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V sobotu 11. listopadu již tradičně pro-
běhnou Svatomartinské slavnosti, které organi-
zuje Lenka Waltová ze střediska volného času 
Tramtáryje ve spolupráci s SKS, se sdružením 
Bonanza, městským informačním centrem  
a dobrovolníky. Lampiónový průvod začne  
v 17 hodin průvodem za koněm se sv. Marti-

V tomto roce uplynulo 20 let od založení 
svitavské základní organizace Rybák Českého 
svazu ochránců přírody. Za tuto dobu v ní při-
jalo členství 27 zájemců a v letech 2003-2004 
pak ještě 25 dětí z oddílu Mladých ochránců 
přírody Rybaříci. Přes nepříliš rozsáhlou člen-
skou základnu se však za uplynulé dvacetiletí 
podařilo obsáhnout v činnosti řadu oblastí, ve 

nem v horní části svitavského náměstí. Končit 
bude ve vyzdobeném parku Jana Palacha, kam 
se přemístíme v dlouhém lidském hadu za do-
provodu světlonošů v rytmu bubnu. Bude při-
praveno bohaté občerstvení a za 40 Kč drob-
ná stanoviště pro děti. Budeme se těšit na vaši  
návštěvu.                                              Robert Snášil

kterých patří organizace dodnes k nejaktivněj-
ším a nejznámějším v krajském měřítku.

V odborných tématech se zaměřujeme 
především na studium a poznávání ptáků, 
obojživelníků, netopýrů, řady druhů a skupin 
rostlin, nebo i na houby. Zapojujeme se do 
celostátních mapovacích nebo jinak vědecky 
orientovaných programů a projektů. V terénu 
zaznamenáváme výskyty druhů organizmů, 
čímž vytváříme databázový soubor informací 
o přírodě Svitavska. Ten pak úročíme napří-
klad při tvorbě naučných tabulí, se kterými se 
občané města setkávají ve Vodárenském lese, 
u svitavských rybníků nebo v chráněných úze-
mích v okolí města. Výsledkem naší práce jsou 
i publikace v odborných knihách, časopisech 
nebo sbornících, ale také propagační články  
v řadě dalších médií oblastního až celorepub-
likového charakteru.      Pokračování na str. 2

Emeritní předseda brněnské židovské obce 
Pavel Fried při loňském ukládání Kamene 
zmizelých.

Svatomartinský lampionový průvod 

Dvacetiletí svitavských ochránců přírody 

Osmý Kámen zmizelých 
na náměstí

Ve čtvrtek 2. listopadu v 15 hodin bude 
na svitavském náměstí před domem č. o. 41 
pietně položen osmý Kámen zmizelých. Po-
nese jméno advokáta Oskara Beera. Ten svou 
praxi vykonával právě v tomto domě, ačkoliv 
domovskou obcí jeho rodiny se stalo Brno. Os-
kar Beer (*1879) byl v roce 1941 deportován 
do Terezína a odtud do tábora v lotyšské Rize, 
kde byl v roce 1942 zavražděn.

Kameny zmizelých (dříve Stolpersteine) 
jsou ve městě pravidelně pokládány od roku 
2013, a to v rámci projektu Hledání hvězdy 
Davidovy. Mají připomínat místa, na nichž žili 
lidé hebrejského vyznání, jejichž osud se uzavřel  
v tragédii nacistického běsnění, tedy v době ho-
locaustu. Pouze málo kamenů nese za jménem 
na mosazné destičce slovo „přežil“, nejčastě-
ji se zde objevují  slova: zavražděn, umučen, 
popraven, zahynul... Symbolicky, v den, kdy 
si připomínáme Památku zesnulých a taktéž  
v předvečer pogromu Křišťálové noci, který 
zasáhl i svitavskou židovskou obec, si připo-
meneme jméno další oběti. Modlitbu pronese 
zástupce brněnské židovské obce a následně 
obejdeme zbylých sedm kamenů na náměstí, 
symbolicky je očistíme a zapálíme svíci.                                           

Radoslav Fikejz
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Mohlo by vás zajímat

Cenu Senior roku vyhlásila Nadace Charty 
77 v rámci svého projektu SenSen (Senzační 
senioři). Cílem projektu je podpořit aktivní 
život lidí v pokročilém věku a ocenit jejich vý-
znamné počiny. Za náš region byl v tomto roce 
nominován pan Eduard Jedlička, který získal 
krásné 3. místo mezi seniory z celé republiky.

Profesní a následně i seniorský život Edu-
arda Jedličky je celoživotně spjat s městem Svi-
tavy. Dlouhá léta se věnoval řešení veřejných 
problémů mikroregionu Svitavska, podílel se 
na vzniku Místní akční skupiny Svitava, v jejímž 
čele jako manažer působil  až do roku 2016. 

Léta se věnoval výchově mládeže v tenisovém 
a šachovém oddílu. Láska k šachům ho přived-
la do seniorské soutěže mistrovství republiky 
seniorů, které se pravidelně zúčastňuje.

Jeho vitalitu a životní optimismus mu mů-
žeme všichni závidět. Gratulujeme!

Milena Brzoňová

Pokračování ze str. 1
Znalost fauny a flóry Svitavska nám také 

umožňuje dobře hájit zájmy ochrany přírody 
ve správních řízeních.

Mezi naše terénní aktivity s praktickou 
ochranou přírody lze započítat záchranný 
transfer obojživelníků v Hradci nad Svitavou, 
péči o krmítka a budky ptáků nebo netopýrů 
v nejrůznějším prostředí. Pro ochranu a pod-
poru výskytu ptáků nebo i jiných organizmů 
realizujeme ale i řadu dalších opatření. Pečuje-
me také o biologicky významná území Svitav-
ska. Jedná se o orchidejové louky u Opatova, 
lokalitu Střelnice a Psí kuchyně u Semanína  
a v hledáčku máme i území rezervací Králova 
zahrada nebo Rohová. Účastníme se rovněž 
kampaně Ukliďme Česko, kdy v jarním obdo-
bí čistíme řeku Svitavu a okolí rybníka Hvězda  
u Opatova. Pro veřejnost pořádáme vycházky 
do přírody v rámci Vítání ptačího zpěvu, Pta-
čího festivalu nebo Setkání s přírodou. Účast-

Během slavnostního odpoledne v Praze 
obdrželi z rukou náměstka ministryně prá-
ce starosta David Šimek a místostarosta Pa-
vel Čížek ocenění a příslib dotace 1,5 mil. Kč  
na podporu prorodinných aktivit ve městě. 

V minulém čísle Našeho města jsme vás 
informovali, že se město Svitavy stalo vítězem 
soutěže MPSV Obec přátelská rodině. Získaná 
dotace slouží k realizaci projektu Svitavy pro 
rodiny. Zajímá vás, jaké sportovní, kulturní či 
vzdělávací aktivity jsou realizovány, která vnitřní 
a venkovní místa jsou v rámci projektu oboha-
cena o nové prvky, či které organizace se spolu-
podílejí? Podrobnosti se můžete dozvědět u ko-
ordinátorky projektu (cuhelovamonika@gmail.
com; mob.: 739 085 457). Srdečně vás také 
zveme na otevřené setkání pracovní skupiny 
pro rodinu. Přijďte získat informace, inspirovat 
se či nabídnout nápady pro další práci města. 
Setkání se uskuteční 30. listopadu ve Fabrice.

Monika Čuhelová, koordinátorka projektu

níme se organizačně i Dne dětí v parku Jana 
Palacha. Podíleli jsme se také na třech výsta-
vách o přírodě Svitavska a pro děti uspořádali 
nejednu přírodovědnou soutěž.

Přejme si do dalších let nejen neutuchající 
energii a zájem o ochranu přírody, ale rovněž 
nadšené pokračovatele dobrovolnické a spol-
kové činnosti. Zároveň děkujeme všem, kteří 
s námi spolupracují a naše aktivity podporují.

Jiří Mach

 Dovolujeme si vás informovat, že do 31. 
prosince 2017 máte možnost, stejně jako vaši 
blízcí, známí a přátelé, nominovat významné 
osobnosti, které si podle vašeho názoru zaslu-
hují zisk nejvyššího vyznamenání Pardubické-
ho kraje: Cenu za zásluhy o Pardubický kraj 
nebo Cenu Michala Rabase za záchranu.

Jednotlivé osobnosti je možné nominovat:
•	 prostřednictvím webového formuláře na 

adrese:  
www.pardubickykraj.cz/oceneni-pardubickeho-kraje

•	 e-mailem na adresu:  
oceneni@pardubickykraj.cz

•	 osobně na recepci Krajského úřadu Pardu-
bického kraje: Komenského náměstí 125.

Zuzana Pustinová

Nominujte osobnosti 
na ceny kraje

Cena Senior roku 2017

Prorodinné aktivity ve městě z dotace

Dvacetiletí svitavských ochránců přírody 

od 6. 10. 2017 zahájila Mgr. Karolína Pá-
chová činnost notářky notářského úřadu v ob-
vodu Okresního soudu ve Svitavách, se sídlem 
ve Svitavách (notářský úřad po Mgr. Miroslavě 
Křížové), a to na adrese nám. Míru 49/67, Svi-
tavy? Paní magistra má za sebou patnáctiletou 
zkušenost z advokacie a vykonává také činnost 
insolvenčního správce, je tedy vedle činnosti 
notáře jako soudního komisaře v dědickém 
řízení připravena poskytnout našim občanům  
a podnikatelům komplexní právní poradenství.
Kontaktní údaje do notářského úřadu:  
e-mail: kancelar@notarkasvitavy.cz,  
mob.: 739 391 920, 739 391 919. Provozní 
doba: Po—Čt: 8:00—16:00, Pá: 8:00—14:30.

Víte, že...

Podpořeno z projektu Svitavy pro rodiny, na 
základě finanční podpory MPSV v rámci dotační-
ho titulu Obec přátelská rodině 2017.
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Město Svitavy v letošním roce realizuje dal-
ší významnou opravu na náměstí Míru. Po zda-
řilé opravě staré radnice a domu U Mouřenína 
přišla řada na tzv. morový sloup – správně ře-
čeno sloup se sousoším Panny Marie. Návštěv-
níci náměstí mohou sledovat pokračující práce 
na památce, které v současné době brzdí od-
halené statické poruchy na usazení dříku slou-
pu do podstavce. Řešení hledají restaurátoři, 
statik i památkáři. Bohužel to také znamená 
posunutí termínu dokončení až na jaro příští-
ho roku. Výsledek ale zaručí, že bude památka 
opět bezpečná a bude dál zdobit naše náměstí. 

Jiří Petr

V roce 2015 byla schválena novela tzv. 
přestupkového zákona, která upravuje úlohu 
města ve stanovení výjimečných případů, kdy 
je doba nočního klidu kratší (nebo žádná), 
než stanoví zákon. Ten říká, že noční klid je 
od 22:00 do 6:00 následujícího dne. 

Porušení nočního klidu je přestupkem 
proti veřejnému pořádku a lze za ně uložit 
napomenutí, pokutu do 10 tis. Kč, při opa-
kovaném spáchání přestupku až 15 tis. Kč, 
dále pak zákaz činnosti, propadnutí věci 
nebo zákaz pobytu. Město však může sta-
novit obecně závaznou vyhláškou výjimky, 
kdy je doba nočního klidu kratší (nebo žád-
ná), než stanoví zákon, který se stal účin-
ným od 1. října 2016. Zastupitelstvo město 
Svitavy takovou vyhlášku koncem roku 2016 
vydalo a v průběhu letošního roku několi-
krát novelizovalo, když se do změn promítly 

Poslední zářijovou sobotu byla obřadní síň svitavské radnice svědkem významné životní 
události - diamantové svatby. Před zastupitelem města Haraldem Čadílkem řekli své „ANO“ 
manželé Antonín a Anna Pospíšilovi ze Svitav a obnovili tak svůj manželský slib, který si vzá-
jemně dali před šedesáti lety. Přejeme pevné zdraví, ještě mnoho společně strávených let  
a spoustu radosti ze života, z dětí a vnoučat.                                                                Marcela Górecká

požadavky pořadatelů veřejných produkcí. 
Vzhledem k tomu, že jsou ve vyhlášce vyjme-
novány konkrétní akce s danými termíny pro 
rok 2017, je nasnadě, že pro rok následují-
cí bude opět třeba vyhlášku o nočním klidu 
novelizovat. Vyzýváme proto pořadatele 
veřejných produkcí, aby informace o svých 
plánovaných akcích sdělili odboru školství  
a kultury nejpozději do 28. 11. 2017. Je jas-
né, že některé aktivity vznikají až v průběhu 
roku, přesto je třeba s předstihem informovat 
uvedený odbor, aby bylo možné provést no-
velizaci vyhlášky i v průběhu roku.

Nadále je také v platnosti vyhláška k za-
bezpečení místních záležitostí veřejného po-
řádku, která ukládá pořadatelům veřejných 
produkcí ohlašovací povinnost. Veškeré infor-
mace lze získat na webu města nebo přímo na 
odboru školství a kultury.                    Jiří Petr

Začátkem listopadu proběhne na území 
města Svitavy plošné mytí kontejnerů o ob-
jemu 1100 litrů. Jedná se celkem o 265 kusů 
kontejnerů na směsný komunální odpad,  
135 kusů modrých kontejnerů na papír  
a 153 kusů žlutých kontejnerů na plast. Předpo-
kládané celkové náklady na tuto akci činí 100 tis. Kč  
a budou hrazeny z odměn od společnosti EKO-
-KOM, které město Svitavy získává za množství 
vytříděných složek komunálních odpadů.                                                

Michal Nedoma

Na jednání Zastupitelstva města Svitavy, 
které se konalo 18. října bylo schváleno:
•	 poskytnutí dotace 110 tis. Kč ZO ČSOP Ze-

lené Vendolí na zajištění činnosti Záchranné 
stanice pro volně žijící hendikepovaná zvířata

•	 poskytnutí neinvestiční dotace 200 tis. Kč 
Charitě Svitavy na dofinancování pečovatel-
ské služby

•	 příspěvkové organizaci ZŠ Felberova zvýšení 
neinvestičního příspěvku o 90 tis. Kč na spo-
lufinancování projektu Partnerství škol Svita-
vy – Perečyn (Ukrajina)

•	 poskytnutí investiční dotace 100 tis. Kč orga-
nizaci TOM Zálesáci na vybudování domácí 
čistírny odpadních vod v areálu turistické zá-
kladny ve Svratouchu

•	 rozpočtové opatření, kterým se provádí změ-
na rozpočtu města Svitavy pro rok 2017 na 
celkovou částku 608 509 200 Kč.

Zastupitelstvo souhlasí s realizacemi zadá-
vacích řízení veřejných zakázek na dodavatele 
staveb: „Přestupní terminál Svitavy nádraží“, 
„Rozšíření objektu T. G. Masaryka 33a ve Svita-
vách“  a „Šance – zařízení pro sociálně vylouče-
né osoby“ a s jejich financováním od roku 2018.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•	 zprávy o sociální problematice, o činnosti 

OS Sociální služby města Svitavy a zprávu 
o činnosti společnosti Seniorcentrum města 
Svitavy

•	 závěrečný účet a zprávu o výsledcích pře-
zkoumání hospodaření dobrovolného svaz-
ku obcí Českomoravské pomezí za rok 2016. 

Další jednání zastupitelstva se bude konat 
13. prosince v 16 hodin.       Zuzana Pustinová

Počínaje měsícem září byla ze strany Čes-
ké obchodní inspekce zrušena poradna pro 
spotřebitele a podnikatele, která se konala ka-
ždý první čtvrtek v měsíci. Připravuje se nová 
koncepce jejího poskytování. V současnosti je 
možné dotazy přímo směřovat na Českou ob-
chodní inspekci Inspektorát pro Královéhradec-
ký a Pardubický kraj, Jižní 870/2, 500 03 Hradec 
Králové, tel.: 495 057 170. Pro mailovou komu-
nikaci je nutno využít E-podatelnu dostupnou 
z webových stránek České obchodní inspekce.                                           

Rudolf Grim

Oprava morového sloupu na náměstí  

Diamantová svatba manželů Pospíšilových

Vyhláška o nočním klidu se bude aktualizovat

Mytí kontejnerů 
na komunální odpad

Zrušení poradny ČOI

Ze zastupitelstva 
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Tísňové volání 156

Od poloviny listopadu bude probíhat na 
území města Svitavy celoplošná deratizace 
zajišťovaná odbornou firmou. Na náklady 
města budou nástrahy umístěny v domech 
ve vlastnictví města, ve školách, ve školních 
jídelnách a na plochách veřejné zeleně. Ná-
vnada, kterou firma používá, je obohacena  
o bezpečnostní složku proti zneužití a proti 
degradaci ze zevního prostředí po dobu záru-
ky. Souběžně s touto deratizací bude zajiště-
na prostřednictvím odborné firmy deratizace 
městské kanalizace. Práce budou ukončeny  
v prosinci letošního roku. 

Aby deratizace měla co největší účinek, 
vyzýváme k jejímu zapojení i další subjekty, 
jako jsou bytová družstva, firmy a podnikate-
lé. Uvítáme, když se připojí také obyvatelé 
rodinných domů a deratizaci provedou buď 
pomocí prostředků zakoupených v drogéri-
ích, nebo prostřednictvím některé odborné 
firmy. 

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

Případné otázky zodpoví a další podrob-
né informace podají pracovníci odboru život-
ního prostředí Městského úřadu Svitavy. 

Tereza Vrbková 

V sobotu 7. října se obřadní síň svitavské radnice stala svědkem radostné události. Do pamětní 
knihy bylo zapsáno 16 nových občánků našeho města: Mariana Vejrychová, Jonáš Dřímal, Alex Nun-
vář, Klára Choceňská, Tomáš Bureš, Adéla Davidová, Jan Kincl, Jiří Roun, Eliška Kodytková, Jakub 
Chaloupka, Ella Švermová, Isabela Ducháčková, Jan a Jakub Burdovi, Mariana Kalánková a Richard 
Kafedžič. Slavnostního obřadu se ujal starosta David Šimek, který popřál dětem do života hodně 
zdraví, spoustu rodičovské lásky a šťastně prožité dětství.      Marcela Górecká, foto: Miroslav Sychra

Prezentace nových systémů  
přivolání pomoci

Dne 9. 10. jsme se zúčastnili veletrhu sociál-
ních služeb, kde jsme prezentovali nový moder-
nější způsob přivolání pomoci “SOS“. Služba je 
určená především seniorům, osamělým či hen-
dikepovaným osobám. Jedná se o vylepšenou 
službu za použití moderních technologií, které 
jsou např. umístěny v hodinkách, náramku na 
ruku či přívěšku na krk. Umožněna je lokalizace 
podle GPS, propojení s telefonem, je zaručena 
zpětná komunikace, odposlech prostředí apod. 
Vše je samozřejmě navázáno na linku 156, tak-
že pomoc je vždy zaručena. Pokud máte zájem 
se o nových službách dovědět více, pořídit je 
např. pro své starší rodiče apod., neváhejte nás 
kontaktovat, rádi se vám budeme věnovat a po 
domluvě přijedeme i za vámi. Kontakt: e-mail: 
mp@svitavy.cz, tel.: 461 550 340.

Kamerový systém znovu účinný
Dne 25. 9. v dopoledních hodinách stráž-

ník na kamerovém systému spatřil, že v pro-
storu čekárny autobusového nádraží náhle 
zkolaboval dospělý muž. Muž upadl na zem 
a nemohl vstát. Na místo byla ihned vyslána 
hlídka, která zjistila, že dotyčný trpí zdravot-
ními problémy, které mu znesnadňují pohyb. 
Strážníci muži pomohli a předali jej do péče 
jeho manželky.

Dne 4. 10. ve večerních hodinách došlo  
v okolí restaurace Astra k poškození zrcátek na 
několika osobních motorových vozidlech. Za 
pomocí kamer se podařilo vypátrat viníka, věc 
zdokumentovat a vše předat k dalšímu šetření 
Policii ČR. Pachateli bylo sděleno podezření ze 
spáchání trestného činu poškozování cizí věci.  

Dne 7. 10. v pozdních večerních hodi-
nách bylo kamerovým systémem zjištěno, že 
dva mladíci nesou parkem u městského úřa-
du dopravní značku. Jmenovaní byli vyzváni  
k prokázání totožnosti a následně se společně 
se strážníky vydali do místa, kde značku vzali. 
Zde dopravní značení uvedli do původního 
stavu a věc byla vyřešena jako přestupek. 

Podomní prodej
V poslední době byly ve Svitavách zazna-

menány pokusy jisté energetické společnosti  
o prodej jejich produktů našim spoluobčanům 
přímo v místě jejich bydliště. Upozorňujeme, 
že v této záležitosti jde o podomní prodej, 
který je vyhláškou města zakázán. Dotyční 
dealeři se dopouští minimálně přestupkového 
jednání. Pokud takové jednání zaznamenáte  
i ve vašem okolí, neváhejte ihned volat na lin-
ku 156 či 158. Zároveň děkujeme všem, kteří 
nám již nestandardní chování prodejců energií 
oznámili. Zkusme společně zamezit nechtěné-
mu obtěžování a nekalým praktikám těchto 
společností.                                 Rostislav Bednář

Vítání občánků na svitavské radnici

Na území města 
proběhne celoplošná 
deratizace 

Hledáme domovníka 
pro MěÚ Svitavy

Tajemník MěÚ Svitavy vypisuje výbě-
rové řízení na obsazení pracovního místa 
domovníka Městského úřadu Svitavy. Bližší 
informace o požadavcích na uchazeče na-
leznete na úřední desce (Výběrová řízení na 
volná pracovní místa), nebo vám je poskyt-
ne vedoucí oddělení správy budov Karel 
Chovanec (tel.: 461 550 420). Přihlášky je 
nutné podat do 10. listopadu 2017.                                      

Ludmila Valenová

Nabídka zaměstnání

9. prosince 2017 od 17.00
Chrám nalezení sv. Kříže

Jiráskova 8, Litomyšl
Jednotné vstupné 280 Kč

Předprodej v Informačním centru Litomyšl, tel.: 461 612 161
Výtěžek bude věnován na podporu činnosti Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina, o.p.s.

           adventní benefiční koncert 

Jitka Zelenková
SPLNĚNÁ PŘÁNÍ

doprovod: Lev Rybalkin (piano), František Raba (kontrabas)

Rudolf Kosina si vás 
dovoluje pozvat na

ZELENKOVA A3 Print.indd   1 14.08.17   18:44

Předprodej v Informačním centru Litomyšl, tel.: 461 612 161
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Informujeme všechny občany, že od 
15. října 2017 se administrativní část Tech-
nických služeb společnosti SPORTES Svita-
vy dočasně přestěhovala z důvodu rekon-
strukce budovy na Tovární 28 do prostor 
mateřské školy na ulici Marie Majerové. 

V souvislosti se stěhováním technické-
ho úseku firmy bude změněno také místo 
příjmu plateb v hotovosti od občanů a fi-
rem takto:
•	 Pohřebnictví - Hana Králová bude přijí-

mat platby v mateřské škole M. Majero-
vé na sídlišti u nádraží ČD

•	 ostatní platby za služby a dodávky bude 
přijímat Jitka Paráková v budově kryté-
ho plaveckého bazénu na Riegrově ulici 
- vstup z parkoviště do sídla SPORTES 
Svitavy.

Rekonstrukce budovy Technických slu-
žeb na Tovární ulici 28 bude trvat minimál-
ně rok. Děkujeme za pochopení.  

Jaroslav Kytýr

V březnovém čís-
le zpravodaje jsme 
vás informovali o zá-
měru rozšíření objek-
tu Seniorcentrao dal-
ších 36 lůžek. Město 
Svitavy podalo žádost  
o dotaci do dotač-
ního programu Mi-

nisterstva práce a sociálních věcí na výstavbu 
tohoto objektu. Celkem se na ministerstvu  
sešlo 300 žádostí v celkovém objemu  
5,9 mld. Kč. Z toho byly podpořeny projekty  
ve výši 400 mil. Kč. 

Před pár dny jsme dostali příjemnou zprá-
vu, že i náš projekt byl podpořen částkou  
34 mil. Kč z celkových  91 mil. Kč včetně 
DPH. V brzké době bude zahájeno výběrové 

řízení na dodavatele stavby tak, aby na jaře 
2018 byla stavba zahájena. Předpokládané 
otevření samotného provozu objektu je plá-
nováno na leden 2020. 

Díky projektu  vznikne domov s kapaci-
tou 75 lůžek včetně čtyř lůžek odlehčovací 
služby. Projektový záměr přístavby objektu 
navýší kapacitu o 17 dvoulůžkových pokojů 
a dva jednolůžkové pokoje domova se zvlášt-
ním režimem. Mimo rozšíření kapacity bude 
v rámci projektu řešena rekonstrukce ku-
chyně a jídelny, které by mohly sloužit i pro 
stravování široké veřejnosti. 

Celá tato přístavba objektu Seniorcentra  
nejen že pomůže rozšířit kapacitu, ale i výraz-
ně sníží provozní náklady z rozpočtu města. 
Dále také dojde k vytvoření 21 pracovních 
míst v sociálních službách.          David Šimek

V letech 1999 – 2001 prošel rekonstrukcí 
park Jana Palacha. Součástí rekonstrukce bylo 
také odstranění většího množství stromů, ať 
už ze zdravotních či z kompozičních důvodů.  
V uplynulých 16 letech se v parku pokácelo dal-
ších 29 stromů a 5 stromů se vyvrátilo či zlomi-
lo. Nyní v parku roste na 300 stromů. 

Park Jana Palacha je patrně nejnavštěvo-
vanější plochou zeleně ve městě. Odehrává se 
zde nejen řada kulturních a společenských akcí 
organizovaných městem, ale také se tu setkávají 
senioři při odpočinku, mateřské školy, družiny 
základních škol, mládež i dospělí ke sportovním 
aktivitám a podobně. Vzhledem k vysoké inten-
zitě návštěvnosti je důležité, aby návštěvníci 
parku nebyli stromy ohrožováni. Proto správce 
zeleně ve spolupráci s městským úřadem pravi-
delně stromy kontroluje, monitoruje jejich stav 
a zajišťuje opatření k udržení jejich bezpečnosti.  
V posledních letech byl u několika stromů sledo-
ván zhoršující se zdravotní stav, snížená vitalita 
a především výskyt dřevokazných hub. Právě 
dřevokazné houby jsou nejčastější příčinou sta-
tického selhání dřevin. Dřevokazné houby, ať už 
ligninovorní či celulozovorní, způsobují rozklad 
živé i mrtvé dřevní hmoty, její destrukci a strom 
se tak stává staticky nebezpečným. Dochází  
k odlamování silných větví, rozlamování koru-
ny, zlomům kmene a vývratům celých stromů. 
Všechny tyto děje mohou nastat při plném olis-
tění stromu. V případě, že je napadení stromu 
dřevokaznou houbou rozsáhlé, je nutné strom 
odstranit. Tato situace nyní nastala u 7 stromů  
v parku – týká se jírovce, lípy, 4 javorů a mod-
řínu. O povolení kácení stromů bude rozhodo-
váno ve správním řízení a v případě schválení 
jejich kácení budou stromy odstraněny v průbě-
hu prosince  až března.                       Radim Klíč

Obyvatelé městské části „Malá Evropa“  iniciovali obnovu dětského hřiště v blízkosti Ruské 
ulice. Původní nevyhovující vybavení hřiště bylo odstraněno a nahradilo je pět nových herních 
prvků navržených v přírodním stylu, které si vybraly maminky samy.  Součástí hřiště byly i sadové 
úpravy, byly vysázeny tři stromy a 293 keřů. Celková cena revitalizace včetně výsadby stála 672 
tis. Kč (i s DPH). Dokončené hřiště bylo předáno 13. října.                        Břetislav Vévoda

Rekonstrukce dětského hřiště „Malá Evropa“ - etapa I. 

Kácení v parku Jana PalachaSeniorcentrum bude rozšířeno a zrekonstruováno 

Kanceláře technických 
služeb se přechodně 
přestěhují



Informace ze škol SOU Svitavy

Mateřská škola Větrná 

Předškolácké skupinky

Sobotní drátování 

Nová masérna již slouží seniorům

Navštívili jsme veletrh v Brně

Sportovní hokejbalové dopoledne
Hrou proti AIDS 

Střední zdravotnická škola

ZŠ Riegrova
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V úterý 3. října Střední zdravotnická škola 
Svitavy otevřela masérskou provozovnu v Domě  
s pečovatelskou službou Svitavy (DPS). 

Zahájení proběhlo za velkého zájmu pří-
tomných seniorů. Někteří už tento první den 
provozu využili nabídku bezplatných masáží.
Masérské služby jsou zatím určeny výhrad-
ně obyvatelům DPS. Nová provozovna bude  
v letošním školním roce otevřena dva dny  
v týdnu. Odborný výcvik povedou zkušené fy-
zioterapeutky – učitelky naší školy. V masérně 
se postupně vystřídají všichni žáci 3. ročníku. 
Poděkování patří vedení města Svitavy a Senior-
centra Svitavy za vstřícné jednání při zapůjčení 
a úpravách těchto prostor.            Radim Dřímal

I letos se 150 žáků zúčastnilo ve čtvrtek  
12. října mezinárodního strojírenského veletrhu  
v Brně. Již tradičně touto návštěvou usnadňu-
jeme našim žákům přístup  k technologickým 
novinkám, zejména v oblastech plastikářských  
a strojírenských. Letos veletrh obsahoval  všech-
ny klíčové oblasti strojírenského průmyslu:  ob-
ráběcí a tvářecí stroje, slévárenské a svařovací 
techniky, technologie pro povrchové úpravy 
apod. Mezinárodní strojírenský veletrh je svého 
druhu největší ve střední Evropě a my jsme pře-
svědčeni, že i tato forma vzdělávání je užitečná. 

Alice Štrajtová Štefková

Vážení rodiče, chcete zajistit vašemu dítěti 
bezstarostný a pohodový nástup do základní 
školy? Chcete si ujasnit, jaké schopnosti a do-
vednosti je vhodné před nástupem do školy  
u dítěte rozvíjet a jak? 

Potom pro vás máme druhým rokem na 
ZŠ Riegrova připraveny edukativně-stimulační 
skupinky, stimulační program pro předškoláky 
a jejich rodiče, jehož cílem je formou hry rozví-
jet u dětí schopnosti, které budou potřebovat 
ke zdárnému zvládnutí čtení, psaní a počítání. 
Podpora je také věnována sociální dovednosti, 
emoční inteligenci a schopnosti komunikace.  
Vaše děti povedou školní psycholožka a školní 
speciální pedagožka. Připraveno je pro vás de-
set lekcí plus jedna úvodní informativní schůzka 
pro rodiče, kde se dozvíte vše potřebné. Na se-
tkání s vámi se těšíme již v listopadu.   

Jana Lepková

Novinky na základce

ZŠ náměstí Míru

Nový školní rok je na ZŠ Svitavy, nám. Míru 
73 ve znamení několika novinek. Kromě změ-
ny ve vedení školy začínáme například projekt  
z prostředků EU, který se jmenuje POMÁ-
HÁME SI. V jeho rámci vzniká Klub zábavné 
logiky a také Kroužek čtenářské gramotnosti, 
který by měl žáky zábavnou formou přivést 
k četbě. 

Od letošního školního roku zavádíme 
elektronickou žákovskou knížku. Rodiče 
našich žáků jsou tak informováni o rozvr-
hu a prospěchu svých dětí prostřednictvím  
on-line služby.

Naše škola se zaměřuje na technicko-pří-
rodovědné vzdělávání. Podařilo se nám pro 
nadcházející školní rok získat finanční pod-
poru od významného svitavského zaměstna-
vatele, společnosti SCHAEFFLER, na nákup 
programovatelných mikročipů BBC Micro:bit.

Nově jsme také partnerem společnosti 
TRILAB a současně pilotní školou v projektu 
ověřování konceptu výuky se zapojením 3D 
tiskáren ve školách. Naši žáci tak mají mož-
nost pracovat na ultramoderním zařízení, 
jehož potenciál do budoucnosti stále roste.

Jakub Velecký

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

Mateřská škola Svitavy, Větrná 11 podporu-
je veškeré sportovní aktivity pro rozvoj dětí. Pro-
to jsme velmi uvítali nabídku TJ SRŠNI SVITA-
VY. Tento hokejbalový klub skvěle zorganizoval 
sportovní hokejbalové dopoledne pro starší děti 
z naší školky. Předškoláci si nejen odnesli ceny, 
medaile a omalovánky, ale i základní poznatky 
o tomto ne příliš známém sportu. Naše MŠ 
děkuje trenérům Z. Benešovi a M. Klouparovi 
za ochotu, se kterou se věnovali našim malým 
sportovcům, a za organizaci celého hokejbalo-
vého dopoledne. Těšíme se na další spolupráci.

Karla Juříková 

Střední zdravotnická škola Svitavy připra-
vuje pro své žáky i žáky škol v regionu řadu 
preventivních aktivit. Již po třinácté zorgani-
zovala spolu se Státním zdravotním ústavem 
Praha interaktivní preventivní program Hrou 
proti AIDS. Třídenní akce proběhla ve dnech 
3. až 5. října za finanční podpory města Svita-
vy. Cílem programu je netradičním způsobem 
předat základní znalosti o rizicích přenosu viru 
HIV a jiných pohlavně přenosných chorobách  
a o formách antikoncepce.

A jak celá hra vypadá? Na pěti stanovištích 
plní zúčastnění žáci různé úkoly, řeší modelové 
situace, pantomimicky předvádí zadaná téma-
ta atd. Vědomosti a aktivitu žáků posuzovalo  
12 proškolených studentek a studentů 2. a 4. 
ročníku SZŠ Svitavy. Jsme rádi, že akce neza-
padla „do šuplíku“ a že je o ni mezi školami stále 
zájem. Letos se programu zúčastnilo 274 žáků 
základních a středních škol ze Svitav a okolí. 

 Jana Brixová

Dne 19. 10. 2017 oslavili diamantovou svatbu 
manželé Marie a Antonín Kolbábkovi ze Svitav.

„Po cestě vzájemné lásky kráčíte pevně již 60 let.
Přejeme Vám ještě více krásných společných let.“

Syn Antonín a dcera Jana s rodinami
Zároveň dne 11. 11. 2017 oslaví náš tatínek životní jubileum – 85 let.
Přejeme spokojený život naplněný zdravím, radostí a porozuměním.



ZŠ Felberova

ZŠ Sokolovská

ZŠ T. G. Masaryka
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Spolupráce s ukrajinskou školou úspěšně pokračuje Škola jinak

Semínkovnu v parku Jana Palacha zazimujeme

Od letošního školního roku spolupracu-
je Felberka se základní školou v městě Perečín 
na Zakarpatské Ukrajině. Ukrajinskou delegaci 
jsme přivítali ve středu 20. září. Navštívil nás 
ředitel školy, jeho zástupkyně pro první stupeň  
a učitelé anglického a německého jazyka a těles-

né výchovy. Spolu s nimi dorazilo také deset dětí, 
které byly ubytovány v rodinách našich žáků. 

V dopoledních hodinách měli všichni mož-
nost navštívit výuku, na odpoledne byl při-
pravený společný pestrý program. Nechyběla  
v něm návštěva muzea či bazénu ani bowlingo-
vé klání. Naši hosté se seznámili s památkami 
Svitav a Litomyšle, večer jsme s učiteli posedě-
li v přátelské atmosféře. Čas uběhl jako voda  
a už v neděli jsme se museli rozloučit. Za měsíc 
nás na oplátku čekal výjezd na Ukrajinu. Všichni 
zúčastnění se těšili, že se opět setkají se svými 
novými přáteli a poznají jejich domov. Naše vel-
ké poděkování patří všem rodičům, kteří zajistili 
ubytování pro ukrajinské žáky, ukázali jim, jak se 
u nás žije, a připravili pro ně kulturní program 
na víkend.                                       Jana Pazderová

V polovině měsíce září se uskutečnil na 
Mladočově čtyřdenní kurz „Škola jinak“, které-
ho se zúčastnili žáci osmého ročníku ZŠ T. G. 
Masaryka s třídní učitelkou Helenou Pytlíkovou, 
učitelem Pekníkem a paní učitelkou Vlastou 
Koskovou. Děti měly naplánovaný program od 
brzkého rána často až do pozdních večerních 
hodin. Zdolávání překážek v lanovém parku, 
bojovka, běžkování na trávě, noční hra s plně-
ním zajímavých úkolů, naučná vycházka, to je 
jen malý výčet toho, co se na Mladočově kona-
lo. Podařilo se naplnit záměr všech, kteří se na 
průběhu kurzu podíleli, stmelit děti dohromady, 
dokázat jim, že každý v jejich třídě v něčem vyni-
ká a v něčem je lepší než ti ostatní. A tak jen více 
těchto akcí ve školách!                Vlasta Kosková 

Žáci ZŠ a MŠ Sokolovská zbudovali společ-
ně s jejich vyučujícími v rámci ekologických akti-
vit na jaře letošního roku Semínkovnu. Tak, jako 
se v knihovně půjčují knihy, Semínkovna nabízí 
osivo do vaší zahrádky. Tak, jako se do knihov-
ny knihy po přečtení vracejí, tak i při sklizni vaší 
úrody myslete na sdílení sklizených semínek  
v Semínkovně. Jde o výměnu domácího „seme-
naření“, a tak vás prosíme, abyste se do tohoto 
sdílení s námi zapojili a Semínkovnu využívali.  

V případě většího množství osiva nám jej prosím 
doručte do školy (učitelce Ruskové, e-mail: rus-
kova@zs5.svitavy.cz) a my vaše semínka bude-
me do Semínkovny postupně dávkovat. V polo-
vině měsíce listopadu naši budku „zazimujeme“ 
a do provozu ji zase uvedeme koncem měsíce 
března 2018. Věříme, že se s námi o osivo po-
dělíte a naopak v Semínkovně objevíte něco, co 
vaši zahrádku v příštím roce obohatí. Děkujeme 
za spolupráci.                             Marcela Rusková

Přijďte si nechat otestovat IQ
Gymnázium organizuje testování IQ,a to ve 

čtvrtek 9. listopadu od 15:30 hodin v učebně 
3. B, studentům gymnázia začíná testování ve 
14:30. Test pro děti od 5 let, žáky a studenty 
do 26 let stojí 200 Kč, ostatní zaplatí 300 Kč. 
Zájemce si s sebou přinese psací potřeby, ob-
čanský průkaz nebo studentský průkaz, písem-
ný souhlas rodičů (do15 let) a peníze. Další 
informace na http://testovani.mensa.cz. Na 
stejné adrese je nutné se předem zaregistrovat. 
Akce se koná jako součást dne otevřených dve-
ří na gymnáziu, ale není určena jen zájemcům  
o studium na gymnáziu.              Ditta Kukaňová

Gymnázium

ZŠ Svitavy - Lačnov

Škola jinak
Milí Lačnovští, v pátek 10. listopadu od 

19:00 do 23:00 uspořádáme v budově ZŠ Svita-
vy - Lačnov vzpomínkové setkání bývalých žáků 
a současných příznivců školy a školky v Lačno-
vě. Děti připraví výstavu fotografií a kronik, kvíz 
o historii školy a školky a bohaté občerstvení. 
Srdečně vás zveme.                        Věra Betlachová

STŘEDNÍ 
ODBORNÉ 
UČILIŠTĚ 

SVITAVY
Nádražní 1083

Informace: 
tel.: 461 534 927 

www.sousvitavy.cz

Přijímáme žáky pro školní rok 2018/2019

do čtyřletých studijních oborů:

•	MECHANIK SEŘIZOVAČ
•	MECHANIK PLASTIKÁŘSKÝCH STROJŮ
    (unikátní obor v ČR)
do tříletých učebních oborů:

•	OBRÁBĚČ KOVŮ
•	NÁSTROJAŘ
•	STROJNÍ MECHANIK – ZÁMEČNÍK 
•	 INSTALATÉR
Součástí studia všech našich žáků jsou stipendia  
od zaměstnavatelů a zřizovatele školy.

Dny otevřených dveří:
•	 8. 12. 2017 / 12:00–16:00 
•	 9. 12. 2017 / 8:00–12:00

Zájemci o prohlídku se mohou kdykoliv přihlásit na uvedeném čísle.

Gymnázium a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Svitavy

přiJímá ke Studiu žáky
 z 5. a 9. tříd ZŠ.

dny otevřených dveří: 
9. 11. 2017 a 11. 1. 2018 

vždy od 14 do 16:30 hodin
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Děje se ve městě

Zveme všechny děti, rodiče, prarodiče 
a další příznivce Krůčku na oslavu „sladkých 
šestnáctin“ svitavského rodinného centra.  
V úterý 7. listopadu od 10 hodin začneme 
společnými hrami a zpěvem, nebude chybět 
dort, přípitek a nějaké to překvapení.  S investicemi ve výši téměř 100 miliónů 

eur a s tím spojeným vytvořením 900 nových 
pracovních míst v průběhu následujících tří let 
skupina Schaeffler potvrzuje svůj trvalý růst  
v Evropě. Na slavnostním aktu otevření nové-
ho závodu byl přítomen předseda představen-
stva firmy Schaeffler zodpovědný za výrobu, 
logistiku a nákup Oliver Jung, ředitel závodu 
Schaeffler Production CZ ve Svitavách Marián 

Macháček, ředitel oddělení investic a průmys-
lových zón Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR Zbyněk Pokorný, starosta města Svitavy 
David Šimek, ředitel společnosti CzechInvest 
Karel Kučera, hejtman Pardubického kraje 
Martin Netolický a další významní představite-
lé veřejného života.Více informací naleznete na 
webu města.                              Barbora Jónová

8. / St / 8:00 / tělocvična gymnázia 
Obvodní kolo ve florbalu 
Žákyně III. kategorie
14. / Út / 8:00 / tělocvična gymnázia 
Obvodní kolo ve florbalu 
Žáci III. kategorie
23. / Čt / 8:00 / hala Na Střelnici
Obvodní kolo ve florbalu 
Žákyně IV. kategorie
27. / Po / 8:00 / hala Na Střelnici
Obvodní kolo ve florbalu 
Žáci IV. kategorie

Zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje

Narozeninová oslava

Mezinárodní večer

Tradiční prezentace Evropské dobrovolné 
služby v podání zahraničních dobrovolnic nás 
čeká 7. listopadu od 18 hodin v Kafé Rošam-
bo. Svou zemi i sebe představí Ilaria z Německa  
a Justýna z Polska. Těšit se můžete i na meziná-
rodní občerstvení. Obě zahraniční dobrovolni-
ce se těší na setkání s vámi, vstup volný.

Timmemanagment, tvorba vize, práce  
s časem, sladění rodiny a práce – jak vše sklou-
bit tak, aby byl náš život klidnější a efektivní? 
Inspirativní setkání se zkušenou lektorkou, 
psycholožkou Monikou Čuhelovou. Seminář 
proběhne 6. listopadu od 17:30 do 19:30, ob-
jednávejte se na e-mail: mckrucek@gmail.com, 
mob.: 737 236 152.

Kdy jste si s partnerem na sebe naposledy 
udělali čas? Vyrazili ven, dali si něco dobrého 
a mluvili, naslouchali, dělali jiné věci, než řešili 
provoz domácnosti? Využijte možnost strávit 
společně příjemný večer na téma Naše man-
želství včera, dnes a zítra. V pátek 1. prosince 
nás večerem provedou zkušení lektoři z oblasti 
partnerských vztahů manželé Vykydalovi. Díky 
projektu Obec přátelská rodině bude vstup 
volný. Čas a místo bude upřesněno.

V listopadu začne v Krůčku druhý běh tří-
měsíčního kurzu pro děti a rodiče (prarodiče) 
zaměřený na podporu dovedností budoucích 
školáků. Součástí je zkrácená individuální dia-
gnostika, která napoví, jaké dovednosti je tře-
ba u dětí nejvíc rozvíjet, stranou nezůstanou 
samostatnost, vytrvalost, radost z nového či 
sociální dovednosti. Informace na www.mc-
krucek.cz, e-mail: sona.nadvornikova@gmail.
com, mob.: 733 518 999.

Žena a čas

Žijete spolu, 
nebo vedle sebe?

Máte doma předškoláka?

MC Krůček

Otevřen nový závod Schaeffler Svitavy

Akce SVČ

Zveme všechny občany na tradiční setká-
ní s vedením města, které se bude konat ve 
velké zasedací místnosti zastupitelstva (T. G. 
Masaryka 25) v úterý 28. listopadu od 17 ho-
din. Přijďte řešit konkrétní věci, nadávat na ně  
v hospodě není účinné.       Zuzana Pustinová

Kulatý stůl: 
Co Svitavany trápí?

Mezinárodní setkání 
Koncem září pořádal Klub přátel esperan-

ta ve Svitavách mezinárodní setkání. Zúčastnili 
se jej esperantisté z Anglie, Francie, Německa, 
Polska, Slovenska a Česka. Program každý den 
začínal v 8 hodin a končil po 22. hodině. V so-
botu dopoledne jsme představili region, město, 
E-muzeum i klub. Zúčastnili jsme se svatovác-
lavského koštu a navštívili městské muzeum  
a galerii. Petr Chrdle představil své nakladatel-

ství, které letos slaví 25 let. V neděli jsme navští-
vili Chrudim, Ležáky a Veselý kopec. K některým 
památkám přeložil Ing. Josef Hron doprovodné 
texty, které budou umístěny na jejich webové 
stránky. Večer se představili divadelníci soubo-
ru DOMA hrou „Ze života hmyzu“ v esperantu  
a povyprávěli o svém pobytu na světovém kon-
gresu v jihokorejském Soulu. V pondělí jsme 
se prošli Parkem patriotů, Vodárenským lesem  
a prohlédli si Svitavský stadion i s nově otevře-
nou sportovní halou. Úúčastníci setkání mohou 
příští rok s naším klubem oslavit 85. výročí jeho 
založení a 10. výročí Muzea esperanta.      

Libuše Dvořáková

Rosteme,  
nabíráme nové

kolegy a máme co  
nabídnout.  

www.oez.cz/jobs

VÁŽÍTE SI   
SPOLEHLIVOSTI?
My v OEZ taky.
Za nulovou absenci dostanete  
měsíčně 1 000 korun navíc.

Letohrad_inz_NaseMestoSvitavy_125x80_v01.indd   1 16.10.17   11:38
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V charitní pečovatelské službě jsme za-
čátkem října uspořádali první společenské 
setkání s klienty. S našimi klienty se vídáme 
zpravidla jen v jejich domácnostech během 
výkonu služby, napadlo nás proto pozvat je na 
oplátku k nám.

Klienti se tak mohli podívat „pod poklič-
ku“ své pečovatelské služby a prohlédnout si 
její zázemí na Polní ulici ve Svitavách.

Sídlo CHPS bylo v lednu tohoto roku pře-
stěhováno do budovy na Polní ulici 354/2. 
Budovu má Charita Svitavy pronajatou od 

Pražské provincie kongregace Nejsvětějšího 
Vykupitele (Redemptoristé). Díky tomu získa-
la CHPS nejen důstojné zázemí pro svoji práci, 
ale také prostor pro pořádání podobných akcí.

Během příjemného odpoledne došlo na 
vzájemné seznámení i milé sdílení vzpomínek. 
Dobrovolník Jiří Fadrný zahrál na kytaru, zazpí-
val a setkání nám tak zpříjemnil.

Věříme, že vzhledem k přívětivým ohlasům 
se z této akce stane každoroční tradice.

David Šmída

Národní kronika je společným projektem 
SenSen (Senzační senioři) a Národního muzea. 
Má ambici stát se největším archivem malých  
i větších událostí, které mají možná jen osobní 
nebo místní význam, ale přece jenom ukazují 
dobu a souvislosti svého vzniku. Kronika chce 
uchovat a zpřístupnit vzpomínky pamětníků 
pro poučení a pobavení současníků, v budouc-
nu nejenom historikům umožní zachytit do 
hloubky současnou dobu a poslouží jako me-
zigenerační zprostředkovatel informací o době 
nedávno minulé.

Jak vzniká největší elektronický archiv vzpo-
mínek pamětníků a jak právě oni mohou přispět 
svými vzpomínkami se dozvíte na besedě po-
řádané klubem seniorů a univerzitou třetího 
věku ve středu 29. listopadu 2017 (začátek  
v 15 hodin v aule Fabriky). K tvorbě největšího 
archivu malých dějin můžete přispět i vy!

Milena Brzoňová, Klub seniorů

Klub pejskařů pozitivního tréninku zve 
všechny příznivce pohybu na Koclířovskou túru 
se psy. Start túry bude v sobotu 4. listopadu 
v 8:30 na fotbalovém hřišti v Koclířově. Dél-
ka trasy je cca 15 km a pro předem přihlášené 
máme připravený účastnický balíček. Startovné 
je 50 Kč za tým (psovod a pes). Psovodův „lid-
ský“ doprovod startovné neplatí. Více informací 
na www.kppt.cz nebo facebooku Klub pejska-
řů pozitivního tréninku. Těšíme se na vás i vaše 
mazlíčky.                                        Pavla Lipavská

Skupina členů ZO kardio Svitavy doplněná 
o MO SD ČR Polička se zúčastnila ve dnech  
23. - 30. září týdenního pobytu v Ludvíkově  
u Vrbna pod Pradědem. Akce se celkem účast-
nilo 41 spokojených seniorů. Naším cílem bylo 
poznání slezské části Jeseníku a hlavně pobyt  
v krásné a zdravé přírodě. Navštívili jsme 
naučné stezky: kolem zámecké hory, Údolí 
ztracených štol, kde voda teče do kopce, Zla-
torudné mlýny, hornický skanzen, mechové 
jezírko a vyřezávané židle v restauraci u Nos-
ků v Rejvízu, poutní místo Panny Marie Po-
mocné. Za krásného počasí jsme vystoupali 
na nejvyšší horu Moravy Praděd, prohlédli 
zámek v Bruntále, galérii dřevěných soch  
u Halousků a muzeum Kosárna v Karlovicích.

Závěrečné zakončení z hudební produkcí  
a poděkování účastníků organizátorce akce 
Marcele Pokorné, bylo až dojemné a upřímné. 
Rozhodně to nebyl poslední pobyt, účastníci 
sami navrhovali několik zajímavých lokalit, kam 
by se rádi podívali. Svitavské organizace SP-
CCH a Senior klub jsou vhodné pro nás starší, 
kde si každý dle svého zájmu najde nové přá-
tele. Proto pojďte s námi do přírody a na pozná-
vací zájezdy. Udělejte něco pro své zdraví a ne-
seďte doma, samota je nemoc.      Jan Pokorný

Velké Losiny
Dne 10. října jsme relaxovali v termálním 

parku ve Velkých Losinách. Po náročnějších 
vycházkách jsme si dopřáli zasloužený odpoči-
nek. Den si užil každý hlavně díky příjemnému 
prostředí, které termální park nabízí. Vířivky, 
různé sauny i otužující bazény si vychutnalo  
51 účastníků.

Svitavské rybníky
Dne 14. října jsme se po odpočinku v láz-

ních vrátili zpět k vycházkám. Za krásného 
počasí jsme se prošli kolem svitavských rybní-
ků. Jedna z účastnic nás seznámila s historií. 
Poznatky jsme si doplnili také z informačních 
tabulí, které se nacházejí podél stezky kolem 
rybníků.

Vycházka k Antoníčkovi
V sobotu 25. listopadu se bude konat vy-

cházka v Poličce ke Svatému Antoníčkovi – pat-
ronovi zamilovaných. 

Po procházce se sejdeme v restauraci Pi-
vovar na náměstí, kde bude přednáška o čín-
ské medicíně. Odjezd bude vlakem ze Svitav  
v 10:00 z vlakové zastávky.

15. / St / 14:00 / Fabrika, aula – 3. podlaží
Výroba dekorací
Společné tvoření podzimní a zimní výzdoby  
a dekorací.

22. / St / 15:00 / Fabrika, aula – 3. podlaží
Národní kronika
Společná akce s Univerzitou třetího  
věku Svitavy. 

29. / St / 14:00 / Fabrika, předsálí - přízemí
Adventní posezení
Adventní posezení s vánočním punčem.

Advent v Ratibořicích a Babiččině údolí
Zveme vás na návštěvu zámku v Ratiboři-

cích a Babiččina údolí. Uskuteční se ve čtvrtek 
7. prosince 2017. Podrobnější informace zá-
jemci obdrží při podání přihlášky a uhrazení 
poplatku ve výši 250 Kč. Nabídka je určena 
pouze členům klubu seniorů!

Přihlášku na zájezd je nutné podat osobně 
ve čtvrtek 16. nebo 23. listopadu v době od 
10:00 do 11:30 hod. v klubu seniorů (Fabrika, 
místnost č. 301). 

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

Samospráva Klubu seniorů Svitavy

Společenské setkání s klienty v Charitě

Národní kronika

Koclířovská túra se psy

Ozdravný kondiční 
pobyt v Jeseníkách

ZO Kardio
- naše aktivity



Ve společenské rubrice uvádíme jména 
osob na základě písemného souhlasu. 

Společenská rubrika

Noví občánci města Svitavy, kteří 
se narodili v září:
•	 Timea Smolejová
•	 Rozálie Klinecká
•	 Agáta Doležalová
•	 Elen Patrasová
•	 Christian Válka
•	 Jakub Vecheta
•	 Eliška Jakubů
•	 Eliška Zerzánková
•	 Tereza Lašaková

Navždy nás v září opustili:
•	 Božena Vlachová (90 let)
•	 Milena Svojanovská (88 let)
•	 Marie Rybáková (75 let)
•	 Olga Opavská (87 let)

Lékařské pohotovosti na měsíc listopad

V měsíci září uzavřeli manželství: 
•	 Jan Leinweber, Petra Hanzalová                        
•	 Jakub Pokladník, Klára Němcová                        
•	 Ondřej Chlup, Jana Hrušková                        
•	 Tomáš Bulva, Marcela Pluháčková                
•	 Petr Friček, Klára Kadlecová

Zubní pohotovostní služba
4.—5.11. MUDr.  Hřebabetzká Alena / Staré Město 134, 461 312 501
11.—12.11. MUDr. Illová Jana / Brněnec 90, 461 523 140
17.11. MUDr.  Jagoš Tomáš / Jevíčko, Palackého nám. 20, 461 326 378
18.—19.11. MUDr.  Jagošová Alena / Jevíčko, Palackého nám. 20, 461 326 378
25.—26.11. MUDr. Kadlecová Anna / Moravská Třebová, ZŠ Palackého 35, 461 312 643

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, 
Páte:k 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.

Lékarny Dr. Max (Kaufland, Hypermarket Albert)
všední dny: 8:00—20:00 hodin., svátek (17. 11.): 8:00—20:00 hodin.
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Naše „čajová teatendryně“ Kateřina Vyma-
zalová zvítězila 20. srpna v Praze na Vyšehra-
dě v rámci republikové nominační soutěže Tea 
Masters Cup v kategorii Tea Mixology – pří-
pravě čajového drinku. A právě toto vítězství jí 
umožnilo zúčastnit se koncem září společně se 
třemi vítězi v dalších čajových kategoriích svě-

tového finále soutěže Tea Masters Cup v ča-
jové velmoci – v čínském městě Enshi. Ten je 
jako jediné celosvětové klání svého druhu po-
važován za čajové mistrovství světa. Do letoš-
ního ročníku se zapojilo 20 zemí. Naši zástupci 
sekce Czech Teatenders, která je součástí Čes-
ké barmanské asociace, si na šampionátu vedli 
naprosto fantasticky a zaznamenali prvenství 
hned ve dvou z celkových čtyř disciplín. První 
zlato vybojoval v disciplíně Tea Degustation 
Jakub Ryšavý, provozní z čajovny v Brně. Ví-
tězkou disciplíny Tea Mixology se zaslouženě 
v náročné konkurenci soutěžících stala teprve 
osmnáctiletá Kateřina Vymazalová ze Svitav, 
studentka SOŠ a SOU Polička. Připravovala 
dva míchané čajové drinky. První ve složení  
– čaj místní produkce, mangový džus, cukrový 
rozvar a citrusový mix. Druhý z čaje sencha, 
banánového džusu, medové vody a citruso-
vého freshe. K tomuto nádhernému výkonu  
a světovému prvenství naší Kateřině moc 
gratulujeme a přejeme další taková krásná 
vítězství. Těšit se můžete na její podrobněj-
ší vyprávění u nás v čajovně Krásná chvíle  
17. listopadu v 17 hodin.    Martina Lidmilová

Oslava světového vítězství v čajovně Krásná chvíle 

LEVNÉ KNIHY
ANTIKVARIÁT
VSTUPNÍ HALA 

VLAKOVÉHO NÁDRAZÍ
SVITAVY

PO - PÁ 9 - 18
SO 7  - 13    NE 13 - 18  

apokryf.cz

30 30 30

30

JSI STUDENT VYSOKÉ  ŠKOLY?
Nabízíme ti: 
• spolupráci při psaní 

bakalářské/diplomové práce
• letní i celoroční brigádu
• absolventskou praxi

JSI ABSOLVENT VYSOKÉ ŠKOLY?
Přihlas se do programu: 
YOUNG ENGINEER / TRAINEE 
v oblasti: technologie, kvalita,  
projektové řízení, kontroling, logistika

Schaeffler Production CZ spol. s r.o.
Tel.: +420 465 355 211  

e-mail: jobs.cz@schaeffler.com
www.schaeffler.cz

Studentům a absolventům  
vysokých škol nabízíme možnost  
seberealizace v našich závodech  

v Lanškrouně a ve Svitavách
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KULTURA
4. So / 8:00–16:00 / muzejní dílny

NÁVRAT K TRADICI - DÁRKY ZE SRDCE
Na rodinném workshopu s uměleckým řezbá-
řem Petrem Steff anem budou společně tvořit 
rodiče s dětmi, naučí se pracovat s řezbářským 
nářadím, vyrobí si dle vlastního návrhu dárky 
pro své blízké. Kontakt Jitka Olšánová, tel.: 461 
532 704 nebo e-mail: lektor@muzeum.svitavy.
cz. Dílna je pro účastníky zdarma, náklady jsou 
hrazeny z projektu OPS.
Podpořeno z projektu Svitavy pro rodiny, na 
základě fi nanční podpory MPSV v rámci dotač-
ního titulu „Obec přátelská rodině 2017“.  

  15:30 / Fabrika
24. kurzy tance pro taneční páry

  18:00 / klub Tyjátr 
SNOW FILM FEST
Celovečerní pásmo špičkových fi lmů o extrém-
ním lyžování, zimním lezení, skialpinismu a dal-
ších zimních radovánkách. 
Vstupné: 80 Kč, studenti a důchodci sleva 50%, 
děti do 15 let zdarma

5.  Ne / 8:30–13:00/ muzejní dílny
VÝTVARNĚ ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP 
Dobrodružné zážitkové dopoledne s Leou Se-
hnalovou je určeno dětem od 7 – 15 let, které 
zajímá tajemství symbolů, barev, mýty a pohád-
ky. Cena je 200 Kč/osobu. Zájemci se mohou 
hlásit na mob.: 777 964 927 nebo na e-mail: 
leazmuzea@seznam.cz 

  18:00 / čajovna Krásná chvíle
ZEN meditace
Zveme vás na společnou Zenovou meditaci. 
Meditace probíhají pravidelně každou neděli. 
Vstupné dobrovolné

6. Po / 18:30–19:30 / MC Krůček
Žena a čas
Více na str. 8

  19:00 / Fabrika
JAKUB SMOLÍK 
Současná umělecko-interpretační osobnost, jež 
svými sladce laděnými písněmi oslňuje zejména 
něžnou část publika. Vstupné: 330 Kč

7. Út / 10:00 / MC Krůček
Oslava 16. narozenin MC Krůček
Více na str. 8

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

1. St / 19:30 / Fabrika
Screamers
Travesti skupina s pořadem 112.  
Vstupné: 280 Kč

2. Čt / 16:00 / náměstí Míru
KAMENY ZMIZELÝCH
Projekt Hledání hvězdy Davidovy – Poselství 
lidskosti. Pietní položení Kamene zmizelých se 
letos uskuteční před domem č. 41 na náměstí 
Míru a bude věnováno Oskaru Beerovi.  
Více na str. 1

2. Čt / 17:00 / bar u knihovny
Bible versus Korán
Zrcadlení a kontrasty aneb jak se křesťanské-
mu čtenáři jeví Korán ve světle Bible a Bible ve 
světle Koránu. Přednáška vysokoškolského pe-
dagoga Davida Beni.

3. Pá / 10:00 / Fabrika
Divadlo pro radost: Kouzelná zahrada
Hudební pohádková komedie. 
Veselý, ale zároveň i dramatický pohádkový 
muzikál o tom, jak skřítek Medumil a prin-
cezna Viky přelstili zlého čaroděje Vorchyse. 
V představení nechybí taneční čísla, romantic-
ké i komické arie a dueta, ani šermířský souboj. 
Určeno pro všechny generace diváků. 
Vstupné: 50 Kč 

  18:00 / čajovna Krásná chvíle
Workshop Tajemství Epigenu 
- Jak najít vnitřní sílu  
Známá lektorka Monika Urbanová vás provede 
podvečerním workshopem, kde se naučíte, jak 
pracovat s kartami a vůněmi Tajemství Epigenu! 
Vstupné: 790 Kč, v ceně jsou i samostatné karty 
Tajemství Epigenu za 490 Kč a malý autorský 
fraktál.

  18:00 / Fabrika
Veselá Trojka
Vstupné: 220 Kč

  19:00 / Divadlo Trám
Divadlo DOMA v Jižní Koreji
Foto, fi lmový klip i autentické vyprávění o cestě 
svitavského souboru do východní Asie. Součástí 
večera derniéra divadelního představení batří 
Čapků Ze života hmyzu. Vstupné dobrovolné

  20:00 / klub Tyjátr 
ACDC CZECH REVIVAL 
+ NIRVANA TRIBUTE BAND
Vstupné: 150 Kč předprodej (recepce Fabrika 
a klub Tyjátr od 9. 10.), 180 Kč na místě

  18:00 / kavárna Rošambo
Mezinárodní večer
Prezentace zahraničních dobrovolnic, které hostí 
MC Krůček a působí ve Svitavách. 
Více na str. 8

  18:00 / Fabrika (aula) 
Alzheimerova nemoc 
– fenomén dnešní doby?
Beseda s MUDr. Ladislavem Pazderou na téma 
demence, Alzheimerovy nemoci. Možnosti 
dnešní diagnostiky, léčby a prevence této ne-
moci. Vstup volný 

8. St / 19:00 / Ottendorferův dům 
Escualo Quintet
Escualo kvintet se zaměřuje na kombinaci hu-
debních stylů tanečních - Tango viejo, típico 
a koncertního stylu - Tango nuevo. Více na str. 
13. Vstupné: 200 Kč (100 Kč pro členy KPH) 

9.  Čt / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Mladá scéna Ústí nad Labem: 
Gulliverovy cesty I. – Země liliputů 
Titul, u něhož se dokonale kloubí humor, dob-
rodružství a neotřelá fi lozofi e. Doporučeno pro 
MŠ, 1. stupeň ZŠ a veřejnost. Vstupné: 45 Kč

  14:00–18:00 / bar u knihovny
Den poezie 
Přehlídka recitačních vystoupení, seminář Otáz-
ky kolem přípravy recitátorů lektorky a herečky 
Emilie Zámečníkové, práce s textem. Určeno 
pro děti, mladé recitátory, pedagogy a rodiče. 

  16:00 / kavárnička Šálek štěstí
Čajová ochutnávka
Přijďte a dozvíte se mnoho informací o kávě 
a čaji, ukážeme si jak v domácích podmín-
kách dobře a jednoduše připravit kávu a čaj.

  18:30 / Fabrika
Prodloužená
Kurzy tance a společenské výchovy.
Vstupné: 80 Kč

10. Pá / 18:00 / čajovna Krásná chvíle
Harmonizace těla a duše muzikou
V léčivé energii zvuků a tónů přírodních hudeb-
ních nástrojů vás bude provázet i zpěvem Jiří 
Žoch a Martin Polách. S sebou si přineste kari-
matku, spacák, polštářek pod hlavu. Tato har-
monizace probíhá poslechem, u které účastníci 
leží. Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 
250 Kč.

  18:00 / klub Tyjátr
Jak postavit železnici 
Křest knihy Martina Sodomky spojený s auto-
gramiádou.
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Výstavy

  19:00 / Fabrika 
DS VICENA - NAŠI NAŠI FURIANTI
Inscenace vychází z textu vydaného v roce 1941 
v Cimlerově Edici lidových divadelních her. Roz-
sáhlé dialogy a monology byly poněkud „umen-
šeny,“ ale neschází „dramatický konfl ikt“ mezi 
furianty, členy obecního výboru. Vstupné 150 Kč

11., 12. So, Ne / 8:00–13:00 / muzejní dílny
DOBRODRUŽSTVÍ FOTOGRAFIE
Workshop s fotografem Miroslavem Sychrou, 
na kterém budou tvořit rodiče s dětmi. Seznámí 
se s vybavením fotoateliéru, zažijí dobrodružství 
vzniku klasické černobílé fotografi e. Kontakt: 
Jitka Olšánová, tel.: 461 532 704 nebo e-mail: 
lektor@muzeum.svitavy.cz. Vstup volný
Podpořeno z projektu Svitavy pro rodiny, na 
základě fi nanční podpory MPSV v rámci dotač-
ního titulu Obec přátelská rodině 2017.  

11. So / 15:00 / Divadlo Trám 
Divadlo Damúza Praha: Bajaja
Tři draci, dva herci, jeden muzikant, loutky 
a jedna otočná scéna. Vhodné pro děti od 6 let 
a jejich rodiče. Vstupné: 80 Kč, rodinné pasy. 
Více na str. 13

  15:30 / Fabrika
24. kurzy tance pro taneční páry

  17:00/ svitavské náměstí, 
park Jana Palacha

Svatomartinský lampionový průvod
Tradiční lampiónový průvod začne v 17:00 hod 
na svitavském náměstí a končit bude v parku 
Jana Palacha. Více na str. 1

13. Po / 19:00 / Fabrika 
Divadlo Palace: Rodina je základ státu
Komedie  odehrávající se v londýnské nemocni-
ci pár dnů před Štědrým dnem. Vstupné: řada 
1–16: 390 Kč, balkón / řada 17–19: 350 Kč, 
řada 20–22: 330 Kč.

14. Út / 15:30–17:30 / MC Krůček
Zdravé nošení dětí, ekologické přebalování
Praktická ukázka šátkových úvazů, látkových 
plen, beseda, sdílení, rady, tipy. Vstupné 50 Kč 
členi, 70 Kč nečleni MC Krůček, bez objednání.

  19:00 / čajovna Krásná chvíle
Bubnování s Andrejem Kolářem
Bubenická improvizace a workshop základních 
rytmů. Zváni jsou jak začátečníci, tak pokročilí. 
Buben s sebou. Chřestítka, či jiné drobné ryt-
mické nástroje možno zapůjčit na místě, nebo 
přijďte prostě jen poslouchat. 
Vstupné dobrovolné

15. St / 19:00 / Fabrika
DIVADLO NA JEZERCE 
(Divadelní společnost Jana Hrušínského, Praha)
TIMUR VERMES - UŽ JE TADY ZAS!
Hitler už je tady zas, zatím naštěstí jen v divadel-
ní komedii. DAC. Vstupné 400 Kč

16. Čt / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Postav si leporelo
Kreativní workshop s časopisem Raketa a Ma-
řenkou Urbánkovou, studentkou animovaného 
fi lmu na VŠUP. Děti si vyrobí, nakreslí, napíší 
a složí leporelo. 

koních jako Indiáni prohánějí stepí i vysokými 
horami. Přednáší Ivo Fík Dokoupil.

24. Pá / 20:00 / klub Tyjátr
OLDIES PÁRTY
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let. Zahrajeme na 
vaše přání české i zahraniční fl áky.

  20:00/ Fabrika
WOHNOUT - UNPLUGGED 2017 
+ předkapela LETY MIMO
Koncert na sezení. Vstupné: 260 Kč v předpro-
deji (300 Kč na místě). Více na str. 21

25. So / 20:00 / klub Tyjátr
THE.SWITCH + THE TRUTH IS OUT THERE 
+ AMONG THE WASTED
Zastávka společného turné ve Svitavách dvou 
originálních kapel české kytarové scény. 
Vstupné 120 Kč 

26. Ne / 15:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice 
aneb Tančíme s dechovkou
K dobré náladě a tanci vám zahraje DO Astra 
Svitavy pod vedením Pavla Pospíšila a zazpívají 
Libor Cupal a Jan Dvořák. 
Vstupné: 60 Kč / senioři 40 Kč

30. Čt / 18:00 / bar u knihovny
Spisovatelé do knihoven – Ivana Myšková
Autorské čtení a setkání s prozaičkou a redak-
torkou Ivanou Myškovou, která je autorkou no-
vely Nícení a povídkového souboru Bílá zvířata 
jsou velmi často hluchá.

  18:00 / Raff aello caff e bar
Energetická psychologie
Techniky emoční svobody. Přijďte si poslech-
nout o metodě, kterou si i sami můžete rychle 
a bez léků pomoci nejen od bolesti a stresu.  
Vstupné: 80 Kč

    Aktuální předprodeje ve Fabrice:

• JAKUB SMOLÍK (Fabrika / 6. 11. / 19:00)

• RODINA JE ZÁKLAD STÁTU - Divadlo Palace   
(Fabrika / 13. 11. / 19:00) 

• HARLEJ  (Fabrika / 17. 11 . / 19:30)

• MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK 
(Fabrika / 21. 11. / 19:00)                                             

• KONCERT DAGMAR PECKOVÉ 
+ orchestr Barocco sempre giovane                                            
(Fabrika / 1. 12. / 19:00)

• ZŮSTANE TO MEZI NÁMI   
(Fabrika / 18. 1. / 19:00 )                        

Nyní můžete platit 
i platební kartou.

  MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
6. 10. – 12. 11. 

SEHNALOVÁ – SELINGER - SYČÁK
Abstraktní, místy až meditativní obrazy s geome-
trickými motivy od L. G. Sehnalové, „železňáky“ 
a barevné příběhy od Radise Selingera a kon-
ceptuální zamyšlení nad sedmi hříchy dnešní 
doby od H. A. Syčáka. 

17.  Pá / 17:00 / čajovna Krásná chvíle
Kateřina Vymazalová: 
Čajové mistrovství světa v Číně
Přednáška plná fotek, videí a vyprávění naší 
osmnáctileté kolegyně - mistryně světa ze Svi-
tav, vítězky čajové soutěže Tea Masters Cup 
v čínském městě Enshi. Těšit se můžete na 
ochutnávku vítězného čajového drinku. Vstup-
né dobrovolné

  20:00 / klub Tyjátr 
KURTIZÁNY Z 25. AVENUE 
+ GENETIC MUTATION
Kultovní skupina 90. let v čele s Tomášem Var-
teckým.  Vystoupí i svitavská kapela, která hraje 
směsici stylů metal, hardcore, crossover. 
Vstupné: 180 Kč předprodej (recepce Fabrika 
a klub Tyjátr od 16.10.), 220 Kč na místě

  20:00 / Fabrika 
HARLEJ + předkapela Dilated
Hodný holky zlý kluky chtěj. Vstupné: 350 Kč

18. So / 15:30 / Fabrika
24. kurzy tance pro taneční páry

19. Ne / 16:00 / Divadlo Trám
Listování: Flouk a Líla 
Představení pro děti podle knihy Petry Dvořá-
kové pojednává o velikém přátelství počítačové 
myši a kouzelného kocoura. Pro děti od pěti let. 
Vstup volný

20. Po / 20:00 / Fabrika 
Partička
Vstupné: 430 Kč, předprodej na Ticketstream.cz.

21. Út / 19:00 / Fabrika
Manželský čtyřúhelník
Divadelní hra Jakuba Zindulky. Stesky mužů 
o tom, že ženy se nedají pochopit, vyústí ve furi-
antskou sázku, která vede k neobvyklé výměně 
manželů. Jak to dopadne...?!?! Vstupné: 300 Kč

22. St / 8:30 a 10:15 / Fabrika
Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod: 
O Palečkovi
Doporučeno pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a veřejnost. 
Vstupné: 45 Kč

  18:00 / Ottendorferův dům 
– muzeum esperanta

HYPNÓZA
Přednáška českého psychiatra, teologa, řecko-
katolického kněze, spisovatele a esperantisty 
Jaroslava Maxmiliána Kašparů. Vstupné dob-
rovolné

  18:00 / klub Tyjátr
Listování: Závěrka 
Milostná novela Miloše Urbana, který se před-
stavení osobně zúčastní. Součástí bude autogra-
miáda knih. Vstupné 80 Kč (možnost předpro-
deje v knihovně). Více na str. 20

23. Čt / 18:30 / Ottendorferův dům 
– muzeum esperanta

177. cestovatelský večer Asociace Brontosaura
MONGOLSKO
Putování historií a současností Mongolska 
– země posledních kočovníků, kde se jezdci na 
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Kino Vesmír
1. / St / 19:30 hodin
Absence blízkosti ČR 2017 
O rodičovské lásce v hluku lesní samoty. Jana 
Plodková jako Hedvika – svobodná matka, kte-
rá prochází životní krizí. Nalezne deníky svého 
zesnulého otce a začne hledat cestu… Komorní 
psychologické drama. Režie: Josef Tuka
Vstupné: 100 Kč / 65 minut

2.–4. / Čt, Pá, So / 19:30 hodin
Milada ČR 2017 PREMIÉRA!
Na plátna kin se poprvé dostává dramatický 
osud Milady Horákové, který otřásl světem! 
Osobní příběh hlavní protagonistky – rozpolce-
nost mezi povinnostmi k vlasti a rodině, odhod-
lání žít v souladu se svým přesvědčením. Scénář 
a režie: David Mrnka
Vstupné: 120 Kč / 130 minut

3.–4. / Pá, So / 17:00 hodin
Příšerákovi Německo, UK 2017 PREMIÉRA!
Tak trochu strašidelná rodinka. Animovaná ro-
dinná komedie. Režie: Holger Tappe
Vstupné: 120 Kč / dabován / 96 minut

7. / Út / 19:30 hodin
Všechno nejhorší USA 2017 
Jaké to je, uvíznout v jednodenní časové smyč-
ce, která vždy skončí vraždou? Thriller. Scénář 
a režie: Christopher Landon
Vstupné: 110 Kč / titulky

8. / St / 19:30 hodin
Projekt 100: Matrix USA, Austrálie 1999
Kultovní cyberpunková sci-fi  jízda o černých 
brýlích a dírách v systému. Počítačový hacker 
Neo je vytažen z falešného světa reality do re-
álného zničeného světa, kde lidstvo vede válku 
s inteligentními stroji, které samo vytvořilo…
Scénář a režie: Lilly a Lana Wachowski
Vstupné: 70 Kč / titulky / 136 minut

9. / Čt / 19:30 hodin
Suburbicon: Temné předměstí USA, UK 2017 
Americký středozápad v idylických 50. letech… 
Vše změní během jedné noci – vloupání a vraž-
da… Mysteriózní krimi. Matt Damon, Julian 
Moore. Scénář Joel a Ethan Coenové. Režie: 
George Clooney
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 104 minut

10.–11. / Pá, So / 17:00 hodin
Maxinožka Francie, Belgie 2017 PREMIÉRA!
S touto rodinou vás čeká velká jízda! Záhada 
dávno ztraceného tatínka… Animovaný rodinný 
fi lm. Režie: Jeremy Degruson, Ben Stassen
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 91 minut

10.–11. / Pá, So / 19:30 hodin
Vražda v Orient expresu USA 2017 PREMIÉRA!
Nejznámější detektivka jedné z nejslavnějších 
a neprodávanějších spisovatelek všech dob 
– Agathy Christie. Poslední adaptace: Penélope 
Cruz, Wlliem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, 
Michelle Pfeifer. V roli Hercula Poirota a režie: 
Kenneth Branagh
Vstupné: 120 Kč / titulky

11. / So / 10:00 hodin
CineTube 
Tradiční YouTuberská akce, která nedávno 
oslavila 100 projekcí! Čeká tě nabitý tříhodino-
vý program, bonusová videa na velkém plátně 
v kině a samozřejmě setkání s YouTubery. Před-
prodej online na http://cinetube.yt/ za 99 Kč

14. / Út / 19:30 hodin
Fantastická žena Chile, Německo, USA, 
Španělsko 2017 
Originální nežánrový pokus vzdorovat spole-
čenským stereotypům emancipačním příbě-
hem. Kdo je Marina? Žena, muž, nebo součet 
obojího? Je to především lidská bytost! Scénář 
a režie: Sebastián Lelio
Vstupné: 100 Kč / titulky / 104 minut

15. / St / 19:30 hodin
Projekt 100 Brazilie, UK 1985
Dystropická sci-fi  klasika. Kdesi ve 20. století 
v totalitní společnosti, která pod záminkou boje 
proti terorismu převzala kontrolu nad soukro-
mím svých občanů… Režie: Terry Gilliam
Vstupné: 70 Kč / titulky / 143 minut

16.–18. / Čt, Pá, So / 19:30 hodin
Zahradnictví: Nápadník ČR 2017 PREMIÉRA!
Třetí díl trilogie Zahradnictví. Konec padesátých 
let. Příběh milenecké lásky. Vypráví o bitvě mezi 
rodiči a jejich dětmi, poznamenanými válkou 
a komunistickým převratem. Režie: Jan Hřebejk
Vstupné: 120 Kč  

17.–18. / Pá, So / 17:00 hodin
Lajka ČR 2017 
Nelehký život fenky Lajky na periferii ruského 
velkoměsta. Je odchycena a přeškolena na prů-
kopnici kosmonautiky… Doputuje na šťastnou 
planetu, kde ji však ohrozí  člověk… Loutkové 
animované sci-fi . Režie: Aurel Klimt
Vstupné: 120 Kč / 85 minut

21.–22. / Út, St / 19:30 hodin
Liga spravedlnosti USA 2017 
Film režiséra Zacka Snydera, natočený na moti-
vy komiksů z vydavatelství DC Comics o stejno-
jmenném superhrdinském týmu. V hlavní roli: 
Ben Affl  eck. 
Vstupné: 110 Kč / Út - titulky, St - dabováno

23.–24. / Čt, Pá / 19:30 hodin
Hráči se smrtí USA 2017 PREMIÉRA!
V mysteriózním thrilleru se skupina studentů 
medicíny snaží získat odpověď na otázku, zda 
existuje život po smrti… Režie: Niels Arden Oplev
Vstupné: 120 Kč / titulky / 110 minut

25.–26. / So, Ne
SPARKS - Stories and Friends
Filmový víkend za účasti režiséra a herce  Geral-
da McCulloucha a hudebníka Coreyho TuTaGe-
ralda. McCullouch je americký herec, režisér, 
scénárista, producent a hudebník, nejvíce zná-
mý pro svou roli balistika Bobbyho Dawsona 
v CSI nebo roli Rogera v BearCity. Corey TuT je 
talentovaný americký hudebník a zpěvák z New 
Yorku, který se neomezuje na jeden určitý žánr, 
ale bravurně je proplétá a mixuje. 
Sobota 25. 11. ve 14:00
DADDY, The Moment After, All Male, All Nude 
(18+) + diskuse (Gerald McCullouch, Corey 
TuT), večerní koncert: Corey TuT. Vstupné na 

11. 11. 2017 – 14. 1. 2018
VOJTĚCH KUBAŠTA 
– GENIÁLNÍ  ILUSTRÁTOR
Snad každý z nás se někdy setkal s prostoro-
vými papírovými vystřihovánkami – betlémy či 
pohádkovými knížkami, které lze jednoduše roz-
ložit do trojrozměrné podoby a pohybem prstů 
„oživovat“ jednotlivé výjevy. Víte, že autorem 
těchto důmyslných a milých dětských knížek je 
právě Vojtěch Kubašta ?

Stálé expozice:

• LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA

• Z HISTORIE PRANÍ 
• HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY
• SVITAVSKÉ VILY

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

  MUZEUM ESPERANTA 
Ottendorferův dům

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

  ČAJOVNA KRÁSNÁ CHVÍLE
3. 11. / 18:00  
Vernisáž výstavy Moniky Urbanové: 
Obrazy - fraktály
Fraktál jako moderní symbol impulzivní doby, 
který propojuje rychle rostoucí život s naším 
podvědomím. Výstava potrvá do konce ledna. 

  ŽIVÁ ZEĎ   
Venkovní galerie u Alberta
PORTRÉTY KARLA MÁCALA
Specifi cké pohledy na tváře lidí od  duší a výtvar-
ným projevem stále mladého, byť dříve naroze-
ného výtvarníka z Moravské Třebové.

  FABRIKA
FOYER a 4. PODLAŽÍ
Fotografi e fotoklubů: 
Ratibořický mapový okruh 
Kluby představují svou současnou tvorbu. Sou-
částí tohoto mapové okruhu je i svitavský foto-
klub, který letos opět skvěle zabodoval!

2. PODLAŽÍ
Labyrintem obrazu a slova 
Netradiční setkání s poezií Vladimíra Holana 
a poezií v obrazech Ivany Fialové.  

3. PODLAŽÍ
Pěvecké sdružení DALIBOR Svitavy: 
50. výročí založení
Dějiny sboru a výroční koncerty ve fotografi ích.

  AREÁL KINA VESMÍR A DIVADLO TRÁM 
Ivana Fialová, Svitavy: Dar Života
Portréty a obrazy s fi gurální tématikou - olejo-
malby a pastely.



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

SPORT

  10:00 st. a 12:15 ml. / UMT v Lánech
TJ SY – Třebeš   
Kopaná: ČDD

  14:00 st. a 15:45 ml. / UMT v Lánech
TJ SY – Česká Třebová  
Kopaná: KP žáci

  18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy 
– Fio banka Jindřichův Hradec
Basketbal: KOOPERATIVA NBL muži

12. Ne / 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
KP přehazovaná – turnaj
Volejbal: žákyně – mladší přípravka 

17. Pá / 20:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – FB Hurrican Karlovy Vary 
Florbal: 1. liga muži

18. So / 10:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy 
– Spartak Rychnov nad Kněžnou
Basketbal: Nadregionální soutěž U 17

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

  11:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – KM automatik FBK Jičín   
Florbal: dorostenky PA a HK kraj
                                                       
  16:00 / hala Na Střelnici

Žacléř TJ Spartak Vrchlabí – fb K TJ Svitavy  
Florbal: dorostenky PA a HK kraj

19. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
KP starších žáků - turnaj
Volejbal: st. žáci – KP 

  10:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – SK Týniště nad Orlicí
Basketbal: Oblastní přebor U 12

  13:00 / Svitavský stadion
TJ SY A – Litomyšl
Kopaná: KP muži

25. So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – VK Benešov
Volejbal: ženy A – 2. liga

  10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Dolní Újezd
Volejbal: juniorky – 1. liga 

  10:00 st.  12:15 ml. / UMT v Lánech  
TJ SY – Cidlina    
Kopaná: ČDD

  19:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – BLACK ANGELS                                                                               
Florbal: 1. liga muži

26. Ne / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy 
– ADFORS Basket Litomyšl
Basketbal: Oblastní přebor U 11

  10:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy 
– Basket Poděbrady
Basketbal: Nadregionální soutěž U 19

  10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy 
– TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Basketbal: VČL muži

  12:30 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – Loko Trutnov
Basketbal: Oblastní přebor U 13

Moravská Třebová
11. 11. / 11:00 / nádvoří zámku
II. svatomartinské slavnosti 
Ochutnávka svatomartinských vín za účasti 
Martina Maxy, Jana Antonína Duchoslava alias 
Viki Cabadaje, Anny Kulované a dalších zná-
mých osobností. 

19. 11. / 19:00 / kinosál muzea
Zamilovaný sukničkář, divadlo
Uvádí divadelní společnost HÁTA Olgy Želen-
ské. Hrají: Lukáš Vaculík, Martin Zounar, Mahu-
lena Bočanová a další… Vstupné: 300 Kč 

Vysoké Mýto
7. 11. / 19:30 / M-klub
JAKUB SMOLÍK S KAPELOU 
Současná umělecko-interpretační osobnost, jež 
svými sladce laděnými písněmi oslňuje zejména 
něžnou část publika.

20. - 24. 11. 
CESTOVATELSKÝ FESTIVAL OKOLO SVĚTA 
S PROMÍTÁNÍM OUTDOOROVÝCH FILMŮ  

Litomyšl 
5.–7. 11. / Music Club Kotelna   
Mezinárodní festival outdoorových fi lmů
Festival je zaměřený na sporty i život s outdo-
orovou tématikou, na fi lmy dobrodružné, ex-
trémní, adrenalinové, ale také cestopisné.  

8. 11. / 18:00 / Zámecký pivovar  
Češi pro/proti EU?
Diskuse v rámci Litomyšlského fóra se zúčastní 
Dagmar Pecková, Kateřina Šafaříková a Roman 
Joch. Moderuje Štefan Hríb.

13. 11. / 18:00 / Evropské školicí centrum
Alzheimerova nemoc 
- fenomén dnešní doby?
Setkání s panem MUDr. Ladislavem Pazderou, 
který srozumitelnou formou vysvětlí stav sou-
časného poznání týkající se demence, zvláště 
Alzheimerovy nemoci.

koncert je dobrovolné a bude věnováno Svět-
lance - Centrum denních služeb)

Neděle 26. 11. ve 12:00:
BearCity, BearCity 2: The Proposal + diskuse 
(Gerald McCullouch, Corey TuT). Vstupné: so-
bota: 150 Kč, neděle: 150 Kč. Předprodej vstu-
penek od 16. 10. 2017. Vstupenky lze zakoupit 
nebo rezervovat v recepci Fabriky.

28. / Út / 19:30 hodin
Táta je doma 2 USA 2017 
V pokračování úspěšné komedie o dvou otcích 
v jedné rodině rozčeří již poklidnou hladinu pří-
jezd dvou svérázných dědečků. Scénář a režie: 
Sean Anders
Vstupné: 120 Kč / titulky

29. / St / 19:30 hodin
Dokud nás svatba nerozdělí Francie 2017 
Když organizujete luxusní svatbu na francouz-
ském zámečku ze 17.století, úplně si to říká 
o nějaký průšvih… Od tvůrců fi lmu Nedotknutelní. 
Komedie. Režie: Eric Toledano, Oliver Nakache
Vstupné: 80 Kč / titulky / 115 minut

30. / Čt / 19:30 hodin
7 životů  USA 2017 PREMIÉRA!
Sedm životů, sedm sester, jedna společná iden-
tita. Originální akční sci-fi  thriller o sedmi iden-
tických sestrách, které tají svou existenci před 
okolním světem. Dokud jedna z nich nezmizí. 
Přelidněný svět roku 2073
Vstupné: 110 Kč / titulky / 123 minut

4. So / 8:15 / Fabrika
Šachový turnaj

  10:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – BC Kolín B
Basketbal: Nadregionální soutěž U 17

  13:30 / UMT v Lánech 
TJ SY B – Horní Ředice 
Kopaná: I. A tř. muž

  9:00–13:30 / hala Na Střelnici
Přípravky PK
Florbal 

5. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
KP trojkový volejbal  – turnaj
Volejbal: žákyně – přípravka starší 

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

  17:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – Spartak Pelhřimov                                                                              
Florbal: 1. liga muži

11. So / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Pardubice
Volejbal: junioři – 1. liga



Vypadá to hezky, podívejte se sami :) Prožijte 
s námi tyto okamžiky prostřednictvím fotografi í, 
které jsou v této rubrice zveřejňovány. Pořádáte 
nějakou veřejnou akci (závody, soutěže, turna-
je, přehlídky, plesy, karnevaly...), která je svým 
významem zajímavá pro občany našeho města? 

Jsme rádi, že naše heslo Prožijte Svitavy 
není jen prázdnou frází na papíře. Skutečně 
s sebou nese tu skvělou atmosféru, kterou Svita-
vané i návštěvníci města u nás prožívají. Zejmé-
na během akcí, které navštěvují, ať už se jedná 
o sportovní, společenské nebo kulturní setkání. 

Pochlubte se jistě báječnými výsledky a zašlete 
nám fotografi i s krátkým popisem na e-mail: 
spolecne@svitavy.cz. Děkujeme.
Fotogalerii můžete sledovat i online na adrese: 
www.zonerama.com/ProzijteSvitavy         

Petr Šmerda, MIC

Stříhání pásky a ofi ciální zahájení provozu centrální tělocvičny. Během programu vedl mladé sportovce úspěšný atlet Radek Juška.

Akci doprovázela dobrá nálada a atleti si povrch vyzkoušeli „na vlastní tretry“. V rámci slavnostního programu závodily štafety atletických oddílů.

JAK JSTE
SI UŽILI

SVITAVSKOU
ZÁBAVU 

Pro svůj vzhled získala nová hala název Šapito. Ředitelé škol dostali malý dárek.

Foto: Jiří Marek

Když Šapito, tak cirkus!

Velké množství návštěvníků se ve velké hale doslova ztratilo.

Během slavnostního zahájení vystoupili i David Šimek a Tomáš Dvořák.

Centrální tělocvična Šapito / 22. září / Svitavský stadion



Jsme rádi, že se ukázalo dobré srdce Svitavana i návštěvníků z okolních měst, kteří na náměstí přišli i za deště a dotvořili příjemnou atmosféru celé akce.

Svatováclavský košt / 23. září / náměstí

Milovníky vína i burčáku čekala pestrá nabídka od devíti menších vinařství.

Komu byla zima, zvolil raději horký svařák, ale většinou to byla stejně klasika.

Zahájení Svatováclavského koštu přípitkem dobrého bílého :)

K dobrému pití dobrá cimbálová muzika a místo sklípku naše náměstí.

Hasičské prapory.

Jeden z dvaasedmdesáti praporů. Žehnání proběhlo v dešti.

Půvabné ženy v uniformě. Slavnostní pochod doprovázela svitavská dechová hudba.

Barevná přehlídka téměř uměleckých výtvorů. Prapory pochodovaly přes náměstí. Doprovodili je představitelé města a kraje.

Setkání hasičských praporů / 23. září / náměstí Foto: Jiří Marek

Foto: Jiří Marek



K narozeninám patří dárky.Půvabné soprány.

Sekce tenorů a basů.

Máš splněno? Dostaneš razítko! Na mokrý šos to moc nevypadá :) Pavouček a mimoň v akci. Děti si slunečné odpoledne báječně užily.

Natěšení diváci a část pěveckého sboru Dalibor, který se předvedl v několika variantách oblečení a představil i historické kostýmy.

Šup a je to v pytli.

Sněhurka, mimoňové a další kouzelné bytosti v pohádkovém lese.Nevíme, jaké je to kouzlo, ale vydává to banány! :)

TOM zálesáci Svitavy a jejich přátelé již tradičně uspořádali kouzelné putování pro rodiny s dětmi v přírodním areálů Brand u rybníka Rosnička.

Pohádkový les / 30. září / Brand, areál u rybníku Rosnička

PS Dalibor slavil 50. narozeniny / 7. října / Fabrika

Slavnostní křest nového CD.

Foto: Monika Marková

Foto: Jiří Marek
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Ostatní / různé akce ve městě

Otevření provozu Charity Svitavy. Setkání s Vlastou Švejdovou v knihovně.

Jubilanti slavili na radnici.

Muzikál gymnazistů Letní láska. Vernisáž výstavy tří výtvarníků v muzeu.

Sběratelská burza ve Fabrice.

Na veletrhu sociálních služeb se představila i městská policie a koníci :)

MTB duatlon Rosna. Tuři Svitavy - Nymburk.

Slavnostní imatrikulace U3V. Florbal v hale Šapito.

Naše volejbalistky v ostrém zápase.

Malý abonentní cyklus. Křest knihy pověstí SVITaVy.

Turecko — Izrael (0:1) Turecko — Arménie (4:0)

Zápas živě sledovalo 700 diváků. Oslava postupu do další fáze kvalifikace.Česká republika — Turecko (1:1)

Naši senioři oslavili svůj den ve Fabrice, kde vystoupila Marie Formáčková a italský zpěvák Andrea Andrei. Kapela Syfon a přátelé v Tyjátru.

Kvalifikační zápasy mistrovství Evropy hráčů do 17 let / 13. - 19. října / Svitavský stadion

TJ Svitavy - Česká Třebová.



Vojtěch Kubašta a jeho pohádkový svět

Netradiční, nápadité, vtipné a neotřelé...

Muzejní workshopy - dřevo, barvy, fotografie

Informace z kultury MPO (58)
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11. 11. 2017 – 14. 1. 2018
Snad každý z nás se někdy setkal s pro-

storovými papírovými vystřihovánkami  
– betlémy či pohádkovými knížkami, které 
lze jednoduše rozložit do trojrozměrné po-
doby a pohybem prstů „oživovat“ jednotlivé 
výjevy. Málokdo však dnes u nás zná autora 
těchto důmyslných a milých dětských knížek, 
Vojtěcha Kubaštu, který byl zároveň i tvůrcem 
mnoha ilustrací, panoramatických pohlednic, 
obalů, reklamních plakátů, kalendářů, vystři-
hovánek či grafických listů. Není se čemu di-
vit, že ve své vlasti není autor známý, jak by 
si zasloužil. Jeho díla se totiž v milionových 
nákladech distribuovala v cizině, aby k nám 
přinášela devizy, doma se z nich však čtenáři 
těšit příliš nemohli…

Vystudovaný architekt začínal svoji karié-
ru světoznámého ilustrátora v průběhu druhé 
světové války – nejprve jednoduchými dětský-
mi obrázky na kartičkách. Po té následovaly 
dětské knížky jako Národní pohádky od K. J. 
Erbena, Nejkrásnější pohádky od B. Němco-
vé, ilustrování prvního českého vydání Med-
vídka PÚ a další a další. V roce 1953 před-
stavuje svou první prostorovou knihu, jejíž 
systém dotáhl časem k naprosté dokonalosti 
přidáním pohyblivých (mechanických) prvků. 

Největším úspěchem pro Kubaštu však 
nebyly milionové náklady jeho knih, nýbrž spl-
něný sen v Americe. Od dětství miloval film, 
hlavně tvorbu Walta Disneyho. Ten se o čes-
kém výtvarníkovi doslechl, zadal mu výrobu 

Galerijní sály muzea patří do 12. listopadu 
mládí – i na vernisáži se sešli společně s autory 
jejich kamarádi v kumštu. 

Výstava opravdu stojí za návštěvu. Detail-
ní kresba, intuitivní malba, symboly a meditace  
v obrazech Ley Sehnalové, Sedm hříchů dneš-
ní doby (na výstavě z prostorových důvodů pět 
- Konzum, Konformismus, Sobectví, Plýtvání 
časem, Nechuť si porozumět, Absence nadhle-
du a Zapomínání snů) H. A. Syčáka a koneč-
ně kombinace materiálů a různých tónů barev, 
asambláže napůl cesty mezi džunglí a smetiš-
těm Radise Selingera. Možná se pobavíte, ale 
možná vám občas úsměv ztuhne na rtech…

Již třetím rokem probíhají v muzejních 
dílnách pravidelné umělecké workshopy s od-
bornými lektory. 

Pro děti, dospělé, seniory i rodiny. První dva 
víkendy v listopadu se zájemci o umění setkají s 
výtvarnicí Leou Sehnalovou a jejím tajemstvím 
symbolů a barev, s Petrem Steffanem si vyro-
bí dřevěné dárky ze srdce a s fotografem Mi-
roslavem Sychrou zažijí dobrodružství výroby 
černobílé fotografie. Všechny programy jsou již 

obsazené, i novinka tohoto měsíce – historický 
fotoateliér, a tak již plánujeme nové na další 
měsíce. Informace získáte na webových strán-
kách či facebooku muzea, pokud chcete posílat 
nabídky e-mailem, stačí poslat svůj kontakt na 
adresu: lektor@muzeum.svitavy.cz.

Rodinné workshopy jsou hrazeny z projektu 
Svitavy pro rodiny, na základě finanční podpory 
MPSV v rámci dotačního titulu Obec přátelská 
rodině 2017.                            Blanka Čuhelová

několika příběhů, například Bambiho nebo 
Knihu džunglí. 

Na výstavě bude představen kompletní vý-
běr z tvorby. Od knižních ilustrací, grafických 
listů, reklamních materiálů a pohlednic až  
k velkému množství prostorových knih, bet-
lémů a panaskopických knih – tj. knižních 
objektů. Pro dětské návštěvníky bude připra-
vena dílna, kde si vyzkouší, jak se dá vytvořit 
z papíru prostorový objekt. 

Majitelem všech exponátů je sběratel Jan 
Maroušek z Brna.                

Dalším výrazným dílem a projevem mist-
rovství Johanna Sturmera je reliéf Panny Ma-
rie na fasádě měšťanského domu č. o. 44 na 
svitavském náměstí. Všichni ho zřejmě znáte, 
neboť je pod ním nehezký nápis DROGERIE, 
což vytváří poněkud zvláštní kompozici. Mezi 
okny v úrovni prvního patra se nachází postava 
P. Marie, kterou halí vlající plášť, a krása ženy 
je umocněna rozevlátými delšími vlasy. Inu, 
baroko v mužském vidění se nezapře. Panna 
Maria stojí na zeměkouli, kterou obtáčí had 
s jablkem v tlamě. Reliéf typově patří do ma-
riánského znázornění tzv. Immaculata, tedy 
vyobrazení, které připomíná dogma o neposk-
vrněném početí. V složité symbolice barokního 
světa 18. století má všechno své místo. I andíl-
ci na svitavském reliéfu snášejí na panenskou 
hlavu královskou korunu zdobenou květy, což 
je jedním z rozpoznávacích znaků Sturmerova 
díla, stejně jako hlavičky andílků (putti), jichž je  
v reliéfu symetrických osm.   

Reliéf má pod sebou v kartuši s rostlin-
nými motivy nápis, a to iniciály či monogramy  
„Z“ a „M“. Stejná písmena nalezneme i na ma-
riánském sloupu na náměstí. Opět se otevírá 
prostor pro historické fabulace a dohady. Dům 
vlastnila v té době rodina Zeißke, z níž pocházel 
i volený primátor Svitav. Jedním z jiných primá-
torů (1703–05) byl Mathias Leopold Zehen-
marck, fiktivní stavitel mariánského sloupu. Svi-
tavy (Zwittau) byly městem na Moravě... samá 
slova začínající na „Z” a „M”. A pod vlastním 
reliéfem jsou dvě postavy, klečící muž a žena se 
sepjatýma rukama a další hlavička anděla. Co to 
znamená? Nevíme a pravděpodobně se to ni-
kdy nedozvíme. A protože reliéf není datován 
a jedná se o jemnou práci, je těžké i přisoudit 
Sturmerovi vlastní autorství, nad to nás čeká 
velký požár ze 4. září 1781, kdy byl dům zni-
čen. Ale to je historie...

Radoslav Fikejz a Mojmír Fadrný
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Městská knihovna ve Svitavách se kaž-
doročně připojuje ke Dni pro dětskou knihu, 
který se slaví v listopadu. Před rokem jsme vy-
hlásili celoroční hru na podporu dětského čte-
nářství Lovci perel (děti za každou přečtenou 
knihu označenou jako perlorodka a zodpově-
zené otázky získaly „perlu“). Zveme všechny 
účastníky hry 16. listopadu v 15.30 do knihov-
ny, kdy vyhodnotíme nejlepší „lovce“ a budou 
jim předány odměny. O výsledku celoroční hry 
budeme informovat v prosincovém zpravodaji. 

V listopadu se děti i jejich rodiče mohou těšit 
na následující akce:

•	 Křest knihy Martina Sodomky Jak postavit 
železnici. Svitavský autor Martin Sodomka 
vydává již svou pátou knihu z Edice technic-
kých pohádek. Křest knihy Jak postavit že-
leznici a autogramiáda se uskuteční v pátek  
10. listopadu v 18 hodin v klubu Tyjátr.

•	 Leporelo s Raketou: kreativní workshop 
časopisu Raketa. Znáte tu slavnou báseň  
o Edovi, který je pilotem? A věděli jste, že 
Eda dokáže mluvit s červánky? I o tom může 
být vaše první rozkládací knížka. Anebo 
klidně o něčem úplně jiném. Vymyslíme, 
napíšeme, pokreslíme, složíme! Ve čtvrtek 
16. listopadu v 16 hodin se na vás těší ilu-
strátorka časopisu Raketa a studentka ani-
movaného filmu na VŠUP v Praze Mařenka 
Urbánková. Podpořeno z projektu Svitavy 
pro rodiny, na základě finanční podpory 
MPSV v rámci dotačního titulu Obec přátel-
ská rodině 2017.

•	 Listování: Flouk a Líla: dobrodružství  
z mrakodrapu. Poprvé uvedeme z projektu 
Listování představení pro děti. Kniha Petry 
Dvořákové Flouk a Líla pojednává o velikém 
přátelství počítačové myši a kouzelného 
kocoura. Přijďte se v neděli 19. listopadu 
přesvědčit o tom, jak příběh zpracovali 
herci z projektu Listování – Adam Novot-
ný a Markéta Lánská. Představení se koná  
v 16 hodin v Divadle Trám. Vhodné pro děti  
od 5 let. Vstup volný

Den poezie 2017 - nesoutěžní přehlídka a seminář

LiStOVáNí: Závěrka

Terapie tmou

Bible a Korán

Kde končí svět?

Listopad dětem   

Další scénické čtení z cyklu Listování před-
staví milostnou novelu Závěrka od Miloše Ur-
bana, který se představení osobně zúčastní. 
Miloš Urban je jeden z nejvýraznějších součas-
ných českých spisovatelů, je autorem románů 
Sedmikostelí (2001), Santiniho jazyk (2005), 
Přišla z moře (2014) a dalších. Závěrka aneb 
ztížená možnost happyendu (2017) je novela 
o prokletí doby, kdy se každý může stát foto-
grafem a udělat alespoň jednu dobrou fotku. 
Důležitá je motivace. 

Představení se uskuteční ve středu 22. 
listopadu v 18:00 hodin v klubu Tyjátr. Účin-
kují: Petra Bučková a Lukáš Král. Vstupné  
80 Kč (možnost předprodeje v knihovně).

Zrcadlení a kontrasty aneb jak se nám jeví 
Korán ve světle Bible a Bible ve světle Koránu. 
Přednáška vysokoškolského pedagoga Davida 
Beni, lic. theol. Formální a obsahové srovná-
ní obou Písem na jednom textovém příkladu. 
Jaké jsou vzájemné shody i rozdíly a co je díky 
nim osobitého na biblické literatuře a víře  
a západní mentalitě. Přednáška se uskuteč-
ní ve čtvrtek 2. listopadu v 17 hodin v baru  
u knihovny. 

Městská knihovna ve Svitavách a Klub 
dětských knihoven SKIP vyhlašuje 11. ročník 
literární soutěže „Kde končí svět? 2017/2018 
Já jsem tvůj člověk“

Kde (a zda vůbec) končí svět zvířat a za-
číná svět lidí? Mají zvířata emoce? Jak vypadá 
svět očima zvířat? Je přirozené ukazovat je  
v cirkuse a v zoo? Chová se člověk občas jako 
zvíře? Mám své zvířátko opravdu rád(a) a jak 
si to vzájemně dokazujeme? Kterým zvířetem 
bys chtěl být a proč?

Všechny práce musí mít jednotnou hla-
vičku: Jméno, příjmení, datum narození, ka-
tegorie, škola. Uzávěrka soutěže do pátku  
12. ledna 2018.

V předvánočním podvečerním čase nás  
v pátek 1. prosince navštíví PhDr. Andrew Alois 
Urbiš, filozof, psycholog a terapeut se zaměře-
ním na celostní medicínu a zakladatel profesio-
nálního pojetí terapie tmou v České republice.  
V současnosti působí na odborném pracovišti 
celostní medicíny v Beskydském rehabilitač-
ním centru v Čeladné. Ve spolupráci s lékaři 
pomáhá klientům zvládat zdravotní, osobní  
i vztahové problémy.

Od roku 2007 se věnuje účinkům světel-
ného znečištění na lidský organismus. Spolu 
s MUDr. Milanem Bajgarem založil v Beskyd-
ském rehabilitačním centru profesionální pra-
coviště terapie tmou. Ve spolupráci s předními 
vědeckými institucemi vede řadu výzkumných 
projektů v oblasti působení senzorické depri-
vace na lidský organismus. Přednáška se usku-
teční v sále Ottendorferova domu v 17 hodin.

Podpořeno z projektu Svitavy pro rodiny, 
na základě finanční podpory MPSV v rámci 
dotačního titulu Obec přátelská rodině 2017.

Kateřina Stündlová

Vážení a milí milovníci poezie a příznivci 
uměleckého přednesu. Snad se Den poezie po-
maličku začíná stávat naší tradicí a my se opět 
v plném počtu setkáme v Městské knihovně 
ve Svitavách na Dni poezie 2017 a nesoutěžní 
recitační přehlídce, která se letos uskuteční již 
potřetí. Akce má celostátní charakter a letošní 
téma je inspirováno tvorbou J. A. Komenského, 
především jeho Labyrintem světa. My se tedy  
ve čtvrtek 9. listopadu budeme ubírat Labyrin-
tem poezie.
Program (14:00 – 18:00):

1. část - nesoutěžní přehlídka recitačních 
vystoupení

Přihlásit se mohou recitátoři nejen s texty, 
se kterými se již účastnili  minulých ročníků Dět-
ské scény, Wolkerova Prostějova a dalších, ale  
i s novými, třeba i nehotovými přednesy. Pře-
hlídka by měla být odrazovým můstkem a in-
spirací pro recitátory, kteří se připravují na sou-
těžní přehlídky, a/nebo jen potěšením svým či 
potěšením potencionálního publika.

2. část - praktický seminář Otázky kolem 
přípravy recitátorů

 Cílem semináře je nahlédnutí do problema-
tiky přednesu - dětí, mládeže, dospělých - od 

výběru textu až po vystoupení před publikem.  
Pokusíme se odpovědět na otázky jako Kde 
hledat text? Který text je ten pravý? a mnohé 
další. Dílna by měla pomoci nejen recitátorům, 
ale i pedagogům a rodičům, kteří s recitátory 
pracují.

A jaké překvapení je pro účastníky připra-
veno v letošním roce? Bude jím milá návštěva, 
porotkyně krajských a celostátních recitač-
ních přehlídek, Mgr. Emilie Zámečníková, pe-
dagožka, lektorka, režisérka, autorka scénářů 
a odborných publikací, herečka. Na katedře 
výchovné dramatiky DAMU vystudovala obor 
dramatická výchova, nyní je její externí peda-
gožkou. Přes třicet let učila literárně-dramatický 
obor na ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové, ved-
la a režírovala řadu dětských i dospělých soubo-
rů divadelních, s nimiž se každoročně účastnila 
celostátních přehlídek a dílen. Osm let učila 
herectví a přednes  na Konzervatoři Pardubice. 
V současné době se prakticky, teoreticky a me-
todicky  věnuje zejména  uměleckému přednesu 
- dětským a mladým recitátorům, vedení dílen  
a seminářů pro pedagogy po celé republice 
jako lektorka Dětské scény a Wolkrova Pros-
tějova všech stupňů. Je autorkou knížky Cesta  
k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy  
a mladé recitátory a dalších publikací. V roce 
2017 obdržela Cenu ministra kultury za celo-
životní přínos v oblasti uměleckého přednesu, 
neprofesionálního divadla a dramatické výcho-
vy dětí a mládeže.

Zváni jsou žáci, studenti, učitelé a rodiče  
a v neposlední řadě i všichni milovníci umělec-
kého přednesu, krásných vyprávění a poetické-
ho snění. Pro všechny účastníky bude nachystá-
no malé občerstvení.

Podpořeno z projektu Svitavy pro rodiny, 
na základě finanční podpory MPSV v rámci do-
tačního titulu Obec přátelská rodině 2017.

Kateřina Stündlová



Wohnout - unplugged + Lety mimo
24. 11. / Pá / 20:00 / Fabrika  

Druhá unplugged sezóna oblíbené čes-
ké kapely Wohnout zavítá také do Svitav, 
kde představí všechny své nejzásadnější hity  
v upravených akustických verzích. Potvrzeným 
hostem je například houslista Vojta Lavička.

„Naše kapela byla skoro dvacet let zapoje-
na do elektrické zásuvky, ale náš basák Zemá-
nek jednou nešikovně vykopl síťovej kabel a my 
zjistili, že nám to akusticky docela dobře zní. 
Takže v rámci šetření elektrické energie jsme 
se rozhodli vyrazit na naše druhé unplugged 
tour a tím dopřát zasloužený odpočinek našim 
zesilovačům“ komentuje zrod nápadu zpěvák 
Honza Homola.
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„Vítám vás ve věži kostela Navštívení Pan-
ny Marie ve Svitavách. Po 102 starých histo-
rických schodech vyjdete do vyhlídky ve výšce 
20,5 metrů nad náměstí. Ovšem již nyní máte 
za sebou prvních 22 schodů.“

Podobná slova vás přivítají při návštěvě 
vyhlídkového místa ve Svitavách. Příležitosti 
shlédnout město využije ročně několik stovek 
návštěvníků z České republiky a zahraničí.  
Velmi často navštěvují věž turisti z nejbližších 
měst – Litomyšle, Poličky, České Třebové, Ústí 
nad Orlicí. Ale letos nás navštívila řada turistů 
z Brna, Hradce Králové a ze vzdálenějších míst 
mohu jmenovat Písek, Karlovy Vary, Ostravu 
a Cheb. 

Kdybych se vás zeptal, ze které země při-
jíždějí návštěvníci nejčastěji? Asi správně tuší-
te, že to bude Polsko, Rakousko a Německo.  
Z nejvzdálenějších návštěvníků to byli Austra-
lané a občané Spojených států amerických.

Pravidelné a mimořádné prohlídky věže 
přivedly řadu nejen občany našeho města, ale 
i z blízkých obcí. Někteří využívají příležitosti 
shlédnout Svitavy pravidelně, a to již mnoho-
krát,  ale objevuje se početná skupina, která na-
vštívila vyhlídku poprvé. Fotografie zachycuje 
noční výpravu skautů z Lanškrouna.   Jan Richtr

Studio Damúza, Praha: BAJAJA
11. 11. / So / 15:00 / Fabrika

Hledá se hrdina, značka: spěchá! Také vám 
někdy přijde, že máte doma místo dětí draky? 
Víte, jak se poznali vaši rodiče? Co se stane, 
když král přislíbí své tři dcery třem drakům? 

Proč Bajaja odjíždí do světa? A proč po boji 
vždy utíká? Klasická česká pohádka, která 
vypráví o skryté lásce a neskrývané udatnos-
ti, o nutnosti a schopnosti se správně rozho-
dovat, o poslušnosti, o vzbouření, o prostém 
lidu i královské rodině. Tři draci, dva herci, 
jeden muzikant, loutky a jedna otočná scéna. 
Vhodné pro děti od 6 let a jejich rodiče. Dél-
ka představení: 50 minut. Režisér Filip Jevič si 
za adaptaci pohádky odnesl cenu na festivalu 
Mateřinka 2017.

Stories and Friends
25. – 26. 11. / kino Vesmír  

Filmový víkend za účasti režiséra a herce  
Geralda McCulloucha a hudebníka Coreyho 
TuTa.

Gerald McCullouch je americký herec, reži-
sér, scénárista, producent a hudebník, nejvíce 
známý pro svou roli balistika Bobbyho Dawso-
na v CSI nebo roli Rogera v BearCity.  Narodil 
se v Alabamě, ale dětství prožil různě po Stá-
tech. Nyní střídavě bydlí v Atlantě a New Yorku.  
V roce 2015 McCullouch debutoval jako režisér 
se svým snímkem DADDY, který získal ocenění 
a pronikl až do Evropy. V dubnu 2017 se dočkal 
premiéry jeho projekt ALL MALE, ALL NUDE, 
dokument o životě a práci mužských striptérů  
v jeho oblíbeném klubu. 

Corey TuT je talentovaný americký hudeb-
ník a zpěvák z New Yorku, který se neomezuje 
na jeden určitý žánr, ale bravurně je proplétá  
a mixuje, spolupracoval s mnoha velkými jmé-
ny jako Ad Rock nebo Super Buddha. Jeho 
skladby byly použity v několika nezávislých 
filmech a programech například na ABC, NCS 
Sports či NFL a jeho hlas můžete slyšet v re-
klamách například na Toyotu, dietní Pepsi, 
Ford a dalších... Corey vydal několik alb a úzce 
spolupracuje s tvůrcem Geraldem McCullou-
chem, u jehož filmů se podílel na hudbě. www.
coreytut.com

Sobota 25. 11. / 14:00
DADDY, The Moment After, All Male, All 
Nude (18+) + diskuse (Gerald McCullouch, 
Corey TuT). Vstupné: 150 Kč. Večerní koncert: 
Corey TuT. Vstupné na koncert je dobrovolné  
a bude věnováno Světlance - Centrum denních 
služeb.

Neděle 26. 11. / 12:00
BearCity, BearCity 2: The Proposal + disku-
se (Gerald McCullouch, Corey TuT). Vstup-
né: 150 Kč. Předprodej vstupenek od 16. 10. 
2017. Vstupenky lze zakoupit nebo rezervovat  
v recepci Fabriky. V den konání budou vstu-
penky k zakoupení v pokladně kina Vesmír 
vždy 1 hodinu před začátkem akce.

Důležité upozornění: Zarezervované vstu-
penky je nutno vyzvednout patnáct minut před 
začátkem akce. Podrobný program naleznete 
na www.fabrikasvitavy.cz , www.gerald-czech.
blogspot.cz

Escualo kvintet
8. 11. / St / 19:00 / Ottendorferův dům  

Escualo kvintet je jedinečné uskupení pro-
fesionálních instrumentalistů, kteří se věnují 
hudebním stylům Tango argentino. V interpre-
taci se Escualo kvintet zaměřuje na kombinaci 
hudebních stylů tanečních - Tango viejo, típico 
a koncertního stylu - Tango nuevo, které je str-
hující syntézou temperamentního argentinské-
ho folkloru, klasické hudby a jazzu. 

Na svých projektech Escualo kvintet spo-
lupracuje se zpěvačku Gabrielou Vermelho, 
držitelkou ceny Alfréda Radoka, s tanečními 
uskupeními Tangueros (Brno) a Buenos Aires 
tango (Praha), s taneční dvojicí Javier Antar 
(Argentina) a Patricie Poráková

Svitavská věž kostela 
známá – neznámá

Výstava patchworku 
Na první adventní víkend 1. - 3. prosince 

připravily členky patchworkového klubu Pa-
pikl výstavu patchworku v obchůdku Fantazie 
Daniely Rusové spojenou s prodejem menších  
i větších šitých výrobků. Všechny srdečně zveme.                                             

Lenka Trunečková
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Události v kalendáři akcíPOMŮCKA:
ÁRON, GAD,
JÁR, MEEK,
NEA, RIS

PODZEMNÍ
ČÁST
DOMU

1. DÍL
TAJENKY

ŠVÉDSKÁ
POČETNÍ
JEDNOTKA
NA PAPÍR

ZÁPADO-
ČESKÉ
MĚSTO

ROSTLINA
KYSELÉ
CHUTI

VYDĚŠENÍ
SE

DOKOLA
(knižně)

INICIÁLY
REŽISÉRA
VÁVRY

ODMĚNA
ZA NAJITÍ
ZTRACENÉ
VĚCI

INICIÁLY
SPISO-
VATELE

OLBRACHTA

NÁSILNÝ
POLITICKÝ
PŘEVRAT

BRITSKÝ
TELEVIZNÍ
KUCHAŘ
(Jamie)

STAV
ČISTÉHO
ČLOVĚKA

VĚTREM
NAVÁTÁ
ZEMINA

HÁJOVÁ
ROSTLINA

SOUČÁST
ČINNOSTI

VOZÍČEK

VÍTĚZSTVÍ
V DŽUDU

POTŘEBA
VĚŠTKYNĚ

POROST
STROMŮ

SPAZMUS

VELKÝ
DRAVÝ
PTÁK

ŠALOVATI

DLOUHÝ
POPĚVEK

ŘECKÉ
PÍSMENO

NERV
(knižně)

INICIÁLY
ZÁVODNICE
JUNKOVÉ

SÍTĚ K LO-
VU PTÁKŮ

SLEPIČÍ
CITOSLOVCE

ZVOLÁNÍ
PŘI TAHÁNÍ

ŠVÝCARSKÉ
MĚSTO

ZDAŇOVATI

ŘÍMSKÁ
ŠESTKA

PRAŽSKÝ
VRCH S LA-
NOVKOU

STRUŽKA
(řidčeji)

2. DÍL
TAJENKY

SLANÁ
MINERÁLKA

ANGLICKY
„MÍRNÝ�

VRCHNÍ
OVČÁK

O TŘI MÉNĚ
NEŽ ČTYŘI

JMÉNO CHA-
ČATURJANA

VELKÝ
PAPOUŠEK

ČESKÝ
REŽISÉR
(Filip)

DÁNSKÝ
REŽISÉR

MYTICKÉ

CITOSLOVCE
OHRAZENÍ

STARÉ
ZÁJMENO

ORGANIZACE
SPOJENÝCH
NÁRODŮ
(zkratka)

AGENTURA
PRO

ATOMOVOU
ENERGII
(angl. zkr.)

DRUH
PEPŘE

ZNAČKA
RADONU

JMÉNO
KASPAROVA

ZNAČKA
ASTATU

ZNAČKA
ČOKOLÁD

USILOVNĚ
HLEDAJÍCÍ
ČLOVĚK

UNAVIT SE

ŽENSKÉ
JMÉNO LA-
TINSKÉHO
PŮVODU

HLOUPOST

AUTOR:
ROMAN
ČEJKA
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Zajímá vás dění během celého roku 
nebo zrovna 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? Za-
dejte akci do tohoto kalendáře v odkaze pod 
ním. Následně vyplňte požadovaná pole a for-
mulář potvrzením odešlete ke schválení. Nyní 
bude vše zpřístupněno veřejnosti. Žádná akce 
již nikomu neunikne. Děkujeme :)      

 Petr Šmerda, MIC

V rámci poskytování informací široké 
veřejnosti a zkvalitnění svých služeb žádá 
Městské informační centrum Svitavy živ-
nostníky, řemeslníky, podnikatele, provo-
zovatele a poskytovatele služeb ve městě 
Svitavy k zaslání aktuálních kontaktních 
údajů (služba - produkt, telefonní číslo, 
e-mail, adresa provozovny…) na e-mail: 
info@svitavy.cz nebo osobně v městském 
informačním centru. Využijte této možnosti 
a prezentujte u nás zcela zdarma vaši na-
bídku, abychom nemuseli vaše zákazníky 
posílat do jiných měst ke konkurenci :) 

Děkujeme za spolupráci.       Tým MIC

Dejte vědět svým zákazníkům zcela zdarma

Výzva nejen 
pro živnostníky

www.svitavy.cz

Chcete mít aktuální informace? Zajímá vás 
dění v našem městě? Pojďte nám naproti! 
Zde naleznete svitavské novinky:

•	 Newsletter: 
Zasílání novinek na váš e-mail, 
přihlaste na www.svitavy.cz (newsletter) 
nebo na e-mailu: info@svitavy.cz

•	 Facebook:  
Svitavy - oficiální informační portál 
města Svitavy

•	 Webové stránky:  
www.svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz

•	 Instagram: 
MIC_svitavy

•	 Rodinné album, Svitavy společně: 
Fotorubrika ve zpravodaji Naše město. 
Svoji fotografii z veřejných akcí, které 
pořádáte, posílejte na e-mail:  
spolecne@svitavy.cz

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

(www.lubomirek.cz). 
Příští číslo zpravodaje Naše město  

vyjde 26. listopadu 2017.

Distribuci zajišťuje 
firma Lubomírek.cz. 

V Hornickém domě ve Zbýšově se koncem 
září konalo mistrovství Moravy RAW v silo-
vém trojboji dorostenců a juniorů. Soutěže se 
zúčastnilo 62 závodníků. V hodnocení oddílů  
a klubů jsme se umístili na 7. místě.

•	 Kategorie juniorky do 72 kg: 
Kristýna Štosková – 2. místo 

•	 Dorostenci do 93 kg:  
Jakub Veselý – 2. místo

•	 Junioři do 83 kg:  
Richard Cvrkal – 5. místo 

•	 Junioři do 83 kg:  
Dominik Konečný  – 6. místo 

•	 Junioři do 105 kg: 
Roman Štěpánek – 7. místo 

Ve sportovní hale Na Střelnici 17. září pořá-
dal náš oddíl TJ SVITAVY POWERLIFTING mis-
trovství Východních Čech v klasickém silovém 
trojboji RAW mužů a žen. V hodnocení oddílů 
a klubů jsme se umístili na 1. místě. Soutěže se 
zúčastnilo 41 závodníků. Náš oddíl zde repre-
zentovali v kategoriích:

•	 Ženy do 63 kg:  Barbora Plíhalová – 1. místo
•	 Ženy do 72 kg:  Nikola Kvapilová – 3. místo
•	 Ženy nad 84 kg:  Veronika Hrochová – 1. místo 
•	 Muži do 74 kg:  Jiří Bílek – 1. místo
•	 Muži do 74 kg:  Luboš Doležal – 2. místo
•	 Muži do 83 kg:  Libor Novák – 4. místo 
•	 Muži do 83 kg:  Petr Kopecký – 8. místo
•	 Muži do 105 kg:  Pavel Krušina – 4. místo   

                             Jiří Chvála

Závěr sezóny se nejmladším tenistům vydařil

Silový trojboj

Svitavský tenis nejmladších má za sebou vyda-
řený závěr sezóny družstev. Do oblastního finále, 
do kterého postoupily nejlepší čtyři týmy východ-
ních Čech, postoupili popáté v řadě naši nejmenší 
minitenisté (do 7 let), kterým se pouze díky horší-
mu skóre nepovedlo po třech letech postoupit na 
minitenisovou republiku. Postup slavilo družstvo 
z Hlinska, TO TJ Svitavy ve složení David Gerišer, 
Samantha Kohoutková, Charlotte Crhová a Do-
minik Pelz obsadil 3. místo. 

Ve Dvoře Králové se konalo oblastní finále 
babytenistů (do 9 let). V semifinále Svitavy po-
razily TC DTJ Hradec Králové 5:1 a ve finále po 
nerozhodném stavu 3:3 složené družstvo Hlin-
sko – Havlíčkův Brod. Družstvo tak navázalo na 
rok starý postup na MČR svých starších kolegů.

Na MČR babytenistů v Prostějově jsme byli 
nasezeni přímo do čtvrtfinále. Prohra 0:4 s TK 
Hlinsko – Havlíčkův Brod nás bohužel poslala 
do bojů o 5. – 8. místo. Ve druhém zápase Svi-
tavy po remíze 3:3 nestačily pouze na gamy TC 
Brno. V posledním zápase jsme porazili TC MJ 
Líšeň 5:1 a vybojovali tak 7. místo v ČR. Druž-
stvo reprezentovali Josef Lebiš, Matouš Ploc, 

Nikola Snášilová, Erik Růžička, Charlene Cr-
hová a Ema Šejnohová. Mezi nejlepšími týmy 
východních Čech se neztratili ani naši starší žáci 
(do 14 let), kteří obsadili celkové 3. místo. Za 
družstvo pravidelně nastupovali Dominik Rou-
chal, Jan Krejčí, Martin Bahenský, Jakub Vrtě-
na, Kateřina Kotvová, Magdaléna Smékalová 
a Zuzana Sperátová.                     Martin Lipenský

MČR flattracků v Cihelně

Závěrečný závod MČR flattracků se jel na 
plochodrážním stadionu v Cihelně. Výbornými 
výkony potvrdil svoji dominanci a titul mistra 
ČR vybojoval jezdec Pavol Pučko.            Jiří Petr
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Na konci měsíce září a na začátku října 
vstoupila do další soutěžní sezóny postup-
ně všechna družstva oddílu basketbalu. Pro 
letošní soutěžní ročník mají basketbalisté  
v ohni oblastních a nadregionálních soutěží  
5 družstev mládeže a 1 družstvo dospělých. 
Družstva mládeže tvoří děti od nejmladších mi-
nižáků U 11 až po juniory U 19. Muži vstoupili 
velmi úspěšně a odvážně do bojů ve Východo-
české lize. Pro letošní rok je novinkou oddílu 
basketbalu zařazení do systému výchovy mla-
dých talentovaných hráčů a získání statutu SpS 
pod křídly Orlů z Prostějova. Hlavním trenérem 

Koncem září se za účasti dvanácti týmů 
uskutečnil první turnaj VČ přeboru minipří-
pravek 2017/2018 ve Svitavách. Týmy byly 
rozdělené do dvou turnajů, ve kterých se spo-
lu utkal každý s každým. Účastníci byli s turna-
jem spokojeni, neboť organizace fungovala na 
jedničku, jako prý ve Svitavách, kde je krásné 
prostředí sportovního areálu, které potěší srd-
ce každého sportovce, pokaždé. 

Šest statečných královehradeckých Pirátů 
bojovalo odhodlaně po celý den a třešničkou 
na dortu pro ně byla radost z výhry v posled-
ním zápase. Svítkov přijel na turnaj v osla-
beném počtu. Rangeři sice bojovali jako lvi, 

ale nestačilo to, neboť je soupeři přehrávali,  
i přesto  odjížděli ze Svitav spokojeni. Auto-
sklo přijelo v hojném počtu a hned v prvním 
utkání prohrálo s Poličkou. Ostatní zápasy 
už byly z jejich strany znatelně lepší. Jedinou  
slabší stránkou je střelba, ale to určitě vylepší. 
Chlumecké Vrtačky sice dorazily na turnaj do 
oblíbených Svitav s menším zpožděním, to je 
ale nezastavilo před výborným výkonem, který 
díky bojovnosti, nasazení a chuti jít za vítěz-
stvím podpořený skvěle chytající gólmankou 
předvedly. Přeloučští Jestřábi hodnotí turnaj  
z herního i organizačního hlediska jako úspěš-
ný. Ježkům se ve Svitavách většinou daří a neji-
nak tomu bylo i tentokrát, neboť odehrály celý 
turnaj s minipřípravkáři a bez jediné prohry. 
To domácí Sršni postavili hned dva týmy  
a oba předvedly velice pěknou a dravou hru, 
kde bylo jasně vidět, že jsou ostatním týmům 
právoplatnými soupeři. Letohrad vyjel na tur-
naj do Svitav jen s osmi hráči a gólmankou, 
pro niž byl turnaj velkou premiérou. Turnajem 
si utužili svůj tým, neboť bojovali jako lvi.                           

Zdeněk Beneš 

mládeže se stal Lukáš Pivoda, asistent svitav-
ských Turů. Ve spolupráci se Základní školou Fel-
berova i letos bude probíhat přípravný kroužek 
Žabička. Přejme všem hráčům mnoho úspěchů  
v nadcházejících bojích a všem fanouškům  
a příznivcům basketbalu ve Svitavách spoustu 
krásných sportovních zážitků.          David Kresl

Šestý ročník MTB duatlonu Rosna se usku-
tečnil za velmi příjemného počasí. V 11 hodin 
účastníci odstartovali do prvního běžecké-
ho okruhu kolem rybníka a už tady se začalo 
pořadí dělit. Cyklistickou trať předchozí deš-
tě místy trochu ztížily, ale všichni závodníci ji 
zvládli. Pak ještě oběhnout rybník a jako první 
se v cíli objevil Michal Kubišta z Dlouhé Tře-
bové v čase 0:56:13. Druhý v pořadí Jan Rada  
z KC Kutná Hora za vítězem zaostal o 41 vteřin. 
Trojici nejrychlejších doplnil František Groulík 
z SK Prima Polička. Svitavské závodníky repre-
zentoval letos pouze Josef Jasanský. Další akcí 
Bike clubu Svitavy bude 26. prosince tradiční 
Svitavský Štěpánský kros, oblíbený terénní běh 
od stadionu do Vodárenského lesa. A s novým 
školním rokem se pokoušíme ve Svitavách ob-
novit cyklistický kroužek ve spolupráci se SVČ 
Tramtáryje. Všechny informace najdete na 
webu: www.bikesvitavy.cz. Rádi se s vámi na 
našich akcích potkáme.         Lenka Suchánková

Kuželkářská sezóna začala 15. září. Ve Vý-
chodočeském přeboru bojuje o postup druž-
stvo A a ve středu tabulky se nachází „béčko“. 
Ve Východočeské soutěži hraje družstvo C  
a díky velkému zájmu se přihlásilo i družstvo D. 
Před sezónou proběhla výměna starých kuže-
lek za nové a po jedenácti letech byl už 3x pře-
konán týmový rekord kuželny. Všichni čekáme, 
kdy konečně padne „pětistovka“. Díky obětavé-
mu přístupu J. Zelinky a V. Krátkého se založilo 
družstvo žáků, které se zúčastní Východočes-
kého poháru mládeže. Na fotografii se vracíme 
k Memoriálu Pavla Kabelky, ve kterém obhájil 
titul Jarda Pipek a Jirka Rus (první dva zprava). 
Více informací na: www.kkks.cz nebo na: www.
kuzelky-svitavy.cz.                          Josef Širůček

Další soutěžní sezóna začala basketbalistům

Ohlédnutí za duatlonemVýchodočeský přebor minipřípravek v hokejbalu

Týmový rekord kuželny

Šipkaři ve Svitavách
Rádi bychom vás seznámili se sportem, 

který je ve Svitavách hojně zastoupen, přesto 
o něm mnoho lidí neví. Elektronické (soft) 
šipky se ve Svitavách hrají na soutěžní úrovni 
již od roku 1995 a v současné době mají své 
zastoupení celkem ve čtyřech ligách včetně 
extraligy. V sezóně 2017-2018 nastoupí v ob-
lasti Pardubice – východ (oblast od Jevíčka po 
Ústí nad Orlicí, do které spádově patří i Svitavy) 
celkem 42 týmů, které zastupují ligové soutěže 
na všech úrovních. Soutěžní sezóna se hraje 
vždy od září do května. V sezóně 2016-2017 
dosáhli svitavští šipkaři nemalých úspěchů,  
z nichž největším je postup extraligového týmu 
Svitavských žraloků do krajského play off, tedy 
do zápasů o postup na mistrovství České re-
publiky družstev. Na MČR nakonec postoupil 
pouze tým Trosky Litomyšl B, který v konkurenci 
elitních týmů republiky skončil třetí ve skupině. 

Příznivce šipek rádi uvidíme v našich řa-
dách. Pokud tedy máte soutěžního ducha, ale 
neradi se honíte po hřišti, přijďte mezi nás. Tré-
ninky probíhají každý den ve SportBARu na ulici 
Svitavská ve Svitavách.              František Kučera


