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společně :)

Pivní slavnosti s výstavou historických vozidel

Léto v muzeu - pexeso, labyrint, motýlí zahrada Svitavský TOP týden

Léto v parku

ROSNIČKA

- HUDEBNÍ

FESTIVAL

2 13
ZÁŽITKOVÉ

VÝSTAVY

V MUZEU

LETNÍ

AKTIVITY

S KNIHOVNOU

Již tradičně nás na konci léta čeká od  
28. srpna do 3. září TOP týden plný zábavy! Pro-
gram zahájí řezbářský memoriál Aloise Petruse. 
V tomto týdnu budou vznikat na Svitavském 
stadionu, pod rukama umělců, nové sochy. Na 
náměstí se 1. září můžete těšit na koncert Ewy 
Farné a nebude chybět ani Slavnost dechových 
hudeb s přehlídkou mažoretek. Na závěr TOP 
týdne v neděli 3. září je ve Svitavách připrave-
na tradiční pouť ke svatému Jiljí. Náměstí ožije 
historickým programem, jarmarkem, pouličními 
divadly a stánky. Všechny podrobnosti budou 
zveřejněny v zářijovém Našem městě, které vám 
bude rozneseno do schránek nejpozději do ne-
děle 27. srpna.               Alice Štefková Štrajtová

Slavnosti piva letos slaví 6. výročí. V sobotu 
8. července svitavské náměstí nabídne návštěv-
níkům nejen dobré pití a jídlo, ale také zábavu. 
Bude se prezentovat 18 pivovarů doplněných 
specialitami vhodnými ke zlatavému moku  
a chybět nebude ani již tradiční soutěž o nej-
lepší pivovar. Šestý ročník Pivních slavností 
bude obohacen o výstavu historických vozi-
del. Registrace historických automobilů, mo-
tocyklů a kol vyrobených do roku 1987 začne 
v 8 hodin. V 11 hodin se bude konat na dolní 

S příchodem letních prázdnin se opět mno-
ho kulturních akcí přesune do našeho městské-
ho parku Jana Palacha. Každý pátek počínaje 
7. červencem se můžete těšit na svitavské letní 
kino. Letos s hvězdnými českými filmy 60. let 
20. století na večerní obloze. Začátky předsta-
vení kina jsou orientační, začíná se vždy, až se 
setmí. Představení se ruší jen při mimořádně 
nepříznivém počasí. Nebudou chybět neděle 
s pohádkami nebo promenádními koncerty  
a koncerty budou také někdy v sobotu. Pro děti 
si připravila program i městská knihovna a letoš-
ní prázdniny lze strávit i s knihou u knihobudky  
v parku. O občerstvení se postará tým z kavárny  
V Parku. Jako novinku letos připravuje možnost 
objednání si piknikového koše a zapůjčení dek. 

Kompletní program naleznete v kulturním 
kalendáři a na webu městského informační-
ho centra. Přeji vám krásné léto prožité nejen  
v parku.                        Alice Štefková Štrajtová

Muzeum nachystalo na letošní léto opravdu 
zážitkové výstavy pro celé rodiny s dětmi. Upro-
střed výstavy PEKelně SE SOustřeď je krom 
několika set sbírkových archů této zajímavé hry 
připravena  herna pexes papírových, magnetic-
kých, zvukových, hmatových či na tabletech…  
Dobrodružství a tajemno nabízí výstava Kou-
zelná zahrada Pavla Čecha. Stezka výstavou vás 
provede přes stavbu města a vyplutí k majáku  
k labyrintu plnému překvapení a kouzel, kterým 
se dostanete do kouzelné zahrady motýlů… Dob-
rou zprávou pro všechny je, že muzeum bude  
v průběhu prázdnin otevřeno i v sobotu a v nedě-
li po celý den, tedy od 9 do 17 hodin. Více o obou 
výstavách na straně 13.             Blanka Čuhelová

části náměstí komentovaná prohlídka. Vozidla 
hromadně odjedou krátce před 13. hodinou  
a Pivní slavnosti budou pokračovat. Tak jako  
v loňském roce se i letos uskuteční vaření kot-
líkových gulášů, tentokrát budou svými týmy 
zastoupena i čtyři spřátelená zahraniční města, 
včetně Svitav. Můžete se opět těšit na oblíbené 
soutěže: jezení bramborových knedlíků, o nej-
lepší svitavskou buchtu... Na oslavách chmele 
a piva si můžete zakoupit za 65 Kč malou de-
gustační pivní sklenici.    Pokračování na str. 2
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Věra Hanusová odchází z funkce ředitelky školy
Je to už neuvěřitelných 40 let, kdy se Mgr. 

Věra Hanusová, nynější ředitelka Základní ško-
ly Svitavy, nám. Míru, začala věnovat svému ži-
votnímu poslání - vzdělávat žáky. 

V roce 1977 zakončila studium Pedago-
gické fakulty na Masarykově univerzitě v Brně. 
Ihned po jejím absolvování obdržela umístěn-
ku na naši školu, což se později ukázalo osu-
dové. Byla jí věrná po celou dobu své profesní 
dráhy. Ve školním roce 1982/1983 byla jme-
nována do funkce zástupkyně ředitelky PaeDr. 
Zdenky Tenorové. Na začátku devadesátých 
let se jejím nadřízeným stal Mgr. Stanislav 
Menšík. O svých ředitelích vždy mluvila s úctou 
a respektem a oba profesní vztahy přerostly  
i v dlouholetá přátelství.

Dne 1. 7. 2004 byla radou Města Svitavy 
jmenována na základě výsledků konkurzního 
řízení ředitelkou. Řízení korábu jménem „ško-
la“ pro ni znamenalo přirozené vyvrcholení její 
kariéry, která se bohužel tímto školním rokem 
završila. Celý svůj profesní, ale i soukromý ži-
vot obětovala své školičce. Ale nebyla to oběť 
v pravém slova smyslu, neboť celé zařízení, 
každý jeho žák i zaměstnanec, široký okruh 

Hudební festival současnosti posedmé
Sedmá edice festivalu Rosnička už za pár 

týdnů zaplní přírodní areál svitavského rybní-
ka progresivní muzikou od českých i zahranič-
ních umělců. Jako vždy hraje prim elektronická 
hudba v podání kapel, djů i improvizovných 
projektů, které v reálném čase míchají audio  
a vizuálno do jednoho uměleckého celku. 
Vystupující

No, bude jich hodně, jako ostatně vždyc-
ky. Akce začne v pátek 28. července v 15:00  
a skončí až během neděle, což pořadatelům 
dává dost prostoru pro desítky vystupujících 
různých žánrů. Následující seznam ale ještě stále 
není kompletní, přibude ještě několik zajímavých 
hostů a tradiční zastoupení svitavských frajerů.

Důležité 
upozornění 

V pátek 28. a v sobotu 29. července 
bude z bezpečnostních důvodů uzavřena 
silnice vedoucí zahrádkářskou kolonií mezi 
Dolním rybníkem a rybníkem Rosnička. 

Zákaz vjezdu bude platit pro všechna 
vozidla, tedy i pro majitele chat ve zmíněné 
lokalitě, a to po oba dny v době od 18:00 
do 6:00 ráno druhého dne. Rezidentům  
a dopravní obsluze bude vjezd umožněn 
vždy od 6:00 do 18:00. 

Kdy, kdo
V pátek nás čeká Moja Reč (SK), Opak Dis-

su, Fast Food Orchestra, HRTL, Fox & Zef, PSJ, 
Disco Møreti, Scherbe (DE), Polygon Showca-
se, Mindicted Crew, Atrey, Da Moon a Luke 
Nova. Na sobotu ladí nástroje Smack, Jimmy 
Pé (SK), DJ Derek, MC Gey, Schwarzprior, 
Billain (BIH), Pixie, Sayko, Himalayan Dalai 
Lama, Ventolin, Kadaver a nebo Perial (SK).
Lístky

Letos premiérový předprodej vstupenek 
funguje již od zimních měsíců a poběží téměř 
do akce, nicméně, pokud chcete mít účast 
jistou, nezbývá než dodat okřídlené „kupuj 
hned, nebo breč později“. Předprodej najdete 
na webu festivalu, na serveru GoOut.cz a jeho 
pobočkách v Ostravě, v prodejně Freshlabels 
v Praze a v oblíbeném Indies v Brně. 
Co dělat, když nemám internetové 
bankovnictví?

Mimo zmíněná místa s online terminály 
prodejce jsme se rozhodli vyjít alespoň ná-
vštěvníkům z regionu vstříc a omezený počet 
vstupenek za předprodejovou cenu bez po-
platku nyní koupíte i v informačních centrech 
ve Svitavách a Litomyšli a také v restauraci Po-
práč v Ústí nad Orlicí. Ale spěchejte, nebudou, 
ne-bu-dou!                                   Petr Horák ml.

rodičů, ti všichni byli její srdeční záležitos-
tí. Po celou dobu svého působení se snažila, 
aby všechny pracovní dny byly zality sluncem,  
a i když se sem tam objevil nějaký ten mráček 
v podobě problému, snažila se, aby co mož-
ná nejrychleji zmizel. Byla nejen skvělou ředi-
telkou, manažerkou, kolegyní, kamarádkou, 
„zpovědní vrbou“, ale také empatickou a in-
tuitivní osobností. Zůstane nezapomenutelně 
vryta do pamětí svých žáků nejen jako výborná 
matematička, žena s velkým kulturním i poli-
tickým rozhledem, ale hlavně jako kantorka, 
která má srdce na dlani.

A proto bychom jí chtěli do dalších let po-
přát, ať svět plyne vždy podle jejích představ, 
ať je v něm místo pro všechna její tajná přání  
a ať pro ni slunce září každičký den.

Milá Věro, děkujeme ti za všechny okamži-
ky ve tvé společnosti. Děkujeme ti za každou 
drobnost, ale i velkou pomoc při řešení problé-
mů, kterou jsi pro nás, pro naše žáky i rodiče 
za celou dobu svého působení  nesčetněkrát 
vykonala. 

Zaměstnanci Základní školy Svitavy, 
nám. Míru 73

Pokračování ze str. 1
Každý návštěvník akce dostane dva žeto-

ny, kterými bude hlasovat pro nejlepší pivovar. 
Večer budou vyhodnoceny tři nejlepší. V minu-
lých ročnících vždy zvítězil svitavský pivovárek 
Na Kopečku, tak budeme věřit, že vyhraje zase 
ten nejlepší.                 Alice Štefková Štrajtová            

Program :
8:00 - 10:00 registrace historických vozidel
11:00 komentovaná prohlídka 
13:00 zahájení Pivních slavností
13:15 Codes of Immortality (PL)
14:25 Codes of Immortality (PL)  
16:05 W.A.F.
17:50 TH!S
18:50 vyhodnocení soutěží
19:35 Do Větru
20:55 Payanoia 
22:15 Hudba Praha Band                                

Pivní slavnosti s výstavou 
historických vozidel

Festival Rosnička 28. - 29. července
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Rozšíření naučné stezky ve Vodárenském lese

Po skončení omezení silničního provozu na 
Pražské ulici dojde k dalšímu omezení průjez-
dové komunikace ve městě. Ředitelství silnic  
a dálnic bude realizovat obnovu živičného kry-
tu v úseku od kruhové křižovatky do náměstí 
Míru po vjezd na ulici Horovu (zásobování OD 
Albert). Předpokladem této investice bude 
rekonstrukce-stabilizace stávajícího kruhové-
ho objezdu (vnitřní prostor bude zachován). 
Předpokládaný termín zahájení stavby je  
10. červenec a s uvedením do provozu se počí-
tá od 10. září. Další informace můžete najít na 
webu města v aktualitách.               Pavel Čížek 

Pracovní skupina pro životní prostředí ve 
Svitavách a odbor životního prostředí vyhlásily  
i v letošním roce výtvarnou soutěž Ekoznámka, 
která je určena pro žáky II. stupně svitavských 
škol, prvního stupně gymnázia a základní umě-
lecké školy. Vyhodnocení kreseb provedl grafik 
a spisovatel Martin Sodomka. Všichni vítězové 
obdrželi věcné ceny. Absolutním vítězem se sta-
la Barbora Kolářová ze Základní školy Svitavy, 
náměstí Míru 73.                         Tereza Vrbková

Hlavním předmětem projektu je cesta pro 
pěší, rozšiřující stávající naučnou stezku ve 
Vodárenském lese propojením s nově vybu-
dovanou cyklostezkou ze Svitav do Vendolí. 
Další částí projektu jsou odpočinkový altán, 
informační tabule, stojan na kola, směrovník 
a odpadkový koš.

V roce 2014 byla vybudována s podporou 
SZIF první část naučné stezky ve Vodárenském 
lese, v roce 2016 byla zprovozněna cyklostez-
ka ze Svitav do Vendolí, jejíž část je v těsném 
souběhu se severním okrajem Vodárenského 
lesa. Cyklostezka významně přispívá k návštěv-
nosti jihozápadní části Svitav. Cyklostezka po-
strádá mobiliář, který by umožnil odpočinek 
návštěvníků. Mnozí její uživatelé také nevědí  
o existenci blízké naučné stezky a minou ji bez 
povšimnutí. Naopak znalí návštěvníci si cestu 

k naučné stezce zkracují lesem po vyšlapaných 
cestičkách, které jsou však pro invalidní vozíky 
a kočárky neprůjezdné. Situaci vyřeší navrho-
vaný projekt. Nepřehlédnutelný altán umožní 
zotavení návštěvníků a upozorní spolu s in-
formační tabulí na existenci velmi specifické  
a zajímavé naučné stezky, šotolinová propojka 
potom návštěvníky navede na naučnou stezku 
nejkratším možným směrem. Pro návštěvníky 
stávající naučné stezky bude zase odpočinkový 
altán příjemným rozšířením jejího mobiliáře.

Projekt je doporučen k financování z Pro-
gramu rozvoje venkova, předpokládané nákla-
dy činí 600 tis. Kč.                     Břetislav Vévoda

Od začátku února letošního roku probí-
hají ve větší míře stavební práce na dokončení 
protipovodňové úpravy řeky Svitavy ve městě, 
konkrétně v úseku řeky od svitavského rybníka 
po Komenského náměstí. 

Práce v současné době probíhají převážně 
v části toku mezi ul. Říční a Lanškrounská, kde 
zhotovitel provádí výstavbu nových opěrných 
zdí. S ohledem na komplikace s přístupností to-
hoto prostoru, který je sevřen mezi zahradami  
a dvory přilehlých rodinných domů, a provádě-
ním prací za trvalého průtoku řeky Svitavy se 
zhotoviteli bohužel nepodařilo do konce června 
zajistit plánovanou výstavbu mostu na ul. Říční. 
Jeho rekonstrukce proběhne nejspíše až v příš-
tím roce. Říční ulice tak bude znovu zpřístup-
něna pro pohyb chodců i dopravy. Počátkem 
července však dojde k uzavírce ul. Lanškroun-
ská, kde dojde k demolici stávajícího mostu  
a postupné výstavbě mostu nového. Uzavřena 
bude i část ul. U Tří dvorů v prostoru pod farou, 
kde budou zahájeny práce na statickém zabez-
pečení přilehlých zdí a následně dojde k výstav-
bě nových opěrných zdí koryta řeky.

Prozatím byly pozastaveny práce na úseku 
za areálem společnosti TOS Svitavy, které bu-
dou obnoveny v podzimních měsících letošního 
roku opevněním břehů lomovým kamenem.

Připomínáme, že investorem této akce 
je správce vodního toku - Povodí Moravy. Na 
spolufinancování nákladů díla ve výši 54,7 mil. 
Kč se, kromě dotace ministerstva zemědělství 
a prostředků správce toku, podílí významnou 
měrou i město Svitavy, které ze svého rozpočtu 
uvolní 6 mil. Kč. Termín ukončení celého díla je 
stanoven až na březen 2019.        Marek Antoš

Současná fáze budování parku Patriotů bude 
zakončena cestou, která naváže na geoexpozici 
za Svitavským stadionem, povede úhlopříčně  
v jižní části upraveného území a vyústí na pří-
stupovou cestu k Vodárenskému lesu v blíz-
kosti mostku přes Ostrý potok. Návštěvníkům 
se zkrátí cesta do Vodárenského lesa a omezí 
se riziko střetu s cyklisty na cyklostezce do Ven-
dolí. Chodník bude doplněn o novou naučnou 
stezku Věk Země, která bude tematicky vázat 
na stávající naučnou stezku s informačními ta-
bulemi na čerpací stanici ve Vodárenském lese  
a bude se zajímavým způsobem zaměřovat 
na vývojová stádia Země. Součástí projektu 
je rovněž příjezdová komunikace pro stavební 
techniku potřebnou pro výstavbu plánované-
ho biotopu. Chodník bude vybudován v pří-
rodním provedení se šotolinovým povrchem, 
bude 2 m široký a bude doplněn nezbytnými 
příkopy pro odvod srážkové vody. Celková 
délka chodníku bude 330 m, rozpočtové ná-
klady jsou 1,6 mil. Kč. V současné době pro-
bíhá stavební řízení, výstavba je plánována 
na letní měsíce tohoto roku.      Břetislav Vévoda

Cesta parkem Patriotů

Dopravní omezení

Ekoznámka 2017

Úpravy řeky Svitavy
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Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice
Odbor školství a kultury připravil záměr 

restaurovat sloup se sousoším Nejsvětější 
Trojice nacházející se ve Svitavách - Lačno-
vě, na který byla získána dotace z rozpočtu 
Pardubického kraje. Při řešení záměru bylo 
zjištěno, že objekt stojí na pozemku společ-
nosti Stavební firma KLEPOCOL. Podle nové 
legislativní úpravy občanského zákoníku je 
sousoší v majetku vlastníka pozemku, proto 
město vstoupilo v jednání s uvedenou společ-
ností a výsledkem jsou dvě smlouvy. Darovací 
smlouvou se bezúplatně převádí sousoší do 
majetku města a pozemek související se sou-
soším firma vypůjčí městu Svitavy smlouvou  
o výpůjčce.                                             Jiří Petr

Tísňové volání 156

Požár plastů na ul. Olomoucká
Večer 3. 6. došlo na ul. Olomoucká k po-

žáru plastů v místní provozovně. Po zásahu 
HZS se zdálo, že je požár zvládnut. Kolem 
23:30 však na linku 156 volalo hned několik 
občanů, že se od Olomoucké ulice k sídlišti 
u nádraží a do okolních ulic valí hustý dým 
a je cítit pach spálených pneumatik. Strážníci 
zjistili, že se požár znovu rozpoutal. Ze stra-
ny HZS byl povolán nakladač a ten rozhrnul 
plasty a pneumatiky. Strážníci, kteří jej na 
místo doprovodili, zjistili, že založení požáru 
mají na svědomí dva nezletilci ve věku třinácti  
a čtrnácti let. Případem se zabývá Policie ČR.    

Záchyt několika krádeží na MKDS 
Strážníkům MP se podařilo pomocí moni-

torovacího kamerového systému odhalit hned 
několik krádeží a poškození majetku na ná-
městí Míru. V posledních květnových dnech 
byly odhaleny krádeže věcí z venkovního pro-
storu jedné z kaváren na náměstí, kterých se 
opakovaně dopustila pachatelka M.T. Jelikož 
šlo o opakovanou trestnou činnost, byla věc 
předána k dalšímu šetření PČR. 

Dne 6. 6. byli kamerovým systémem za-
chyceni dva mladíci, kteří vykopli sklo u skle-
něné vývěsky. Po příjezdu strážníků byli oba 
ztotožněni a věc je dále řešena jako přestupek 
proti majetku. 

V neposlední řadě pomohl kamerový sys-
tém k odhalení trestní věci - zatajení nálezu 
finanční hotovosti ve výši 20 tis. Kč, kdy po-
škozený ztratil peněženku na autobusovém 
nádraží. Za pomoci záznamu bylo zjištěno 
přesné místo ztráty a další údaje, které vedou 
k osobám, které se v místě pohybovaly. Nelze 
sdělit více informací, jelikož věc je předmě-
tem dalšího šetření PČR. Věříme, že se policii 
podaří, i za přispění kamerového záznamu, 
případ úspěšně objasnit.   

Volání o pomoc
Dne 7. 6. v 22:38 vyjížděla hlídka stráž-

níků na ul. Kijevská k oznámení z linky 156. 
Oznamovatelka uváděla, že někdo v domě 
volá o pomoc. Bylo zjištěno, že o pomoc volá 
seniorka, žijící sama v šestém patře. Hlídka 
zjistila, že hlavní vstupní dveře jsou uzavřené, 
a že paní nemůže vstát. Za pomoci hasičů se 
podařilo byt otevřít a zraněná žena byla trans-
portována do nemocnice. Děkujeme oznamo-
vatelce za všímavost a včasné oznámení.

SOS tlačítka – informace
K výše uvedenému případu dodáváme, že 

městská policie provozuje systém SOS tlačí-
tek pro případné přivolání pomoci (strážní-
ků), který je určen zejména seniorům, aby si 
byli schopni sami pomoc zavolat. Pokud vás 
tato služba zajímá, stačí nás kontaktovat a vše 
vám rádi vysvětlíme.              Rostislav Bednář

Tomáš Zdechovský opět ve Svitavách
Europoslanec Tomáš Zdechovský navštívil 

v pátek 2. června již podruhé Svitavy (před-
chozí návštěva se konala začátkem dubna roku 
2015).

Na jednání se starostou města se zajímal 
zejména o průběh výstavby obchvatu Svi-
tav a nové investiční akce města. Mluvili také  
o eurodotacích na opravu chodníku i výstavbu 
bazénu, dále nabídl Tomáš Zdechovský pomoc 
při jednáních na ministerstvech.

Od starosty Davida Šimka dostal do své 
kanceláře v Bruselu edici poštovních známek 
města, které byly loni vydány k příležitosti oslav 
760 let od založení Svitav. V bruselské kanceláři 
europoslance navštívila koncem roku 2014 de-
legace ze Svitav při příležitosti přebírání oceně-
ní Evropské město sportu pro rok 2015.                                          

Zuzana Pustinová

Oprava sloupu se sousoším Panny Marie
Svitavané ho znají spíše jako morový sloup 

na náměstí. Všichni také vědí, v jakém stavu se 
tato kulturní památka nachází. Od poslední-
ho restaurování už uplynulo několik desetiletí  
a zub času opět zhoršil celkový stav soch, slou-
pu i balustrád. V letošním roce jsou v rozpoč-
tu města připravené finanční prostředky na 
celkové restaurování památky. Ve výběrovém 
řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka Agentury Jan Zrzavý  
z Prahy. Zakázku bude provádět certifikovaný 
a zkušený restaurátor Josef Petr z Kuřimi.

Celkové náklady se budou pohybovat 
okolo 1 mil. Kč, od Ministerstva kultury jsme 
do Programu regenerace městské památkové 
zóny získali dotaci 400 tisíc Kč.

Akce obnovy sloupu se sousoším Panny 
Marie probíhá od poloviny června a její konec 
je plánovaný na listopad tohoto roku. Z toho 
plynou i určitá omezení, která nastávají díky 
práci v centru města. S restaurátorem je do-
hodnutý harmonogram tak, aby nebyly rušeny 
celoměstské akce plánované na léto a podzim 
na svitavském náměstí. 

Jelikož se blíží podzimní předvolební kam-
paň, vyzýváme pořadatele, aby kontaktovali 
buď odbor školství a kultury, nebo městské 
informační centrum a dohodli konkrétní časy 

a potřebná opatření, aby nedocházelo ke zby-
tečným problémům s případným rušením akcí 
hlukem ze stavby.                                   Jiří Petr
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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.

pro všechny zahrádkáře a domácí kutily  je 
léto ideálním obdobím. Dlouhé dny a krátké 
noci nám hrají do karet – máme dostatek času 
a energie kutit a vymýšlet si všelijaké veselé 
činnosti. Léto je šance udělat pro sebe něco 
opravdu užitečného. V létě máme čas podívat 
se na svůj život z odstupu a změnit některé 
věci, které nám nevyhovují. Změnit věci, kte-
ré nás vyčerpávají, unavují, štvou. A často  
i malá změna může mít velký pozitivní efekt. 
Každopádně začíná doba dovolených, je čas 
k pohybu i odpočinku. Zářící paprsky letního 
slunce nám dávají dostatek energie, abychom 
se mohli vydat  na náročnější výlety a objevo-
vat nová, nepoznaná  místa. 

Přeji Vám všem hezké léto, intenzivně pro-
žité prázdniny a co nejvíc odpočinku přesně 
podle vašich představ.

Lenka Jurenová, zastupitelka za hnutí ANO

léto již nezadržitelně klepe na dveře  
a s ním přicházejí i letní prázdniny, které zna-
menají odpočinek nejen pro žáky a pedagogy, 
ale částečně také pro trenéry a vedoucí růz-
ných volnočasových aktivit. O tom, že trenérů, 
pracovníků s mládeží a dobrovolníků u nás 
působí opravdu rekordní množství, svědčí hoj-
ná účast svitavských mládežnických družstev  
v různých sportovních soutěžích, krajské či ce-
lostátní úrovně. Vedoucí volnočasových aktivit 
a ti, kteří působí v neziskových organizacích, 
také nezůstávali pozadu a kromě zajištění ce-
loroční činnosti pro vás připravili několik velice 
povedených akcí. Za zmínku určitě stojí setká-
ní dobrovolníků na náměstí (MC Krůček + dob-
rovolnické centrum) nebo dětský den v parku 
organizovaný SVČ Tramtáryje ve spolupráci  
s dalšími institucemi zabývajícími se volnoča-
sovými aktivitami pro děti a mládež.

 Chtěl bych všem touto cestou poděkovat za 
vykonanou práci a popřát spoustu sil a elánu do 
dalšího školního roku, kdy plánujeme zahájení 
provozu nové centrální tělocvičny na Svitav-
ském stadionu, čímž rozšíříme naše sportoviště 
o další, tentokrát bíločervenou elegantní halu. 
Hezké léto.                 Ondřej Komůrka, SPMS

Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané,
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Vítání nových občánků

Delegace města Svitavy vedená starostou 
Davidem Šimkem navštívila ve dnech 25. - 29. 
května spřátelené ukrajinské město Perečyn 
(Zakarpatská oblast). V rámci oslav Dne měs-
ta Perečyna podepsal 28. června David Šimek 
spolu se svým protějškem Ivanem Pohorylja-
kem partnerskou smlouvu o spolupráci mezi 
oběma městy. Hlavními oblastmi spolupráce 
jsou školství, kultura, sport, turistika, adminis-
trativa samosprávy, ochrana životního prostře-
dí apod. Prvním projektem je spolupráce zá-
kladní školy Felberova s místní základní školou, 
spolupráce gymnázií a středních odborných 
učilišť. Vzájemné výměny proběhnou na pod-
zim tohoto roku.                                      Jiří Petr

Zastupitelstvo města na doporučení rady 
a pracovní skupiny fondu 3. května schválilo 
návrh na poskytnutí finančního příspěvku ve 
formě neinvestiční dotace z Fondu regenerace 
památek města Svitavy žadatelům, kteří splnili 
všechny podmínky dané Zásadami pro posky-
tování finanční podpory. Čtyři majitelé nemovi-
tostí tak dostanou dotaci ve výši až 50% z ceny 
díla na obnovu fasád a další úpravy v celkové 
částce 1 216 tis. Kč.                                   Jiří Petr

Ve společenské rubrice uvádíme jména 
osob - na základě písemného souhlasu. 

V sobotu 3. června vládla na svitavské 
radnici milá a sváteční atmosféra. V obřadní 
síni se sešlo celkem 16 dětí při slavnostním 
vítání občánků: Amálie Krušinová, Zuzana 
Kratochvílová, David Stečínský, Radek Pospí-
šil, Filip Šlesinger, Petr Vondráček, Stela Křeč-
ková, Mikoláš Čermák, Lea Přibylová, Antonín 
Trunečka, Adam Flídr, Jiří Hanuš, Adam Pavliš, 
Eliška Švédová, František Miko a Vanesa Kro-
bová. Zastupitel města Harald Čadílek popřál 
našim nejmenším hodně zdraví, šťastné dětství  
a spokojený život, dojatým maminkám a hr-
dým tatínkům spoustu trpělivosti a rodičovské 
lásky. Součástí obřadu byl i zápis dětí do pa-
mětní knihy, předání květin a drobných dárků.                                                                                                                             

Marcela Górecká

Perečyn se stal novým 
partnerským městem

Fond regenerace památek

Společenská rubrika

Návštěvníci parku si jistě všimli, že neroz-
kvetla tradiční květinová výzdoba okolo sochy 
Mateřské lásky. Připravujeme totiž v brzké době 
rozsáhlé restaurátorské práce a první etapa za-
hrnuje zrovna ozdobnou pískovcovou obrubu 
záhonů o kolo sochy spojené s terénními úpra-
vami. Proto již nebyly záhony osázeny a stane se 
tak hned po skončení prací.                     Jiří Petr

Socha Mateřské lásky  
v parku Jana Palacha

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

•	 Jiří Roun

•	 Petr Kašpar

•	 Ema Obhlídalová

•	 Eliška Uhrová

•	 Anna Šaršonová

•	 Kryštof Švihel

•	 Ilsa Kosnovská

•	 Tereza Vostřelová

•	 Dominik Jakubec

•	 Adéla Davidová

•	 Jan Kincl

•	 Anežka Půlkrábková

•	 Matěj Eyer

•	 Antonín Gazda

V květnu uzavřeli manželství 
tito snoubenci: 

•	 Jaromír Kvapil  

a Monika Smělá 

V květnu nás navždy opustili:

•	 Eva Trübenekrová (83 let)

•	 Josef Dvořák (94 let)

•	 Jarmila Pazderová (70 let)

Starosta města Svitavy vypisuje  
výběrové řízení na pozici

zaměstnance organizační složky 
Městské informační centrum
Více informací: www.svitavy.cz
Mgr. Petr Šmerda
náměstí Míru 48, 568 02 Svitavy
e-mail: petr.smerda@svitavy.cz
mob.: 724 365 447
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Lékařské pohotovosti na měsíc červenec - srpen

Zubní pohotovostní služba
1. - 2. 7. MUDr. Kincová Milena, Hradec nad Svitavou 549, 461 548 230
5. 7. MUDr. Koukola Michal, Svitavy, Dimitrovova 799/4, 461 532 970
6. 7. MUDr. Komárková Barbora, Moravská Třebová, Svitavská 36, 734 113 860
8. - 9. 7. MUDr. Kadlecová Anna, Moravská Třebová, ZŠ Palackého 35, 461 312 643
15. - 16. 7. MUDr. Morávková  Táňa, Svitavy, Dimitrovova 799/4, 776 117 026
22. - 23. 7. MUDr. Letfusová Marie, Jevíčko, Palackého 20, 774 326 241
29. - 30. 7. MUDr. Librová, Anežka, Mor. Třebová, Komenského 1417/22, 461 312 484
5. - 6. 8. MUDr. Kučera Josef, Svitavy, Hraniční 9, 775 216 543
12. - 13. 8. MUDr. Páral Jiří, Svitavy, Pavlovova 5, 461 533 987
19. - 20. 8. MDDr. Pospíšil Jiří, Svitavy, Dimitrovova 799/4, 461 532 970
26. - 27. 8. MDDr. Sládek Petr, Svitavy, Purkyňova 249/16, 731 201 180

Pohotovost lékáren 5. a 6. 7. 
Dr. Max v Kauflandu a Hypernova

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.
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VYCHÁZKA NA LETIŠTĚ
V sobotu 15. července se uskuteční pěší vy-

cházka na letiště v Poličce. Odjezd bude v 8 hodin 
z vlakového nádraží ve Svitavách. Občerstvení 
lze zakoupit na místě. Předpokládaný návrat  
z Poličky do Svitav v 16 hodin.  
OLDŘÍŠ

V sobotu 12. srpna se uskuteční výlet do 
Oldříše – Zbořené mosty. Odjezd ze Svitav  
z vlakového nádraží v 8 hodin. Jízdenky zakou-
pit až do Oldříše. 
DOLNÍ MORAVA

Ve středu 6. září se bude konat zájezd na 
Dolní Moravu na vycházku po Stezce v obla-
cích. Pěší túra pro náročné. Cena je 500 Kč. 
Odjezd v 7:20 z autobusového nádraží ve Svi-
tavách. Přihlášky k zájezdům zajišťuje p. Korá-
bová na mob.: 733 380 598.       Eva Rejentová

Po dobu letních prázdnin (červenec - srpen)  
je Klub seniorů UZAVŘEN! 

V této době odpadají i čtvrteční pravidel-
né vycházky Nordic Walking. Termín zahájení 
dalších pravidelných vycházek bude zveřejněn 
v zářijovém vydání Našeho města. Děkuji a pří-
jemné léto!                                 Milada Vacková

Kardio klub

Organizace SPCCH Svitavy

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se po-
díleli na organizaci všech akcí, a všem, kteří se 
jich aktivně zúčastnili. Přeji vám krásné prožití 
letních měsíců a srdečně vás zvu na tyto akce: 
•	 11. 9.  beseda s hercem, zpěvákem  

a tanečníkem Zbyňkem Fricem 
•	 13. 9 – 17. 9. léčebně rekondiční pobyt do 

Tří Studní
•	 4. 10. zájezd do Frýdku Místku 
•	 28. 11. členská schůze.

Přesné informace o všech akcích budou 
prezentovány na webových stránkách a našich 
nástěnkách na náměstí  a ve Fabrice.     

Marie Grmelová

Zahradnický klub  
pro děti a dospělé

Zakládáme zahradnický klub pro zájemce 
o pěstování exotický rostlin, kaktusů, sukulen-
tů, citrusů a dalších rostlin, které je nutné pěs-
tovat ve skleníku. Klub je určen pro děti od 12 
let až dospělé neomezeného věku.

Pravidelné schůzky probíhají srazem  
u vchodu do Svitapu na ulici U Stadionu v pon-
dělí od 18 hodin (kromě 3. 7.). V případě, že 
máte doma přerostlé pokojové rostliny nebo 
jiné rostliny, které nepotřebujete, můžete nám 
je přinést do skleníku, kde budou tvořit základ 
budoucí sbírky. V případě zájmu kontaktujte 
vedoucího Jana Richtra (brontosvitavy@se-
znam.cz).                                             Jan Richtr 

Úspěch dětí 
svitavských škol

Územní sdružení Českého zahrádkářského 
svazu Svitavy pořádalo na ZŠ Svitavy, ul. Soko-
lovská okresní kolo vědomostní soutěže Mla-
dý zahrádkář. Zúčastnilo se celkem 25 žáků ze 
šesti škol v okrese. Svitavy byly zastoupeny ZŠ 
Sokolovská a Riegrova. 

V karegorii mladších žáků (4. – 6. tř.) zís-
kal 1. místo Jakub Heřmanský ze ZŠ Riegrova,  
v téže kategorii byla na 2. místě Nela Juklová ze 
ZŠ Sokolovská a 3. byla Lenka Kopečná z téže 
školy.  Z této školy byla ještě Karin Kudlová na 
5. místě a Lucie Šilerová na místě 8. Obě ze 
ZŠ Riegrova.

V kategorii starších žáků (7. – 9. tř.) se 
umístila Julie Neumaisterová na 4. místě, On-
dřej Mach byl na 5., Matěj Drdla na 6. místě. 
Všichni ze ZŠ Sokolovská. 

Na 6. – 8. místě byli žáci ZŠ Riegrova,  
a sice Anežka Ilčíková a Jan Škaroupka. Všem 
soutěžícím k docíleným výsledkům blahopřeje-
me.                                             Jaroslav Navrátil
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3. – 7. 7. / 8:00  – 16:00 / SVČ
Příměstský tábor
Vedoucí: Pavel Padyásek, mob.: 734 287 285, 
e-mail: ppadyasek@svitavy.cz
Cena: 1 500 Kč

10. – 14. 7. / 8:00 – 16:00 / SVČ 
Příměstský tábor
Vedoucí: Miroslav Skočovský, mob.: 737 525 576, 
e-mail: skocovsky@svitavy.cz
Cena: 1 500 Kč

17. – 21. 7. / 8:00 – 16:00 / SVČ
Příměstský tábor
Vedoucí: Michaela Peňáková, 
tábor je již obsazen

23. 7. – 4. 8. / TZ Svratouch
Letní pobytový tábor
Hlavní vedoucí: Pavel Padyásek, mob.: 734 287 285, 
e-mail: ppadyasek@svitavy.cz
Cena: 3 399 Kč

14. – 18. 8. / 8:00 – 16:00 / SVČ 
Příměstský tábor
Vedoucí: Lenka Waltová, mob.: 734 287 286, 
e-mail: lwaltova@svitavy.cz
Cena: 1 500 Kč

2. 9. / Rakousko
Family Park v Rakousku 
Zde se dětské sny stávají skutečností! Čeká 
na vás přes 70 atrakcí - adrenalinové horské 
dráhy, různé dráhové atrakce, možnosti lezení, 
setkání se zvířátky i oddychové zóny... 
Cena: 1 190 Kč, odjezd ze Svitav. V ceně: do-
prava autobusem, vstupné do parku, průvod-
ce. Více informací Pavlína Šmerdová, e-mail: 
psmerdova@svitavy.cz, mob.: 734 287 284 

4. 9. / 15:00 - 19:00 / koupaliště 
Family Day 
Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi na 
koupališti ve Svitavách. První školní den oslav-
te se SVČ . Přichystáno bude sedm nafuko-
vacích atrakcí (na souši i ve vodě). V případě 
nepříznivého počasí bude akce přesunuta do 
sportovní haly Na Střelnici! Cena 160 Kč na 
osobu při vstupu na skákací atrakce. 
Více informací Pavlína Šmerdová, e-mail:  
psmerdova@svitavy.cz, mob.: 734 287 284

Veškeré informace k táborům a přihlášení on-
-line najdete na našich www.svc.svitavy.cz.
Veškeré informace ke kroužkům ve školním 
roce 2017/2018 budou aktualizovány v průbě-
hu letních měsíců na našich webových strán-
kách. Po aktualizaci bude možno přihlašování 
on-line na: www.svc.svitavy.cz

Zaměstnanci Střediska volného času Tram-
táryje přejí všem krásné prožití letních měsíců 
a prázdnin a těšíme se opět v novém školním 
roce 2017/2018 na setkání s vámi.

Zaměstnanci SVČ Tramtáryje

Prázdninový provoz  
MC Krůček

Skautský rok končí, 
léto je před námi

Klub pro těhotné  
a předporodní kurz

Hlídáček otevřen 

Venkovní akce

Akce SVČ

I v létě budou pro vás dveře Krůčku ote-
vřené! Otevřeno bude vždy v úterý od 9:30 
do 12:00 s volným programem a ve středu od 
9:00 do 12:00 se společným Myško – Dubin-
ko – Notičkovským programem od 10 hodin. 
Fungovat bude i Klub a poradna pro rodiče 
dětí s poruchou autistického spektra, je tře-
ba potvrdit svou účast na e-mail: katerina.
ciencialova@email.cz. Poradny (psychologic-
ká, laktační, pedagogická, zdravotnická) jsou  
k dispozici po objednání na mckrucek@gmail.
com, mob.: 737 236 152.

Rok uběhl jako voda a už jsme na konci 
školního, i skautského roku. Během něj jsme 
zažili společně spoustu dobrodružství od kla-
sických výprav, přes sjíždění českých řek, až 
po účast na skautských závodech. Více než sto 
členů našeho skautského střediska se scháze-
lo na pravidelných schůzkách v klubovnách na 
ZŠ náměstí Míru a na Cihelně. Zapojili jsme 
se i do řady dobročinných akcí. Jsme rádi, že 
můžeme naplňovat naše poslání a dělat svět 
lepším. Děkujeme všem, kteří nás v našem 
snažení celý rok podporují, děkujeme rodičům 
mladších členů, kteří vkládají do skautingu  
a nás svoji důvěru.

Ale to už je všechno za námi a než zno-
vu v září začneme, čeká nás nabité léto plné 
různorodých skautských akcí. Svitavští skauti  
a skautky se vypraví na putování po slovenských 
horách, poznají zajímavá místa Olomoucka. Na 
2. dívčí oddíl Klokanů čeká malý tábor v termí-
nu 12. - 16. 7. u chaty Brlenka. Hned na to,  
17. - 29. 7., třetí oddíl vodních skautů zažije  
13 dní plných zážitků na tábořišti v Proseči. Pře-
jeme všem krásné letní zážitky.      Jonatan KellerKlub a cvičení pro těhotné bude probí-

hat nepravidelně, termíny si ověřte na našich 
webových stránkách či níže uvedených kontak-
tech. Již v létě je také možné přihlásit se do dal-
šího cyklu předporodního kurzu, který začne  
v druhé polovině září. Kurzovné nově obsa-
huje nejen osm nabitých lekcí (tři z nich i pro 
tatínky), ale také možnost navštěvovat těho-
tenské cvičení po dobu kurzu zdarma. Cena 
kurzu je 1100 Kč pro členy, 1400 Kč pro ne-
členy MC Krůček, objednávat se můžete na 
brezinovamarket@gmail.com, mob.: 773 584 
851, kapacita omezena.

Hlídací centrum na ulici Pražská bude ro-
dinám, které potřebují pohlídat své ratolesti, 
plně k dispozici pondělí – pátek od 7 do 17 
hodin. Hlídání v jinou denní dobu či v domác-
nosti je možné po individuální domluvě jako 
vždy. Informace na hlidani.krucek@seznam.cz, 
mob.: 604 509 421.

I letos se uvidíme u venkovní kavárny Flori-
ánka, a to vždy třetí úterý v měsíci (za hezkého 
počasí) od 10 hodin. Vybrané čtvrtky vás po-
zveme na výlety, každý pátek od 10 do 11 ho-
din bude v parku Jana Palacha čekat zájemce  
o street teaching angličtiny naše zahraniční 
dobrovolnice Magda. Děti čekají také příměst-
ské tábory nabité lákavými aktivitami. Kapacita 
je takřka naplněna, volná místa či možnost ná-
hradnictví si prosím ověřte na níže uvedených 
kontaktech. Pro aktuální informace (nabídku 
výletů a jiné) sledujte náš veřejně přístupný 
facebook facebook.com/mckrucek, web www.
mckrucek.cz, případně pište či volejte na mc-
krucek@gmail.com, mob.: 737 236 152.

SPORTES Svitavy, s.r.o., přijme 
nového zaměstnance na pracovní pozici 
ZAHRADNÍK
Předpoklady: 
Vzdělání v oboru zahradnictví, sadovnictví, 
zahradnické práce (úplné střední odborné 
nebo střední odborné - maturita nebo vý-
uční list), flexibilta, fyzická odolnost, chuť 
pro další vzdělávání, řidičské oprávnění  
sk. B  výhodou. Nástup: ihned
Benefity: 
•	 Jednosměnný provoz pondělí – pátek 
•	 Příspěvek zaměstnavatele na stravování 
•	 25 dnů dovolené 
V případě zájmu se obracejte na: 
Radim Klíč, tel.: 461 535 273,  
e-mail: radim.klic@svitavy.cz
nebo Jitka Paráková, tel.: 461 619 113,  
e-mail: jitka.parakova@svitavy.cz
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Prázdninový cyklobus pro pěší turisty i cyklisty 
opět vyjíždí koncem června!

Již podvanácté vyrazí 30. června cyklobus 
na trasu propojující turisticky atraktivní místa 
Českomoravského pomezí. Cyklisté i pěší tu-
risté tak budou opět moci poznávat nejen krá-
sy historických měst regionu na pomezí Čech  
a Moravy. Cyklobus je zaveze i na řadu dalších 
zajímavých míst, jako jsou zámek v Nových 
Hradech, Hřebečské důlní stezky, úzkokolejka 
v Mladějově, Toulovcovy maštale či rozhledna 
na Kozlovském kopci.

V provozu bude autobus uzpůsobený pro 
převoz kol každý pátek, sobotu a neděli od 
30. června do 3. září a dále ve sváteční dny  
5. a 6. července.

V pátek pojede cyklobus ze Svitav v 8:52  
a zaveze vás na Hřebeč, do Moravské Třebové, 
Mladějova a dále do České Třebové, na Kozlov 
a do Litomyšle. Pokračovat bude přes Vysoké 
Mýto a zámek v Nových Hradech do Proseče, 

odkud můžete vyrazit do oblíbených Toulov-
cových maštalí. Následovat bude zastávka  
u rozhledny Terezka na Pasekách, v Borové  
a Poličce. Zpět do Svitav vyrazí cyklobus z Po-
ličky po stejné trase v 15:30. 

V sobotu bude cyklobus vyjíždět ze Svitav 
v 11:25 a zaveze vás přes Květnou do Polič-
ky. Pokud chcete vyrazit na výlet odpoledne, 
můžete se v 15:52 nechat ze Svitav zavézt na 
Hřebeč, odkud autobus pokračuje přes Mo-
ravskou a Českou Třebovou na Kozlov, do 
Litomyšle, Vysokého Mýta, Proseče či Poličky.

O nedělích a také o svátcích 5. a 6. červen-
ce bude cyklobus jezdit podle stejného řádu 
jako v pátek. Na lince bude platit jednotný 
tarif IREDO, který nabízí výrazné slevy dětem  
a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem je možné 
využít také zvýhodněné rodinné, síťové a časo-
vé jízdenky IREDO. Podrobné informace o pro-
vozu cyklobusu jsou uvedeny na portálu www.
ceskomoravskepomezi.cz. Letáky s jízdním řá-
dem, mapkou a několika tipy na výlet budou 
distribuovány do všech svitavských domác-
ností koncem června a k dispozici budou také  
v informačních centrech.

I letošní provoz cyklobusu Českomorav-
ským pomezím je realizován díky spolupráci 
měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svi-
tavy, Vysoké Mýto a Česká Třebová za podpory 
Pardubického kraje.                      Jiří Zámečník

Ve dnech 1. až 3. června proběhla na vý-
stavišti v Českých Budějovicích prestižní de-
gustační soutěž Pivo České republiky pod zá-
štitou ministerstva zemědělství ČR. Pivovárek 
Na Kopečku se nejen účastnil, ale získal velmi 
vysoká ocenění:

1. místo v kategorii STOUT a PORTER  
za IRISH STOUT 

2.  místo v kategorii světlý ležák  
z minipivovaru za 12% ŠKOPEČEK 

3.  místo v kategorii ABSOLUTNÍ VÍTĚZ  
za pivo 12% ŠKOPEČEK

Pro pivovárek Na Kopečku je to za histo-
rii šestileté existence již 17té ocenění, mezi 
které patří i pětinásobné ocenění za divácky 
nejúspěšnější pivovar u příležitosti svitavských 
pivních slavností. Poděkování zde patří celému 
technologickému týmu, zejména Petru Bed-
nářovi a Lubomíru Lopaurovi. Přijďte k nám 
ochutnat celorepublikově oceňovaná piva. 

Pokud rádi soutěžíte, je tu pro vás opět 
Kouzelné putování Českomoravským pome-
zím, které vás provede po nejzajímavějších 
místech regionu podél historické hranice mezi 
Čechami a Moravou. Při návštěvě vybraných 
turistických atraktivit obdržíte samolepku se 
soutěžním kupónem, který následně nalepíte 
do hrací karty. Nasbíráte-li stanovený počet 
kupónů, můžete získat dárek a vyhrát některou 
z hlavních cen. Soutěžíme o mobilní telefony, 
tablet, víkendové pobyty, vstupenky na kultur-
ní akce, do památek či muzeí a mnoho hod-
notných věcných cen. Na vaši návštěvu se těší 
řada atraktivních míst, mezi kterými nechybí 
zámky v Litomyšli, Nových Hradech a Morav-
ské Třebové, hrad Svojanov, muzea v Poličce, 
Svitavách, Vysokém Mýtě či Proseči, barokní 
areál na Vraclavi, rozhledny nebo úzkokolejka 
v Mladějově. 

Domů si s sebou můžete odnést také za-
jímavou stolní hru, která vás blíže seznámí se 
všemi soutěžními lokalitami. Určitě si u ní uži-
jete spoustu zábavy a možná si i naplánujete 
výlet na místa, která jste zatím nestihli navštívit.

Pravidla soutěže a informace o všech tu-
ristických atraktivitách najdete na portálu 
www.ceskomoravskepomezi.cz pod odkazem 
Kouzelné putování. Již dnes se zde můžete 
zaregistrovat, vytisknout si svoji hrací kartu  
a začít soutěžit o některou ze super cen. Hrací 
karty jsou k dispozici také na všech soutěžních 
místech a v informačních centrech Českomo-
ravského pomezí.                          Jiří Zámečník

...kavárnu Café Rozcestí provozuje Domo-
vem na rozcestí Svitavy? 

V kavárně probíhá pracovně tréninkový 
program pro osoby s mentálním postižením.
Nabízíme výběr teplých a studených nápojů  
a dalšího drobného občerstvení. Můžete si  
u nás zakoupit drobné výrobky z našich dílen, 
čerstvě praženou kávu. V Café Rozcestí se mo-
hou pořádat různé kulturní a soukromé akce, 
dětské párty. Součástí kavárny je i dětský kou-
tek. 

Naše kavárna je bezbariérová, včetně bez-
bariérového WC. Je možná návštěva i s domá-
cími mazlíčky. Vnitřní prostory kavárny jsou ne-
kuřácké, kuřáci naleznou své místo v prostoru 
venkovní zahrádky. V prostorách budovy na ul. 
Purkyňova je možnost pořádat soukromé či fi-
remní akce v nově otevřeném salónku. Kapacita 
salónku je asi 20 osob. K dispozici je kuchyňský 
koutek se základním vybavením, sociální zaříze-
ní vč. bezbariérového WC. Pokud chcete využít 
k posezení naše nové prostory, neváhejte a kon-
taktujte  Martinu Smítalovou (mob.: 734 336 
116, e-mail: martina.smitalova@dnrsvitavy.cz).

Veškeré dotazy a případné rezervace ráda 
zodpoví odpovědná vedoucí: Martina Smítalo-
vá, mob.: 734 336 116, ulice Purkyňova 252/14, 
Svitavy

Kopeček k vrcholu

Kouzelné putování a soutěž  
o mobil, tablet a další ceny

Ornitologická  
pozorovatelna

Víte, že...

Jiří Karlík - majitel a vrchní sládek 
pivovárku při přebírání cen 

Od dubna mohou návštěvníci svitavského 
Dolního rybníka využít ornitologické pozoro-
vatelny, která zároveň novým prvkem oboha-
cuje trasu naučné stezky K pramenům řeky 
Svitavy po jižním břehu. Po lávce se dostanete 
blíže vodní hladině a pobřežním porostům, ze 
zacloněné plošiny se naskýtá výhled do míst, 
kde se daří už dlouhodobě zaznamenávat nej-
více ptačích druhů při odpočinku, hnízdění, 
lovení potravy nebo i nocování v rákosinách. 
Informační tabule přibližuje vodní druhy ptá-
ků i další ornitologické poznatky této význam-
né lokality. Realizaci výstavby zajišťovala ZO 
ČSOP Rybák Svitavy s městem Svitavy a další-
mi partnery.                                           Jiří Mach
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Kultura

Červenec 

1. a 2. So a Ne / Fabrika
Hitpoint Finals 12
Nejlepší akce spojená s elektronickým spor-
tem. Hitpoint Finals coby vyústění národ-
ních lig Masters ve hrách League of Legends  
a Counter-Strike: Global Offensive se po půl-
roční odmlce znovu vrací do Svitav. Již nyní 
můžete v předprodeji zakoupit VIP vstupenky  
a zažít tak naplněný sál na vlastní kůži! Vstu-
penky můžete kupovat jak na jeden vámi zvo-
lený den, tak i na celý víkend.
VIP vstupenka jednodenní 350 Kč, VIP vstu-
penka dvoudenní 600 Kč

2. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku
Lidový loutkář Jiří Polehňa: Neposlušná kůzlát-
ka a Tajemství pohádkové knížky.
Vstup volný

 � 18:00 / čajovna Krásná chvíle (Namaste)
ZEN Meditace
Zveme vás na společnou zenovou meditaci. 
Vstupné dobrovolné

7. Pá / 19:00 / kavárna V Parku
Kapela The Dozing Brothers
Vystoupí svitavská kapela The Dozing Bro-
thers. Svitavská kapela hrající nejenom ja-
zzovou, swingovou a dixielandovou hudbou  
z počátku 20. století, ale i pop, disco či electro 
swing.

 � 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Rozmarné léto 1967
„Tento způsob léta se mi zdá poněkud nešťast-
ným…“ Poetická komedie podle stejnojmenné 
knihy Vladislava Vančury. Hrají: Rudolf Hrušín-
ský, Míla Myslíková, Vlastimil Brodský, František 
Řehák, Jiří Menzel, Jana Preissová. Scénář a re-
žie: Jiří Menzel. 74 minut. Začátky představení 
jsou orientační. Začínáme vždy, až se setmí! 
Vstup volný. Občerstvení zajišťuje kavárna  
V Parku.

8. So / 13:00 / náměstí Míru
Pivní slavnosti 
a výstava historických vozidel
V rámci slavností zlatavého moku vystoupí od 

13 hodin hudební kapely: Codes of immortality 
(PL), W.A.F.,TH!S, Do Větru, Payanoia a Hud-
ba Praha Band. Vstup volný. Více na straně 1

9. Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
DO Astra Svitavy pod vedením kapelníka Pavla 
Pospíšila. Vstup volný

14. Pá / 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Lásky jedné plavovlásky 1965
Příběh osamělé mladé dívky toužící po lásce…
Hořký příběh o jedné životní deziluzi… Přesto 
je to komedie – díky cizelované poetice trap-
nosti… Hana Brejchová a Vladimír Pucholt  
v hlavních rolích. Režie: Miloš Forman, 80 mi-
nut. Vstup volný

16. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku
Kejklířské divadlo Vojty Vrtka: Velká cirkusová 
pohádka a žonglérská dílna. Vstup volný

18. Út / 18:00 / čajovna Krásná chvíle (Na-
meste) 

Vernisáž výstavy Pavla Michalici
Přijměte pozvání na vernisáž výstavy olejomal-
by Pavla Michalici, který olejomalbu i vyučuje. 
Výstava potrvá do konce srpna 2017. Vstup 
volný 

20. Čt / 18:00 / park Jana Palacha
Golden Big Band Prague
Golden Big Band Prague vznikl s cílem oživit 
českou hudební scénu, a to v podobě moderní 
interpretace klasické jazzové a swingové muzi-
ky na podzim roku 2010. Českým big bandům 
v letech minulých patřilo v Evropě i ve světě 
velké uznání a my bychom rádi na tuto tradici 
úspěšně navázali. Golden Big Band Praha vede 
nejmladší kapelník v Evropě a v řadách orches-
tru naleznete známé české jazzové hudebníky, 
kteří působí v dalších předních orchestrech po 
celé ČR. Vstup volný

21. Pá / 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Všichni dobří rodáci 1968
Bylo jednou sedm kamarádů a Veselá vdova…
Pravdivé svědectví o osudech obyvatel jedné 
moravské vesnice v poválečném období po 
roce 1945. Hrají: Radoslav Brzobohatý, Vlas-
timil Brodský, Waldemar Matuška, Vladimír 
Menšík a další. Scénář a režie: Vojtěch Jasný,    
115 minut. Vstup volný

22. So / 13:00 / kavárna V Parku 
Plaža párty
Obrovská letní akce plná písku a havajské at-
mosféry! Vytáhněte své košile, květinové ná-
hrdelníky a řetězy, vezměte si plavky, obujte 
žabky a přijďte si k nám vychutnat tu pravou 
letní atmosféru.

23. Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
Boskovická kapela pod vedením kapelníka 
Zdeňka Jindry. Vstup volný

27. Čt / 19:00 / čajovna Krásná chvíle (Na-
maste) 

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 

 � 19:30 / nadace Josefa Plívy
Pavla Boučková a Jiří Michálek
Čtvrtý čtvrtek. Pravidelné klubové večery,  
v nichž dvojice představuje vlastní repertoár.
Host: Melda a spol . - folk Boskovice. 
Vstupné dobrovolné

28. – 29. Pá, So / 16:00 / areál rybníka 
Rosnička

Rosnička 2017
Hudební festival současnosti. Více na straně 2

28. Pá / 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino
Limonádový Joe aneb Koňská opera 1964
Jedna z nejslavnějších českých filmových ko-
medií, kde správní muži pijí pouze kolalokovu 
lihuprostou limonádu a zákon má podobu pis-
tolníka vybaveného přesnou muškou, zářivým 
úsměvem a lahodným tenorem! Hrají: Karel 
Fiala, Miloš Kopecký, Květa Fialová, Olga Scho-
berová a další. Scénář a režie: Oldřich Lipský, 
95 minut. Vstup volný

30. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku
Bílkovo kratochvilné divadlo: 
Zlatovláska a O rytíři Ríšovi
Vstup volný

Srpen 

4. Pá / 19:00 / čajovna Krásná chvíle (Na-
maste) 

Hudební večer s muži ze Třebové
Milan s kytarou přijede z MORAVSKÉ Třebo-
vé, Petr s mandolínou z ČESKÉ Třebové a vy 
poslechnete jejich muzicírování nebo si zahra-
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Stálé expozice

Labyrint svitavských příběhů
Příběh svitavského betléma
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být 
vtaženi do poutavého vyprávění příběhu na-
šeho města. Po 40 letech bude vystavena část 
svitavského betléma, která již prošla rukama 
restaurátorů pardubického muzea.

Z historie praní
Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života svě-
tově známého svitavského rodáka Oskara 
Schindlera. 

Svitavské vily
Výstava vznikla jako součást projektu Slavné 
vily Pardubického kraje a najdete zde fotografie 
a texty o vilách, které si postavili naši předkové 
na přelomu 19. a 20. století, ale i současnou 
moderní architekturu bydlení ve městě.  

Otevírací doba:
O prázdninách máme otevřeno i v sobotu  
a neděli po celý den
Út - Pá / 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00,  
So - Ne / 9:00 - 17:00
První neděli v měsíci je vstup pro obyvatele 
Svitav volný

 � 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: Člověk proti Babylonu
Historická expozice je doplněna o aktualizova-
nou všeobecnou výstavu a novou prezentaci 
svitavského klubu. Vstupné: 10 Kč. Otevírací 
doba: Út - pá s průvodcem z městského muzea, 
v jiném termínu v otevírací době čajovny Krás-
ná chvíle; komentované prohlídky po předcho-
zí po domluvě na mob.: 604 377 616 

 � Fabrika 
foyer  
Historie Dětské scény

2. podlaží 
Lidice – 75 let (1942 - 2017): Moc osudu
Výstava o životě a osudu obyvatel nacisty vypá-
lené obce Lidice na Kladensku. 

3. podlaží    
Ze sbírky Svazu českých fotografů: AKT

4. podlaží
AMFO 2016: Výběr fotografií slovenských 
autorů

 � Areál kina Vesmír
Michal Gloser: Olejomalby, kresby 

Výstavy
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jete přímo s muzikanty na váš hudební nástroj. 
Vítáni jsou všichni milovníci hudby.  Za přízni-
vého počasí se uskuteční koncert na zahrádce 
před čajovnou, v opačném případě v čajovně. 
Vstupné dobrovolné.

 � 21:00 / park Jana Palacha
Letní kino
Hoří, má panenko 1967
Barevná komedie, v níž se tancuje, krade a hasí.
Modelový průzkum českého maloměšťáctví se 
odehrává na pozadí hasičského bálu. Komedie, 
která se brzy mění v tragickou frašku…
Režie: Miloš Forman, 71 minut. Začátky před-
stavení jsou orientační. Začínáme vždy, až se 
setmí! Vstup volný

6. Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
Brťovská šestka pod vedením 
kapelníka Zdeňka France 
Vstup volný

 � 18:00 čajovna Krásná chvíle (Namaste)
ZEN Meditace
Zveme vás na společnou zenovou meditaci. 
Vstupné dobrovolné

12. So / 9:00  - 16:00 / čajovna Krásná chvíle 
(Nameste) 

Kurz malování s Pavlem Michalicou
Přijít mohou všichni, kdož chtějí malovat. 
Vhodné i pro rodiče s dětmi od 12 let. Malovat 
se bude technikou „mokré do mokrého - Alla 
Prima“ metodou Boba Rosse a obraz si odnáší-
te s sebou. Na kurzu budete mít vše potřebné k 
dispozici. Bližší informace: mob.: 773 870 890 
nebo v čajovně.  

 � 19:00/ kavárna V Parku
Sobotní grilování s živým 
hudebním doprovodem
Sobotní večerní grilování, při kterém nám at-
mosféru povznese ještě o něco výš Ondřej Čej-
ka svým doprovodem na kytaru a harmoniku.

 � 19:00 / park Jana Palacha
PÍSNIČKÁŘI V PARKU
Pavla Boučková & Jiří Michálek. HuSo. Lukáš  
a Lenka Moravcovi s Veronikou Bartošovou.  
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteč-
ní v kavárně V Parku. Vstup volný

13. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku
Dřevěné divadlo Jana Hrubce: 
O princi z knížky a Honza a drak
Vstup volný

15. Út / kavárna V Parku
I. kavárenský běh aneb 
Den Energy drinků bez Energy drinků
Zaregistrujte se na Kavárenský běh. Poběžíme 
zhruba 8 kilometrů dlouhou trasu příjemným 
lesním prostředím. Zajímavé ceny nejen pro 

vítěze. Startovné 50 Kč / osoba. Více informací 
na baru v kavárně V Parku.

17. Čt / 19:00 / čajovna Krásná chvíle (Na-
maste)

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 

19. So / 19:00 / kavárna V Parku
Honba za pokladem – Pirátská noc
Připravili jsme pro vás zábavný program, a to 
nejen pro mladé. Detailně propracovaná celo-
večerní hra s hledáním pokladu. Pro všechny 
namaskované piráty akce na baru!

20. Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert
DO Svitavská dvanáctka pod vedením Romana 
Kalvody. Vstup volný

24. Čt / 19:30 / nadace Josefa Plívy
Pavla Boučková a Jiří Michálek
Čtvrtý čtvrtek je název pravidelných klubových 
večerů, v nichž dvojice představuje vlastní re-
pertoár. Zazní i písně lidové a písně (nejen) 
prázdninově oblíbené. Vstupné dobrovolné 

27. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v parku
Divadlo Dokola Tábor: 
Čert a Káča a Princezna na hrášku
Vstup volný

28. 8. - 2. 9. Po - So / 8:00 – 18:00 /
Svitavský stadion

Řezbářský memoriál Aloise Petruse
Memoriálu se zúčastní devět řezbářů, téma 
Lavičky, Lavice, Křesla.  Možnost sledovat řez-
báře při práci a v podvečer si posedět na kon-
certech s občerstvením v místě konání plenéru.
 

 � Městské muzeum a galerie
10. 6. –  24. 9. 
Kouzelná zahrada Pavla Čecha
Výstava plná překvapení a tajemství vás zave-
de 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. 
Na výstavě najdete několik set souborů kartiček 
s různými motivy, různých vydavatelů, různých 
velikostí a forem. A také několik herních stolů 
pro cvičení postřehu a hlavně kuriozity (pexesa 
„s hvězdičkou“ jen pro dospělé, pexesa perní-
ková, zvuková, hmatová, na tabletech…



2. / St / 19:30 
Dvojitý milenec Francie 2017 
Mladá křehká žena se zamiluje do svého psy-
chologa. Brzy zjistí, že v lékařově minulosti 
něco nehraje… Erotikou prosycený thriller.
Režie: Francois Ozon
Vstupné: 80 Kč / od 18 let / titulky / 107 minut

3., 5. / Čt, So / 19:30 
Křižáček ČR, Slovensko, Itálie  PREMIÉRA!
Malý Jeník, syn rytíře Bořka, uteče z domu, aby 
se dostal do Svaté země. Brzy se ztratí a jeho 
otec se vydá za ním… Adaptace básně Jaroslava 
Vrchlického. Film soutěží na MFF Karlovy Vary!
Režie: Václav Kadrnka
Vstupné: 100 Kč / 90 minut

8. / Út / 19:30 
Temná věž USA 2017 
Existují i jiné světy než tyto. Akční dobrodužný 
film podle stejnojmenného románu Stephena 
Kinga. Boj o Temnou věž, která drží pohroma-
dě celý vesmír… Režie: Nikolaj Arcel
Vstupné: 130 Kč / titulky

9. / St / 19:30 
Atomic Blonde: Bez lítosti USA 2017 
Agentka MI6 – Charlie Theron – je vyslána 
během studené války do Berlína, aby vyšetřila 
vraždu kolegy. Akční mysteriózní thriller. Režie: 
David Leicht
Vstupné:  110 Kč  od 15 let  titulky  115 minut

10., 12. / Čt, So / 17:00 
Emoji ve filmu USA 2017 PREMIÉRA!
Emoji vás zavedou do tajného světa uvnitř va-
šeho mobilu. Zde se ukrývá tajemná metropole 
Textopolis… Rodinný animovaný film. Režie: 
Tony Leondis
Vstupné: 120 Kč / dabováno

12. / So / 19:30 
Španělská královna Španělsko 2017 
Jak natočit velkofilm, když máte kole sebe ban-
du pitomců? Natočení filmu o královně Isabe-
le I. po 2. světové válce ve Španělsku. Drama  
i komedie. Penélope Cruz v hlavní roli. Scénář 
a režie: Fernando Trueb
Vstupné: 110 Kč / titulky / 128 minut

15. / Út / 19:30 
Pěkně blbě USA 2017 
Stand-up komik a studentka se do sebe zami-
lují. Nadějně rozvíjející se vztah naruší dívčina 
záhadná nemoc. Romantická komedie. Di-
vácký hit Sundance festivalu! Režie: Michael 
Showalter
Vstupné: 80 Kč / titulky / 119 minut

16. / St / 19:30 
 � Annabelle 2:  Zrození zla  USA 2017 

Výrobce panenek a jeho žena přijmou ve svém 
domě řádovou sestru a několik dívek ze sirot-
čince… Zanedlouho přichází zlo… Horor, mys-
teriózní thriller. Režie: David Sandberg
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 109 minut
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Kino Vesmír

 � Kavárna Rošambo
Do 7. 8.
Svět fantazie a barev
Voskové a olejové obrazy Danuše Navrátilové.
Maluji hlavně tzv. enkaustikou, malování hor-
kým voskem. Také olejem a akrylem. Stále 
zkouším nacházet něco nového, co potěší ne-
jen oko, ale i duši.

Od 8. 8. 
Umělecké sdružení 
Baworg - Baworg zombie formalism
Dubínek a Kýbl - Podpažní tajemství

 � Čajovna Krásná chvíle (Namaste)
Obrazy Pavla Michalici
Olejomalba.

 � Živá zeď / venkovní galerie u Alberta
Letní zážitky v muzeu
PEKelně SE SOustřeď - herna pexes papíro-
vých, magnetických, zvukových, na tabletech… 
Kouzelná zahrada Pavla Čecha - stezka laby-
rintem malíře, spisovatele a ilustrátora Pavla 
Čecha plná překvapení, kterou se dostanete 
do kouzelné zahrady motýlů…

Červenec

6., 8., 9. / Čt, So, Ne / 17:00, 19:30 
Spider - Man: Homeoming USA 2017 
PREMIÉRA!
Mladý Peter Parker – Spider-Man se začíná více 
sbližovat se svou nově získanou identitou pa-
voučího superhrdiny! Akční dobrodužný film.
Režie: Jon Watts
Vstupné: 120 Kč / dabováno v 17:00, titulky 
v 19:30 

12. / St / 19:30 
V utajení GB 2017 
Aby odvrátili hrozbu, musí odhalit zrádce. Akč-
ní drama o připravovaném útoku na Londýn… 
hrají: Noomi Rapace, Orlando Bloom, John 
Malkovich, Michael Douglas a další. Režie: Mi-
chael Apted
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 98 minut
 
13., 15. / Čt, So / 19:30 
Válka o planetu Opic USA 2017 PREMIÉRA!
Za svobodu, za rodinu, za planetu! Akční sci-fi 
začíná dva roky po událostech snímku Úsvit 
planety opic. Woody Harrelson v roli plukov-
níka, který nelítostně vraždí opice. A Caesar cítí 
bolest z každého úmrtí… Režie: Matt Reeves
Vstupné: 130 Kč / titulky / 143 minut

18. - 19. / Út, St / 19:30 
Milovník po přechodu USA 2017 
Držte si plavky, přichází… Odvážná a svůdná 
letní komedie. Playboy za zenitem se pokouší 
vrátit opět na vrchol, ale dvě legendy – Salma 

Hayek a Raquel Welch mu pěkně zatopí… Re-
žie: Ken Marino
Vstupné: 110 Kč / titulky / 115 minut

20., 22., 23. / Čt, So, Ne / 17:00 
Letíme USA 2017 PREMIÉRA!
Velkolepé ptačí dobrodružství o vrabcovi, kte-
rý žije jako čáp a se svými kamarády se vydá 
do Afriky! Animovaný rodinný film. Režie Toby 
Genkel
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 84 minut

20., 22., 23 / Čt, So, Ne / 19:30
Dunkerk USA 2017 PREMIÉRA!
Válečné drama. Evakuace obklíčených fran-
couzských, britských a belgických vojáků z pláží 
severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940. 
Tom Hardy, Kenneth Branagh a další. Scénář  
a režie: Christopher Nolan
Vstupné: 120 Kč / titulky   

25. / Út / 19:30 
Oklamaný USA 2017 
V době občanské války v Americe přichází 
do dívčí školy zraněný nepřátelský důstojník- 
Collin Farrel. Brzy si omotá kolem prstu dívky  
i jejich učitelku – Nicole Kidman… A tak se pro-
bouzejí ničivé emoce… Drama. Scénář a režie: 
Sofia Coppola
Vstupné: 110 Kč / titulky / 94 minut

26., 30. / St, Ne / 17:00, 19:30 
Valerian a město tisíce planet USA 2016
28.století, dosud známý vesmír. Dobrodružství 
plné fantazie a akční podívané. Vizuálně ohro-
mující dobrodružství! Scénář a režie: Luc Besson. 
Vstupné: 130 Kč / dabováno v 17:00, titulky  
v 19:30 / 137 minut

27., 29. / Čt, So / 17:00
Maxinožka Francie, Belgie 2017 PREMIÉRA!
Mladý Adam se vydává na dobrodružnou ces-
tu, aby odhalil záhadu svého dávno ztraceného 
tatínka… Animovaný rodinný film. Režie: Jere-
my Degruson, Ben Stassen
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 91 minut

27., 29. / Čt, So / 19:30 
Baby Driver USA 2017 
Talentovaný řidič zajišťuje zločincům únik  
z místa činu…potká dívku svých snů a ocitá se 
v ohrožení života… Akční thriller. Hrají: Ansel 
Elgort, Kevin Spacey a další. Scénář a režie: 
Edgar Wright
Vstupné: 120 Kč / titulky / 112 minut

Srpen

1. / Út / 19:30 
Srdečně vás vítáme  
Francie, Belgie 2017 
Bohatý spisovatel napíše knihu o pomoci lidem 
v nouzi a vzápětí je sám nucen přijmout rom-
skou rodinu ve svém luxusním domě… Kome-
die. Režie: Phillipe de Chauveron
Vstupné: 110 Kč / titulky / 92 minut



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

17., 19. - 23. / Čt, So, Ne, Po, Út, St / 19:30 
Po strništi bos ČR 2017 PREMIÉRA!
Nový film Zdeňka a Jana Svěrákových!  Drama 
i komedie čerpá ze vzpomínek na dětství, které 
prožil Zdeněk Svěrák za války na venkově. Eda 
přichází z města a nachází cestu k místní Bu-
kovské partě, ke své rodině a rovněž k vlastní 
odvaze… Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Jan 
Tříska, Oldřich Kaiser a další
Vstupné: 130 Kč

24., 26. / Čt, So / 17:00 
Velká oříšková loupež USA 2017 PREMIÉRA!
Veverčák Bručoun se svými přáteli musí zabrá-
nit zbourání jejich domu kvůli výstavbě pláno-
vaného zábavního parku… Animovaný rodinný 
film. Scénář a režie: Cal Brunker
Vstupné: 110 Kč / dabováno  

26. / So / 19:30 
Zabiják a Bodyguard USA 2017
Nikdy ho nespouštěj z očí. Nejlepší bodyguard 
na světě dostane nového klienta, nájemného 
vraha… Akční komedie. Režie: Patrick Hughes
Vstupné: 110 Kč / titulky

8. 7. So / DiscgolfPark Svitavy 
Pivní hody - turnaj v discgolfu. 
Turnaj kategorie C. Přihlášení na www.discgolf.cz 
v sekci turnaje nebo na mob.: 734 287 285, 
Pavel Padyásek

Litomyšl 
do 6. 7., respektive do 28. 8. / různá místa ve 
městě
59. Smetanova Litomyšl a 13. ročník vý-
stav Smetanova výtvarná Litomyšl 2017 

3. 7. – 28. 8. /18:00 a 19:30 / Toulovcovo ná-
městí
Toulovcovy prázdninové pátky 2017
Každý pátek o prázdninách se koná na Toulov-
cově náměstí pohádka nejen pro děti a folkový 
koncert nejen pro dospělé.

12. 7. – 30. 8. / 19:30 / Smetanův dům
Středa, hudby vám třeba
Téměř každou prázdninovou středu posezení 
s živou hudbou různých žánrů na novém par-
ketu u Smetanova domu.

Polička
13. 7. / 19:30 / nádvoří hradu Svojanov
Aneta Langerová 
Turné Na Radosti 2017. 
Vstupné: 500 Kč

14. - 15. 7.  / park u hradeb

Colour Meeting 
Multižánrový hudební festival.

Vstupné: 270 Kč, 350 Kč

18. - 20. 8. / Palackého náměstí

*555 festival
Hudební multižánrový festival.

Vstup volný

7. - 9. 7. / 14:00 / fotbalový stadion v Poličce

Radiměřský den fotbalu
Hudební festival.

Vstupné: 485 Kč, 325 Kč

Moravská Třebová

8. 7. / 10:00 / dvoreček Cihlářova 

Jazz Jam 
s Jiřím Palánem 
Z cyklu akcí Na dvorečku ve městě.

22. 7. / 14:30 / nádvoří moravskotřebovského 

zámku

Moravskotřebovský bramborák 
Folkový festival.

29. 7. / 10:00 / dvoreček ulice Stará 

(vedle Třebovské restaurace)

O kohoutkovi a slepičce 
Pohádka pro nejmenší v podání Malého di-

vadélka Praha – z cyklu akcí Na dvorečku ve 

městě.

Vysoké Mýto

1. 7. / 18:00 / M-klub

IDA KELAROVÁ, ČESKÁ FILHARMONIE, 
120 ROMSKÝCH DĚTÍ (NEJEN) 
Z VYSOKOMÝTSKA 

7. 7. / 19:00 / M-klub

PONNY EXPRES
Country večer v Amfiteátru.

21. 7. / 20:00 / M-klub

TAIPAN, 
IN THE NAME OF COBAIN (NIRVANA REV.), 
BEZ SMOKINGU 
Rockový večer v Amfiteátru!

15. – 18. 8. / nám. Přemysla Otakara II.

KINEMATOGRAF 
BRATŘÍ ČADÍKŮ 

21. – 25. 8. 2017

TÝDEN HUDBY
http://tydenhudby.vysoke-myto.cz 

Události v kalendáři akcí
Zajímá vás dění během celého roku nebo zrov-
na v jeden konkrétní den? Sledujte Kalendář 
akcí na webových stránkách města na adrese 
www.svitavy.cz v pravé části obrazovky. Zde 
naleznete aktuální program ve městě.

Pořádáte nějakou významnou akci a chcete 
pozvat veřejnost, aby tuto událost navštívila? 
Nebo jen dát vědět ostatním? Zadejte akci do 
tohoto kalendáře v odkaze pod ním. Následně 
vyplňte požadovaná pole a formulář potvrze-
ním odešlete ke schválení. Nyní bude vše zpří-
stupněno veřejnosti. Žádná akce již nikomu 
neunikne. Děkujeme :)       Petr Šmerda, MIC.

www.svitavy.cz

str. 12

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. 

naše město / červenec - srpen 2017 / www.svitavy.cz

Českomoravské
pomezí

SPORT



str. 13

Informace z kultury Městský památkový okruh, 56

naše město / červenec - srpen 2017 / www.svitavy.cz

Dvě zážitkové letní výstavy v muzeu

V přízemí muzea na vás čeká výstava o zná-
mé hře PEXESO (PEKelně SE Soustřeď). O její 
historii jsem psala v červnovém čísle Našeho 
města, a tak vás určitě zajímá, co na takové vý-
stavě může být. Najdete zde několik set soubo-
rů pexesových karet s mnohdy s nečekanými 
motivy. Celá jedna místnost je věnována po-
hádkám.  K nejstarším a sběrateli k nejvíc ceně-
ným patří pexesa z obrázků z Večerníčků. První  

z této řady je z roku 1969 a další následují. Ferda 
mravenec, Krteček, Rumcajs, Pat a Mat, Šmou-
lové, ale také Simpsonovi, pexesa dinosauří,  
s Pokémony či Shrekem. Několik je jich věno-
váno pohádkám od Walta Disneye, krásná jsou 
ta malovaná dětem našimi předními výtvarní-
ky – Jiřím Trnkou, Karlem Zemanem, Adolfem 
Bornem. Mezi ukázkou pexes věnovaných mís-
topisu, rostlinám, zvířatům, technice zaujmou 
také pexesa komerční. Víte, že své pexeso má 
firma na výrobu dveří, klik, voňavek či pěstitelé 
vína? Svá pexesa mají také cestovní kanceláře, 
hotely – dokonce i naše muzeum. Zajímavá  
a poučná jsou také pexetria (kůra-listy-plody, 
samec-samička-mládě…) a hlavně různé kuri-
ozity. Pexesa ve tvaru srdíček, medvídků, Mic-
key Mause, pexesa látková, čokoládová, per-
níková, linorytová,  pexesa zvuková, hmatová, 
magnetická, v tabletech. Řadu z nich si můžete 
přímo na výstavě vyzkoušet.

Cyklus Pašijových výjevů (Snímání Krista 
z kříže, Oplakávání Krista a Ukládání Krista do 
hrobu) našel své zobrazení také v kameni. Ve 
Svitavách se tak stalo v díle Johanna Sturme-
ra na Pražské ulici. Socha Pieta stojí v parčíku 
před sportovní halou doloženě od roku 1733, 
spíše je však o 20 let  starší.

Oplakávání Krista jako XIII. zastavení Kří-
žové cesty zachycuje bolestnou scénu Panny 
Marie s tělem mrtvého Krista na klíně. Ačkoliv 
biblická scéna Oplakávání (Lamentatio) popi-
suje přítomnost apoštolů a Marie Magdalény, 
v sochařství se nejčastěji objevuje scéna v re-
dukované podobě tzv. Piety. Oblíbený motiv, 
zvláště ve středoevropském prostoru, se po-
prvé objevil v Německu koncem 13. století. 
Motiv Piety prošel dynamickým vývojem, než 
dospěl na umělecký vrchol v renesanci v podo-
bě Michelangelovy Piety v bazilice sv. Petra ve 
Vatikánu či dalšího umělcova opusu v muzeu 
florentského dómu.

V Čechách a na Moravě byl motiv Opla-
kávání a Piety velmi oblíbeným. Sturmerovo 
svitavské sousoší patří k nadprůměrným dílům 
své doby a ukazuje i výrazný posun v umělco-
vě práci. Zde je ovšem nutné rozlišit vlastní 
sochu Piety a její podstavec se stěží čitelným 
torzem nápisů. Rok 1733 je spíše rokem re-
novace sochy a podstavce. Tedy čtyři roky po 
Sturmerově smrti (†1729). Anebo také ne, je-li 
to socha jiného umělce. Truchlící P. Marie sedí 
na balvanech a pahýlech stromů a na klíně má 
látkou zahalené tělo Krista, jehož hlava leží na 
rameni matky. Marie mu pozvedá levou ruku, 
zatímco jeho pravá paže bezvládně visí. Marie 
se bolestným pohledem dívá k nebesům a to 
vše umocňuje neskutečný výraz ve tváři. Vypra-
covaná drapérie pláště je dokladem zvyšující 
se technické zručnosti umělce.

Masivní podstavec sochy s rostlinnými mo-
tivy a rýhováním má na sobě nápis V.S.S./G/
ANNO/1733 a číslici 4. Další nápis čteme na 
římse: ...sInV Deseta A... Tam by se mohlo skrý-
vat skutečné datum vzniku sochy, ale...

Radoslav Fikejz a Mojmír Fadrný

Pokud vystoupáte do prvního patra bu-
dovy, dostanete se do kouzelného světa ma-
líře, ilustrátora a spisovatele Pavla Čecha.  
A zatímco se rodiče nechají unášet nádhernými 
obrazy a kresbami autora, děti podstoupí dob-
rodružnou cestu inspirovanou jeho knihami. 
Postavíte si své vlastní město a vyrobíte lodič-
ku, která popluje k blikajícímu majáku, odpo-
víte na dotazy Rychlé veverky z kmene Šajenů  
a poté se s baterkou v ruce vydáte do temných 
uliček stínadelského města, kde vás čeká ces-
ta odvahy a výzev. Odměnou vám bude kou-
zelná zahrada plná zpívajícího ptactva, kde 
si vypustíte vlastnoručně vyrobeného motýla  
a přidáte mráček nad odpočívajícího kluka.  
A pak si jen lehnete do rozzářené zahrady plné 
ptačího zpěvu a motýlů a budete si předsta-
vovat, co asi ten váš mráček představuje. Par-
ník? Indiána? Velblouda? Výstava podněcuje 
fantazii nejen dětí, ale i dospělých a působí na 
všechny smysly. A pokud si budete chtít část 
světa Pavla Čecha odnést s sebou domů, tak 

pro vás mám dobrou zprávu. V průběhu vý-
stavy jsou v pokladně muzea k prodeji jeho 
plakáty s originálními motýly a také všechny 
jeho vydané autorské knihy. Prozatím všech-
ny, je o ně opravdu velký zájem. A po zkuše-
nostech z muzejní noci, kdy autor téměř čtyři 
hodiny podepisoval své knihy a maloval do 
nich zájemcům své úžasné kresby, plánujeme 
na ukončení výstavy derniéru. A jak jinak, opět  
s autogramiádou Pavla Čecha…

Dva cykly muzejního tábora v červenci  
a srpnu budou letos stejně jako v minulých le-
tech inspirovány aktuálními letními výstavami 
v muzeu. Děti čekají nejen turnaje v pexesu, 
odvážná cesta labyrintem do kouzelné zahra-
dy plná překážek a nástrah, ale stanou se také 
animátory filmů, autory uměleckých plakátů, 
vyrobí si pavouka Čendu či indiánský lapač snů  
a čeká je daleká cesta do našeho hlavního města 
na program uprostřed výstavy Karla Zemana, 
piknik na Kampě, fotka u Zdi Johna Lennona. 
Nepřijdou ani o koupání a závěrečnou vernisáž 
s rodiči, tentokrát i s promítáním autorských 
animovaných filmů všech účastníků tábora…  

Za všechny pracovníky muzea vám přeji 
krásné slunné léto plné pohody a dobré nálady.                                        

Blanka Čuhelová

PEXESO - pekelně se soustřeď

Motýli v kouzelné zahradě Pavla Čecha

Tábor v tajuplném světě



Dva svitavské sbory si vyzpívaly medaile

Naše město na začátku června repre-
zentovaly dva pěvecké sbory na světoznámé 
mezinárodní sborové soutěži Mundi Cantant, 
která probíhá v rámci mezinárodního Festiva-
lu Svátky písní v Olomouci. Svitavský dětský 
sbor, založený v r. 2007 v ZUŠ ve Svitavách, 
vyzpíval ke svému 10-tiletému výročí v kate-
gorii do 19 let zlatou medaili. Svitavský Da-
libor si k 50-tiletému jubileu nadělil dvě stří-
brné medaile v kategoriích duchovní hudba  
a komorní sbory.  Oba sbory uspěly před reno-
movanou mezinárodní porotou mezi 33 sbory 
z 11 zemí světa. Mezi konkurenty byly vedle 
vynikajících sborů z České republiky i sbory  
z Islandu, Korey, thajského Bangkoku nebo 
středoamerické Kostariky. O to větší byla ra-
dost a jásot na stupních vítězů.

Svitavský dětský sbor základní umělecké 
školy zpíval repertoár českých autorů - J. Viča-
ra, M. Uherka, Z. Lukáše, D. Lidmily a J. Ježka. 
K trvale vynikajícím výkonům jej vede sbormis-
tryně Dana Pražáková, na klavír doprovází Voj-
těch Boštík. Desetileté výročí svého působení 
oslavil SDS v únoru 2017 koncertem s účastí 
bývalých zpěváků (DVD je možné zakoupit  
v ZUŠ).

Smíšený pěvecký sbor Dalibor převzala 
před 25 lety Miroslava Ducháčková. Většina 
současných zpěváků přišla do sboru již pod je-
jím vedením. Mezi členy sboru patří i klavíristka 
Marcela Černá. Úroveň sboru v posledních le-
tech díky trpělivému, citlivému a důslednému 
přístupu sbormistryně stále stoupá. V těchto 
dnech sbor natáčí novou desku, kterou by rád 

představil všem svým příznivcům na koncertě 
k padesátiletému výročí sboru 7. října 2017. 
Oba pěvecké sbory budou Svitavy opět repre-
zentovat v září 2017 na sborovém festivalu  
v Míšni v Německu.

Dana Pražáková, Miroslava Ducháčková

Jaká byla? Za nás všechny odpověděly děti  
z Tanečního studia Light při ZUŠ Na Popelce:
Milá Dětská scéno,

naši nejmladší Pitrýsci se letos zaradovali, že 
právě oni jedou do „Světav“! Možná podvědo-
mě přejmenovali Svitavy proto, že ze Světav je 
blízko do světa. Možná proto, že Dětská scéna 
ve Svitavách je jistota, záruka, stálice - zkrátka 
laskavá přehlídka s ověřenou světovou kvalitou. 
Naši nejmladší se strašně do Světa-v těšili, pro-
tože Dětská scéna je pro členy našeho souboru 
opravdu pojem. Je to neuvěřitelné - přehlídka 
nás ani letos nezklamala! Znovu žasneme nad 
vynikající atmosférou! Obdivujeme snahu or-
ganizátorů vymýšlet nové akce a těší nás jejich 
zájem o zpětnou vazbu účastníků. A i když si 
samozřejmě po sedmi letech aktivní účasti ob-
čas posteskeme „jó tenkrát, to bylo skvělý“, tak 
nemáme důvod si pomyslet „už to není ono“. 
Zase jsme nakrmení, královsky ubytovaní a plni 
zážitků nejen z divadla. Z celého srdce děku-
jeme za vytrvalou podporu a ocenění všech 
našich upřímných snah tvořit poctivé taneční 
divadlo. Existence Dětské scény je pro nás mo-
tivací, odměnou a potěšením.  

S poděkováním Lenka a Pitrýsci
PS: Děkujeme za našeho Odzera, kterého Dět-
ská scéna před dvěma roky poslala na strmou 
cestu vzhůru - možná až na střechu světa! htt-
ps://www.hithit.com/cs/project/3659/nga-
-kampa-la-cace-jdu-domu

Studio Light hrálo představení Střípky  
z putování Pitrýska podle knížky Ludvíka Aške-
názyho Putování za švestkovou vůní. Děti vede 
Lenka Tretiagová.

Těším se na Dětskou scénu , která bude ve 
Svitavách od 7. do 14. června 2018!   Petr Mohr

9. a 10. června proběhl v muzeu esperan-
ta v přízemí Ottendorferova domu  bohatý 
kulturní a vzdělávací program pro místní ve-
řejnost i pro esperantisty nejen z celé ČR, ale  
i Slovenska, Rakouska, Polska, Francie, Gruzie 
a dokonce až Japonska. Akce probíhala v sou-
vislosti s Muzejní nocí s vernisáží nové celoroč-
ní výstavy, tentokrát více historicky zaměřené  
a nazvané Člověk proti Babylonu.

U příležitosti výstavy přišla řada pozdrav-
ných dopisů nejen z evropských zemí, ale  
i z Kanady,  Brazílie, Urugvaje, Indie či  Aus-
trálie. V pátek odpoledne proběhly přednášky 
pro veřejnost Petra Chrdleho František Lorenc  
- v Čechách  zapomenutý génius a cestovatele 
Jána Vajse o Nepálu. Do Ottendorferova sálu 
i do muzea esperanta večer zavítal i iniciátor 
esperanta dr. Zamenhof (1859-1917) se svou 
chotí (v podání Jana Řepy a Dagmar Martin-
kové), který vyprávěl o vzniku esperanta i svoji 
vlastní verzi, že „za vše vlastně může Jára da 
Cimrman...“ Z programu sobotní vernisáže 
je třeba zmínit zejména přednášku Bernhar-
da Tuidera, vedoucího Esperantského muzea  
a Sbírky plánových jazyků ve Vídni, jež je sou-
částí Rakouské národní knihovny, který novou 
výstavu ve Svitavách velmi pozitivně ocenil. 
Bonbónkem na závěr byl večerní koncert sku-
piny NOPROBLEM KOSTELEC NA HANÉ, 
zpívající zejména písně z repertoáru Spirituál 
kvintetu, a to v češtině, angličtině i esperantu. 
Kmotrou jejich druhého CD v esperantu se 
stala ředitelka MMG Svitavy Blanka Čuhelová. 

Současná výstava v muzeu je nejen věno-
vána některým průkopníkům esperanta a my-
šlence rovnoprávné jazykové komunikace, ale 
nabízí i přepracovanou všeobecnou expozici,  
která vás seznámí názorně se základy jazyka  
i s výhodami jeho využití na internetu, při ces-
tování, poznávání jiných kultur a zejména při 
navazování osobních kontaktů. Boří některé 
navyklé stereotypy a ukazuje esperanto jako 
funkční alternativu k poznávání světa. Svou 
bohatou činnost a zahraniční přátele zde před-
stavuje místní Klub přátel esperanta, na své si 
přijdou i sběratelé současných i historických 
pohlednic.

Muzeum můžete navštívit celoročně, 
vstupenky za symbolických 10 Kč lze získat  
v pokladně městského muzea a galerie a mimo 
jeho otvírací dobu v čajovně Krásná chvíle  
v Ottendorferově domě.

Pavla Dvořáková, kurátorka výstavy

Dětská scéna 2017

Křest hudebního CD 
kapely No Problem  
v esperantu
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Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

Milé děti, 
zapojte se do našich prázdninových aktivit 

a pojďte strávit letošní léto s knihou!
Co jsme pro vás připravili:

Čtenářské dobrodružství je aktivita určená 
registrovaným čtenářům knihovny. V knihovně 
si můžete vyzvednout hrací kartu a na základě 
deseti soutěžních kritérií si vypůjčit postupně 
čtyři různé knížky. Příklad kritérií: kniha, jejíž 
autor má stejné křestní jméno jako ty; komiks; 
kniha současného českého autora; kniha žán-
ru sci-fi nebo fantasy apod. Informace o jedné 
přečtené knize kdykoli můžete zapsat v knihov-
ně do společného prázdninového „čtenářské-
ho deníku“. Vyplněnou hrací kartu odevzdejte 
nejpozději do 1. září. 

Prázdninové pátrání a luštění je dru-
hou letní aktivitou. Na pěti místech ve městě  
(u  knihobudky v parku J. Palacha, u knihobud-
ky na náměstí Míru, u Pohádkovníku v parku 
Patriotů vedle „šnečí“ lavičky, u sochy vodníka 
ve Vodárenském lese a přímo v dětském od-
dělení knihovny) je ukryto 5 různých křížovek 
s tajenkou. Pro menší děti, které ještě nedoká-
ží samy číst, jsou na stejných místech ukryty 
části obrázku. Pět vyluštěných tajenek či slo-
žené celé obrázky přineste do knihovny také  
do 1. září. Na šikovné čtenáře, pátrače a luš-
titele čeká knihovnická placka a tři vylosovaní 
účastníci každé aktivity obdrží knižní odměnu. 

Bližší informace najdete na webových 
stránkách knihovny.                  Jindra a Blanka 

a ostatní zaměstnanci knihovny

V týdnu od 3. do 9. července bude knihov-
na z provozních důvodů uzavřena. V případě 
potřeby můžete knihy vracet do biblioboxu 
před Fabrikou. Rádi bychom upozornili, že bi-
bliobox slouží pouze k vracení knih půjčených 
z naší knihovny. Pokud máte doma knihy, které 
byste rádi věnovali ostatním čtenářům, můžete 
využít knihobudky v parku Jana Palacha nebo 
u kavárny Florianka. Knihobudky slouží k bez-
platnému půjčení, ale především k výměně 
knih. Během léta bude také k dispozici kniho-
budka na koupališti, kde bude možné zapůjčit 
si časopisy či knihy a zpříjemnit si tak pobyt  
u vody. Děkujeme.      

Městská knihovna ve Svitavách se jako 
každoročně zapojila do projektu Svazu kni-
hovníků a informačních pracovníků „Už jsem 
čtenář, knížka pro prvňáčka“. Autorem letošní 
knihy pro prvňáčky nazvané Lapálie v Lampálii 
je Martin Šinkovský. Projekt je součástí každo-
roční slavnosti „Pasování prvňáčků do stavu 
čtenářského“. Podmínkou účasti na slavnosti je 
vždy návštěva celých tříd v knihovně, kde  pro 
ně připravujeme  zábavné a poučné programy 
na podporu čtenářské gramotnosti. 

Do stavu čtenářského žáčky pasuje pově-
řený rytíř, když dítě složí slavnostní slib, kte- rý se týká jeho budoucího vztahu ke knihám  

a čtenářství. Jako dárek si malí čtenáři odnesou 
„knížku pro prvňáčka“, placku a průkazku do 
knihovny, přičemž první rok mohou knihov-
nu navštěvovat zdarma. Pasování na čtenáře 
knihovny je slavnostní akcí, které se kromě 
dětí samotných mohou zúčastnit i jejich rodiče  
a prarodiče. Letos se do projektu přihlásilo cel-
kem deset základních škol ze Svitav a blízkého 
okolí, novými čtenáři knihovny se tak stalo 292 
dětí. Těšíme se s nimi na setkávání v knihovně!

Marta Beuerová

Upozornění

Prázdninové aktivity  
pro děti
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Informace ze škol

Gymnázium

Felberka Obchodka

Riegrovka

INA LANŠKROUN, s.r.o.
 SCHAEFFLER SVITAVY

TECHNOLOG VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ / AUTOMATIZACE / 
MONTÁŽNÍ LINKY / OPTIMALIZACE NÁSTROJŮ
SEŘIZOVAČ: VSTŘIKOLISŮ/MONTÁŽNÍ LINKY
KONSTRUKTÉR SERVISU NÁSTROJŮ
VEDOUCÍ SMĚNY ÚDRŽBY NÁSTROJŮ 
TECHNIK ÚDRŽBY STROJŮ
TECHNIK ÚDRŽBY BUDOV
OBSLUHA CNC STROJŮ
ÚDRŽBÁŘ-ELEKTRONIK 
SEGMENTOVÝ VEDOUCÍ – NJ podmínkou
OBSLUHA VSTŘIKOLISŮ, MONTÁŽNÍ LINKY

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

•	 D. Severa z kvarty zvítězil v červnu v 22. roč-
níku celostátního kola zeměpisné vědomostní 
soutěže EUROREBUS. Vyhrál poznávací zá-
jezd po Evropě,

•	 septimánka B. Mašlánová získala čestné 
uznání ve 2. ročníku fotosoutěže YOUNGFO-
TO v rámci Fotofestivalu Moravská Třebová,

•	 absolventi svitavské univerzity třetího věku 
(studijní skupina 2014-2017) měli 31. května 
za účasti starosty města Davida Šimka v ob-
řadní síni MÚ slavnostní promoci,

•	 atleti gymnázia získali v kr. kole atletického 
klání O pohár rozhlasu bronzové medaile,

•	 studenti 2. ročníku a sexty absolvovali v Budi-
slavi týdenní sportovně-biologický kurz,

•	 v rámci projektu STROM PRO TŘÍDU zasadili 
studenti primy a 1. B v areálu školy dva nové 
stromy - dvě třešně sakury. Jde o tradiční ri-
tuál nových studentů školy,

•	 studenti gymnázia nastudovali pod vedením 
V. Burešové a D. Krčmářové nový muzikál 
Letní láska, který vznikl na motivy muzikálu  
a filmu Pomáda. Veřejná generálka proběhla 
v divadle Trám na konci května,

•	 tým studentů kvarty, který uspěl v místním 
kole soutěže Právo na každý den, postou-
pil do krajského kola. To se uskutečnilo  
24. května v Chrudimi a svitavští gymnazisté 
v něm zvítězili.                                               

Aktuální informace

Úspěšný tým v soutěži Srdce na pravém místě

Rozloučení se školním rokem Slavíme sedmdesátiny

Slavnostní promoce U3V

V polovině května soutěžila čtyřčlen-
ná družstva žáků 9. ročníků základních škol  
a kvarty z celého regionu v soutěži Právo na 
každý den. Zvítězilo družstvo Gymnázia Svi-
tavy ve složení: D. Severa, K. Knapčoková,  
A. Cerháková a V. Dřímal. Studenti se tak kvalifi-
kovali do krajského kola soutěže, které proběhlo  
24. května v Chrudimi. A tým gymnázia v něm 
zvítězil.                                                 

Již třetím rokem symbolicky zakončujeme 
školní rok naší akademií Felberiádou. I tento-
krát si žáci pod vedením svých učitelů připra-
vili nejrůznější taneční, hudební a sportovní 
vystoupení, jimiž potěšili diváky dopoledního 
i odpoledního představení, kteří zaplnili sál 
kulturního centra Fabrika do posledního mís-
tečka.

V závěru programu se se školou rozloučili 
naši deváťáci. Ti si zábavnou a vtipnou formou 
zavzpomínali na léta, která zde strávili, a využili 
možnosti poděkovat svým učitelům. Felberiáda 
byla již tradičně doplněna výstavou žákovských 
prací, které vyzdobily celé předsálí. Těšíme se 
na další setkání, které nás opět čeká na konci 
příštího školního roku.              Jana Pazderová

Srdečně zveme současné i bývalé žáky  
a studenty, rodiče, přátele školy, bývalé za-
městnance a všechny další zájemce na oslavu 
výročí založení Obchodní akademie a Vyšší od-
borné školy ekonomické ve Svitavách. 

Oslava se koná v sobotu 23. září 2017.  
Od 11:00 do 15:00 budou pro všechny zájem-
ce otevřené prostory celé školy. Chybět nebu-
de výstava dobových materiálů a fotografií.

Od 16:00 je připraven kulturní program 
v multifunkčním centru Fabrika. K tanci a po-
slechu nám zahrají skupiny Moka Band a THE 
PINK PANTERS. Slosovatelné místenky lze 
zakoupit na sekretariátu školy nebo objednat 
elektronicky na adrese fr@oa.svitavy.cz v před-
prodeji za 92 Kč. Další informace naleznete na 
našich webových stránkách www.oa.svitavy.cz 
nebo na facebooku. Těšíme se na naše společ-
né setkání.                           Libor Pavlík, ředitel

MŠ Větrná, odloučené pracoviště  
U Stadionu (736 629 430, 739 382 321) 
a MŠ Marie Majerové Svitavy (604 304 
721) přijímá pro školní rok 2017 / 2018 děti  
k předškolnímu vzdělavání (od 2 let). 

V rámci Dne dob-
rovolnictví byla vy-
hlášena výtvarná 
soutěž Ruce pomoci  
a my se rozhodli jít 
do toho. Přemýšleli 
jsme, jak téma ucho-
pit, jak ho ztvárnit, 
aby výstižně zachy-
tilo tak vznešenou 
myšlenku. Nakonec 
jsme úkol pojali jako 
figurální instalaci  

v prostorách školního areálu, která znázorňuje 
na první pohled všední gesto darování květiny.  
Pracovně jsme dílo nazvali Srdce na pravém 
místě.

Ať už je vypsána jakákoli talentová soutěž, 
většinou nás jako první napadne, co dostaneme 
za umístění na příčkách vítězů. Vědomí, že by 
odměnou mohlo být i něco jiného, často sto-
jí kdesi upozaděno. Žákyně 7. třídy ale měly 
možnost zjistit, že nejen vítězství, nýbrž i pro-
ces tvorby může přinést podobné uspokojení. 
V našem případě šlo o společně strávený čas, 
pocit pospolitosti, radost z vykonaného úsilí. 
Zůstanou i vzpomínky na úsměvné momenty, 
a že jich nebylo málo. Více podrobností a foto-
grafií z průběhu tvoření můžete zhlédnout na 
webových stránkách školy www.riegrovka.cz. 

Lilian Hotařová

22 čerstvých absolventů svitavské univer-
zity třetího věku (studijní skupina 2014-2017) 
mělo 31. května za účasti starosty města Davida 
Šimka v obřadní síni městského úřadu slavnost-
ní promoci. Zúčastnila se jí řada hostů, pedago-
gů U3V a gymnázia a také rodinných příslušníků  
a přátel absolventů. Univerzitu třetího věku 
gymnázium zřizuje již od roku 2003. V červnu zá-
roveň škola zahájila přihlašování nových zájemců  
o studium, které začne v září 2017.     Milan Báča
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Děti si svůj sváteční den náramně užily, ale dalo to i zabrat.

Den dobrovolníků na náměstí. Sešla se spousta lidí s dobrým srdcem.

Vyhlášení těch nejlepších.

Muzejní noc v městském muzeu, navíc s „kouzelným“ Pavlem Čechem.

Žehnání obnovené sochy Nejsvětější Trojice v Ostrém Kameni. Kácení májky v Lačnově.

Tajuplný Ottendorferův dům.Štafeta Javoříčko-Lidice.

Setkání během Noci kostelů, koncert a křest CD v Ottendorferově domě.

Psí dovednostní soutěže.

Červená je dobrá :)

Doprovodný program.

Naši mladí šikulové.

Den rododendronů v parku.

Hlavně zabavit dětičky :)

Přehlídka dravých ptáků.

Když pejsci tančí...

Dětský den se opravdu povedl. Soutěž zdravotníků Na Střelnici.

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



Překonání národního rekordu.Vítězné utkání české reprezentace do 16ti let s Běloruskem zhlédlo přes 800 spokojených diváků.

Během celostátní přehlídky Dětská scéna navšívily naše město desítky divadelních mladých nadšenců. 

Hudební srdce a duši rockera místních lidí nic nezastaví. Festival Hřebečský slunovrat!

Zelená je tráva, tenis to je hra!

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

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

27. srpna 2017.

Distribuci zajišťuje 
firma Lubomírek.cz. 
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POMŮCKA:
AVR, EERY,
HEL, NÁOS,
REMA,
TEKA, VU

ÚKRYT
(obecně)

1. DÍL
TAJENKY

SRAŽENÉ
VODNÍ PÁRY
(básnicky)

CESTOVNÍ
KANCELÁŘ
(zkratka)

OTISK
MOKRÉ
NOHY

ODDĚLENÍ
V PIVOVARU

PRÁVNICKÁ
FAKULTA
(zkratka)

STAROŘEK

2. DÍL
TAJENKY

OBYVATELÉ
OSTRAVSKA

ZKRATKA
SVĚTOVÉHO
POHÁRU

JMÉNO DE-
STINNOVÉ

ŘÍMSKÝCH
1205

ČISTIT
VODOU

BALÍK
(obecně)

SNADNO
ROZBITNÁ
ANTICKÁ
NÁDOBA

REKONSTI-
TUOVANÉ
MASO

ČESKÝ
ZPĚVÁK

ŘÍKÁ SE

PUČÁL-
KOVIC
ŽIRAFA

ČESKÝ

CITOSLOVCE
ROZPAČI-
TOSTI

INICIÁLY
SKLADA-
TELE RYBY

ÚČTY

FILIPÍNSKÁ
SOPKA

ZNAČKA
KŘEMÍKU

SPZ
OKRESU
JESENÍK

DRUH
ORGANISMU

ŘECKÉ
PÍSMENO

MOHUTNÝ
ASIJSKÝ
STROM

LENÍK

TEKUTÝ
JEDOVATÝ
KOV

STŘÍBŘITÉ
BARVY

PAJDAVEC

3. DÍL
TAJENKY

SÁZKAŘ

ZESÍLENÝ
ZÁPOR

ANGLICKY
„BÁZLIVÝ�

ZÁKONNOST

ZAHÁL-
ČIVOST

RODINA
PROCESORŮ
FIRMY
ATMEL

SLOVENSKÁ
ČÁSTICE

BÍLÉ
TEKUTINY

KRMNÁ
PLODINA

CELNÍ KÓD
VANUATU

HLAVNÍ SÍŇ
STARO-
ŘECKÉHO
CHRÁMU

USPO-
ŘÁDÁVAT

ZNAČKA
ŽEHLIČEK

ŘECKÉ
PÍSMENO

ZADNICE

ZÁKAZ OB-
CHODOVAT
S NĚKTE-
RÝMI STÁTY

ISLÁMSKÝ
POZDRAV

HÁZENÍ
(zastarale)

STŘEDO-
VĚKÝ

NÁJEZDNÍK

ZKRATKA
OBCHODNÍ
AKADEMIE

POLSKÉ
MĚSTO

CHRAPTĚT

PESTRÝ
PTÁK ŽIVÍCÍ
SE HMYZEM

DESETINY
TISÍCŮ

DRUH
PEPŘE

JMÉNO
FYZIKA
BOHRA

LENDLOVY
INICIÁLY

ZKRATKA
STŘEDY

SPORTOVNÍ
ODVĚTVÍ

CHEMICKÁ
ZNAČKA
TANTALU

NEHODA

AUTOR:
ROMAN
ČEJKA
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Volejbalové Krajské centrum mládeže 

Odhadem po více jak třiceti letech se nám 
podařilo na svitavském autocvičišti uspořádat 
cyklistickou štafetu pro všechny příchozí zá-
jemce o kolo. Účelem nebylo ani tak poměření 
sil, ale akci bereme spíše jako pohodové setká-
ní dospělých a hlavně dětí. 

Účastníků bylo na tři desítky, nejmladší 
Klára Laštovičková se narodila v roce 2012  
a naopak Antonín Boucník je ročník 1947. Děti 
byly za svůj výkon odměněny nějakou dobro-
tou, a tak pevně věřím, že většina lidí odcháze-
la spokojena. Výsledky a fotografie najdete na 
stránkách Bike clubu Svitavy www.bikesvitavy.
cz. Všem děkujeme za účast a těšíme se na dal-
ší setkání.                                       Martin Zvára 

Od září 2016 působí ve Svitavách chlapecké volejbalové Krajské centrum mládeže (KCM). Ve výbě-
ru jsou nejlepší volejbalisté Pardubického kraje ročníků 2002 a 2003. Celou sezónu se hráči připra-
vovali pod vedením trenérů TJ Svitavy Václava Fikara a Marka Meluzína na letošní nejvýznamnější 
akci - Olympiádu dětí a mládeže, která se konala (24. - 28. června) v Brně. Volejbalový oddíl TJ 
Svitavy na Olympiádě reprezentovali Daniel Benko (č. 10), David Jarůšek (č. 2), Jakub Klika (č. 15), 
Jakub Kočvara (č. 13), David Maruš (č. 12), Antonín Pelíšek (č. 11) a Jakub Žižka (č. 8).

                                                                                                                       Petr Sezemský

Cyklistická štafeta

Vřele vás zvu na triatlon pro pejskaře a je-
jich mazlíky, který proběhne v sobotu 22. čer-
vence u rybníka Rosnička. Jedná se o závod 
složený ze tří disciplín. První je plavání se psem 
k prvnímu molu a zpět, navazuje jízda na kole 
se psem jedenkrát okolo Rosničky a běh se 
psem od Plechárny k chatě Rosnička. Neseďte 
doma a přijďte si zaskotačit i se psím parťákem. 
Přihlášky a info na www.kppt.cz a facebooku.   

Michaela Cichá

DOGFLY triatlon

Ráda bych jménem KPPT, z. s. velmi po-
děkovala všem, kteří se zúčastnili dobročin-
né procházky s pejsky a finančně podpořili 
veterinární péči o psí adepty z útulku Zelené 
Vendolí. Vybralo se krásných 2 350 Kč, které 
byly předány veterináři Lukáši Rambouskovi. 
Zde jsou k dispozici na pokrytí nákladů na péči  
o „útulkáčky“. Akce se účastnili pejskaři ze Svi-
tav a okolních měst.                  Michaela Cichá

Přispěli jsme „útulkáčkům“
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Reprezentační zápas ČR - Bělorusko U16

Zbývá poslední krůček

Úspěšný vstup do sezóny

Od září v krytém plaveckém bazénu ve Svi-
tavách opět pokračujeme s kurzy plavání (ne-
jen) pro nejmenší. 

Děti mají od přírody pozitivní vztah k vodě. 
Na našich kurzech jde především o to, aby děti 
formou hry získaly základní návyky při styku  
s vodou a vody se nebály. Kurzy jsou vždy 
děleny dle věku a zkušenosti dětí. Plaváním 
dochází k pozitivnímu ovlivnění motorického  
i citového vývoje. Děti se ve vodě baví a záro-
veň cvičí koordinaci pohybů a rovnováhu. Při-
rozenou a hravou formou postupně získávají 
základní plavecké dovednosti. Naučí se splývat 
v poloze na zádech i na bříšku, vydechovat do 
vody, skákat, potápět se a orientovat pod vo-
dou. Velkou předností kojeneckého plavání 
je prohloubení vzájemné vazby mezi rodičem  
a dítětem. Rádi mezi sebou přivítáme nové pla-
váčky. Bližší informace na www.kajmanek.cz 
nebo mob.: 737 389 797.         Pavlína Šmerdová

Celková rekonstrukce původní textilní haly 
na víceúčelovou tělocvičnu se chýlí ke konci. 
Nová, větší sportovní hala s atletickou trojdrá-
hou a novými univerzálními povrchy má pod-
statně nižší energetickou náročnost provozu. Je 
určena pro žáky svitavských škol v rámci tělesné 
výchovy a dalších sportovních aktivit, dále jako 
tréninkové i soutěžní prostory pro oddíly atle-
tiky a kolektivních sportů. Projekt je realizován  
z prostředků rozpočtu města Svitavy s podílem 
spolufinancování z podprogramu Ministerstva 
financí ČR. Z celkové ceny 34,5 mil. Kč (včetně 
DPH) město získalo v rámci dotace 24,15 mil. 
Kč. Rekonstrukce by měla být hotova do konce 
letošního září.                                       Jiří Škrabal

Ve čtvrtek 8. června náš stadion hostil přátelské mezistátní utkání České republiky a Bělo-
ruska ve věkové kategorii U16. Více jak 800 fanoušků vidělo zajímavé a dramatické utkání, které 
skončilo 3:2 pro „domácí“. Autorem dvou gólů byl svitavský odchovanec Milan Králíček, který 
se tak vrátil na trávník, kde hrával za žáky. Od činovníků fotbalové asociace sklidili pořadatelé 
z oddílu kopané TJ Svitavy pochvalu a je tak možné, že utkání české reprezentace ve Svitavách 
nebylo poslední.                                                                                           (Foto: E. Hromadník, J. Petr)

Svitavští fotbalisté mají příjemně rozehra-
nou sezónu. Krajský pohár Ondrášovka cup už 
získali a v posledních zápasech nadstavbové 
části krajského přeboru jim zbývá poslední 
krůček k zisku titulu Přeborník Pardubického 
kraje. (Foto: OFS)

Svitavští tenisté zaznamenali úspěšný vstup 
do letní sezóny. Minitenista David Gerišer obsa-
dil 2. místo na východočeských přeborech. Stej-
ného umístění dosáhl i mladší žák Jakub Vrtěna. 
Dominik Rouchal má za sebou úspěšný vstup 
do evropské série turnajů TE, jeden v Čechách  
a druhý ve Francii, a reprezentační utkání druž-
stev Velká Británie – ČR. Dominik Rouchal a Ja-
kub Vrtěna byli nominováni za Pardubický kraj 
na Olympiádu dětí a mládeže v Brně.

 Martin Lipenský

Kajmánek – plavání  
nejen pro nejmenší

Hala na Svitavském stadionu

Školní sportoviště 
o prázdninách
Gymnázium Svitavy:
•	 asfaltové hřiště v areálu školy včetně tenisové 

stěny – přístup volný, neomezený
•	 tenisový kurt – placený vstup po dohodě se 

školou (A. Křivinka – tel.: 461 535 090)
•	 travnaté fotbalové hřiště a lehkoatletická drá-

ha s umělým povrchem  - vstup neplacený, 
ale po dohodě se školou  
(A. Křivinka – tel.: 461 535 090)

•	 Minihřiště s umělým povrchem nebude 
přístupné kvůli připravované úpravě.  
Přístup do areálu školy je možný pouze  
bránou (brankou) od ulice Sokolovská.

Základní škola Felberova:
•	 sportovní areál je otevřen bez omezení.

Základní škola Riegrova:
•	 sportovní areál bude otevřen v pracovní dny  

od 8:00 do 20:00 hodin, víkendy, svátky 
•	 od 17. do 28. 7. areál uzavřen


