášením Výtvarné talentové soutě-
že na téma Ruce pomoci a muzikou skupiny 
Frontmen. To vše bude Den dobrovolnictví  
- krajský festival dobrovolnických aktivit. Svou 

V pátek 30. června od 15:30 s námi přijďte 
oslavit konec školního roku a přivítat prázdniny 
do areálu Cihelny! Zábavným odpolednem vás 
provedou Piráti skoro z Karibiku v podání úžas-
né Káti a Jarušky! Animační program, stanoviště 
pro děti, ztepilí hasiči, kteří připraví moře pěny 
pro děti i hravé dospělé, a nejedno překvapení  
k tomu. Rodinné vstupné 50 Kč členi a 70 Kč 
nečleni MC Krůček. Do pěny doporučujeme 
vzít s sebou plavky a ručník.

V době konání Dětské scény od středy  
7. do pondělí 12. června bude Krůček z dů-
vodu zapůjčení prostor uzavřen. Děkujeme za 
pochopení.                         Soňa Nádvorníková

činnost přijedou prezentovat formou pestrých 
aktivit pro veřejnost dobrovolnická centra  
z celého Pardubického kraje. Pokusíme se také 
o REKORD, a to formou netradičního nápisu. 
Přijďte přidat pomocnou ruku!

Dopolední program od 9 do 12 hodin 
bude patřit především studentům středních  
a vyšších ročníků základních škol, kteří si kro-
mě inspirativních informací odnesou i zážitek 
z hromadného bubnování s Tokhim. Od 13:30 
budou u kulatého stolu debatovat o možnos-
tech rozvoje dobrovolnických center zástupci 
Ministerstva vnitra, radní Pardubického kraje, 
zástupci města Svitavy a koordinátoři dobro-
volnických center. Srdečně zváni jsou i zájemci 
z řad veřejnosti.

Celodenně bude probíhat také talento-
vá soutěž Ruce pomoci – osobitá ztvárnění 
tématu (Ruce pomoci aneb – kdy pomáhám 
já? Kdo jsou dobrovolníci? Kde se setkávám  
s pomocí?) je možné přinést předem do Krůč-
ku, nebo mohou vzniknout i na samotné akci. 
Zapojit se a získat hodnotné ceny věnované 
Rodinnými pasy mohou všichni od 0 do 18 let. 
Kdo získal výtvarné sady, flash disky, sluchát-
ka a další drobnou elektroniku, se dozvíme  
v 17:30 hodin. Soutěžit se bude ve třech věko-
vých kategoriích. Podrobné informace k soutě-
ži získáte na e-mailu: mary2@email.cz, mob.: 
605 163 883.

Od 15 do 17 hodin zveme rodiny s dět-
mi na tradiční Výtvarné řádění. Na náměstí 
zabaleném do bílého kabátku si pohrajeme  
s barvami a holicí pěnou, válečkováním, fouká-
ním a stříkáním barev, zkrátka to pravé řádění. 
Den dobrovolnictví bude letos pro účastníky 
zdarma! V 17 hodin pak společné tvoření zavr-
šíme společným oslavným tancem se svitavským 
dětem známou Dubinkou a Notičkou z Krůčku!

Akce se koná pod záštitou radního Par-
dubického kraje pro sociální péči a neziskový 
sektor Pavla Šotoly a za podpory města Svitavy 
a Rodinných pasů, v případě nepřízně počasí 
bude celá akce včetně Výtvarného řádění pře-
sunuta do Fabriky.                       Marie Blažková

Rádi bychom vás touto cestou informo-
vali o dvou velkých červnových událostech.  
10. června od 14 hodin pořádáme již druhý 
ročních festiválku PÍSKOHRANÍ. Odpoledne 
plné zábavy pro děti i dospělé v krásné přírodě. 
Těšit se můžete na divadlo, muziku, občerstve-
ní a další aktivity. 22. června od 9 hodin otvírá-
me naše dveře na celorepublikový Den lesních 
mateřských školek, zároveň proběhne zápis do 
naší školky. Těšíme se na setkání. Lesní klub pro 
děti Napísek u obce Kukle, po - st, 9:00 - 16:00 
hod, čtvrtek klubík pro maminky s dětmi.

Olga Šánová
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MŠ Větrná

Gymnázium

ZŠ náměstí Míru

ZŠ Riegrova
Drátování

13. května od 10 do 12 hodin. Účast hlaste 
prosím předem na e-mail: prazanova@riegrov-
ka.cz. Poplatek: 50 Kč na materiál. 

Šaškec v základní škole
Školní akademie neznamená jenom samot-

né vystoupení, ale začíná již o několik měsíců 
dříve, kdy musí přijít originální nápad a poté 
následuje tvrdá práce všech zúčastněných na 
secvičování scénáře. Odměnou pro všechny 
aktéry je pak zaplněný sál rodiči, prarodiči  
i dalšími příbuznými, též kamarády a spolužá-
ky. Návštěvníci si mohli v předsálí prohlédnout 
výstavu prací našich žáků, které vznikají pod 
taktovkou paní učitelky Báčové.

I ta letošní akademie, v pořadí již dva-
cátá čtvrtá, se podle slov diváků vydařila. 
Konala se 4. května opět ve Fabrice. Vlastní 
program byl zahájen po úvodním slovu paní 
ředitelky. Tentokrát byl hlavním námětem cir-
kus a šaškárny s ním spojené. Obdivuhodné 
bylo, že se malí herci, recitátoři, tanečnice, 
zpěváci i muzikanti dokázali zkoncentrovat  
a podat kvalitní výkon. U nikoho nebyla patrná 
nervozita, a když už se stalo, že se někde „za-
škobrtlo“, s úsměvem se pokračovalo dále… 
Diváci mohli zhlédnout taneční kreace na růz-
né hudební žánry, gymnastická vystoupení, ale 
i hru na typické i netypické hudební nástroje. 
Originálním prvkem byla světelná show v podá-
ní 8. třídy. Nechyběla také vystoupení založená 
na mluveném slově, která si vybrala 3. A, 5. tří-
da a 7. B. O provázanost celého programu se 
bravurně postarali uvaděči z 8. a 9. třídy, kteří 
představovali veselé klauny a vymýšleli různé 
šprýmy a lumpárny. Vyvrcholením akademie je 
již tradičně program 9. třídy. 

Závěrečné ovace publika patřily samozřej-
mě i našim skvělým učitelkám Janě Hanusové  
a Haně Šíchové, které sestavily scénář celé aka-
demie. Poděkování patří i ostatním pracovní-
kům školy, Fabriky, A. Petrželové a samozřejmě 
účinkujícím, bez kterých by realizace vystoupení 
nebyla možná.                             Pavlína Daňková

Druhé kolo zápisu do MŠ Svitavy, Milady 
Horákové 27, MŠ Svitavy, Marie Majerové 13, 
MŠ Svitavy, Větrná 11 a do MŠ Svitavy - Lány 
se bude konat v pondělí 5. června od 13 do 15 
hodin ve Fabrice.

Den Země
Koncem dubna jsme s dětmi z Mateřské 

školy Větrná všichni oslavili Den Země. Spo-
lečně jsme shrabali školní zahradu. Také jsme 
zkoumali kůru stromů - hmatem, čichem, frotá-
ží. Skládali jsme obrázky zvířat do celků a vyro-
bili si planetu Zemi z papíru. Využili jsme také 
herních prvků zahrady, pozorovacích koutků, 
senzomotorického chodníku. Děti se proběhly 
vrbovým tunelem a na závěr si kolem něj vytvo-
řily kruh přátelství. Děti z mladších tříd si sesta-
vily planetu Zemi z kamínků. Nejen předško-
láci rozvíjeli matematické představy - počítání  
s kamínky. Spolu se skřítkem Ekolínkem se děti 
učily třídění odpadků nejen na zahradě, ale  
i ve třídě. Vysvětlili jsme si, proč je dobré naši 
planetu Zemi chránit a co ji naopak ubližuje  
a ničí. Ani následný déšť nás neodradil, protože 
jsme si s dětmi alespoň mohli formou prožitko-
vého učení vysvětlit a vyzkoušet koloběh vody 
v přírodě. Děti projekt Dne Země velice zaujal,  
s nadšením se zapojovaly do všech jeho aktivit 
a hravou formou se tak naučily spoustu zají-
mavých a nových věcí jak chránit a ohleduplně 
se chovat nejen k planetě Zemi, přírodě kolem 
nás, ale i k sobě navzájem. Hodně sluníčka  
a málo deštivých dnů vám přejí děti a zaměst-
nanci MŠ Větrná.                          Karla Juříková

Aktuální informace
•	 studentka septimy N. Císařová po vítězství  

v krajském kole postoupila do celostátního kola 
biologické olympiády, kde obsadila 8. místo,

•	 svitavské gymnázium navštívil v květnu radní 
Pardubického kraje pro školství Ing. Bohumil 
Bernášek, 

•	 úspěch v krajském kole matematické olym-
piády zaznamenali zejména M. Veselý  
(3. místo) a O. Kučera (6. místo),

•	 do celostátního kola zeměpisné olympiády se  
probojoval L. Nekvinda, obsadil 16. místo,

•	 terciánka K. Kučerová obsadila 3. místo  
v okresním kole biologické olympiády a po-
stoupila do krajského kola, 

•	 na gymnáziu budou úspěšní maturanti letos 
poprvé při slavnostním předávání maturitních 
vysvědčení přijati spolkem absolventů do řad 
absolventů školy, 

•	 pro zájemce o jazykové kurzy proběhnou  
31. května a 6. června dny otevřených dveří na 
státní jazykové škole, 

•	 gymnázium zahájilo příjem přihlášek do uni-
verzity třetího věku.                          Milan Báča

naše město / červen 2017 / www.svitavy.cz

ZŠ Felberova

Environmentální výchova 
Dne 12. května se na naší škole uskutečnil 

tematický den věnovaný problematice životního 
prostředí. Pro žáky bylo připraveno sedm sta-
novišť, na kterých se věnovali aktivitám na téma 
Koloběhy v přírodě, konkrétně se zaměřením 
na koloběh vody a energií, uhlíku a dusíku. 
Kromě toho se seznámili s principem fungová-
ní kořenové čističky, vyzkoušeli si, jak se zakládá 
kompost, a poznali systém potravních řetězců. 
Zbytek dopoledne pak strávili aktivně úklidem 
blízkého i vzdálenějšího okolí školy, kdy každá 
třída vyčistila přidělený úsek od odpadků a ne-
čistot. Celou akci jsme zároveň propojili s naši-
mi celoročními oslavami pětadvacátého výročí 
založení školy, a to symbolickým objetím školní 
budovy, při kterém kolem ní všichni žáci i za-
městnanci vytvořili živý řetěz.     Jana Pazderová

MŠ Úvoz

Soutěž
Začátkem dubna jsme vyhlásili na naší škol-

ce soutěž O nejlepší čarodějnici. Během dalších  
2 týdnů rodiče s dětmi doma připravovali a vyrá-
běli postavičky. Sešlo se nám 21 parádních čaro-
dějnic a v posledním dubnovém týdnu proběhlo 
bodování, kdy mohl tu nejlepší vybrat každý  
z rodičů, dětí, zaměstnanců i návštěvníků MŠ. 
Dne 3. 5. jsme celou soutěž vyhodnotili a ocenili 
ty nejlepší diplomem a malou odměnou. Všem 
zúčastněným rodičům děkujeme za zapojení 
do akce a doufáme, že si při společném tvoření  
s dětmi užili pěkné chvíle.       Lenka Trunečková

Druhé kolo zápisu
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Asi se nenajde u nás nikdo, kdo by neznal, 
nebo někdy nehrál PEXESO. Víte, že tato ka-
retní hra vznikla u nás? Autorem myšlenky 
PEXESA je pan Zdenek Princ. Tento dnes 
třiaosmdesátiletý pán pracoval jako mozaikář  
v katedrále sv. Víta na díle Maxe Švabinského. 
A právě zde, v těch stovkách barevných sklíček 

a kamínků, se začala rodit myšlenka s názvem 
Obrázková mozaika - budoucí PEXESO. K její 
realizaci došlo v roce 1965, kdy tuto hru navrhl 
Zdeněk Princ pro nakladatelství PRESSFOTO. 
V této době probíhala na Libereckých výstav-
ních trzích soutěž Pekelně se soustřeď, jejímž 
principem bylo odhalování dvojic podnikových 
značek. Hra byla nesmírně populární a právě 
začátky těchto tří slov daly dohromady zvláštní 
slovo a také název nové hry – PEXESO. Vůbec 
první bylo pexeso indiánské, vydané v roce 
1965 v nákladu 10 000 kusů. Před rokem 1989 
pexesa vydával podnik ČTK-Pressfoto v edici 
společenské hry, dnes jsou jejich autory různé 
organizace, spolky, firmy, ale i jednotlivci. 

Ve Svitavách připravujeme ve spolupráci  
s Klubem sběratelů pexes první velkou výstavu 
v České republice o historii i současnosti této 
populární hry. Najdete zde několik set souborů 
kartiček s různými motivy, různých vydavatelů, 
různých velikostí a forem. A také pexesové ku-
riozity (neuvěříte, jaká pexesa existují) a mož-
nost zahrát si různé variace této karetní hry se 
svými známými přímo na výstavě.

Dnešní putování nás zavede mimo měst-
ský okruh, a to na kótu 555 metrů nad mořem, 
kam směřuje trasa naučné stezky Na českomo-
ravské pomezí, anebo turistická značená trasa. 
Od nepaměti se tomu místu u Ostrého Kame-
ne říká Nejsvětější Trojice. Křesťanské chápání  
trojjedinosti Boha Otce, Syna a Ducha svatého 
se stalo jedním z nejdůležitějších dogmat a na 
jeho definici byly popsány statisíce stran. V zá-
padním liturgickém kalendáři se slavnost Nej-
světější Trojice slaví první neděli po Letnicích 
(Svatodušní svátky, které připadají na 50. den 
po Božím hodu Velikonočním). Po této neděli 
následovaly svátky Božího Těla, doprovázené 
průvody, v době první republiky dokonce den 
pracovního klidu.

Svatá Trojice našla i své základní umělec-
ké vyjádření. Symbolem se stal trojúhelník  
s Božím okem, ale také v zobrazení realistic-
kém – Bůh Otec a Syn jako postavy a Duch 
svatý jako holubice. Trojiční sloupy, kterých je 
u nás nejvíce, bývaly i trojhranné. Osud slou-
pu u Ostrého kamene se začal psát roku 1823, 
jak nás informuje dnes už stěží čitelný nápis na 
zadní straně soklu. Podstavec s reliéfy P. Marie, 
sv. Linharta a Archanděla Michaela je totiž to 
jediné, co z historické sochy zbylo. Na něj byl 
poté, když zmizela původní část sloupu se so-
chou, umístěn litinový krucifix. 

Iniciátorem obnovy sochy (2015–2017) se 
stal Josef Gestinger, podpořila jej obec Karle  
a s přispěním státních fondů byla shromáždě-
na částka 653 tisíc korun. Za pomoci jediné 
fotografie Petra Praxe z archivu muzea se hle-
dala kamenická předloha v regionu. Našla se  
v Květné, ale majitel pozemku nesouhlasil  
s demontáží sochy. Takže se hledalo dál a našlo 
se řešení v podobě kopie typově podobné so-
chy v Kamenné Horce. Brněnský restaurátor-
ský ateliér LUKAS tak obnovil originální sloup  
a jeho kopie s novým dříkem se stala novou 
dominantou krajiny u Ostrého Kamene. Příběh 
s dobrým koncem.                      Radoslav Fikejz

Pavel Čech je český malíř, autor komiksů, 
ilustrátor a tvůrce autorských knih. Profesi-
onálním výtvarníkem a literátem je od roku 
2004. Za svou tvorbu získal řadu ocenění,  
z nichž tím největším byla cena Magnesia Lite-
ra za autorskou knihu pro děti a mládež Velké 
dobrodružství Pepíka Střechy. Jak ilustrátor 
se podílel např. na tvorbě knihy Jana Skáce-
la Uspávanka s plavčíkem a velrybou, Radka 
Malého Listonoš vítr, Pavla Žalmana Lohonky 
Hastrmánek Žouželka, ale také např. na kni-
ze Čarokniha Harryho Pottera od Edi Vesca 
či Pusté ulice od Michala Ajvaze. Je autorem 
obálek děl Jiřího Kratochvila Noční tango 
nebo Brno nostalgické i ironické. Tolik suchá 
fakta.

Pavel Čech je však svým založením, myš-
lením a způsobem života indián. ...Mám rád 
zarostlé zahrady, pohled na hvězdné nebe, 
motýly a brouky, lidi s dobrým srdcem, vůni 
lesních jablek a borového lesa, toulání, oprýs-
kané zdi, indiány, Rychlé šípy, písničku Anděl-
ská, pouštění draka, knihy Michala Ajvaze, 
zrezavělé klíče, stará kina, čistou vodu, tajem-
ství... a pokouším se to namalovat na plátno 
a nebo o tom psát a kreslit knížky… Tolik jeho 
vlastní slova. Autor vytváří ve svých knihách  
a obrazech zvláštní tajemný svět, v němž se 
skutečnost prolíná s fantazií a sny. 

Výstava Pavla Čecha je podobná jako jeho 
knihy. Tajemná a hravá. Celou výstavou vede 
stezka s úkoly, na které děti čeká řada úkolů, 
otázek, křížovek, neboť slovy autora „hlava 
není jen na čelenku.“ Postavíte si stínadelské 
město s křivolakými uličkami a budovami, kte-
ré jen náhodou připomínají ty svitavské. Vy-

pustíte svou lodičku na moře, na jehož konci 
vás čeká blikající maják, který často hledáme  
i v reálném životě. Stezka končí bludištěm pro  
zvídavé děti. Ti odvážní projdou jeho tajupl-
nými zákoutími do krásné poetické zahrady 
plné motýlů… 

Pokud se do muzea vydáte na vernisáž  
v pátek 9. června, můžete se setkat s autorem  
a nechat si podepsat jeho originální knihy.  
A také se za jeho pomoci v muzejních dílnách 
zapojit do kreslení komiksů.   

Blanka Čuhelová

Pavel Čech: Autoportrét

Letní výstavy v muzeu budou letos hravé

Vystavujeme tajemnou zahradu Pavla Čecha

PEXESO - pekelně se soustřeď
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Městská knihovna ve Svitavách se zapojila 
do projektu, který jsme nazvali Česko-polská 
mozaika a jehož cílem je popularizace polské 
kultury v našem regionu. Naším partnerem se 
stala knihovna základní školy v městečku La-
dek-Zdrój. Během následujícího roku a půl bu-
deme prostřednictvím workshopů, autorských 
čtení a besed seznamovat děti a veřejnost  
s osobnostmi polské kultury a polskými tra-
dicemi. Součástí projektu jsou také výměnné 
pobyty žáků či nákup polské překladové lite-
ratury. Prostřednictvím těchto aktivit chceme 

Dovolte, abych se s vámi podělila o radost  
z úspěchu dětí Dramatické školičky.

Mikuláš Ingr a Ráchel Kellerová postoupili  
do celostátního kola recitační přehlídky Dětská 
scéna a budou ve dnech 9. - 11. června ve Svi-
tavách  reprezentovat náš kraj  ve 2. a 3. věko-
vé kategorii (děti ve věku 10 - 13 let).

Stejně tak byl do celostátní přehlídky  umě-
leckého přednesu Wolkerův Prostějov (věk 15 
- 19 let) vybrán Adam Weinlich. 

Mám z nich radost a blahopřeji. Současně 
děkuji všem dalším recitátorům, kteří se přehlí-
dek zúčastnili, ale nepostoupili. Jejich práce si 
vážím stejně tak, neboť recitace je křehká záleži-
tost, která se nedá jednoduše zvážit  ani změřit.                                         

Jana Mandlová

Adam Weinlich

Mikuláš Ingr

Ráchel Kellerová

Zveme všechny zájemce na cyklus pořadů 
zaměřený na kulturu jiných národů zachyce-
nou v knihách pro děti. Společně budeme vy-
cházet z knižních ukázek převážně pohádkové-
ho charakteru, jež přečte pozvaný host, rodilý 
mluvčí, ve svém rodném jazyce. Poté se poku-
síme o překlad do češtiny a „ochutnáme“ tak 
charakter cizího jazyka. Vzápětí se pustíme do 
tvořivých aktivit. Tentokrát se v rámci projek-
tu Česko-polská mozaika zaměříme na Polsko  

V minulém čísle Našeho města se psalo  
o divadelních úspěších Dramatické školičky. 
Mám z toho pochopitelně radost a jsem na děti 
hrdá, protože v posledních dvou letech jsme 
pracovali opravdu v nesnadných podmínkách 
- za probíhající rekonstrukce Divadla Trám, 
Dramatické školičky i celého areálu kina. Snad 
je úspěch dětem odměnou za všechny nesnáze  
s tím spojené a Dramatické školičce navíc dár-
kem k jejím letošním 25. narozeninám.

Ale chtěla bych mluvit ještě o někom jiném 
- o všech těch neviditelných, bez kterých by 
celá práce nedávala smysl. O rodičích a praro-
dičích, kteří vozí a doprovázejí děti, podporují 
je v jejich aktivitách, pomáhají šít kostýmy, vy-

na jedné straně ukázat specifika polské kultury, 
na druhé straně poukázat na blízkost našich 
kultur a zároveň vytvořit prostor pro sdílení 
společných zážitků.            

První akcí pro veřejnost byl workshop s au-
torem dětských knih Marcinem Mortkou a jeho 
dvorní ilustrátorkou Martou Kurczewskou, 
který se uskutečnil v pátek 12. května a který 
potvrdil, že cizí jazyk nemusí být překážkou ani 
pro nejmenší. Další program bude v červnu  
u knihobudky v parku Jana Palacha.

Marta Bauerová

a polštinu. Naším milým hostem bude slečna 
Magda Szot, polská dobrovolnice z Mateřské-
ho centra Krůček. Navazující tvořivý a hravý 
program bude vycházet z přečteného textu  
a polských reálií a je určen dětem od 6 do 9 let. 

Těšíme se na vás ve čtvrtek 15. června ve 
14 hodin v parku Jana Palacha u knihobudky. 
V případě nepříznivého počasí se akce bude 
konat v dětském oddělení knihovny.

Jindřiška Soudková

rábět loutky a kulisy, skládat hudbu, péct buch-
ty a dobroty na přehlídky; o všech přátelích  
a nejstarších dětech Dramatické školičky, kteří 
pomáhají jako asistenti a jsou mi velkou opo-
rou;  o mých spolupracovnících ze Střediska 
kulturních služeb, kteří kreslí plakáty, orga-
nizují, účtují, fotí, svítí, starají se o výstavy,  
o techniku, uklízí… Ti všichni jsou stále pří-
tomní, jaksi samozřejmí a neviditelní, ale   
v mých očích  opravdu  důležití a nepřehléd-
nutelní. „To, co je důležité, je očím neviditelné,“ 
píše pan Exupéry. Ano, neměli bychom na to 
zapomínat. Je dobré se čas od času zastavit, roz-
hlédnout se kolem a říct: „ Dobře, že jsi. Děkuji.“                

Jana Mandlová

Žijí mezi námi – street teaching v parku

Děkuji všem neviditelným spolupracovníkům

Česko-polská mozaika 
popularizuje kulturu a tradice

Recitační přehlídka
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INA LANŠKROUN, s.r.o.
 SCHAEFFLER SVITAVY

TECHNOLOG VSTŘIKOVÁNÍ
SEŘIZOVAČ STŘIKOLISŮ
ÚDRŽBÁŘ-ELEKTRONIK
OBSLUHA STŘIKOLISŮ
OBSLUHA MONTÁŽNÍ LINKY
ASISTENTKA VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ – 
ZNALOST NJ
PRACOVNÍK MĚŘÍCÍHO OSTRŮVKU

K základnímu platu s prémiemi nabízíme navíc:

PODROBNOSTI ZÍSKÁTE: 465 355 209; 465 355 116

ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE: jobs.cz@schaeffler.com

• finanční bonusy 40 000–50 000 Kč/rok 
   v závislosti na pozici
• 8 hodinovou pracovní dobu
• 5 týdnů dovolené
• možnost napracování hodin, výběr náhradního 
   volna
• doprava ze směrů M. Třebová a Svitavy 
   (Březová n. Svitavou)
• akce pro zaměstnance
• jazykové kurzy
• dotované stravování
• penzijní připojištění

Schaeffler je dynamický technologický koncern, 
který čítá přibližně 85 000 zaměstnanci na celém 
světě, působí v 50 zemích a téměř 170 lokalitách. 
Jako partner všech hlavních automobilek, klíčový 
hráč v leteckém průmyslu a celém průmyslovém 
sektoru Vám můžeme nabídnout mnoho možností 
seberealizace v novém závodě ve Svitavách jako:

www.schaeffler.cz

46. celostátní přehlídka dětského divadla a 
46. celostátní přehlídka a dílna dětských recitá-
torů proběhne ve dnech od 9. do 15. června již 
posedmé ve Svitavách. 

9. - 11. června bude přednášet 92 nej-
lepších recitátorů v kině Vesmír. Dílny pro 
recitátory a diskusní kluby pro doprovod re-
citátorů proběhnou na zdravotnické škole;  
v městském muzeu a v areálu kina Vesmír bude 
besedovat lektorský sbor s recitátory a jejich 
doprovodem. Je skvělá zpráva, že naše město 
a Pardubický kraj budou reprezentovat děti ze 
svitavské Dramatické školičky. Ráchel Kellerová 
a Mikuláš Ingr!

10. - 14. června ve Fabrice, v Divadle Trám a 
v klubu Tyjátr bude hrát patnáct nejlepších dět-
ských divadelních souborů z celé republiky. Na 
Dětskou scénu do našeho města přijede celkem 
290 dětí ve věku do patnácti let a s nimi 34 obě-
tavých učitelů a vedoucích souborů. Divadla se 
budou hrát vždy dopoledne a odpoledne. Mám 
velkou radost, že na letošní Dětské scéně budou 
opět hrát děti z naší Dramatické školičky!
Soubory, které vystoupí na Dětské scéně 2017: 
•	 … a bolelo nebe, Dismanův rozhlasový dětský 

soubor, ČRo, Praha 2 (ved. Jana Franková) 
•	 Deset tisíc mil pod mořem, Dramatická on-

datra, ZUŠ Jihlava (ved. Martin Kolář) 
•	 Jak daleko je daleko – Léto Ludvíčka Adlera, 

Záludňáci, ZUŠ Litoměřice (ved. Lenka Pa-
řízková) 

•	 Méďa spěchá domů, Pískající vršky, ZUŠ Mo-
helnice (ved. Martina Kolářová) 

•	 Medvěd, který nebyl, Dětský dramatický sou-
bor divadla Vydýcháno, ZUŠ Liberec (ved. 
Míša Homolová) 

•	 Milá Anno, Jsme, Jubilejní Masarykova ZŠ  
a MŠ Sedliště (ved. Veronika Svojanovská) 

•	 O bílé kočičí princezně, BUBU, klub dětské 
kultury, Vsetín (ved. Barbora Dohnálková) 

•	 Oskar a Růžová paní, PiŠkvorky, ZUŠ Rober-
ta Schumanna, Aš (ved. Pavla Hošková) 

•	 Otík aneb co se skrývá v kolébce, JOJO, ZUŠ 
Horažďovice (ved. Tomáš Machek) 

•	 Pac a pusu aneb něco z Broučků, Na poslední 
chvíli, ZUŠ Ostrov (ved. Lucie Veličková) 

•	 Psi, neztrácejte naději, Modročky, Dramatic-
ká školička při SKS města Svitavy (ved. Jana 
Mandlová)

•	 Strašidelná pohádka, ZŠ Rousínov (ved. Mi-
chaela Kyjovská) 

•	 Střípky z putování Pitrýska, Taneční studio Li-
ght při ZUŠ Na Popelce, Praha 5 (ved. Lenka 
Tretiagová) 

•	 Zlozvykárium aneb Pohádky pro zlobivé děti 
a jejich starostlivé rodiče, Smršť, GFK Plzeň 
(ved. František Kaska) 

•	 Zvědavá káčátka aneb Putování Prahou, Ej-
chuchú, MŠ a ZŠ Sofie, Říčany (ved. Vítězslav 
Březka)

 Děti z hrajících souborů se setkají s malí-
řem a sochařem Jindřichem Pevným v Pomezí, 
spisovatelem a grafikem Martinem Sodomkou, 
navštíví svitavský discgolf, zajedou do Vendolí 
na statek Bonanzy…

170 seminaristů – studentů škol, zabývajících 
se dramatickou výchovou a dětským divadlem – 
se bude vzdělávat po celou dobu přehlídky v pěti 
seminářích ve všech koutech Fabriky, Divadla 
Trám a v klubu Tyjátr, kina Vesmír. Přehlídka má 
také svůj doprovodný program: divadla a muziky 
a večery ve farní stodole…

Tak taková bude Dětská scéna 2017 v na-
šem městě. Tato celostátní divadelní a reci-
tační přehlídka je již sedmým rokem jednou  
z nejvýznamnějších kulturních a společenských 
událostí v našem městě a v celém Pardubickém 
kraji!                                                         Petr Mohr

O Pivních slavnostech budeme psát až  
v příštím čísle, ale aby jste se mohli už teď těšit, 
zmíníme, že v sobotu 8. července ve 20:55 usly-
šíte kapelu Payanoia a ve 22:15 zahraje kapela 
Hudba Praha band. Poteče mnoho druhů piva  
a nebudou chybět oblíbené soutěže, které bu-
dou hodnotit odborné poroty.

Nejlepší guláš

Vyzýváme  všechny  zájemce  z  řad  amatér-
ských i profesionálních kuchařů  k  účasti  v sou-
těži o nejlepší kotlíkový guláš. Soutěž se bude 
konat v rámci Pivních slavností. Může se zú-
častnit každý, kdo je schopen uvařit v kotlíku na 
otevřeném ohni guláš. Soutěžit mohou skupiny 
občanů, restaurace, členové zájmových spolků 
nebo firemní týmy v civilním  i  jakémkoliv  jiném  
oblečení.  Soutěží maximálně pětičlenná druž-
stva. Vyhraje kuchařský tým s největším počtem 
získaných bodů od odborné poroty pod vede-
ním Václava Šmerdy.

Svitavská buchta
Zároveň si letos dovolujeme zařadit na Piv-

ních slavnostech i soutěž o nejlepší svitavskou 
buchtu. Kdo je přesvědčený, že peče ty nejlepší 
české kynuté buchty, přineste nám je 8. červen-
ce ochutnat na náměstí. Spravedlivá porota  
rozhodne, kdo upekl nejchutnější, nejvoňavější 
a nejveselejší svitavskou buchtu. 

Závazné přihlášky na obě soutěže posílejte 
do 30. června na e-mail: souteze@svitavy.cz. 
Informace budou zaslány na vaši adresu.

Alice Štrajtová Štefková

Ochutnávka Pivních slavnostíDětská scéna Svitavy 2017 již posedmé
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3. / So / 19:00 / Divadlo Trám, klub Tyjátr
II. večer MAC
Malý abonentní cyklus
My tam byli, přijďte znovu!
Přijďte všichni, ať už poprvé nebo podruhé, na 
další večer Malého abonentního cyklu neboli 
MAC, tentokrát v pátek 3. června od 19 hodin  
v Divadle Trám a klubu Tyjátr. Nejen že navští-
víte kulturu a podpoříte rozjíždějící se novu 
tradici. Zkrátka akci, která se, doufejme, stane 
součástí kulturního života mladých ve městě  
a bude pravidelně a s chutí navštěvována!
A co vás čeká na II. večeru? Večer zahájí impro-
show v podání improvizační skupiny O.Li.V.Y. 
- Olomoucká Liga V Ymprovizaci. O co přesně 
jde? O.Li.V.Y. představí několik kategorií zamě-
řených na různé dovednosti, jakými jsou zpěv, 
rýmování či vyprávění příběhů. Olomoučtí im-
provizátoři zahrají na přání diváků, cokoliv si 
publikum umane. Druhý bod večera je kapela 
WxP, sebranické uskupení hrající alternativní 
pop. Přijďte si prohlédnout, poslechnout, za-
tančit, pobavit!                                      #MACtým

22. 6. / Čt / 18:00 hodin / Svitavský stadion
Čermenské slavnosti: 
Fiesta Tica Kostarika

Folklorní taneční soubor ze San José z Kostari-
ky zatančí a představí kulturní tradice této pro 
nás exotické země. Soubor vystoupí ve Svi-
tavách jako host tradičního festivalu v Dolní 
Čermné. Vstup volný

21. / St / 19:00 / Ottendorferův dům
Od opery k tangu
Ensemble Martinů a host Markéta Mátlová
Ensemble Martinů je pražské klavírní kvarte-
to ve složení klavír-flétna-housle-violoncello. 
Svým projevem a zvukovostí je jedním s nej-
výraznějších souborových uskupení v České 
republice.
Markéta Mátlová je sopranistka, která i přes 
své mládí patří k evropské špičce a řadí se 
mezi nejvyhledávanější umělce ve svém oboru. 
Úspěch sklízí nejen na českých pódiích, ale i na 
zahraničních scénách.

Afro-Kuduro, Salsa a Kizomba workshopy 
Kuduro je temperamentní tanec pocházející  
z ulic Angoly. S vtipem a nadsázkou imituje po-
hyby rutinních činností, sportů či angolských 
celebrit.
Salsa a Kizomba jsou párové tance, jejichž 
popularita v posledních letech roste na celém 
světě. Kizomba je angolským tancem, ve kte-
rém se střídají pomalé smyslné rytmy s dyna-
mickými a veselými prvky, a Salsa je populár-
ním tancem, pocházejícím z latinské Ameriky, 
plným temperamentu, který znáte z filmů, jako 
je například Hříšný tanec.
Hernury Jamba je mezinárodním tanečníkem 
pocházejícím z Angoly, který do Svitav přiná-
ší skvělou příležitost, jak přivítat léto tancem,  
a to i díky spolupráci se Střediskem kulturních 
služeb a Fabrikou. Věříme, že kouzlo a energie 
těchto tanců pomůže k rozšíření povědomí  
o afro-latinské kultuře a přinese kus exotiky 
přímo k vám. 

Co nás čeká a nemine?  
•	 protažení, izolační cvičení aneb jak se naučit 

ovládat své tělo 
•	 kondiční cvičení a posilování 
•	 no a hlavně tanec! 

Co s sebou? 
•	 pohodlné oblečení, sportovní obuv, vodu, 

ručník a dobrou náladu ! :) 

Program: 
•	 3 x 60 min taneční workshop (Afro-Kudu-

ro, Kizomba a Salsa), které jsou určeny pro 
všechny úrovně bez věkového omezení.

Vstupné dobrovolné, první hodinu zahájíme  
v 16 hodin. Místo konání: taneční sál Fabrika-
-Svitavy. Pokud chcete mít jistotu, že budete 
mít na workshopu své místo, využijte možnos-
ti časné registrace na e-mail: info@balumuka.
cz nebo na webu. Pro více informací navštivte 
naši fan page na Facebooku Balumuka Events.

28. / St / 16:00 / Fabrika / Trsám – Trsáš – Trsáme
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37. ročník národní soutěže a výstavy amatérské fotografie 
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37. ročník národní soutěže a výstavy 
amatérské fotografie vyvrcholil o víkendu  
13. a 14. května ve Svitavách. 

V Červené knihovně proběhlo slavnostní 
vyhlášení výsledků této nejprestižnější fotogra-
fické amatérské události u nás. Úspěch zazna-
menal svitavský fotoklub, který se po několika 
letech stal opět vítězem v kategorii kolektivů, 
a to za kolekci fotografií „Dvojice“. Následně 
byla zahájena v městském muzeu a galerii 
výstava nejlepších snímků, ze svitavských fo-
tografů jsou na výstavě fotografie Milana Báči 
a Jindřicha Beneše. V rámci dvoudenního pro-
gramu byla řada doprovodných akcí – výstava 
na šňůrách, fotografické workshopy nebo be-
sedy s fotografy.                                Milan Báča

Rok 2017 je pro naši společnost, výrobce potiště-
ných obalů a součást nadnárodní korporace West-
Rock, dynamickým obdobím. Náš závod je zažit 
jako „Westvaco Svitavy – výrobce obalů na cigare-
ty“, což už není pravda. Jmenujeme se WestRock 
Svitavy. V roce 2016 byl dokončen odprodej výroby 
tabákových obalů, čímž se otevřely dveře pro nové 
investice a zákazníky. Našimi zákazníky jsou Red-
Bull, Danone, Plzeňský Prazdroj, Johnson & John-

son, Coca Cola a mnoho dalších. Jejich seznam se bude dále rozšiřovat. Po schválení 
investic ve výši 11,5 miliónů dolarů u nás probíhají stavební práce a instalace nových 
strojů. Děkuji našim lidem za každodenní úsilí, kterým přispívají k tomu, že se plány 
mění ve skutečnost.  Ing. Marek Meluzín, ředitel závodu

Westrock Packaging Systems Svitavy, s.r.o.

Co je nového ve WestRock Svitavy

Aktuálně obsazujeme pozice do výroby  
(tiskař aj.), včetně brigádníků, a také administrativy.

Kontakty: Pražská 48, 568 02 Svitavy; 461 552 206, helena.skavradova@westrock.com.
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Ve svitavském muzeu připravujeme od říj-
na letošního roku rozšíření nabídky tradičních 
tvůrčích činností pro veřejnost i školní skupiny.  
Představíme tradiční černobílý fotografický pro-
ces přímo v akci. Návštěvníci budou ve fotoateli-
éru vyfotografováni klasickým měchovým foto-
aparátem, vyvolají a usuší si negativ a potom si  
v temné komoře na zvětšováku naexponují a vy-
volají ve vývojce fotografie. Celým procesem je 
provede fotograf Miroslav Sychra, který věnoval 
muzeu svou fotografickou výbavu a který účast-
níky kurzu seznámí s historií fotografie.                                                                      

Výzva a prosba
Kromě výše zmíněných cca dvouhodino-

vých „fotografických ohlédnutí“ do historie 
fotografie plánujeme i celodenní fotografické 
workshopy, kde budou účastníci fotografo-
vat a vyvolávat si své fotografie sami. Na tyto 
workshopy potřebujeme větší počet fotografic-
kých přístrojů na formát 6x6, starší fotoaparáty 
na svitkový film. Proto prosíme občany, kteří 
mají doma funkční Flexaretu a nemají pro ni dal-
ší použití, aby ji věnovali muzeu. Hodí se nám  
i dřevěné stativy, laboratorní pomůcky, případ-
ně staré prošlé svitkové filmy. Nepotřebujeme 
zvětšováky ani kinofilmové fotoaparáty, ale bu-
deme vděčni za každou darovanou věc. Kon-
taktujte nás na e-mailu: m.sychra@fotosychra.cz 
nebo na telefonním čísle 461 541 710.

Po prázdninách vás budeme informovat, jak 
a za jakých podmínek bude fotoateliér fungo-
vat. Už se moc těšíme na zájemce o fotografické 
retro.                                              Miroslav Sychra      

Žehnání Nejsvětější Trojice v Ostrém Kameni

Pojďte s námi na vycházku s holemi k Trojici
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Zveme vás srdečně na žehnání obnovené 
sochy Nejsvětější Trojice v Ostrém Kameni  
v sobotu 10. června v 15 hodin.

Na pěší cestu k místu Nejsvětější Trojice  
u Ostrého Kamene se můžete vydat i společně 
s ostatními poutníky:

a) 13:15 od farního domu Českobratrské círk-
ve evangelické ve Svitavách, Poličská ulice

b) 14:15 od kapličky Cyrila a Metoděje v Ost-
rém Kameni, parkování zajištěno

Program:
•	 Zahájení, přivítání hostů - starosta obce Kar-

le Pavel Pavliš 
•	 Historie a tradice místa Josef Gestinger
•	 Promluva, čtení z Božího slova Filip Keller, 

farář evangelické církve ve Svitavách
•	 Žehnací modlitba, přímluvy, prosby – Vác-

lav Dolák, farář římskokatolické církve ve 
Svitavách

•	 O zpěv v průběhu obřadu se postará komor-
ní pěvecký sbor RAKOS

Žízeň mohou poutníci zahnat na místě po-
dávanou vodou, bude též možné zakousnout 
se do sladkých koláčků, svým unaveným údům 
bude možné dáti odpočinout na připravených 
lavicích.

Pořadatelé: 
Obec Karle ve spolupráci s městem Svitavy 

a farnostmi římskokatolické církve ve Svitavách 
a Litomyšli, evangelické církve ve Svitavách  
a pravoslavné církve ve Svitavách.                                              

Josef Gestinger

Pro příznivce a milovníky nordic walkingu 
nabízíme možnost spojit sportovní aktivitu  
s duchovní. V sobotu 10. června je možné si 
tuto chůzi s holemi vyzkoušet. Sraz zájemců 
bude ve 13 hodin u kavárny V Parku, kde pod 
vedením instruktorky Dity Urbánkové proběh-
ne krátká instruktáž o správném používání holí 
pro nordic walking (hole budou připraveny  
i k  bezplatnému zapůjčení). Poté bude násle-
dovat společný odchod k Nejsvětější Trojici na 
Ostrému Kameni a po skončení programu se 
trasou naučné stezky vrátíme přes Kukle zpět 
do Svitav. Jste srdečně zváni.                 Jiří Brýdl

Fotoateliér v muzeu

Laureátem Výroční ceny Svitavského klubu 
Laurus za rok 2016 se stal na slavnostním veče-
ru v Divadle Trám 12. května výtvarník, grafik, 
ilustrátor, designer, vydavatel, autor dětské lite-
ratury, textař, muzikant a cestovatel ing. Martin 
Sodomka, a to za propagaci Svitav originální 
dětskou literaturou a výtvarným projevem.                

Milan Báča

Svitavská osobnost
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Roadshow Pochoutkový rok na cestách zavítala k nám na náměstí. 

Kladení věnců ve Žiaru n. Hronom.Videosalon.

Genetic Mutation.

Studentský majáles v parku Jana Palacha.

Naši mladí fotbalisté.

Live Evil. Porta v Tyjátru.Kulatý stůl se studenty.

Během akce Žehnání motorek přijelo 200 motocyklů. Prezentaci silných strojů doplnila mše v kostele, ukázky první pomoci a jízda na trenažeru.

Zápas TJ Svitavy v lijáku. Minitenis je zábava :)

Workshop s Marcinem Mortkou a Martou Kurczewskou.Klub turistů uklízel náš les. Beseda o Josefu Serinkovi.

Výroční cena klubu Laurus. MC Krůček dětem.

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-

vané se rádi baví, potkávají se 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

S nesrovnalostmi v doručování se 
obracejte na mob.: 608 024 585, 

(www.lubomirek.cz). 
Příští prázdninové dvojčíslo vyjde 

25. června 2017.

Distribuci zajišťuje 
firma Lubomírek.cz. 
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V neděli 14. května se na Svitavském stadionu konal pro hráče velice prestižní turnaj o účast 
na MS v hokejbalu Pardubice červen 2017. Sjelo se deset hokejbalových týmů a Sršni postavili 
dva týmy z hráčů roč. 2002 a mladší. Opět se bylo na co koukat. Mladší hráči odehráli pěkné 
zápasy, ale jelikož jim chybí zkušenosti, obsadili poslední místo. Starší hráči předvedli zápasy, 
ve kterých nechybělo vůbec nic... bojovnost, spolupráce, napětí. První zápas s hráči Pardubic 
prohráli, v dalších šesti bodovali a ve finále se setkali opět s pardubickými hráči. Vybojovali si 
krásné 2. místo a tak oba týmy uvidíme na hokejbalovém MS. Gratulujeme.   

Zdeňka Dvořáčková, TJ Sršni Svitavy

Krásné jarní dny brzo nastanou, zvyšují 
se denní teploty a brzo budeme řešit možnost 
venkovního koupání ve Svitavách. Otevření 
letního koupaliště je plánováno na poslední 
červnový týden (od soboty 24. 6. 2017), kdy 
dojde k uzavření krytého plaveckého bazénu  
a přemístění automatické řídící jednotky na 
dávkování chemikálií pro zajištění hygienických 
norem čistoty vody na koupaliště. Bohužel stá-
vající technologie krytého plaveckého bazénu 
nám neumožňuje propojení plaveckého bazé-
nu s venkovní travnatou plochou koupaliště 
(těšíme se na rekonstrukci krytého bazénu, 
pak to nebude problém) a tak v prvních tropic-
kých dnech si dovolujeme doporučit koupání  
v přírodním koupališti na rybníku Rosnička, 
kde je přilehlá pláž vybavená sprchami, sociál-
ním vybavením a občerstvením na Plechárně. 
V přilehlém lesním komplexu najdete místa  
k řadě pohybových a naučných aktivit. Pro 
sledování kvality vody na uvedeném přírod-
ním koupališti navštivte stránky http://www.
khspce.cz/koupaliste/rybnik-rosnicka/. Věřím, 
že koupání v přírodním koupališti v červnu  
a následná prázdninová nabídka letního kou-
paliště vás plně uspokojí a umožní načerpání 
potřebné energie.                          Jaroslav Kytýr

Přijďte s námi v úterý 30. května od 14 hodin 
strávit hezké odpoledne s chůzí s holemi nordic 
walking na stadion ve Svitavách (sraz u tribuny). 
Na akci proběhnou pro zájemce instruktáž chůze 
s holemi nordic walking, společný pochod par-
kem Patriotů, měření BMI, hry pro děti i dospělé. 
Pro účastníky budou k dispozici hole nordic walk-
ing zdarma k zapůjčení. Akci pořádá Svaz postiže-
ných civilizačními chorobami v ČR, z. s. za finanční 
podpory Pardubického kraje.

Rozchodíme civilky  
- akce Pardubického kraje

Otevření letního koupaliště

Na MS v hokejbalu uvidíme naše Sršně

Cíl zvýšit povědomí veřejnosti o Nordic 
Walkingu (chůzi se speciálními holemi) a jeho 
zdravotních přínosech propojil instruktory  
z celé republiky v rámci jednoho projektu. 
Deset cvičitelů se rozhodlo uspořádat sérii 
bezplatných minikurzů Nordic Walkingu pro 
veřejnost. Akce se uskuteční pod patronací Čes-
kého klubu Nordic Walking na  třinácti místech 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v období 

od 30. května do 20. června. V rámci svitav-
ského okresu se do akce zapojila instruktorka 
Dita Urbánková, která bude vyučovat techniku 
Nordic Walkingu ve čtyřech městech: Svita-
vách, Litomyšli, Poličce a Moravské Třebové,  
a to vždy v úterý od 18 hod. První ze série čtyř 
minikurzů se uskuteční v úterý 30. května od 
18 hodin ve Svitavách v parku Jana Palacha  
(sraz před kavárnou V Parku). Další akce budou 
následovat v Litomyšli 6. června (parkoviště  
u městského bazénu), Poličce 13. června. (par-
koviště u Tylova domu), a Moravské Třebové 20. 
června (parkoviště u zámku). Přijďte se dozvě-
dět vše podstatné o severské chůzi, vhodných 
holích, naučit se správnou techniku a hned si ji 
vyzkoušet v praxi. Možnost zapůjčení holí zdar-
ma. Bližší informace: Dita Urbánková - www.
poradnavyzivy.cz, mob.: 737 513 000, e-mail: 
urbankovadita@seznam.cz

Seznamte se se zdravou chůzí s holemi

Informace ze sportu

Untitled-1   1 25/04/17   10:07
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Oblíbená sportovní akce pro všechny děti  
z MŠ a 1. a 2. tříd ZŠ proběhla po roce opět na 
svitavském stadionu v pátek 26. května. Jiří Petr

Celkem úspěšné je fotbalové jaro pro 
všechny věkové kategorie oddílu kopané TJ 
Svitavy. Po slabším rozjezdu už sbírají body 
obě družstva mužů, dorostenci našli tradiční 
jarní formu a nejlépe reprezentující družstva 
žáků, dokonce hrají o krajské tituly. Daří se  
i přípravkám, v krajských a okresních přebo-
rech hraje celkem 10 týmů!                    Jiří Petr

Hlavní část soutěžního období volejbalu je 
za námi, hráči se od května přesunuli z haly  
a tělocvičen na antukové a pískové kurty. Svi-
tavský oddíl nasadil v sezóně 2016/2017 do 
soutěží celkem 32 družstev a nyní je čas zhod-
notit, jak se jednotlivým týmům dařilo.

Nejvyšší republikovou soutěž hrají kadeti 
U19, kteří se v extralize umístili na 13. místě  
z dvaceti účastníků. Úspěšní byli i mladší  
a starší žáci, kteří skončili na 7. a 10. místě na 
mistrovství ČR. 

Kompletní přehledy umístění týmů při-
nášíme v tabulce. Některé soutěže přípravek 
pokračují ještě během května a června na an-
tuce, v tabulce jsou uvedena průběžná pořadí 
v těchto soutěžích.                      Petr Sezemský

přípravka chlapci U12 (4 týmy) krajský přebor: 1., 2., 3. a 9.místo

přípravka chlapci U14 (5 týmů) krajský přebor: 1., 3., 4., 12. a 15. místo (průběžné pořadí)

mladší žáci U15 (2 týmy) krajský přebor: 2. a 5. místo, Mistrovství ČR: 7. místo

starší žáci U17 (2 týmy) kraj. př.: 2. a 5. místo, Čes. pohár: 8. místo, MČR: 10. místo

kadeti U19 extraliga: 13. místo

junioři U21 1. liga: 4. místo

muži obnovení činnosti pro sezónu 2017/2018

přípravka dívky U11 (6 týmů) krajský přebor: 1., 6., 16., 19., 22. a 26. místo

přípravka dívky U13 (5 týmů) krajský přebor: 3., 8., 18., 23. a 33. místo (průběžné pořadí)

mladší žákyně U14 krajský přebor: 4. místo

starší žákyně U16 (2 týmy) krajský přebor: 3. a 9. místo, Český pohár: 22. místo

juniorky U20 1. liga: 4. místo, Český pohár: 8. místo

ženy (2 týmy) 2. liga (A tým): 6. místo, krajský přebor (B tým): 8. místo

Ve čtvrtek 8. června od 15 hodin se náš 
stadion stane hostitelem přátelského mezi-
státního utkání České republiky a Bělorus-
ka ve věkové kategorii U16. Určitě se přijď-
te podívat, v reprezentačním družstvu ČR 
se objeví náš odchovanec Milan Králíček!

Můj první gól Svitavy fotbalové 

Závěrečné zúčtování volejbalového soutěžení 2016/2017

Fotbalová reprezentace 
ČR U16 sehraje zápas  
na Svitavském stadionu!



zea, neboli Budigovy vily.  Nové obrazy budou 
instalovány počátkem září v galerii Venkovka 
pod širým nebem v uličce Pod Věží.

 � 15:30 / Ottendor. dům – muzeum esperanta
ZAPOMENUTÝ GÉNIUS 
Přednáška Petra Chrdleho o Františku Vladimí-
ru Lorencovi, autorovi první učebnice esperan-
ta v naší zemi, který se narodil v našem kraji, 
znal aktivně 106 jazyků a většinu svého života 
strávil v Brazílii, kde působil jako učitel, léčitel, 
spisovatel. Patří mezi nejznámější Čechy v této 
zemi. Součástí přednášky bude i představe-
ní nové knihy prof. Novobilského F. V. Lorenc  
– Svědectví o životě a díle neobyčejného člověka.

 � 16:30 / Ottendor. dům – muzeum esperanta
ČLOVĚK PROTI BABYLONU
Vernisáž nové výstavy pořádané mj. (ale nejen) 
u příležitosti 100. výročí úmrtí Ludvíka Lazara 
Zamenhofa (15. prosince 1859, Bialystok – 14. 
dubna 1917, Varšava), filologa a tvůrce espe-
ranta, umělého jazyka určeného pro meziná-
rodní komunikaci.

 � 17:00 / městské muzeum a galerie
TAJEMNÉ PŘÍBĚHY PAVLA ČECHA
Vernisáž výstavy malíře, ilustrátora a autora 
knih pro děti za účasti autora. Pavel Čech vy-
tváří zvláštní kouzelný svět, v němž se skuteč-
nost mísí se sny a zážitky z dětských her.

 � 18:00 / městské muzeum a galerie
PEKELNĚ SE SOUSTŘEĎ
Vernisáž poučné a hravé výstavy o historii  
a hlavně současnosti originální karetní hry, za-
měřené na paměť a soustředění. Na vernisáži 
se potkáte se sběrateli této unikátní hry a mů-
žete si vyzkoušet svůj postřeh.  

 � 18:30 / Ottendor. dům – muzeum esperanta
12. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ V NEPÁLU
 Přednáška s promítáním cestovatele Jána Vaj-
se ze Slovenska s ukázkou, jak se lidé z celého 
světa sejdou kdekoliv na světě a domluví se 
jedním jazykem – tentokrát v Nepálu.    

 � 19:00 – 22:00 / muzejní dílny
KREATIVNÍ  DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Beseda a autogramiáda knih Pavla Čecha. Jako 
bonus kreslení komiksů s tímto ilustrátorem  
a skvělým člověkem, který si i v dospělosti umí 
hrát. Výroba pexes z různých materiálů, tur-
naje v pexesu.  

 � 21:00 / muzejní zahrada  
ČERVÁNEK  
Pestrý kaleidoskop písní v podání pěveckého 
sboru Červánek, který v letošním roce slaví  
20. výročí svého vzniku.

společně :) Červen 2017 / www.svitavy.cz

KULTURA
lích. Erži Orbánová, hubatá, živelná a svérázná 
hrdinka, prožívá svá každodenní dobrodružství 
v komunistickém Maďarsku mezi sdíleným by-
tem v budapešťském činžáku, mňoukáním „ko-
čičí hry“ se sousedkou Myškou a hašteřením ve 
frontě v mlékárně.
Vstupné: 400 Kč, předprodej od 23. května  
v recepci Fabriky

7. St / 17:00 / Divadlo Trám
Trámtadyjá
Závěrečné ukázky práce tříd Dramatické ško-
ličky: Vločky - Velká cesta Malého pána, Mod-
roočky - Psi, neztrácejte naději, Duhovky - Jes-
kyně, Čečetky - Kupé story, Paramian - Štastný 
princ, Brambůrky - Pan Cecil Brum a jeho dům.

 � 19:00 /čajovna Krásná chvíle 
Bubnování s Andrejem Kolářem
Zveme vás na kurz hry na africké bubny. Zvá-
ni jsou jak začátečníci, tak i pokročilí. Kurzem 
provází muzikoterapeut a lektor Andrej Kolář. 
Nástroj si můžete zapůjčit. Vstupné dobrovolné 

8. Čt / 9:00 – 20:00 / náměstí Míru
Den dobrovolnictví a Výtvarné řádění
Krajský festival dobrovolnických aktivit – ce-
lodenní zábavný program na náměstí Míru. 
Talentová soutěž, výtvarné řádění, debata  
u kulatého stolu, tvorba rekordu  - podrobnosti 
v článku na str. 7. Vstup volný.

9. – 15. Pá – Čt / Fabrika, Divadlo Trám, 
kino Vesmír, farní stodola

Dětská Scéna 2017
46. celostátní přehlídka dětského divadla  
a 46. celostátní přehlídka dětských recitátorů. 
Více na str. 11.

9. Pá / 15:00 – 23:00 / svitavské kostely, mu-
zeum, Ottendorferův dům

NOC KOSTELŮ A MUZEÍ SPOLEČNĚ 
Letos poprvé proběhne ve Svitavách společ-
ná noc muzeí a kostelů. Určitě si nenechte ujít 
bohatý a rozmanitý program, na kterém se po-
dílí celá řada institucí i jednotlivců. Od 17 do  
23 hodin budou zdarma zpřístupněny nové vý-
stavy i stálé expozice muzea, čajovna Krásná 
chvíle zve milovníky dobrých čajů, občerstvit 
se můžete na muzejní zahradě v kavárně Café 
Rozcestí, kde vás budou obsluhovat klienti Do-
mova na rozcestí. Více na str. 1.

Muzejní noc
 � 15:00 / městské muzeum a galerie

MALOVÁNÍ PRO VENKOVKU 
Obrazy pro galerii Venkovka budou letos vzni-
kat na různých místech budovy a zahrady mu-

1. , 2. Čt a Pá / 18:00 / Fabrika
XXIV. Večer tance
Vstupné: 50 Kč, 30 Kč, předprodej od 19. 5. 

3. So / 8:00 – 16:00 / muzejní dílny
Pečení kváskového chleba
Náhradní termín za květen. V muzejních díl-
nách se  naučíte s lektorkou Renatou Součko-
vou vyrábět chlebový kvásek, umíchat kvalitní 
chlebové těsto a upéct vlastní domácí chléb 
i výrobit kvalitní kysanou zeleninu. Cena 
workshopu je 600 Kč /osobu. Kontakt Jitka 
Olšánová,  tel.: 461 532 704 nebo lektor@mu-
zeum.svitavy.cz

 � 13:00 – 17:00 / park Jana Palacha 
Dětský den 
Přijďte s námi, ZŠ, MŠ i ostatními organizacemi 
ze Svitav strávit příjemné odpoledne do parku 
Jana Palacha. Budou připraveny soutěže pro 
děti, vystoupení svitavských ZŠ, MŠ, připrave-
no bude i vystoupení svitavské hudební skupi-
ny Generace. Cena hrací karty je 30 Kč. Více 
na str. 1, 2

 � 18:00 /čajovna Krásná chvíle
Divoký západ Latinské Ameriky
Přednáška plná fotek, videí a vyprávění ze sed-
miměsíční cesty napříč Jižní Amerikou cesto-
vatelů Páji Hrdinové a Pepy Vajraucha. 6 států,  
7 měsíců, 1800 km. Vstupné dobrovolné

 � 19:00 / Divadlo Trám, klub Tyjátr
II. večer MAC
Vystoupí improvizační skupina O.Li.V.Y, kapela 
WxP. Vstupné: 100 Kč, studenti 80 Kč

4. Ne / 18:00 / čajovna Krásná chvíle 
ZEN Meditace
Zveme vás na společnou zenovou meditaci. 
Další meditace v měsíci červnu budou probíhat 
pravidelně každou neděli. Vstupné dobrovolné

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

 � 19:00 / Fabrika
Istvan Örkeny: Kočičí hra
KLICPEROVO DIVADLO (Hradec Králové)
Divadelní abonentní cyklus jaro/léto 2017
Proslulá tragikomedie s Pavlou Tomicovou  
a Zorou Valchařovou-Poulovou v hlavních ro-



str. II kalendář akcí / červen 2017 / www.svitavy.cz

 � 20:00, 22:00 / Ottendorferův dům
TAJUPLNÝ OTTENDORFERŮV DŮM                              
Noční prohlídky Ottendorferova domu s po-
hádkovými příběhy, tajuplnou podzemní cestou, 
strašidlem Kuli a divadelní společností Ganz klei-
nes Theatre. Díky této společnosti a spolkům svi-
tavským se setkáte s reálnými postavami města 
Zwittau -  se starostou Friedrichem Sanderem, 
M. E. Tschaunerovou, vypravěčkou pohádkových 
příběhů, městským historikem či mecenášem  
a člověkem osvíceným, panem V. O. Ottendor-
ferem. Do města zavítá i slavný L. L. Zamenhof, 
tvůrce jazyka esperantského. Můžete si s nimi 
porozprávět v jazyce českém, německém, anglic-
kém nebo v esperantu, zatancovat valčík či vypít 
šálek čaje v  místní čajovně. Slavnosti se zúčastní 
i děti – především sirotci a nalezenci místního 
sirotčince.

Noc kostelů 

 � 18:00 – 22:00 / kostel Navštívení P. Marie
18:00  mše svatá
19:00  RAKOS – vystoupení sboru 
19:30  Šťastný princ – Dramatická školička  
 dle knihy O. Wildeho
20:00  Varhanní minikoncert
Možnost vyhlídky z věže kostela, seznámení  
s událostmi ve Fatimě
 
 � 18:00 – 21:00 / kostel sv. Josefa

19:00 Varhanní minikoncert
19:30 Gregoriánský chorál

 � 18:00 – 22:00 / kostel sv. Jiljí
21:00  Varhanní koncert, se zpěvem
Možnost tiché prohlídky kostela, rozjímání  
a meditace

 � 18:00 – 20:30 / kaple sv. Anny  
ve Čtyřiceti Lánech

Možnost prohlídky kaple

 � 18:00 – 20:30 / kaple Neposkvrněného 
početí Panny Marie  
(na začátku Hradce nad Svitavou)

Možnost prohlídky kaple

 � 18:00 – 22:00 / kostel sv. Kateřiny 
 Alexandrijské (Hradec nad Svitavou)

Prohlídka kostela a nedaleké fary. Možnost 
modlitby novény k bl. Engelmarovi Unzeitigovi. 
Na faře výstava kněžských ornátů a fotografií 
kněží, kteří v Hradci působili. V Hájkově kuchy-
ni (fara) možnost občerstvení.

 � 18:00 – 23:00 / sborový dům  
Českobratrské církve evangelické

18:00  Dílna pro děti
20:00  Rytmické bohoslužby pro malé i velké
22:00  Večerní ztišení se zpěvy z Taizé
V průběhu večera představení myšlenky Fair 
Trade, pozvání ke kávě a čaji se členy sboru,
výstava o pobělohorských exulantech, Martin 
Luther – a co my s ním?

 � 18:00 – 20:00 / pravoslavná kaple sv. Jiří
Možnost prohlídky kaple

 � 18:00 – 23:00 / křesťanské centrum  
v penzionu Fontána 

Hledání biblických veršů

10. So / 8:00 – 16:00 / ZŠ Felberova
Nábor nových zájemců 
o výuku cizích jazyků
Nábor na školní rok 2017/2018 aktuálně  
probíhá na ZŠ Felberova. 
Více informací: www.hellogoodbye.cz

 � 14:00 / kavárna V Parku
Kurz kreslení V. - figura / perokresba
Vstupné: 80 Kč, nutná rezervace

 � 13:00 / start od kavárny V Parku
Vycházka Nordic Walking 
Pěší cesta k místu Nejsvětější Trojice u Ostré-
ho Kamene, kde proběhne v 15 hodin žehnání 
této sochy.

 � 14:00/ bývalá lačnovská hospoda
Kácení máje v Lačnově
Spolek Moravský Lačnov pořádá VI. ročník ká-
cení máje. Čeká vás zábava pro děti i dospělé, 
domácí guláš… Akce potrvá do nočních hodin.

 � 15:00 / Ostrý Kámen
ŽEHNÁNÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
Žehnání sochy Nejsvětější Trojice na Ostrém 
Kameni, známé všem svitavským turistům, 
která byla v loňském roce na základě rodinné 
fotografie, s pomocí odlitku typově podob-
né památky z nedaleké Kamenné Horky ob-
novena z finančních prostředků obce Karle  
a státních fondů. Více na str. 13.

 � 19:00 / Ottendorferův dům
NO PROBLEM 
Koncert skupiny z Kostelce na Hané. Tato sku-
pina bude zpívat v češtině i v esperantu. 
 

14. St / 10:00 – 16:30 / Nadace Josefa Plívy 
Jitka tvoří mandaly 
Pro lektorku a terapeutku Mgr. Jitku Studén-
kovou jsou typické mandaly tvořené v grafic-
kých programech na počítači. Tentokrát vám 
představí další a tvorbě mandal méně obvyklé 
techniky (mandaly akvarelové, zmizíkové, teč-
kované...). Přijďte se podívat v průběhu dne na 
podloubí před nadační dům Josefa Plívy. I kafíč-
ko v kavárně si k tomu můžete dát. Vstup volný

15. Čt / 14:00 – 15:30 / park Jana Palacha 
u knihobudky

Žijí mezi námi 
Další pořad z cyklu pro děti zaměřený na knihy 
jiných národů. Čtení a tvořivý program, ten-
tokrát s Magdou Szot, polskou dobrovolnicí  
z MC Krůček. Akce v rámci projektu Česko-pol-
ská mozaika (v případě nepříznivého počasí 
program proběhne v knihovně).

16. Pá / 18:00 / čajovna Krásná chvíle  
Koncert Anny-Lise (Anička Nizou)
Mladá francouzská zpěvačka se sama doprová-
zí na kytaru. Ráda zpívá pop, rock, populární 
písničky v angličtině jako Cramberries, Beatles, 
Zaz, Alanis morisette, Oasis, atd.
Vstupné dobrovolné (doporučeno 100 Kč)

 � 19:00 / Café Bar Pohoda
Gurmánský večer 
Prezentace japonské kuchyně formou sushi 

rautu. Vstupné: 490 Kč. Rezervace do 13. 6. 
na mob.: 774 070 452 

17. So / 14:00 / Hřebeč (Koclířov)
Hřebečský Slunovrat 2017
6. ročník festivalu na půl cesty mezi Moravskou 
Třebovou a Svitavami. Na dvou scénách se před-
staví: Epicentrum,  The Žlab, Dirty Way, ZZ TOP 
revival Czech Republic, S.U.E. (Svitavy Ukulele 
Ensemble), Black Mercury, Syfon, Strombo-
li, Mandrage. Vstupné: 120 Kč v předprodeji,  
170 Kč na místě, předprodej v MIC, Fabrika.

 � 17:30 /čajovna Krásná chvíle 
Koncert kapely Dunibuch
Kapela hraje folkové skladby z vlastní dílny, 
místy zabíhající do jiných stylů ( jazz, blues, la-
tinská hudba,…) Uslyšíme kytaru, kontrabas, 
violu, bubny, flétnu a zpěv. Vstupné 100 Kč

 � 19:00 / čajovna Krásná chvíle 
Harmonizace těla i duše muzikou
V léčivé energii zvuků a tónů přírodních hudeb-
ních nástrojů vás bude provázet i zpěvem Jiří 
Žoch a Martin Polách. S sebou si přineste kari-
matku, spacák, polštářek pod hlavu. Tato har-
monizace probíhá poslechem, u které účastníci 
leží. Vstupné 200 Kč v předprodeji, na místě 
250 Kč. Vstupenky zakoupíte v Krásné chvíli.

18. Ne / 14:00 / kavárna V Parku
II. turnaj FIFA 
Pro milovníky PlayStation! Utvořte svůj tým  
a přijďte změřit své síly s ostatními. 
Startovné 50 Kč / osoba. Rezervace do 13. 6. 

21. St / 19:00 / Ottendorferův dům
Od opery k tangu
Ensemble Martinů a host Markéta Mátlová. 
Vstupné: 160 Kč, členové KPH 80 Kč. Před-
prodej od 9. 6. 2017 v recepci Fabriky

22. Čt / 18:00 / Svitavský stadion
Čermenské slavnosti: 
Fiesta Tica Kostarika
Folklorní taneční soubor ze San José z Kostari-
ky zatančí a představí kulturní tradice této pro 
nás exotické země. Vstup volný

 � 19:30 / Nadace Josefa Plívy
Pavla Boučková a Jiří Michálek
Čtvrtý čtvrtek je název pravidelných klubových 
večerů, v nichž dvojice představuje vlastní re-
pertoár. Host: Hana Simonová (Hannah Rosa) 
nabídne španělské písně, se kterými se dostala 
do kontaktu během svého působení v Hudební 
škole IBP ve městě Tarapoto, peruánská Ama-
zonie. Zazní i skladby vlastní. Vstupné dobro-
volné

23. Pá / 20:00 / Svitavský stadion 
Výroční koncert The Pink Panters 
Svitavská hudební skupina na počátku roku 
1997. V letošním roce slaví 20 let svého půso-
bení. Hraje Rock and Roll, hudbu padesátých  
a šedesátých let minulého století. Repertoár: 
Bill Halley, Little Richard, Elvis Presley, Patty 
Smith, Chuck Berry a další. Vstup volný

24. So / 20:00 / Svitavský stadion 
Koncert Mikolas Josef, kapela Poetika 
Vstup volný.
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 � MUZEUM ESPERANTA   
Ottendorferův dům

Jediná stálá expozice o historii i současnosti es-
peranta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna 
Českého esperantského svazu. Kromě vystave-
ných knih je její větší část umístěna v depozitu.  
Aktuální výstava: 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  
Fotoklub Safír Turnov: Současná tvorba  
PhDr. Vladimír Birgus: Jeden z vítězů 4. národ-
ní soutěže amatérské fotografie (1976)

2. a 4. podlaží   
AMFO 2016: 
Výběr fotografií slovenských autorů

3. podlaží    
Ze sbírky Svazu českých fotografů: AKT

 � Areál kina Vesmír
1. patro   
Asociace české videokultury Medialog o.s.:  
Fotografové, kteří si na nic nehrají

2. patro   
Tomáš Hladík: Vítěz ocenění SČF 
Vzpomínka na prof. L. Barana

 � Divadlo Trám
Michal Gloser: Olejomalby, kresby 

 � ŽIVÁ ZEĎ / Venkovní galerie u Alberta
LEPORELO PRO DĚTI
Básně Jany Andrlíkové s kresbami Ireny Šve-
cové. Jejich jednoduché, hravé, veselé a vtipné 
říkanky v kombinaci s netradiční ilustrací potěší 
jak dospělou, tak i dětskou duši.
Více na http://www.muzeum.svitavy.cz/aktu-
alne/ziva-zed/504-1/

 � KRÁSNÁ CHVÍLE 
VĚRA VELENDORFOVÁ 
Ke kreslení se autorka dostala náhodou díky 
kamarádce. Postupem času zjistila, že jí kresle-
ní pomáhá najít vnitřní klid, a hlavně jí dodává 
spoustu energie. Obrázky tvoří s radostí nejen 
pro sebe, ale i pro své známé a přátele. Věří, 
že i jim přinášejí radost a harmonii do života.
Více na www.cajovnanamaste.cz

 � KAVÁRNA ROŠAMBO
ZA ŠERA
Obrazy Elišky Švihlové - olej, akryl.

1. / Čt / 19:30
Cuky Luky film Slovensko 2017 
 Příběh začátku ztřeštěného kamarádství, které 
je navždy změní. Cuky (Peťa Polnišová) je ne-
uznaná video-bloggerka, která touží po slávě  

a Luky (Zuzana Šebová) je naopak celebrita na 
výsluní, která má vše, co by si člověk mohl přát. 
Jedna věc ale přece jen chybí, a tou je láska.  
Bláznivá komedie. Režie: Karel Janák
Vstupné: 110 Kč / 112 minut

2. - 3. / Pá, So / 17:00 a 19:30
Wonder Woman USA 2017 PREMIÉRA!
Síla. Půvab. Moudrost. Zázrak. Z princezny 
Amazonek se stala neporazitelná bojovnice. 
Akční, dobrodružné fantasy.
Vstupné: 110 Kč / 17:00 - dabováno,
19:30 - titulky / 141 minut

6. / Út / 19:30
Z Paříže do Paříže Francie, Kanada 2017 
Dobrodružné drama dvou židovských chlapců 
uprostřed okupované Francie za 2. světové vál-
ky. Režie: Christian Duguay
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 110 minut

7. / St / 19:30 
Na mléčné dráze  
Srbsko, GB, USA, Mexiko 2016
Divoká balkánská romance. Emir Kusturica se 
po dvaceti letech vrací po boku Monicy Bellu-
cci v hlučné a divoké komedii s prvky moderní 
pohádky!
Vstupné:  90 Kč / od 15 let / titulky / 125 minut

8. a 11. / Čt / 19:30, Ne / 17:00 a 19:30 
Mumie USA 2017 PREMIÉRA!
Mumie versus Tom Cruise. Impozantní filmový 
zápas, ve kterém se střetnou dvě legendy. Vý-
pravné akční dobrodružství, které nás zavede 
do světa bohů a monster. První díl velkolepé 
série! Režie: Alex Kurtzman
Vstupné: 130 Kč / v 17:00 dabováno / 19:30 
titulky / 115 minut

13. - 14. / Út, St / 19:30
Smrtihlav Francie, GB, Belgie,USA 2017 
Není to jen malý český příběh. Je to velký pří-
běh 2. světové války. Vzestup a pád jednoho  
z největších zločinců: Reinharda Heydricha. 
Akční historický životopisný thriller ukazuje 
nejen hrdinství, ale také  nelítostné zlo, proti 
kterému je namířeno. Režie: Cédric Jimenez
Vstupné: 110 Kč / titulky / 119 minut

15. / Čt / 19:30
Extrémní rychlost  Francie 2017 
Nemysli a jeď! Příběh dvou bratrů, zlodějů aut 
a Ferrari 250 GTO z roku 1962… Akční thriller.
Režie: Antonio Negret
Vstupné: 110 Kč / titulky / 94 minut

16. - 17. / Pá, So / 17:00
Auta 3 USA 2017 PREMIÉRA!
Legendární závoďák Blesk McQueen musí ve fi-
nále závodu o Zlatý píst všem dokázat, že nepa-
tří do starého železa! Animovaný rodinný film.
Vstupné: 120 Kč / dabováno

16. - 17. / Pá, So / 19:30
Pobřežní hlídka USA 2017 PREMIÉRA!
Dobrý buchty potřebujou pořádnej pekáč. 
Akční komedie, mnohem odvážnější, než le-
gendární televizní seriál! Režie: Seth Gordon
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 119 minut

25. Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
Vystoupí Žákovský dechový orchestr ZUŠ  
a Jarda Gang Svitavy pod vedením Jaroslava 
Dvořáka. Vstup volný

28. St / 16:00 / Fabrika
Trsám – Trsáš – Trsáme
Taneční workshop pro děti a dospělé. Přijďte  
s námi rozhýbat tělo v rytmech, které vás chytí 
za srdce, a poznejte na živo atmosféru taneč-
ního festivalu světového formátu, jakým je Ba-
lumuka. Vstupné dobrovolné

30. Pá / 15:30 – 17:30 / Cihelna
Vítání prázdnin s Piráty z Krůčku
Zábavné odpoledne na Cihelně. Rodinné 
vstupné 50 Kč členi, 70 Kč nečleni MC Krůček, 
podrobnosti v článku.

 � městské muzeum a galerie
13. 5. – 4. 6. 
35. NÁRODNÍ VÝSTAVA AMATÉRSKÉ 
FOTOGRAFIE 
Národní výstava amatérské fotografie má již 
tradičně premiéru ve svitavském muzeu a poté 
putuje do dalších míst České a Slovenské re-
publiky.

10. 6. –  24. 9. 
TAJEMNÉ PŘÍBĚHY PAVLA ČECHA
Výstava vás zavede do stínadelských uliček, 
tajemných zahrad, svých dětských let. Dílo 
malíře, ilustrátora a spisovatele Pavla Čecha 
si nachází čím dál více obdivovatelů i uznání 
odborníků. 

10. 6. –  17. 9. 
PEKELNĚ SE SOUSTŘEĎ
První velká výstava PEXESA v České republice. 
V druhé polovině šedesátých let uváděla Čes-
koslovenská televize soutěžní hru Pekelně se 
soustřeď. Karetní hru na podobném principu 
následně (přibližně v roce 1965) vyproduko-
valo nakladatelství Pressfoto, které ji v dalších 
letech vydávalo v mnoha tematických muta-
cích. Za tvůrce se považuje výtvarník Zdenek 
Princ. Aby nebylo nutné pořizovat licenci za 
původní název televizní soutěže, vznikl akro-
nym PEXESO. 

STÁLÉ EXPOZICE

LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA
Po 40 letech bude vystavena část svitavského 
betléma, která již prošla rukama restaurátorů 
pardubického muzea.

Z HISTORIE PRANÍ 

HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY

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 zdarma.

Výstavy

Kino Vesmír



Změny vyhrazeny. Kalendář akcí je tvořen v předstihu. Vždy si zkontrolujte a potvrďte čas vaší události nebo představení. Děkujeme za pochopení.
Naše město - svitavský kulturní a informační měsíčník. Redakce: Městské informační centrum Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Příspěvky posílejte na e-mail: noviny@svitavy.cz. 
Informace o pořadech naleznete na: www.svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz, www.kultura-svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz, www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz, www.svc.svitavy.cz,  
www.mckrucek.cz, tadydira@seznam.cz. Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30. 

SPORT

Českomoravské
pomezí

str. IV kalendář akcí / červen 2017 / www.svitavy.cz

30. Pá / 14:00 – 16:00 / sraz na stadionu 
u tribuny

Rozchodíme civilky v Pardubickém kraji 
Více na str. 15

18:00 / park Jana Palacha
Seznamte s Nordic Walking
Více na str. 15

Litomyšl
16. 6. - 6. 7. / různá místa v Litomyšli
59. ročník Národního festivalu 
Smetanova Litomyšl 

3. 6. /16:00 - 23:00 / různá místa v Litomyšli 
Litomyšlská muzejní noc
Slavnostní zahájení muzejní noci proběhne 
před budovou regionálního muzea.

24. 6. / 8:00 - 17:00 / Smetanovo náměstí
Starodávný jarmark
Tradiční řemeslné trhy a hudební doprovodný 
program na pódiu.

Vysoké Mýto
3. 6. / náměstí Přemysla Otakara II.
11. ročník festivalu 
Sodomkovo Vysoké Mýto
Festival věnovaný automobilovému degisné-
rovi a karosáři Josefu Sodomkovi v retro stylu  
30. let 20. století. 

16. 6. / náměstí Přemysla Otakara II.
Sportovní den 
Sportovní zábavná akce, ukázky a přehlídka 
sportovních klubů. 

18. – 25. 6. / Regionální muzeum 
Rok legionáře - 100 let od Zborova 
Jedná se o více akcí, které se konají v rámci 
výročí 100 let od bitvy u Zborova (legiovlak, 
výstava, vydání legionářského postilionu, den 
bojových ukázek). Legiovlak je replika vlaku, 
který používali legionáři na Transibiřské ma-
gistrále, přijede do Vysokého Mýta na nádraží, 
bude tu stát od 20. do 25. června, mohou ho 
navštívit školy i jednotlivci atd. Výstava Legio-
náři Pardubického kraje se uskuteční v muzeu 
- vernisáž proběhne 18. června.

Moravská Třebová
Do 30. 8.  / různá místa ve městě
Fotofestival Rudolfa Zukala 
Moravská Třebová 2017
 
2. 6. / 18:00 / městské muzeum
Muzejní noc

23. 6. / 16:00 / zámek - nádvoří
Moravskotřebovský bramboráček 
Folkový festival.

20. / Út / 19:30
Tehdy spolu ČR 2017 
Příběh o mladé židovské dívce, která se na 
Valašsku ukryla před hrozbou deportace za  
2. světové války… Poetický historický film. Režie: 
Marta Santovjáková  Gerlíková, Jiří Novotný
Vstupné: 90 Kč / 75 minut

21. / St / 19:30
Trpká úroda Kanada 2017 
Silný příběh lásky, cti, vzpoury a přežití upro-
střed jedné z největších tragédií 20.století. 
Osudy dvou milenců ve 30.letech v době Stali-
novy genocidy proti Ukrajině… Scénář a režie: 
George Mendeluk
Vstupné: 90 Kč / od 15 let / titulky / 104 minut

22. / Čt / 19:30
Král Belgičanů Belgie, Nizozemsko, 
Bulharsko 2016
Satirická komediální roadmovie o panovníko-
vi, který se ve snaze zachránit svou zemi před 
rozpadem vydává na nečekaně dobrodužnou 
cestu napříč Balkánem. Scénář a režie: Peter 
Brosens, Jessica Woodworth
Vstupné: 100 Kč / titulky / 94 minut

23. - 24. / Pá, So / 17:00 a 19:30
Transformers: Poslední rytíř USA 2017
PREMIÉRA!
Další epická bitva se blíží! Akční sci-fi. Anthony 
Hopkins, Mark Wahlberga a další. Režie: Mi-
chael Bay
Vstupné: 130 Kč / 17:00 dabováno / 19:30 
titulky

27. - 28. / Út, St / 19:30
Holky na tahu USA 2017 
Nejlepší pařby jsou ty, na které se vám nechce.
Pětice kamarádek z vysoké školy se setká na 
divoké dámské jízdě po deseti letech v Miami…
V hlavní roli Scarlett Johansson. Scénář a režie: 
Lucia Aniell.
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky

29. / Čt / 19:30
Všechno, úplně všechno USA 2017  
PREMIÉRA!
Romantický příběh lásky sedmnáctileté dívky 
zbavené imunity a mladíka ze sousedství. Jaký 
život je vlastně ten skutečný…? Režie: Stella 
Meghie
Vstupné: 110 Kč / titulky / 96 minut

30. 6. – 1. 7. / Pá, So / 17:00
Já, padouch 3 USA 2017 PREMIÉRA!
Největší světový padouch a jeho žlutí mimoni 
pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství! 
Animovaná komedie.
Vstupné: 130 Kč / dabováno

30. 6. – 1. 7. / Pá, So / 19:30 
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 
USA 2017 
Nové dobrodružství ikonického dobrodruha  
a antihrdiny Jacka Sparorowa. Johnny Depp 
se vrací, aby se utkal s bandou smrtících pirát-

ských duchů. Režie: Joachim Ronning, Espen 
Sandberg
Vstupné: 100 Kč / titulky / 120 minut

3. So / 17:00 / UMT Lány
TJ Svitavy B - Pomezí
Kopaná: I. A tř. muži

7. St / 17:30 / volej. kurty za Nár. domem
Městská volejbalová liga – 8. kolo
Volejbal: smíšená družstva

10. So / 9:00 / Svitavský stadion 
Zápasy TO TJ Svitavy
9:00 / TC DTJ Hradec Králové (VČ divize)
9:00 / TK Perštýn Pardubice A (Junior Tour) 
15:30 / TK Hlinsko – Havlíčkův Brod (babytenis) 

 � 17:00 / Svitavský stadion 
TJ Svitavy - Třebeš
Kopaná: VčP dorost

11. Ne  / 9:00 / Svitavský stadion 
TO TJ Svitavy B – TK Letohrad B 
(Pardubická krajská soutěž A – mladší žáci B)

 � 17:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A - Heřmanův Městec
Kopaná: KP muži

16. Pá / 18:00 / volej. kurty za Nár. domem
Městská volejbalová liga – čtvrtfinále
Volejbal: smíšená družstva

17. So / 9:00 / Svitavský stadion 
TO TJ Svitavy B – TK Česká Třebová B 
(Pardubická krajská soutěž – starší žactvo B) 

 � 10:00 / volej. kurty za Nár. domem
Městská volejbalová liga 
Volejbal: smíšená družstva, semifinále a umístění

 � 17:00 / UMT Lány
TJ Svitavy B - Dobříkov
Kopaná: I. A tř. muži

18. Ne / 9:00 / Svitavský stadion 
Zápasy TO TJ Svitavy
9:00 / TK Perštýn Pardubice A (Junior Tour )
11:00 / TK Česká Třebová B (dorost) 

24. So / 8:00 – 16:00 / Svitavský stadion
Turnaj minipřípravek
Hokejbal

24. – 25. So, Ne/ Svitavský stadion 
Qantocup 2017
Mezinárodní turnaj mužů, žen i veteránů  
v malé kopané.

25. Ne / 9:00 / Svitavský stadion 
TO TJ Svitavy B – TK Ústí nad Orlicí 
(Pardubická krajská soutěž A – mladší žáci B)


