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Muž z Izraele. Dítě ve Vídni. Belgický král. 
Babička ze svitavského Domu s pečovatelskou 
službou. Tito a desetitisíce dalších lidí v Evropě 
i mimo ni budou mít ve vánoční době něco spo-
lečného. Symbol míru, klidu a dobra ozařující 
jejich domovy. Pojďme se k nim přidat. Zapo-
meňme na to, co nás rozděluje, a radujme se 
jednou z toho, co nás všechny spojuje. 

Již 31 let trvá novodobá tradice šíření pla-
ménku odpáleného od věčného světla z jesky-
ně v Betlémě, v místě Ježíšova narození. Odtud 
letecky putuje do Vídně, ze které se po želez-
nici šíří do všech koutů Evropy i za její hranice. 
Na svitavské vlakové nádraží dorazí Světlo  
v neděli 17. prosince (přesný čas příjezdu bude 
zveřejněn na www.betlemskesvetlo.cz). Svitav-
ští skauti jej pak donesou do kostelů, kde bude 
k dispozici po celý vánoční čas. Pro Světlo si 
také můžete s lucerničkou přijít přímo na Štěd-
rý den v 11–12 hod., skauti jej budou nabízet  
u vánočního stromu na náměstí. 

V dopoledních hodinách jej také donesou 
zájemcům z řad obyvatel Domu s pečovatel-
skou službou v Lánech. Skautské středisko Smr-
ček Svitavy vám přeje rozzářené vánoční svátky 
naplněné světlem v duši vás i vašich blízkých.           

Jindra Žáková

Stejně jako v předcházejících dvanácti le-
tech i letos se blíží čas rozsvěcení vánočního 
stromu a s ním první adventní neděle, která za-
hájí čas vánočních tradic, rozjímání a setkávání. 

První adventní neděli (3.12.) můžete strá-
vit společně s námi již od 15 hodin na vernisáži 
mechanických betlémů v městském muzeu  
a galerii nebo na náměstí, kde budou připra-
veny stánky s občerstvením, teplými nápoji  
a dobrotami nejen pro děti. Bude možné zakou-
pit adventní věnce či jmelí… 

Od 16:00 hodin přijedou pošťáci Ježíškovy 
pošty, aby doručili dětská přání do těch správ-
ných rukou (zdarma). Od 16:45 vás zahřeje 
na duši hudební vystoupení Věry Kláskové  
a Martina Bendy. 

V 17:30 vás čeká rozsvícení našeho vánoč-
ního stromu a odhalíme překvapení – dřevěný 
svitavský betlém v životní velikosti, který bude 
od letošního roku součástí adventního svitav-
ského náměstí. 

Mezi 18:15 a 18:30 se náměstím prožene 
čertovská jízda. Kdo byl hodný, nemusí na pe-
kelníky čekat a může se uchýlit do kostela Na-
vštívení Panny Marie, kde od 18:00 oslavíme 
blížící se příchod Spasitele slavnostním koncer-
tem žáků základní umělecké školy. 

Tradiční vánoční jarmark se bude konat 
na náměstí během druhé adventní neděle 
(10.12.) od 9 do 17 hodin. 

Od 9 do 16 hodin si v městské muzeum 
můžete namalovat a zakoupit klasické baňky, 
upéct cukroví, uplést vánočku a usmažit vánoční 
hnízda. V muzeu esperanta (Ottendorferův dům) 
zažijete marcipánové Vánoce - můžete si vyro-
bit nebo zakoupit sladké figurky včetně mar-
cipánového těsta. Ve Fabrice je připravena 
vánoční dílna pro děti a tradiční blešák. V Ty-
játru se můžete těšit na promítání pohádek.

Na třetí adventní neděli (17.12.) jsme pro 
vás na náměstí připravili hudební vystoupení 
svitavských škol, kde se...  Pokračování na str. 2

Rozsvícení vánočního stromu a čas adventu Záře Betlémského světla

Vážení a milí Svitavané,
rád bych Vám jménem vedení města Svitavy i jménem svým popřál požehnané a radostné Vánoce, 

blízkost lidí, které vedle sebe chcete mít, sváteční náladu, pohodu a zasloužený odpočinek. Zároveň nám 

všem přeji, ať je rok 2018 klidnější a přinášející více dobrých zpráv než ten letošní. Ať nás neopouští radost, 

chuť měnit věci k lepšímu, ať máme sílu čelit všem nepříjemnostem a hrozbám.

Srdečně Vás opět zvu na Silvestra na náměstí Míru od 17 hodin, kde se můžete těšit na tradiční  

čočkovou polévku a v 18 hodin na silvestrovský ohňostroj.               David Šimek, starosta města

PF
2018

společně :)
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Víte, že...

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

Rádi bychom v tento předvánoční čas po-
děkovali všem, kteří se podílejí na přípravě 
a organizaci charitativních akcí, které ve Svi-
tavách začínají mít tradici, a seznámili vás se 
dvěma, které nejen v letošním roce pomáhaly 
a dělaly radost těm nejpotřebnějším: 

Spolek Svitavské tenisové srdce vznikl 
v roce 2013 za účelem finanční pomoci ne-
mocným a handicapovaným lidem, převážně 
dětem. Hlavní událostí je každoroční tenisový 
turnaj ve čtyřhře, jehož se účastní sponzoři  
z řad firem i fyzických osob z celého regionu, 
zakončený předáváním vybraných prostředků 
obdarovaným. Za 5 let své existence spolek 
věnoval 834 000 Kč. Není lepší odměny než 
poděkování, a proto jsme rádi, že můžeme 
zveřejnit poděkování Michaely Preisnerové  
a Marka Tichého: „Rádi bychom touto cestou 
ze srdce poděkovali organizátorům i účastní-
kům dobročinného turnaje Svitavské tenisové 
srdce, a to především panu Janu Krejčímu,  

Výhra v soutěži Obec přátelská rodině 
2017 pro Svitavy znamená také možnost spl-
nit záměr a vybudovat nové místo pro práci 
všech, kteří často pracují z domu, ale někdy si 
potřebují pronajmout pracovní místo. Tako-
výto člověk bývá označován jako freelancer. 
Jde o trend budoucnosti, kdy především mezi 
mladými lidmi, ale i podnikateli či rodiči na ro-
dičovských dovolených takovýchto lidí přibývá. 
Vycházíme jim vstříc a uvidíme, kolik lidí, kteří 
si chtějí za drobné peníze pronajmout pra-
covní stůl, židli a vybavení, které pro práci po-
třebují, bude v našem městě. Nyní budujeme  
a nakupujeme vnitřní vybavení, pro něž im-
pulsy přineslo i dotazníkové šetření. Cowor-
king vzniká na náměstí v domě U Mouřenína  
a provoz bude zajištěn Městským informačním 
centrem. Budeme rádi, když se myšlenku poda-
ří naplnit nejen lidmi pracujícími jednotlivě, ale  
i možnostmi vzájemného setkávání, inspirace 
a růstu.                           Mgr. Monika Čuhelová

Tržnice vedle Městského dvora u přecho-
du na autobusové nádraží se dočasně přesou-
vá do prostoru vedle Ottendorferova domu 
(Červené knihovny). Výstavba nové městské 
tržnice se připravuje v závislosti na dotaci  
a bude umístěna nedaleko malého kruhového 
objezdu vedle OSSZ.             Zuzana Pustinová

Rada města Svitavy v působnosti  
valné hromady společnosti 

SPORTES Svitavy s.r.o.

 V Y H L A Š U J E

výběrové řízení na jednatele 
společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. 

s nástupem do funkce od 1. 4. 2018

Podrobnou specifikaci výběrového řízení 
včetně dalších požadavků naleznete  

na webových stránkách www.svitavy.cz  
a www.sportes.svitavy.cz  

Uzávěrka přihlášek je 10. ledna 2018
Případné doplňující informace podá 

starosta města Mgr. David Šimek 
(e-mail: starosta@svitavy.cz, 

telefon: 461 550 311).

Ing. Pavlu Ducháčkovi a Martinu Flídrovi, kteří 
nás oslovili s možností získat finanční dar pro 
naši těžce postiženou dceru Aničku. Díky jejich 
nadšení, štědrým sponzorům a skvěle zorga-
nizované akci, která se konala na podzim ve 
Svitavách Na kurtech, můžeme nyní Aničce 
pořídit speciální lehátko na koupání a dofinan-
covat nákladnou speciální úpravu automobilu  
k nakládání a přepravě Aničky na vozíčku. 
Velké poděkování patří také všem sponzorům, 
díky kterým je několik lidí, co mají život složitěj-
ší, zase o něco šťastnějších“.

Středisko volného času Tramtáryje Svitavy 
a oddíl Atletiky TJ Svitavy uspořádal koncem 
října druhý ročník Charitativního běhu - akce, 
která byla po konzultaci s rehabilitační sestrou 
Lucií Patočkovou letos věnována pro tříleté-
ho Míšu Trejbala. Běhu se zúčastnilo celkem  
43 běžců, a to jak jednotlivců, tak i celých ro-
din. Za vybranou částku ve výši 4 300 Kč bude 
pro Míšu zakoupena pohybová pomůcka Squi-
ggles Stander. Děkujeme, že pomáháte.

Zuzana Štěpánková

...na ulici Pavlovova byla otevřena prodej-
na potravin Qanto market?

Nabízí kromě prodeje potravin a drogistic-
kého zboží také volný přístup k wi-fi a možnost 
nabití mobilního zařízení.

...od 20. listopadu je nově otevřena jídel-
na Vedanta v nových prostorách bývalé cuk-
rárny na nám. Míru 104/22? Provozní doba 
je rozšířena s větší nabídkou do 19:00 hodin  
s možností rozvozu obědů. Více informací na-
leznete na www.vedanta108.cz.

... na ulici Soudní bylo otevřeno nové studio 
FITNESS a Solarium Xtreme? Otevírací doba: 
Po–Pá: 9:00 – 21:00, So a Ne: 14:00–18:00, 
mob.: 606 200 040

Římskokatolická církev Svitavy
Vánoční a silvestrovské bohoslužby ve farním 
kostele Navštívení Panny Marie na náměstí:
24. 12. / 24:00 / půlnoční
25. 12. / 9:30 / vánoční   
26. 12. / 9:30 / štěpánská  
31. 12. / 9:30 / silvestrovská
1. 1. / 9:30 / novoroční
6. 1. / 9:30 / tříkrálová
7. 1. / 9:30 / křest Páně - konec vánoční doby.  

Václav Dolák
Evangelická církev
Evangelická církev ve Svitavách srdečně zve 
na vánoční divadlo a sváteční bohoslužby do 
Sborového domu na ulici Poličská:
17. 12. / 17:00 / vánoční divadlo dětí a mládeže
24. 12. / 9:30 / bohoslužby, zpívá RAKOS
25. 12. / 9:30 / bohoslužby s večeří Páně
31. 12. / 9:30/ bohoslužby
1. 1. / 9:30 / novoroční bohosl. s večeří Páně.

                  Filip Keller
Pravoslavná církevní obec
Vánoční bohoslužby v pravoslavné kapli sv. Jiří 
proběhnou jako tradičně takto:
24. 12. / 22:00 /  půlnoční bohoslužba 
25. 12. / 9:00 / sváteční bohoslužba k svátku 
Narození Páně.                                     Jiří Kolář

Církev bratrská
9. 12. / 17:00 / Adventní koncert s vánočním 
poselstvím v Andělské kavárně.    Jan Pechanec

Svitavané pomáhají potřebným, především dětem

Svitavy pro rodiny

Městská tržnice se přesouvá

Svitavský coworking

Vánoční bohoslužby

Rozsvícení stromu, advent
Pokračování ze str. 1 

...od 14 hodin představí žáci MŠ Větrná, 
sbor ZŠ nám. Míru a Základní umělecká škola 
Svitavy. Hřejivé občerstvení je zajištěno. 

Od 13 do 17 hodin je pro vás připravena šicí 
dílna patchworku a výroba betlémových oveček  
v městském muzeu.

Během čtvrté adventní neděle (24.12.) 
se můžete od 22 hodin těšit na setkání před 
půlnoční mší v muzeu, kam přijdou zahrát svi-
tavští muzikanti. Přes den od 13 do 17 hodin 
jsou všechny výstavní prostory otevřeny.

Na Silvestra (31.12.) ochutnejte na náměstí 
od 17 hodin čočkovou polévku a od 18 hodin  
si užijte novoroční ohňostroj.

     Zuzana Štěpánková
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Granty v roce 2018

Svoz odpadu o Vánocích

Město Svitavy každoročně vyhlašuje Gran-
tový program, jehož cílem je finančně podpořit 
nestátní neziskové organizace, právnické oso-
by, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby, 
které provozují veřejně prospěšnou činnost  
a volnočasové aktivity pro děti a mládež na 
území města Svitavy v určených oblastech. 
Těmi budou i pro rok 2018:
a) sociální služby a humanitární pomoc
b) kultura
c) sport a turistika
d) životní prostředí

Rada města na svém posledním letošním 
zasedání 12. prosince vyhlásí program pro ná-
sledující rok s obecným zaměřením na činnost 
s mládeží ve všech uvedených oblastech.

Program bude s ohledem na přípravu  
a schvalování rozpočtu města Svitavy oficiál-
ně vyhlášen prostřednictvím odboru školství 
a kultury na úřední desce MěÚ, na webových 
stránkách města 29. 1. 2018. Písemné žádosti 
pak lze podávat od 1. 3. 2018 do 3. 4. 2018.  

Obecná pravidla i formulář žádosti jsou na 
webu města: www.svitavy.cz/cs/m-19-granto-
vy-program/.                                           Jiří Petr

Společnost LIKO SVITAVY bude svážet ko-
munální odpad z kontejnerů o objemu 1100 
litrů i ve dnech vánočních svátků 25. a 26. pro-
since. Svoz občanských nádob o objemu 110 
a 240 litrů (popelnic) bude probíhat podle 
obvyklého harmonogramu.  

Sběrný dvůr za železničním přejezdem 
na Olomoucké ulici bude otevřen ve dnech  
27. a 28. 12. od 8 do15:30 hodin. Ve dnech 
29. a 30. 12. bude sběrný dvůr z technických 
důvodů uzavřen. Od úterý 2. ledna 2018 bude 
otevřeno podle stanovené otevírací doby.

Odstrojené vánoční stromky prosím uklá-
dejte vedle kontejnerů na komunální odpad 
tak, aby byl možný jejich samostatný odvoz 
společností SPORTES. Děkujeme všem obča-
nům za dodržení pořádku kolem kontejnerů.  

Michal Nedoma

Vážení Svitavané, pro příští grilovací se-
zónu budete mít k dispozici dvě nová veřejná 
zázemí pro pořádání pikniků v přírodě blízko 
města. První z nich bude vytvořeno u rybářské 
chaty Rosnička, druhé zázemí vznikne v par-
ku Patriotů nebo u Vodárenského lesa. Kaž-
dé „piknikiště“ bude mít kruhovou kamennou 
dlažbu kolem ohniště, bude vybaveno kamen-
ným grilem a stolem z pískovce, k posezení 
bude sloužit šest lavic a dřevo na topení bude 
možné skladovat v krytém dřevníku. Využití 
grilu s ohništěm bude podporovat i provozo-
vatel rybářské chaty, kde bude možné zakou-
pit dřevěné uhlí, zapůjčit grilovací nářadí, nebo 
napichovací jehly. Rozsah služeb chaty bude 
záležet na vašem zájmu a domluvě s obsluhou 
chaty. K Vodárenskému lesu si zatím budete 
muset přinést potřebné vybavení s sebou.

Ne každý má k dispozici vhodný prostor 
pro opékání špekáčků nebo grilování. Proto 
věříme, že budete obě nově vybudovaná mís-
ta hojně využívat pro posilování rodinných 
vztahů a rozvíjení kontaktů s přáteli. Jsme také 
přesvědčeni o slušnosti vás, návštěvníků, kte-
rá nedovolí čerpat z rozpočtu města zbyteč-
né náklady na opravy jednotlivých prvků a na 
častý úklid okolí. Zázemí pro pikniky je novým 

Město Svitavy ve spolupráci se společnos-
tí TextilEco, provozovna Boskovice, od roku 
2013 zavedlo třídění textilu, oděvů, bot a hra-
ček prostřednictvím kontejnerů určených pro 
tento druh odpadu.

Kontejnery bílé barvy o kapacitě cca 2 250 
litrů jsou opatřeny  popisy, jaký druh odpadu 
lze do kontejneru odkládat, a jsou opatřeny 
vhazovacím otvorem, ze kterého vhozený od-
pad nelze vyjmout zpět. 

Do těchto kontejnerů mohou občané od-
kládat veškeré druhy oděvů (bavlněné i umě-
lé), veškerý textil včetně bytového (záclony, 
závěsy, ubrusy, apod.), kabelky, obuv a hračky 
(plyšové, plastové).

Kontejner není určen pro mokré a ples-
nivé, zeminou a ropnými látkami znečištěné 
oděvy a průmyslové ústřižky látek. Z takto 
sesbíraných a vytříděných oděvů a obuvi se 
přibližně 50% oblečení využívá pro prodej 
v prodejnách s použitým textilem, dalších 
přibližně 35% textilního odpadu se zpra-
cuje pro průmyslové využití (automobilový  
a stavební průmysl) a zbylých přibližně 15% je 
odpad, který se termicky zhodnocuje ve spa-

lovně komunálního odpadu v Brně. Na základě 
dohody společnost TextilEco poskytuje městu 
Svitavy textil, který je dále využit v sociální 
oblasti. Množství a druh textilu je poskytován 
podle aktuálních potřeb města na sociální po-
moc občanům využívajících služeb azylových 
domů, případně občanům bez domova, a to 
především v zimním období.

V současné době je ve městě umístěno 
devět kontejnerů v lokalitách pro občany ob-
vyklých (u sběrných míst na tříděný odpad)  
a jeden klecový kontejner na sběrném dvoře 
na Olomoucké ulici.                    Michal Nedoma

Umístění kontejnerů na textilní odpad: 
sídliště Družba u prodejny Qanto; sídliště Lány  
- Svitavská ulice u Koloniálu; sídliště Lány  - Vě-
trná ulice vedle pošty; ulice U Stadionu před 
budovou společnosti Svitap J. H. J.; ulice Lázeň-
ská před řadovými patrovými garážemi; ulice 
Chelčického u č. p. 2; ulice Milady Horákové, 
parkoviště u školní jídelny, vedle trafiky; ulice 
Ruská – parkoviště před DTP centrem; sídliště 
Antonína Slavíčka – před č.p. 30; sběrný dvůr 
na ulici Olomoucké – klecový kontejner.

Přehled množství odevzdaného textilu a obuvi prostřednictvím kontejnerů:

Rok Celkem (t) Průměr za 1 měsíc (t)

2013 56,635 4,720

2014 45,582 3,799

2015 45,217 3,768

2016 48,384 4,032

prvkem rekreačního vybavení města, budeme 
získávat zkušenosti s jeho provozem zejména 
na základě vašich poznatků a námětů. 

Zázemí vznikne díky podpoře z národního 
programu Obec přátelská rodině 2017, když 
město ve své kategorii již podruhé zvítězilo ve 
stejnojmenné celostátní soutěži. 

Břetislav Vévoda

Vzniknou nová zázemí pro piknik ve Svitavách 

Sběr použitého textilu a obuvi pomáhá potřebným

V rámci poskytování informací široké veřej-
nosti a zkvalitnění svých služeb žádá Městské 
informační centrum Svitavy živnostníky, řemesl-
níky, podnikatele, provozovatele a poskytovate-
le 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 nabídku, 
abychom nemuseli vaše zákazníky posílat do ji-
ných měst ke konkurenci :) 

Děkujeme za spolupráci.                Tým MIC

Výzva nejen 
pro živnostníky



Městská policie informuje
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Tísňové volání 156

V květnu tohoto roku došlo podpisem 
smlouvy, kterou uzavřel realizátor projektu Zá-
kladní škola Svitavy, Felberova 2, partneři projek-
tu Gymnazium a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky a Střední odborné učiliště Svi-
tavy, oficiálně k potvrzení spolupráce mezi měs-
tem Svitavy a ukrajinským městem Perečyn. 

Ve dnech 25. – 29. října se třicet studen-
tů a žáků uvedených svitavských škol společně  
s patnáctičlennou skupinou profesorů, učitelů 
a třemi zástupci města Svitavy zúčastnili vý-
měnného pobytu ve městě Perečyn v Zakar-
patské Ukrajině. Součástí programu výměn-

ného pobytu studentů, kteří bydleli v rodinách 
svých perečynských přátel, byla mj. také pro-
hlídka místních škol (studenti si zasportovali  
a poobědvali ve školních jídelnách, zhlédli 
školní program Podzimní jarmark), prohlídka 
města Perečyn, křížové cesty, pravoslavného 
kostela a také místní sýrárny. Nemohli nena-
vštívit obec Koločavu, kterou u nás proslavil 
příběh Nikoly Šuhaje loupežníka od spisovatele  
Ivana Olbrachta. Navštívili rekreační areál Vo-
evodyno a také město Užhorod, kde si pro-
hlédli zámek a jeho expozice, místní skanzen  
a centrum města. Zde také došlo k podpisu 
smlouvy o spolupráci svitavského gymnázia, pe-
rečynského gymnázia a Zakarpatského centra 
pro cestovní ruch, místní studia, exkurze a sport.  

Vlastním smyslem projektu je profesní  
a osobní rozvoj pedagogů prostřednictvím 
zahraničního studijního pobytu ve vybraných 
školách. Vzhledem k zaměření jednotlivých škol 
bude pozornost soustředěna zejména na oblas-
ti: jazykové vzdělávání, svět práce, tělovýchova, 
geografie a postupně i další oblasti, v nichž bude 
spolupráce přínosem pro výuku. Důležitou při-
danou hodnotou je v tomto případě vlastní pro-
žitek, který je nepřenosný a který je pro učitele 
neocenitelnou motivací pro vlastní osobní roz-
voj, motivuje je k inovování a doplňování vlast-
ních metod výuky a vede i ke snaze rozšiřovat 
dále své vědomosti a znalosti. Koordinátorem 
projektu je Mgr. Jiří Petr, vedoucí odboru školství 
a kultury MěÚ Svitavy.        Zuzana Štěpánková

Prezentace SOS přivolání pomoci  
v Domově pro seniory

Dne 25. 10. prezentovala Městská poli-
cie Svitavy systém SOS pro přivolání pomoci 
v Domově pro seniory ve Svitavách. Všichni 
zúčastnění byli podrobně seznámeni s celým 
systémem, který slouží zejména seniorům, osa-
mělým či hendikepovaným osobám. Padlo zde 
i několik zajímavých otázek či podnětů. Někteří 
z účastníků již o službu projevili zájem a kontak-
tovali nás, děkujeme.     

Pálení nepořádku
Dne 1. 11. bylo na linku 156 oznámeno, 

že na ul. Svitavská dochází k pálení nějakého 
nepořádku s tím, že po celé ulici se valil hustý 
štiplavý dým.  Bylo zjištěno, že jeden z obyvate-
lů se rozhodl na zahradě domu spalovat zelené 
větve ze stromů. Za přítomnosti hlídky došlo  
k uhašení ohně a s dotyčným byla věc vyřízena 
ihned na místě. 

Asistence strážníků v nemocnici
Dne 1. 11. byla hlídka strážníků požádána 

o pomoc - asistenci ve Svitavské nemocnici. 
Pacientka na chirurgickém oddělení odmítla 
uposlechnout pokynů a začala se s personálem 
hádat. Na místo přijeli strážníci, jelikož akutně 
hrozilo, že by mohlo dojít k fyzickému napade-
ní ze strany pacientky. Je nutno podotknout, že 
pacientka byla v intoxikovaném stavu, který si 
sama přivodila požitím omamně psychotrop-
ních látek. Situaci se strážníkům podařilo uklid-
nit a po ošetření byla dotyčná propuštěna.

Podivné otevření bytu…
Dne 4. 11. byla v dopoledních hodinách 

přivolána hlídka strážníků do jednoho z panelo-
vých domů na Malém náměstí, kde vzniklo po-
dezření, že došlo k vloupání do bytu. Po příjez-
du na místo strážníci zjistili, že dveře bytu jsou 
rozlomené v okolí zámku a otevřené. Po výzvě, 
zda se v bytě někdo nachází, z bytu vyšel muž. 
Hlídce sdělil, že jej přítelkyně večer v bytě za-
mkla a on se chtěl dostat ven, tak z vnitřní strany 
bytu dveře vylomil. Hlídka prověřila pravdivost 
tvrzení onoho muže a kupodivu bylo zjištěno, 
že se zakládá na pravdě. Je jen k zamyšlení, jak 
si někteří sjednávají přístup do bytu, kde žijí…       

Přání do nového roku
Na tomto místě se po celý rok setkáváte  

s různými lidskými příběhy. Některé z nich jsou 
sice úsměvné, ale převážná část jich je spíše 
negativních a mnohdy i smutných. Pevně vě-
řím, že špatných příběhů bude v novém roce 
co nejméně. Závěrem si vám dovoluji za sebe  
i všechny strážníky zdejší městské policie po-
přát mnoho pohody a klidu v nastávajících 
svátcích vánočních a ať se vám v novém roce 
vše daří podle vašich představ a smutné příbě-
hy se vám vyhýbají.                      Rostislav Bednář

Projekt Partnerství škol Svitavy – Perečyn (Ukrajina)

Lékařské pohotovosti na měsíc prosinec
Zubní pohotovostní služba
2.-3.12. MUDr. Horák Pavel / Svitavy, Pavlovova 24  777 511 011
9.-10.12. MUDr.  Koukola Michal / Svitavy, Dimitrovova 799/4 461 532 970
16.-17.12. MUDr.  Komárková Barbora / M. Třebová, Svitavská 36 734 113 860
23.12. MDDr.  Křečková Monika / M. Třebová, Komen. 1417/22 461 312 484
24.12. MUDr.  Kučera Josef / Svitavy, Hraniční 9  461 533 175
25.12. MUDr.  Letfusová Marie / Jevíčko, Palackého 20  774 326 241
26.12. MUDr.  Librová Anežka / M. Třebová, Komenského 1417/22 461 312 484
27.12. MUDr. Morávková Táňa / Svitavy, Dimitrovova 799/4 776 117 026
28.12. MUDr. Páral Jiří / Svitavy, Pavlovova 5   461 533 987
29.12. MDDr. Pospíšil Jiří / Svitavy, Dimitrovova 799/4  461 532 970
30.12. MDDr.  Sládek Petr / Svitavy, Purkyňova 249/16  731 201 180
31.12. MUDr. Slouka Lubomír / Svitavy, Dimitrovova 799/4 606 452 936
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.

Ve společenské rubrice uvádíme jména 
osob na základě písemného souhlasu. 

Společenská rubrika

Noví občánci města Svitavy narození v říjnu:
Gabriela Fryčová
Filip Major
Vavřinec Pešek
Elena Jiráková
Patrik Marek
Amálie Křibská
Pavel Wetter
Vojtěch Mayer
Marek Letocha
Michaela Sekvardová
Ema Junková

V říjnu uzavřeli ve Svitavách manželství: 
(a zároveň písemně souhlasili se zveřejněním 
osobních údajů v měsíčníku Naše město a na 
webu města Svitavy) 

Michal Volauf a Jana Ettlová 
Josef Petržela a Jiřina Kvapilová

Navždy nás opustili:
Lubomír Daněk (64 let)
Jitka Karkulíková (73 let)
Bohuslav Vencl (90 let)
Jiří Ženčák (71 let)
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Ze zastupitelských lavic

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ je 
naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb. a slouží 
ke svobodnému vyjádření názorů zastupitelů 
jednotlivých politických subjektů v aktuálním 
složení Zastupitelstva města Svitavy. Texty 
příspěvků neprocházejí obsahovou ani jazy-
kovou korekturou.

nejkouzelnější období roku, advent a Vá-
noce, máme před sebou.  Města jsou vánočně 
vyzdobena, stejně jako domy a někdy i okna 
a dveře domů. Postupně se zapalují adventní 
svíce na adventním věnci. Soboty a neděle trá-
ví lidé svátečně, často vycházkami do přírody 
nebo do města, kde navštěvují trhy, muzea, ga-
lerie a jiná hezká místa. Celé období před Vá-
nocemi má sváteční nádech. Vánoce jsou vní-
mány jako svátky pokoje, rodiny a lásky. Děti se 
těší na vánoční dárky, které podle české tradice 
nosí Ježíšek. Myšlenky a starosti všedních dnů 
se rozplynou a my se oddáme klidnému a slav-
nostnímu rozjímání v kruhu svých nejdražších. 

Za všechny zastupitele hnutí ANO vám 
přeji klidné Vánoce plné lásky, ať máte kolem 
sebe své nejmilejší a nejbližší. V novém roce 
hodně radostných dnů, mnoho štěstí, zdraví  
a úspěch.                                   Lenka Jurenová, 

zastupitelka za hnutí ANO 

Vážení spoluobčané,

 Posouvání šachových figurek pomocí robo-
tické páky, zapojování pneumatického obvodu 
nebo skládání strojírenského puzzle. TECHNO-
hrátky ve Středním odborném učilišti Svitavy 
zavedly žáky z devíti základních škol ze Svitavska 
a Chrudimska mezi klasické strojírenské obory 
ve středu 8. listopadu. Celkem 132 školáků tak 
poznalo základy nejžádanějších technických 
profesí současnosti. 

„Jste na půdě jedné ze středních odborných 
škol, která má nejvíce propojení se zaměstna-
vateli. Velkou výhodou je, že tyto firmy poté 
absolventům zpravidla nabízejí také pracovní 
uplatnění. Navíc Pardubický kraj má připrave-
ný další návrh v řádu milionů korun, kterým se 
ještě více vylepší současné moderní vybavení,“ 
řekl Martin Kiss, vedoucí odboru školství Kraj-
ského úřadu Pardubického kraje. 

Na účastníky TECHNOhrátek čekala na šesti 
speciálních pracovištích seznamka s maturitními 
i učebními obory instalatér, mechanik seřizovač, 
mechanik plastikářských strojů, obráběč kovů, 
nástrojař a strojní mechanik. Do jednotlivých 
aktivit i plnění soutěžních úkolů se v mnoha pří-
padech úspěšně zapojovaly také dívky. 

Srdečně zveme všechny zájemce k návštěvě 
školy ve dnech otevřených dveří 8. a 9. prosince 
nebo po domluvě kdykoliv ( tel.: 461 534 927).                            

Alice Štrajtová Štefková  

V listopadu se vydali naši žáci do svitav-
ských mateřských škol s cílem propagovat 
badatelsky orientované vyučování s progra-
mem Když děti učí děti. Ten jsme v loňském 
školním roce úspěšně realizovali v pěti ma-
teřských školách včetně naší. 

Letos navštívíme děti na Větrné. Cílem 
tohoto programu je podporovat vzájemné 
vzdělávání dětí. Žáci naší školy se učí pře-
dávat svoje znalosti a dovednosti především 
z oblasti přírodních věd dětem, které ještě 
nejsou školou povinné. Při tom tak na vlast-
ní kůži zažívají pocity svých učitelů, kdy vidí  
u dětí velký zájem a nadšení pro bádání, nebo 
naopak si na druhé straně vyzkouší, jak je 
těžké děti zaujmout, udržet jejich pozornost 
a srozumitelně vysvětlit podstatu jevu, na 
kterou je aktivita zaměřena. Od vyučujících  
z mateřských škol máme pozitivní ohlasy, děti 
se na badatelská dopoledne velmi těší.  Tento-
krát se do programů, jejichž aktivity jsou za-
měřeny především na oblasti fyziky, chemie, 
přírodopisu, zeměpisu, dějepisu a matemati-
ky, zapojili kromě žáků z druhého stupně také 
naši prvostupňoví. 

Jsem moc ráda, že se nám daří díky nadše-
ným kolegům a žákům tyto aktivity realizovat. 
Největší odměnou jim je spokojenost a nadše-
ní malých předškoláků.          Alena Vašáková

Informace ze škol

ZŠ Sokolovská

TECHNOhrátky nabídly šachy 
s robotem, puzzle i strojní pexeso 

Vyrážíme do školek 
s programem Když děti učí děti

SOU Svitavy

SOU SVITAVY 
hledá nového zaměstnance na pozici 

učitele odborného výcviku 
– obor mechanik seřizovač
Požadujeme:

•	 Znalost problematiky strojírenských 
oborů a praktické zkušenosti

•	 Ukončené ÚSO vzdělání  
s maturitou v oboru 

•	 Pedagogické minimum  
(možnost studia po nástupu)

Nástup možný od 1. 2. 2018, 
informace na tel.: 461 534 927. 

Životopis zasílejte na:
e-mail: info@sou.svitavy.cz, 
SOU Svitavy, Nádražní 1083, Svitavy.

Aktuální informace
- gymnázium a město Svitavy hostilo ve Svi-

tavách 5 učitelů a 10 studentů z ukrajinského 
gymnázia z Perečyna, na konci října vyjeli svitav-
ští učitelé a studenti na Zakarpatskou Ukrajinu, 

- gymnázium připomnělo Evropský den ja-
zyků. Na začátku října učitelé a studenti připravi-
li školní projektový den, na kterém prezentovali 
– i pro žáky základních škol - téměř 30 aktivit 
zaměřených na cizí jazyky 

- studenti školy absolvovali výměnný pobyt 
do partnerského gymnázia ve Stassfurtu (SRN). 
Téměř 40 let škola udržovala kontakty s gymná-
ziem v německém Egeln, tato škola však byla 
zrušena, Stassfurt je novou partnerskou školou, 

- absolventka svitavského gymnázia Ing. 
Adéla Tesařová, která pracuje již 12 let v Evrop-
ské komisi v Bruselu, na konci října ve škole stu-
dentům prezentovala fungování Evropské unie 
v rámci projektu „Back to School“, 

- hned v prvním turnaji Svitavské středoškol-
ské ligy si vedli naši studenti-volejbalisté výtečně 
- oba týmy (chlapců i dívek) zvítězily, 

- v rámci Dne otevřených dveří proběhlo 
ve škole ve spolupráci s Mensa ČR testování 
IQ. Další Den otevřených dveří bude 11. ledna 
2018. Pro uchazeče o studium (žáky 5. i 9. tříd) 
škola připravuje Přípravný kurz k přijímačkám 
2017 a přijímačky nanečisto.          Milan Báča

Gymnázium

Distribuce úklidových, čistících  
a kancelářských produktů

PRODEJNÍ SKLAD
maloobchod–velkoobchod

Tovární 3, 568 02 Svitavy
(vedle prodejny Breno a Jamall)

Kontakt:
739 033 537, 723 549 030
bkcleaning@seznam.cz
www.bkcleaning.wbs.cz
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ZŠ náměstí Míru

V pondělí 2. října v sále Ottendorferova 
domu pasovali naše druháčky na rytíře čte-
nářského řádu spanilá rytířka a statečný rytíř  
z hradu Svojanov. Děti měly připravený pro-
gram a hlavně musely ukázat, že už umějí číst. 
Za odměnu dostaly knížku, upomínkový list, 
průkazku do knihovny a další milé dárky. 

Ve dnech 12. a 13. října se v Zahradním 
centru Šváb v Hradci nad Svitavou uskuteč-
nilo již tradiční podzimní Dýňobraní pro žáky 
prvního stupně naší školy. Za pomoci rodičů či 
vyučujících si mohli vyrobit strašidelné lucerny 
z dýní, které si odnesli domů. 

Dne 16. října proběhla akce nazvaná Vi-
tamínový den – ochutnávka ovocných nápojů, 
mléčných koktejlů a různých ovocných a zele-
ninových pokrmů. 

Ve středu 25. října vyrazila skupina učitelů 
a žáků na návštěvu za našimi přáteli v ukrajin-
ském městečku Perečyn, kde měli jedinečnou 
možnost poznávat po dobu tří dnů lidi, kulturu 
i přírodu blízké země, se kterou nás pojí i kus 
společné historie. 

Pod taktovkou žákovského parlamentu 
probíhaly přípravy na první školní Felberácký 
Halloween, který se uskutečnil 31. října. Na 
vítěze soutěže o nejlepší masku čekal čerstvě 
upečený dort. 

U nás ve škole se nenudíme, svědčí o tom  
i nejrůznější sportovní akce, exkurze či před-
mětové soutěže, kterých se naši žáci pravidel-
ně účastní.                                   Jana Pazderová 

Zveme bývalé, současné i budoucí žáky, 
jejich rodiče a širokou veřejnost na adventní 
dílny, které se na ZŠ T. G. Masaryka uskuteční 
v sobotu 9. prosince od 9 do 12 hodin. 

Zaměstnanci ZŠ T. G. Masaryka 27 

2. prosince 2017 od 10 do 12 hodin. Účast 
hlaste prosím předem na e-mail: prazanova@
riegrovka.cz. Poplatek: 50 Kč na materiál. 

Knihy dětem 

Akce v měsíci říjnu 

Adventní dílny na Myšárně 

Sobotní drátování 

ZŠ Felberova

ZŠ T. G. Masaryka

V září se opět konala již tradiční krajská 
soutěž studentských týmů obchodních akade-
mií EKONOMICKÝ TÝM 2017. Na Obchodní 
akademii a Střední odbornou školu cestovního 
ruchu do Chocně se sjelo šest týmů z Chocně, 
Chrudimi a Svitav, aby změřily své odborné 
ekonomické znalosti a schopnost argumenta-
ce na zadané téma. Naši studenti vytvořili dva 
soutěžní týmy a vedli si velmi dobře - v celko-
vém hodnocení obsadili první a druhé místo. 

Srdečně blahopřejeme a vítěznému týmu 
studentů ve složení Lenka Kalášková, Markéta 
Pražanová a Veronika Vostřelová přejeme hod-
ně štěstí v celostátním kole, které proběhne  
v prosinci v Brně. Krásnou druhou příčku ob-
sadil tým ve složení Matěj Richtr, Daniel Šána 
a Jan Uher.                                       Libor Pavlík 

Dovolte nám podělit se o milý zážitek  
a pěknou ukázku spolupráce rodičů se školou. 
Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 na počát-
ku školního roku oslovila rodičovskou veřejnost  
a požádala o pomoc při obnovení školní knihov-
ny. Akce nazvaná Knihy dětem se podařila - do 
školní knihovny přibylo značné množství knížek, 
které potěší především děti z prvního stupně. 

Sešlo se nám téměř 100 starších knih, dvě 
desítky komiksů a více než 70 kusů zcela no-
vých knih (zejména z edice Albert). 

Chtěli bychom proto poděkovat všem za 
podporu i za to, že mysleli na naše malé čtená-
ře. Naše škola si dlouhodobě klade za cíl vzbu-
zovat v dětech lásku ke čtení. I proto zahrnuje 
náš projekt POMÁHÁME SI zavedení kroužku  
k rozvíjení čtenářské gramotnosti. Nicméně  
i děti, které nebudou do tohoto kroužku dochá-
zet, motivujeme ke čtení. K tomu určitě poslouží 
i čerstvě doplněná školní knihovna. 

Zuzana Kořístková 

Obchodní akademie
Nejlepší v Pardubickém kraji

Tématem letošního ročníku projektu Příbě-
hy bezpráví (organizovaného společností Člověk  
v tísni) byly příběhy vzdoru, příběhy lidí, kteří se 
různým způsobem postavili komunistickému re-
žimu. My jsme si vybrali ke zhlédnutí film o Zině 
Freundové – jedné ze signatářek Charty 77, kte-
rou vyšetřovací praktiky StB (přepadení, zmláce-
ní, ponižování, výslechy…) v rámci akce Asanace 
donutily k emigraci do Anglie – s pasem pouze 
na cestu tam. Pozvání na besedu k nám do školy 
přijal i P. Ing. Josef Kopecký, SDB, aby se podělil 
se studenty o zkušenosti své a svých blízkých.  
7. listopadu, tedy 100 let od Říjnové revoluce v Rus-
ku, jsme pak navštívili komunistický koncentrační 
tábor Vojna u Příbrami, jediný zachovaný tábor  
z dob komunismu v Evropě, a čestné pohřebiš-
tě politických vězňů v Praze-Ďáblicích. Jaké jsou 
dojmy našich studentů? Alespoň dva úryvky  
z jejich prací za všechny: 

Zina Freundová – žena, jejíž příběh by měl 
znát každý. A nejen, že by ho měl znát, hlavně 
by se nad ním měl zamyslet. A o to bych se chtě-
la pokusit i já. Všechny příběhy, které se týkají 
nevinných lidí, kteří byli za třeba i smyšlenou 
věc trestáni, se mě velmi dotkly. A opravdu mě 
donutila přemýšlet nad tím, co se vlastně může 
stát, když lidé nebudou přemýšlet nad tím, koho 
volit. Mohlo by se něco takového stát znovu?... 

Veronika Vostřelová, 4. A 
Jak je možné ublížit člověku takovým způ-

sobem jen kvůli majetku a víře? Proč ani vlastní 
rodina spolu nedržela? Jak mohl Čech Čechovi 
takhle ubližovat? Jak je možné dostat takto vyso-
ký trest jen kvůli majetku? Mohl bych napsat da-
leko více otázek. Obdivuji všechny, kteří dokázali 
vydržet tyto nelidské tresty. A můj největší obdiv 
mají, že dokázali i přesto všechno odpustit. Ne-
odpustili režimu, ale lidem v něm. … 

Daniel Šána, 4. A, Iva Štrychová 

Příběhy bezpráví – příběhy vzdoru 

ZŠ Riegrova

mají společné téma. Opusťme alespoň na 
chvíli starosti všedního dne a pojďme se spolu 
těšit na nejkrásnější období v roce – na Vánoce. 

Prohlídku školy si můžete naplánovat  
od 8 do 16 hodin. Na vaši přítomnost ve výuce 
se těší učitelé i žáci, navštívit můžete také vedení 
školy. 

Adventní výstava v tělocvičně bude probíhat 
od 16:00 do 17:30 hodin. Součástí prezentace 
výtvarných prací žáků budou již tradičně pro-
dej originálních keramických výrobků, kulturní 
program a vánoční tvořivé dílny. Možná si právě  
u nás vyberete pěkné dárky pro své blízké…

Pro MŠ bude výstava přístupná 7. 12.  
v dopoledních hodinách. Srdečně vás zvou žáci 
i zaměstnanci Riegrovky.        Marie Pelikánová

Den otevřených dveří 
a adventní výstava 6. prosince
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Při své pouti po zemi se Mikuláš jako již 
tradičně zastaví i u nás v Krůčku. V úterý  
5. prosince od 16 do 18 hodin budeme v sále 
Fabriky netrpělivě vyhlížet jeho příchod a dou-
fat v bohatou nadílku. Jako každý rok budou 
pro děti připravena stanoviště plná andělů  
(a nějakého toho zatoulaného čertíka) i pest-
rý animační program. Nezvěte si čerty domů 
– nakoukněte do pekla s námi. Vše zlé pak za-
žene samotný svatý Mikuláš. Vstupné 50 Kč / 
dítě pro členy, 70 Kč / dítě pro nečleny MC 
Krůček, dospělý doprovod  10 Kč / osoba.  
V ceně vstupenky drobný mikulášský balíček 
pro děti, doporučujeme využít předprodej ( již 
od 20. listopadu). Vstupenky budou k dispozi-
ci na recepci Fabriky, v Krůčku i BabyKrůčku 
(ulice Pražská).

Chornický železniční klub si vás na neděli  
3. prosince dovoluje pozvat na tradiční Miku-
lášskou jízdu zvláštního vlaku vedeného parní 
lokomotivou 423.009 z roku 1922. Historickou 
soupravu, sestavenou z vozů bývalé třetí třídy, 
doprovodí nejen železniční personál v dobo-
vých stejnokrojích ze třicátých let minulého 
století, ale také Mikuláš s čertem, kteří nadě-

lí hodným dětem malý dárek a zlobivým uhlí  
z lokomotivy. Ve vybraných stanicích na trase 
bude možné získat otisky pamětních razítek 
a speciální pamětní razítko Mikulášské jízdy 
bude k dispozici ve vlaku. Sběratele jistě potě-
ší možnost nákupu upomínkových předmětů 
se železniční tématikou i skutečnost, že v rám-
ci akce budou dány do prodeje tři zcela nové 
pohlednice. Během jízdy vlaku bude v provo-
zu bufetový vůz a občerstvení bude v době  
od 14 do 16 hodin zajištěno. Zvláštní vlak poje-
de po osvědčené okružní trase z České Třebo-
vé přes Svitavy, Letovice, Skalici nad Svitavou, 
Chornice a svoji 127 kilometrů dlouhou jízdu 
ukončí v České Třebové. Do zvláštního vlaku 
bude možné přistoupit také ve Svitavách, a to 
v době od 11:01 do 11:35.
Více informací na www.chzk.cz       Marek Říha 

3. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Mikulášská cena 
Střelecká soutěž - 26. ročník. Vzduchová pisto-
le 60, 40. Startovné: pro nečleny 50 Kč

3. / Ne / Nadace J. Plívy  
(zadní vstup od pekáren)
Pekelný Mikuláš
Možnost přihlašování od 13. 11. Bližší infor-
mace na: www.svc.tramtaryje.cz, 
Pavel Padyásek, mob.: 734 287 285

3. / Ne / 16:00 / svitavské náměstí
Ježíškova pošta 
Na děti a jejich rodiče budou čekat na náměs-
tí Ježíškovi pošťáci a Ježíškova pošta. S dětmi 
si můžete napsat dopis Ježíškovi. To vše první 
adventní neděli na náměstí Míru od 16 hodin.

3.  / Ne / 18:15 / náměstí Míru
Pekelná jízda
Po ukončení Ježíškovy pošty a rozsvícení stro-
mu vás čeká průjezd čertů přes náměstí.

9. / So / 8:00 / Vratislav - Polsko
Vánoční zájezd do polské Vratislavy
Kontakt: Miroslav Skočovský, mob.: 737 525 
579, e-mail: skocovsky@svitavy.cz

10. / Ne / 9:00 / střelnice SVČ - IV. ZŠ
Podzimní cena města Svitavy 
Střelecká soutěž - 26. ročník. Vzduchová puška 
mládeže do 12, 14 a 16 let, 30 v leže. Vzdu-
chová puška 40. Startovné: pro nečleny 50 Kč

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

23. / So / 8:00 / Fabrika
12. ročník Vánočního turnaje mládeže 
v šachu 

Zvou zaměstnanci SVČ Tramtáryje

Tradičně poslední akcí tohoto roku bude 
v pátek 15. prosince od 14 do 17:30 vánoční 
besídka. Výroba tematických dekorací z netra-
dičních materiálů, cukroví, koledy, rozbalování 
dárků, dětský punč – zkrátka malé Vánoce na-
nečisto. Toto setkání uzavře také rok s projek-
tem pardubického kraje Zelený Krůček – Recy 
věci, který podpořil i další krásné akce jako 
Karneval nebo Halloween.

Za celý tým mateřského, rodinného, dob-
rovolnického i hlídacího centra Krůček vám 
přejeme Vánoce plné radosti a v novém roce 
prostor pro růst.                         Tým MC Krůček

Advent je časem příprav – připravujeme 
naše domovy, vánoční nadílku, cukroví na svá-
teční stůl... Často však zapomínáme na sebe. 
Pojďte se s námi v adventním čase zastavit, vy-
těsnit shon a přijít na jiné myšlenky. 

Zveme vás proto v pátek 1. prosince na 
podvečerní setkání s tématem Naše manžel-
ství včera, dnes a zítra od 18:30 v kavárně Ra-
ffaello. Doporučujeme párům, jednotlivci ví-
táni. Vstup volný, je třeba si zamluvit místa na  
e-mail: mckrucek@gmail.com, mob.: 737 236 
152.

Ochutnávkové semináře Montessori ces-
tou 0 – 3 (středa 6. prosince, 9:00–12:00)  
a Montessori cestou 3 – 6 (středa 13. pro-
since, 15:00–18:00), kde se můžete seznámit  
s esencí této metody.  Vstup volný, je třeba se ob-
jednat na e-mail: sona.nadvornikova@gmail.com, 
mob.: 733 518 999.

Inspirativní setkání na téma Role ženy pod ve-
dením Lenky Papadakisové proběhne ve čtvrtek 
14. prosince od 16 hodin, vstup volný, hlaste 
se na e-mail: cuhelovamonika@gmail.com.

Čtyři výše uvedené akce jsou podpořeny  
z projektu Svitavy pro rodiny, na základě fi-
nanční podpory MPSV v rámci dotačního titulu 
„Obec přátelská rodině 2017“. Během progra-
mu nabízíme po včasné domluvě i možnost 
hlídání dětí.

MC Krůček

Akce SVČ 

10. prosince v 16 hodin 
kostel Navštívení Panny Marie 

Program: 
•	 zapalování svíček
•	 zahájení - p. farář V. Dolák
•	 slovem provází - Draha Páleníková
•	 verše - Drahuška Němečková
•	 účinkují - žáci ZUŠ Svitavy
•	 modlitba za zesnulé děti - p. farář V. Dolák
Občerstvení je zajištěno.
Příspěvek je dobrovolný. Draha Páleníková

Květná Zahrada ve spolupráci se Zá-
kladní a mateřskou školou Květná a pod-
porou obce Květná vás srdečně zvou na 
tradiční ŽIVÝ BETLÉM, který se uskuteč-
ní v sobotu 16. prosince od 14:30 hodin  
v prostorách Květné Zahrady v obci Květ-
ná č. p. 40. Připraveno je malé pohoštění, 
prohlídka některých prostor statku a prodej 
vánočních drobností.     Ferdinand Raditsch 

Zapalme svíčku

Tradiční živý betlém 
v Květné Zahradě

Prodej vánočních kaprů z rybářství Vyso-
čina Polička se uskuteční před základní školou 
na náměstí Míru od 20. do 23. prosince.                                        

Rudolf Grim

Prodej vánočních kaprů

Oblíbená Mikulášská jízda opět staví ve Svitavách

Děje se ve městě

Nebe, Peklo – s Krůčkem Ráj!

Vánoční besídka

Adventní čas v MC Krůček
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V úterý 5. prosince bude od 13 do 16 ho-
din Seniorcentrum přístupné veřejnosti. Ve 
13:30 a 15:30 hodin budou probíhat spo-
lečné prohlídky zařízení. Akce bude v pojetí 
svátečního odpoledne, ve 14 hodin vystoupí 
Country club Srdíčko. Věřím, že si užijeme 
příjemnou atmosféru. Těšíme se na setkání  
s vámi.

Možnost stravování
Seniorcentrum města Svitavy nabízí v ob-

dobí od 27. do 29. prosince zajištění obědů  
i těm seniorům města Svitavy, kteří se v prů-
běhu roku stravují u jiných dodavatelů, kteří 
v době mezi svátky stravu nezajišťují. Výběr je 
ze tří jídel, menu stojí 59 Kč (s dovozem 72 Kč). 

Kontakt: Milena Čípová, vedoucí stravová-
ní, tel.: 461 534 406, mob.: 731 605 894, e-mail: 
milena.cipova@svitavy.cz.          Lenka Jurenová

Na náměstí Míru 92, druhý oblouk od 
kostela, se nachází nová vývěska našeho klu-
bu ZO KARDIO.
•	 Cvičíme každou středu od 13:30 pod vede-

ním Evy Frantové. 
•	 Dne 11. prosince vás srdečně zveme na člen-

skou schůzi ZO KARDIO, která se uskuteční 
od 14:30 v sále kulturního domu Fabrika ve 
Svitavách. 

•	 Dne 9. prosince se uskuteční vycházka po 
Kamenci u Poličky. Součástí bude výstava 
vánočních dekorací. Odjezd vlakem ze Svi-
tav bude v 12 hodin.

•	 Dne 21. prosince budeme pořádat již 3. roč-
ník tradičního zpívání pod vánočním stro-
mem na náměstí Míru. Sejdeme se v 17 hodin  
u vánočního stromu. 

•	 Dne 13. ledna 2018 se projdeme kolem Svi-
tav a okolí. Sraz bude v 10:00 na vlakovém 
nádraží. Odjezd z Poličky v 9:30. 

Eva Rejentová 

Milí čtenáři,
v prosinci roku 2007 spatřilo světlo svě-

ta historicky první číslo Nemocničních listů, 
které dále vycházely jako pravidelný čtvrtlet-
ník Svitavské nemocnice a byly přikládány ke 
zpravodaji Naše město. Chtěli jsme vás lépe 
informovat o životě v naší nemocnici, o jejím 
rozvoji a o novinkách na pracovištích. Dnes je 
naše nemocnice součástí společnosti Nemoc-
nice Pardubického kraje, která vydává vlastní 
celofiremní magazín Naše nemocnice, proto se 
informace z Nemocničních listů přesunou prá-
vě do tohoto magazínu. Najdete ho v tištěné 
podobě v nemocničním vestibulu a v on-line 
verzi na webu: www.nempk.cz/magazin-nase-
-nemocnice. Další informace můžete sledovat 
také na webu: www.svitavy.nempk.cz nebo 
Facebooku (www.facebook.com/nempk/).

Rádi bychom poděkovali za mnohaletou 
práci celé redakční radě a redaktorce Nemoc-
ničních listů Zdeňce Hanyšové Celé, která je  
v uplynulých deseti letech s láskou připravova-
la. Vám všem děkujeme za přízeň. 

Markéta Nemšovská

Domov na rozcestí Svitavy pořádá každý 
rok vánoční výstavu. Letos bude výstava pro-
bíhat ve dnech od 2. – 4. prosince (od soboty 
do pondělí) od 9:00 do 17:00 hod. Tento rok 
se adventní výstava uskuteční v nových prosto-
rách než předchozí léta, a to v budově na ulici 
Purkyňova 252/14, kde se nachází i kavárna 
Café Rozcestí. Součástí adventní výstavy bude 
i drobné občerstvení zajištěno právě naší ka-
várnou. Během soboty 2. prosince si budou 
moci vaše ratolesti vyrobit něco na památku  
v Ježíškových dílnách.

Jak nás najdete? Jak již bylo řečeno, budo-
va se nachází na ulici Purkyňova pod nemocni-
cí. Vedle budovy je dřevěná brána, která slouží 
jako zadní vchod do muzea. Nedaleko od budo-
vy je střední zdravotnická škola a přímo naproti 
je kino Vesmír.                          Simona Švejcarová

Stejně jako loni proběhne Tříkrálová sbír-
ka na Svitavsku v termínu 1. 1. – 15. 1. 2018. 
Vedoucí kolednické skupinky musí být starší 15 
let, při sobě musí mít průkazku, OP a kasičku 
zapečetěnou příslušným úřadem. Nezapo-
meňte, že máte právo kontroly. Přispět můžete 
jakoukoli částkou. 

Pro pokrytí Svitavska je třeba cca 420 
koledníčků, z toho alespoň 105 minimálně  
15letých lidí, vedoucích tříkrálových skupinek. 
Jako každý rok sháníme malé i velké, krále  
i králíčky. V případě, že byste se chtěli zapojit, 
přihlaste se koordinátorce Tříkrálové sbírky 
Miriam Holubcové, e-mail: miriam.holubco-
va@svitavy.charita.cz, mob.: 736 267 381.

Tříkrálová sbírka 2018
•	  Získanou částku použijeme k pomoci kon-

krétním rodinám. 
•	  Dále bychom rádi zřídili bezbariérový pří-

stup do prvního patra nové budovy na Polní 
ulici z již bezbariérově přístupného přízemí. 

I v letošním roce bude pořádat Středis-
ko sociálních služeb Salvia v úzké spolupráci  
s městem Svitavy vánoční setkání osaměle ži-
jících osob se zdravotním postižením a seni-
orů ze Svitav. Naše akce se koná ve čtvrtek  
14. prosince v 15 hodin ve velkém sále Fabriky. 
V programu vystoupí taneční klub STYLE Svita-
vy pod vedením Františka a Ireny Pokorných, 
zahraje hudba pod taktovkou Jaroslava Dvořá-
ka. Občerstvení je zajištěno.

Součástí programu bude uvedení nového 
automobilu do provozu. Automobil dostalo 
město Svitavy, jeho provozovatelem bude Stře-
disko sociálních služeb Salvia a bude pojmeno-
ván Maxík. Taxík Maxík je společným projektem 
Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, jejich projek-
tu SenSen (Senzační Senioři) a lékáren Dr. Max. 

Pozvání platí i pro ty osaměle žijící, kteří 
od nás neobdrželi pozvánku. Není v našich 
silách zjistit všechny osaměle žijící občany ve 
Svitavách, protože zákon o osobních údajích 
nám nedovoluje tyto informace zjišťovat. Pro-
to převážně obesíláme osoby, které jsou u nás 
evidovány jako uživatelé služeb, nebo nám daly 
během předchozích vánočních setkáních svoji 

adresu. Prosíme ty, kteří obdrží pozvánku, aby 
nám poslali návratku do 11. prosince. Ty, kteří 
pozvánku neobdrží, prosíme o potvrzení účas-
ti do 11. prosince na tel.: 461 723 728, nebo 
osobně. Pro osoby s omezením pohybu bude 
zajištěn odvoz zdarma, ale je nutné ho objednat 
také do 11. prosince buď telefonicky na tel.: 461 
723 728, nebo přímo ve Středisku sociálních 
služeb Salvia (Wolkerova alej 92/18, Svitavy,  
4. poschodí). Těšíme se na vaši účast. 

Ludmila Benešová

7. / Čt / odjezd v 8:00 z autobusového nádraží
Advent v Ratibořicích a Babiččině údolí.
Výlet pro přihlášené členy klubu.

Milé seniorky a senioři,
přejeme vám i vašim blízkým klidné vánoč-

ní svátky a do roku 2018 pevné zdraví a mnoho 
štěstí a spokojenosti.                               

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

Změna ve vydávání informací 
o Svitavské nemocnici

Adventní výstava  
v Domově na rozcestí   

Již podruhé se ve svitavském Kauflan-
du uskutečnila národní potravinová sbírka. 
Bylo vybráno 480 kg trvanlivých potravina 
a hygienických potřeb. Přibližně jedna tře-
tina vybraných potravin zůstala přímo ve 
skladu Azylového domu pro matky s dětmi 
ve Svitavách (AD). Zbývající množství bylo 
odvezeno do centrálního skladu Potravino-
vé banky Pardubice. Odtud budou potravi-
ny v průběhu následujícího roku postupně 
přiváženy dle potřeb zpět do AD. Tímto 
bychom chtěli poděkovat všem dárcům, 
kteří se sbírky účastnili.

Tým pracovníku AD a dobrovolníci

Potravinová sbírka

19. ročník Tříkrálové sbírky 

Vánoční setkání osaměle žijících osob

Seniorcentrum města Svitavy 
Prohlídka pro veřejnost

Základní organizace kardio
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Kultura

1. Pá / 8:15 a 10:15 / Divadlo Trám
Dramatická školička - soubor Naopak: 
Všichni jsme si…
Autorské divadelní zpracování literární předlohy 
Farma zvířat Georga Orwella. Představení pro 
střední  školy. Vstupné: 40 Kč

 � 17:00/ Ottendorferův dům
Terapie tmou
Přednáška psychologa a terapeuta PhDr. Andre-
wa Aloise Urbiše.

 � 18:30 / kavárna Raffaello 
Naše manželství včera, dnes a zítra
Večerem nás lektorsky provedou manželé Vykyda-
lovi, vstup volný, nutnost zamluvení míst na e-mail: 
mckrucek@gmail.com, mob.: 737 236 152.

 � 19:00 / Fabrika
Vánoční koncert Dagmar Peckové 
a Barocco Sempre Giovane
Krásný adventní koncert mezzosopranistky 
Dagmar Peckové a komorního souboru Baro-
cco Sempre Giovane. Vstupné: 450 Kč (členové 
KPH: 350 Kč). Předprodej vstupenek v recepci 
Fabriky a v MIC Svitavy.

 � 20:00 / klub Tyjátr 
DOCtOr VICtOr 
+ THE COMPLICATION + ENTROPIE 
Koncert. Vstupné: 150 Kč

2. So / 8:30–15:00 / muzejní dílny
JÁVSKÁ BatIKa 
Malba na  povlak polštáře jávskou technikou. 
Vzory se na látku kreslí rozehřátým voskem 
pomocí tak zvaného čantingu nebo štětce. 
Workshop pro děti od 7–15 let. Zájemci se mo-
hou hlásit na mob.: 777 964 927 nebo na e-mail: 
leazmuzea@seznam.cz.

 � 9:00 – 17:00 / ZŠ T. G. Masaryka 
Pravda nebo lež? 
Praktický seminář odstraňování podvědomých 
emocionálních bloků a omezujících přesvědče-
ní. Pracujeme formou emocionálních odbloko-
vání ve dvojicích s využitím kinesiologického 
testu svalového napětí. 

 � 20:30 / Divadlo Trám a klub Tyjátr 
IV. večer MAC - malý abonentní cyklus
Divadlo Športniky: Back to Bullerbyn
kapela Jahodové děti... a něco navíc!
Vstupné: studenti 80 Kč, ostatní 110 Kč

1. adventní neděle
3. Ne /  15:00 / městské muzeum a galerie 

TA - JEMNÁ MECHANIKA KAMILA ANDRESE
Vernisáž výstavy betlémáře, autora a restaurá-
tora mechanických betlémů Kamila Andrese  

z Třebechovic pod Orebem. Na výstavě uvidíte 
nejen autorskou tvorbu, ale i pohyblivé betlé-
my restaurované Kamilem Andresem z muzeí  
v Jindřichově Hradci, Vysokém nad Jizerou, Pasek  
v Orlických horách a Vysokého Mýta.

MECHANICKÁ UKÁZKA 
SVItaVSKÉHO BEtlÉMa 
Rekonstrukce ukázky malé části svitavského 
betléma rozpohybované Kamilem Andresem  
v samostatné vitríně. Projekt je spolufinancován 
z prostředků EFER prostřednictvím Euroregio-
nu Glacensis. 

NAD BETLÉMEM VYŠLA HVĚZDA
Vánoční výstava betlémů historických i součas-
ných z různých materiálů.

KOUZELNÝ PATCHWORK
Výstava výrobků Spolku patchworku při muzeu 
ve Svitavách                                   Více na str. 13

 � 15:00–19:00 / horní část náměstí
Drobný stánkový prodej 

 � 15:00 / Divadlo Trám
Divadlo Líšeň: Andělé z lesa 
Na motivy romské pohádky Andělé z knihy 
Eriky Manuš: Pekloneberáj. Pohádkový příběh  
o holčičce, bytostech z lesa a andělech. Po před-
stavení výtvarná dílna pro děti. Vstupné: 80 Kč, 
rodinné pasy. Vhodné pro děti i dospělé.

 � 16:45 / náměstí Míru (horní část) 
Věra Klásková & Martin Benda: 
Vánoce pro dva hlasy
Koncert v rámci první neděle adventní a slav-
nostního rozsvícení vánočního stromu. 
Věra Klásková – mezzosoprán, kytara 
Martin Benda – baryton

 � 17:30 / náměstí Míru
DŘEVĚNÝ BETLÉM FRANTIŠKA MALÉHO
Odhalení venkovního dřevěného svitavského 
betléma v životní velikosti od Františka Malé-
ho ze Sebranic, který bude od letošního roku 
součástí adventního svitavského náměstí. Pro 
letošní rok jej bude tvořit Svatá rodina, anděl, 
ovce, pes, hlava volka a osla a stájka.

 � 18:00 / kostel Navštívení Panny Marie
Koncert žáků ZUŠ Svitavy

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

4. Po / 19:00 / Fabrika
Pantheon production (Praha): 
Liz Lochdeadová– Perfect days
Pro ženy, které chtějí být šťastné, a muže, kte-
ří se toho nebojí. Romantická komedie nejen 

o ženách a nejen pro ženy. Vstupné: 400 Kč, 
předprodej vstupenek v recepci Fabriky a MIC 
Svitavy.

 � 19:00 / ZŠ Felberova - družina
Ashtanga yoga  
Vstupné: 90 Kč / 110 Kč 

5. Út / 16:00–18:00 / MC Krůček – sál Fabriky
Nebe, peklo s Krůčkem ráj
Odpolední program s mikulášskou tématikou, 
podrobnosti v článku na str. 7. Vstupné: 50 Kč 
dítě pro členy (-10% KPZ VZP), 70 Kč dítě pro 
nečleny, dospělý doprovod 10 Kč, v ceně vstu-
penky je mikulášský balíček. Předprodej vstupe-
nek: od 16. 11. 2017 na recepci Fabriky, v MC 
Krůček a Baby Krůčku

6. St / 9:00–12:00 / MC Krůček
Montessori cestou 0 - 3
Ochutnávkový seminář, vstup volný, objedná-
ní na e-mail: sona.nadvornikova@gmailcom, 
mob.: 733 518 999.

 � 8:00 / Nadace J. Plívy
Ranní jóga 
Vstupné: 90 Kč / 110 Kč

 � 10:00 / Nadace J. Plívy
Jóga pro zralé a seniory
Vstupné: 85 Kč / 100Kč

7. Čt / 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám
Divadlo Matěje Kopeckého Praha: 
Malostranská pohádka
Pohádka o tom, že vše jednou končí a něco no-
vého zase začíná. Ve výpravné pohádce uvidíte 
poetický příběh o přátelství a uslyšíte i spous-
tu pěkných písniček. Doporučeno pro MŠ, ZŠ  
a veřejnost. Vstupné: 45 Kč

 � 14:30 / Nadace J. Plívy 
Jóga pro děti od šesti do deseti let 
Vstupné: 70 Kč

 � 16:00 / dětské oddělení knihovny
Logopedická dílna 
se spisovatelkou Ester Starou
Povídání o logopedii, představení knih Ester Sta-
ré zaměřených na rozvoj řeči a komunikačních 
dovedností, samostatná práce dětí. Více na str. 14

 � 18:00 / Andělská kavárna
Vánoční recitál - Štěpán Rak
Vstupné: 350 Kč

 � 18:30 / muzeum esperanta
178. cestovatelský večer Asociace 
Brontosaura - Slavná značka Žiguli
Povídání a promítání fotografií z pobytu v ruské 
Samaře v roce 2017. Vypráví Libor Lněnička. 
Vstupné dobrovolné. 
Více na str. 16
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8. Pá / 18:00 / čajovna Krásná chvíle
Vánoční koncert kapely DUNIBUCH
Po úspěšném zářijovém koncertu nás tato kape-
la opět navštíví. Vánoční atmosféru vám navodí 
jejich příjemné folkové skladby, místy zabíhající 
do jiných stylů. Uslyšíme kytaru, kontrabas, vi-
olu, bubny, flétnu a zpěv. Vstupné dobrovolné 
(doporučeno 70 Kč).

 � 18:30 / Fabrika 
Taneční pro mládež  - věneček
Vstupné: 100 Kč na místě

 � 20:00 / klub Tyjátr Svitavy 
DARK GAMBALLE + GATE CRASHER
Společný podzimní večírek kapel Dark Gam-
balle a GATE Crasher, na kterém rozhodně 
nesmíš chybět! Vstupné: 160 Kč předprodej 
(recepce Fabrika a klub Tyjátr od 13. 11. 2017),
200 Kč na místě

9.  So / 14:00 / Ottendorferův dům
6. adventní koncert Otevřete svá srdce
Pořádá: spolek KLUS Svitavy, účinkují: Miky Klo-
bouk, sestry Vlčkovy, Jaromír Křemenák. Pro-
vází Dana Křemenáková. Vstupné dobrovolné

 � 15:00 / Divadlo Trám, klub Tyjátr
NOSTALGICKÝ POSED ANEB NAROZENINY 
TRÁMU A DRAMATICKÉ ŠKOLIČKY
Program: 
15:00 / Trám 
Čmukaři Turnov: Medvídek Pú nebo tak nějak
16:00 / Trám 
Nostalgické vzpomínání na staré dobré časy…
17:00 / Trám
Nakafráno Turnov: Drůbeží nářez
18:00 / Tyjátr 
kapela Paraplet Svitavy
19:00 / Trám
Céčko Svitavy: Hotel – premiéra!
20:30 / Tyjátr
kapela Píchlé duše Hradec Králové
21:30 / Tyjátr
kapela Entropie Svitavy, Kolín, Opatovec

 � 17:00 / Andělská kavárna
Adventní koncert s vánočním poselstvím
J. Vlčková, K. Mrázová, J. Márová a další.

 � 20:00 / Fabrika
Těšíme se na Ježíška (ples) 
Pořádá Agentura Zdeňka Petržely. Vstupné: 
190 Kč, předprodej místenek na mob.: 607 677 
633 nebo na e-mail: z.petrzela@gmail.com

2. adventní neděle  
10. Ne / 9:00–16:00 / náměstí Míru, městské 
muzeum a galerie, muzeum esperanta, Fabrika

VÁNOCE VE SVITAVÁCH 
•	 Náměstí míru  

Tradiční vánoční jarmark
•	 Městské muzeum a galerie 

Malování a prodej  klasických baněk, pečení 
cukroví, pletení vánoček, smažení tradičních 
- vánočních hnízd a další vánoční zvyky

•	 Muzeum esperanta / Ottendorferův dům   
Marcipánové Vánoce: můžete si vyrobit  
nebo zakoupit sladké figurky včetně 
marcipánového těsta.

•	 Fabrika  
Vánoční dílna pro děti, bleší trh

•	 klub Tyjátr 
Promítání pohádek

 � 18:00 / Caffe bar Raffaello
Přijďte Na kus řeči do Raffaella 
Posezení u kávy pro všechny, co si chtějí nezá-
vazně popovídat o věcech neuchopitelných a al-
ternativních. Akcí provází terapeut David Bulva.
Vstupné: 100 Kč

14. Čt / 14:30 / Nadace J. Plívy 
Jóga pro děti od šesti do deseti let 
Vstupné: 70 Kč 

 � 16:00 / MC Krůček
Role ženy
Inspirativní setkání s Lenkou Papadakisovou. Ob-
jednání na e-mail: cuhelovamonika@gmail.com.

16. - 17. So, Ne / 9:30 – 22:00 / Fabrika
Hitpoint FINALs 13
Přijďte si užít tuhle unikátní akci a nechte se 
unést fenoménem interaktivní zábavy! Předpro-
dej vstupenek a další detaily najdete na strán-
kách organizátorů www.hitpoint.cz. Vstupné: 
jednodenní 250 Kč, dvoudenní 400 Kč 

3. adventní neděle
17. Ne / muzeum a galerie, náměstí Míru

           Městské muzeum a galerie  
13:00 – 17:00  
ADVENT S PATCHWORKEM A ŘEZBÁŘI
Šicí dílna patchworku pro veřejnost s členkami 
Spolku patchworku při muzeu ve Svitavách. Vý-
roba betlémových oveček s řezbářem Petrem 
Stefanem.  Můžete se přijít jen podívat, nakoupit 
si drobné dárky, nebo si je sami vyrobit. Materiál 
bude připraven. 
Náměstí Míru
13:00 – 17:00 
Drobný stánkový prodej
14:00 – 15:40 
Vánoční vystoupení svitavských škol 
MŠ Větrná, ZŠ nám. Míru, ZUŠ Svitavy

 � 18:00 / Ottendorferův dům
Vánoční ladění se SYxtetem
Vánoční koncert se ponese zejména v rytmu 
swingu a popu, ale chybět nebudou ani tradiční 
koledy. Předprodej vstupenek v městském infor-
mačním centru a na www.syxtet.cz.

18. Po / 8:30 a 10:15 / kino Vesmír
Divadýlko Kuba Plzeň: Vánoční kouzlo
Vánoční příběh - osamocený rybář a kapr strá-
ví díky vánočnímu kouzlu krásný Štědrý večer. 
Představení je hravé, veselé i trochu dojemné, 
o překvapení a vtipné výtvarné zpracování 
nápadů není nouze. Doporučeno pro MŠ, ZŠ  
a veřejnost. Vstupné: 45 Kč

 � 19:00 / ZŠ Felberova - družina
Ashtanga yoga  
Vstupné: 90 Kč /110 Kč 

19. Út / 19:00 / čajovna Krásná chvíle
Předvánoční bubnování 
s Andrejem Kolářem
Bubenická improvizace a workshop základních 
rytmů. Zváni jsou jak začátečníci, tak pokročilí. 
Vstupné dobrovolné

20. St / 8:00 / Nadace J. Plívy
Ranní jóga 
Vstupné: 90 Kč / 110 Kč

 � 10:00 / Nadace J. Plívy
Jóga pro zralé a seniory
Vstupné: 85 Kč / 100 Kč

 � 16:00 / kostel Navštívení Panny Marie 
Zapalme svíčku 
Vzpomínková akce za zesnulé děti. Pořádá spo-
lečnost Dlouhá cesta.

 � 18:00 / Fabrika
Hornový ansámbl Za Rohem
Hosté: komorní sbor Proměny pod vedením 
Dany Pražákové, klavírní doprovod Karel Sax. 
Vstupné: 150 Kč

11. Po / 17:00 / školící středisko  
 na náměstí Míru 28 

Proč mají děti vyrůstat v rodinách 
a ne v ústavech? 
Pořadatel Děti patří domů, z.s. Vstup volný

 � 19:00 / Fabrika
Křest klavíru pro Fabriku Svitavy 
Cyril Höschl a Slávka Vernerová: 
Osobnost a tvorba v hudbě
Vystoupí: Slávka Vernerová – Pěchočová – klavír
Slovem provází: Cyril  Höschl. Vstupné: 100 Kč, 
členové KPH: 50 Kč, předprodej vstupenek  
v recepci Fabriky a MIC Svitavy.

 � 19:00 / ZŠ Felberova - družina
Ashtanga yoga  
Vstupné: 90 Kč / 110 Kč 

12. a 13.  Út, St / 8:00–15:00 / městské          
muzeum a galerie

VÁNOCE V MUZEU 
Zdobení perníčků, smažení tradičních svitav-
ských vánočních hnízd, pletení vánoček, pečení 
cukroví, výroba a prodej drobných tradičních 
dárků. Vhodné pro školní skupiny, nutné pře-
dem objednat, e-mail: lektor@muzeum.svitavy.
cz, nebo tel.: 461 532 704, Jitka Olšánová

12. Út / 17:00 / Fabrika, aula
Bezlepkově s ochutnávkou
Beseda s Vladěnou Halatovou, autorkou knihy 
Tradiční sladké pečení – bezlepkově o celiakii  
a bezlepkovém vaření spojeném s ochutnávkou 
cukroví a pečiva.

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

13. St / 15:00–18.00 / MC Krůček
Montessori cestou 3 - 6
Ochutnávkový seminář, vstup volný, objedná-
ní na e-mail: sona.nadvornikova@gmailcom, 
mob.: 733 518 999

 � 8:00 / Nadace J. Plívy
Ranní jóga 
Vstupné: 90 Kč / 110 Kč

 � 10:00 / Nadace J. Plívy
Jóga pro zralé a seniory
Vstupné: 85 Kč / 100 Kč

 � 18:00 / čajovna Krásná chvíle
Vánoční koncert kapely PARAPLET
Zveme vás na vánoční koncert známé svitavské 
folkové kapely. Hraje v uskupení – kytara, kon-
trabas, housle, cajón, doprovodný zpěv. Vstup-
né dobrovolné (doporučeno 50 Kč).
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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 volný.

 � Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
ČLOVĚK PROTI BABYLONU 
Jediná stálá expozice o historii i současnosti es-
peranta v ČR. Otevírací doba: Út–Pá  s průvod-
cem z městského muzea, v jiném termínu po 
domluvě na mob.: 604 377 616 

 � Živá zeď / venkovní galerie u Alberta
PORTRÉTY KARLA MÁCALA

 � Fabrika
Foyer a 2. podlaží
Follow The Art: Projekt Iceland
Prodejní autorská výstava umění amatérských 
výtvarníků v projektu Island na podporu Na-
dace svitavské nemocnice. Vernisáž 8. 12. 
 v 17 hodin ve foyer Fabriky.

3. podlaží
Pěvecké sdružení DALIBOR Svitavy: 
50. výročí založení
Dějiny sboru a výroční koncerty ve fotografiích.

3. a 4. podlaží
Ratibořický mapový okruh, 
45. a 46. ročník: Fotografie fotoklubů 
Kluby představují svou současnou tvorbu, kaž-
dý člen vybere nejlepší práci, ty se pak hodnotí – 
putují po ostatních FK. Součástí tohoto mapové 
okruhu je i svitavský fotoklub, který letos opět 
skvěle zabodoval!

 � Areál kina Vesmír a Divadlo Trám 
Hana Voříšková, Choceň: Obrazy a objekty
Výtvarnice, loutkářka a učitelka výtvarného obo-
ru ZUŠ v Chocni kreslí, maluje, šije knížky, hraje 
loutkové divadlo, občas napíše báseň. 

 � Kavárna Rošambo
Obrazy pastelem Moniky Šplouchalové: 
Zátiší a zátiší s koněm

 � Kavárna V Parku
Obrazy Radise Selingera

 � Obchůdek Fantazie Daniely Rusové 
1.- 3. Pá - Ne / 9:00–17:00 /
 Výstava patchworkového klubu Papikl

 � Čajovna a kavárna Krásná chvíle
Výstava obrazů-frakálů Moniky Urbanové
Barevný svět plný fantazie. Obrazy bude možno 
zakoupit. Více na www.krasnachvile.cz

1., 2. / Pá, So / 17:00 hodin
Paddington 2 UK, Francie 2017 
Náš kamarád medvídek Paddington se šťastně 
usadil a rozhodl se koupit ten nejlepší dárek ke 
100.narozeninám jeho tety Lucy… Animovaná 
rodinná komedie. Scénář a režie: Paul King
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 103 minut

1. / Pá / 19:30 hodin
Metallica Quebec Magnetic 
USA 2017 PREMIÉRA!
Koncertní klenot je unikátním, precizně zpraco-
vaným záznamem legendární show. Metallica 
uvolnila tento záznam výjimečně pro jediný ve-
čer! Režie: Wayne Isham
Vstupné: 180 Kč / 135 minut

2., 3. / So, Ne / 19:30 hodin
Kvarteto ČR 2017 PREMIÉRA!
Co je štěstí? Láska, touha? Čtyři amatérští mu-
zikanti se scházejí vždy u dalšího koncertu sou-
dobé hudby. Film Miroslava Krobota
Vstupné: 120 Kč / 93 minut

5. / Út / 19:30 hodin
Madam služebná Francie 2017 
Bohatý americký pár se přestěhuje do zámku  
v Paříži. Na scénu vstupuje služebná Maria pře-
strojená za tajemnou šlechtičnu…  Toni Collette, 
Harvey Keitel a další. Režie: Amanda Sthers
Vstupné: 110 Kč  / titulky / 90 minut

6. / St / 19:30 hodin
Nádech pro lásku UK 2017
Láska mu dala sílu žít. Životopisný romantický 
příběh podle skutečné události. Láska, nemoc 
uprostřed Afriky… Režie: Andy Serkis
Vstupné: 110 Kč / titulky / 117 minut

7. / Čt / 19:30 hodin
Matky na tahu o Vánocích  
USA 2017 PREMIÉRA!
Nepeč a zapař! Matky na tahu… Tentokrát o Vá-
nocích! Režie: John Lucas, Scott Moore
Vstupné: 110 Kč / titulky

8., 9. / Pá, So / 17:00 a 19:30 hodin
Přání k mání ČR 2017 PREMIÉRA!
Tyto Vánoce se vám splní každé přání! Vánoční 
film plný kouzel. Není to pohádka, je to prostě 
vánoční příběh, ve které se plní sny… Jitka Čvan-
čarová, Martin Myšička a další. Režie: Vít Karas
Vstupné: 110 Kč / 106 minut

12. / Út / 19:30 hodin
Motorband: Restart ČR 2017 
Příběh kapely, která to nikdy nevzdala. O slávě 
a věčných pádech na dno. Hudební dokument 
o osudech hudebníků osmdesátých let. Janda, 
Brichta, Pavlíček, Střihavka, Kryšpín a další. Scé-
nář, kamera, střih, zvuk, režie: Miloslav Levek
Vstupné: 100 Kč / 120 minut

13. / St / 19:30 hodin
Nashledanou tam nahoře Francie 2017 
Ani pod tou nejdokonalejší maskou se člověk 
neschová… Listopad 1918. Konec  světové vál-
ky. Dva přátelé v posledním nesmyslném úto-
ku…  a šílenství v poválečné Francii… komedie  
i drama. Režie: Albert Dupontel
Vstupné: 110 Kč / titulky / 117 minut

14., 17. / Čt / 19:30 hodin 
Pá, So, Ne / 17:00 a 19:45 hodin
Star Wars: Největší z Jediů  
USA 2017 PREMIÉRA!
Pokračování ságy rodu Skywalkerů. Postavy  
z předchozího filmu spolu s legendárními hr-
diny galaxie prožívají strhující dobrodružství…
Scénář a režie: Rian Johnson. 
Vstupné: 120 Kč / dabováno: v 17:00 hodin, 
titulky: v 19:45 hodin / 150 minut

19. / Út / 19:30 hodin
Manželka a manžel Itálie 2017 
Komedie o manželském páru, který se po dlou-
hých letech ocitne v krizi, a zdá se, že rozvod je 
na spadnutí. Po nevydařeném experimentu se 
ovšem manželé probudí v těle toho druhého. 
Režie: Simone Godano
Vstupné: 110 Kč / titulky / 100 minut

Kino Vesmír

Výstavy

21. Čt / 14:30 / Nadace J. Plívy 
Jóga pro děti od šesti do deseti let 
Vstupné: 70 Kč

22. Pá / 18:00 / klub Tyjátr Svitavy 
HAPPY BRZDEJ
Kapela FLY FISH a přátelé. Vstupné dobrovolné

23. So / 10:00–11:00 / kostel Navštívení 
Panny Marie 

Vánoční prohlídka věže

4. adventní neděle
24. Ne / 22:00 – 24:00 / městské muzeum 
a galerie

ŠTĚDRÝ VEČER V MUZEU
Vánoční společné setkání s přáteli před tradič-
ní návštěvou půlnoční mše. Zahrát a společně 
s návštěvníky zazpívat koledy přijdou svitavští 
muzikanti, připraven bude horký čaj. 

25. Po / 19:00 / Fabrika
Vánoční Bigbít 2017
Chaotic Age, Do větru, Syfon, S.U.E., Z Band, 
Prinzesschen. Vstupné: 170 Kč do 20 hodin,  
po 20:00 hod. 200 Kč

27. St / 17:00 / Fabrika 
Na muzice ve Fabrice 
aneb tančíme s dechovkou
K poslechu a tanci zahraje Svitavská dvanáctka 
pod vedením Romana Kalvody. Vstupné: 60 Kč, 
senioři 40 Kč

29. Pá / 20:00 / klub Tyjátr 
HAMBÁČ - KOKTEJL PÁRTY
Nejlepší párty s rockovými i oldies hity. Zahraje-
me na vaše přání české i zahraniční fláky.

31. Ne / 17:00 / klub Tyjátr 
SILVESTR 2017

 � 18:00/ náměstí Míru
Silvestrovský ohňostroj

Předprodeje
Aktuální předprodeje vstupenek:
4. / 19:00 / Fabrika - Pantheon production 
Vstupné 400 Kč (recepce Fabrika a MIC Svitavy)
11. / 19:00 / Fabrika - Křest klavíru pro Fabriku 
Vstupné: 100 Kč, členové KPH: 50 Kč 
(recepce Fabrika a MIC Svitavy )                     
18. / 19:00 / Fabrika - Zůstane to mezi námi 
Vstupné: 350 Kč (recepce Fabrika) 
21. / 19:00 / Fabrika - Olympic Perman. tour 
Vstupné: 690 Kč (recepce Fabrika a MIC Svitavy) 
od 5. 12. 2017 bude zahájen předprodej na:
5. 2. 2018 / 19:00 / Fabruja - Szidi Tobias & Band 
(Fabrika, vstupné: 300 Kč v předprodeji a 350 Kč 
na místě (recepce Fabrika a MIC Svitavy)       
od 18. 12. 2017 bude zahájen předprodej na:
22. 1. 2018 / 19:00 / Tyjátr - Malina Brothers  
Vstupné: 200 Kč (recepce Fabrika a MIC Svitavy)

 � Městské muzeum a galerie
Stálé expozice

• LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ 
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA

• Z HISTORIE PRANÍ 
• HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY
• SVITAVSKÉ VILY
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20. / St / 19:30 hodin
Thelma Norsko 2017 
Uhrančivý thriller o nejtemnějších lidských tou-
hách, rodinných prokletích a zakázané lásce. 
Mladá dívka nastoupí na vysokou školu, zamilu-
je se do spolužačky a začnou se dít děsivé věci…
Režie: Joachim Trier
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky / 116 minut

21.–23. / Čt, Pá, So / 17:00 hodin
Jumanji: Vítejte v džungli  
USA 2017 PREMIÉRA!
Čtveřice školáků objeví starou videoherní  kon-
zoli se hrou, o které nikdy předtím neslyšeli – 
zvanou Jumanji – ocitají se v džungli, kde se hra 
odehrává…  Dobrodružná akční komedie.
Režie: Jake Kasdan
Vstupné: 120 Kč / dabováno / 111 minut

21.–23. / Čt, Pá, So / 19:30 hodin
Špindl ČR 2017 PREMIÉRA!
Horská zimní komedie z prostředí Špindlerova 
mlýna. Dámská jízda tří sester na horách. V hlav-
ní roli Anna Polívková a její milostné trable.
Režie: Milan Cieslar
Vstupné: 120 Kč / 98 minut

27.–29. / St, Čt, Pá / 17:00 hodin
Ferdinand USA 2017 
Stvořen pro boj. Zrozen pro lásku. Animovaná 
dobrodružná komedie o přátelství malé holčičky 
a velkého býka. Režie: Carlos Saldanha
Vstupné: 130 Kč / dabováno / 99 minut 

27. / St / 19:30 hodin
Ladíme 3 USA 2017 
Poslední jízda, pěvky! Hudební komedie. Turné 
dívčí a capelly po amerických vojenských základ-
nách v Evropě. Režie: Trish Sie
Vstupné: 120 Kč / titulky / 93 minut

28. / Čt / 19:30 hodin
Borg / McEnroe  
Švédsko, Finsko, Dánsko 2017 PREMIÉRA!
Wimbledon 1980. Svět se těší, až uvidí světovou 
jedničku Björna Borga obhajovat svůj pátý wim-
bledonský titul.  John McEnroe se rozhodne ho 
nahradit.  Příběh o ceně úspěchu. Životopisné 
drama. Režie: Janus Metz
Vstupné: 120 Kč / titulky / 90 minut

29. / Pá / 19:30 hodin
Ztracen v džungli USA 2017  PREMIÉRA!
Příroda zná jediné pravidlo. Přežít. Strhující akční 
dobrodružný film podle skutečného příběhu. Vý-
let se promění v boj o život za hranicemi lidských 
možností. Daniel Radcliffe jako trosečník v neko-
nečném deštivém pralese… Režie: Greg McLean
Vstupné: 110 Kč / titulky / 115 minut

30. / So / 19:30 hodin
Největší showman USA 2017 PREMIÉRA!
Když se nemožné stane skutečností.  Roman-
tický muzikál inspirovaný skutečným životem 
muže, pro kterého byly každá překážka a ne-
zdar dalším odrazovým můstkem na pouti ke 
hvězdám… V hlavní roli: Hugh Jackman. Režie: 
Michale Gracey
Vstupné: 130 Kč / titulky / 97 minut

Českomoravské
pomezí

SPORT

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

 � 10:00 / hala Na Střelnici
Český pohár starších žákyň
Volejbal: 1. skupina – turnaj 

 � 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy B – TJ Letovice
Volejbal: ženy B – KP I. třídy

 � 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy – USK Praha
Basketbal: KOOPERATIVA NBL muži

3. Ne / 10:00/ tělocvična ZŠ Felberova
Český pohár starších žákyň
Volejbal: 1. skupina – turnaj – pokračování

 � 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
KP přehazovaná – turnaj
Volejbal: žáci – mladší přípravka 

9. So / 9:00 / hala Na Střelnici 
TJ Svitavy – Jiskra Havlíčkův Brod
Volejbal: ženy A – 2. liga

 � 9:00 / tělocvičny ZŠ Felberova
KP mladších žákyň – turnaj
Volejbal: ml. žákyně A, B - KP

 � 9:00 / tělocvičny ZŠ Felberova
KP mladších žákyň – turnaj
Volejbal: ml. žákyně A, B – KP

 � 10:00 / hala Na Střelnici 
Český pohár starších žáků 
Volejbal: 2. skupina – turnaj 

 � 10:00 / Svitavský stadion
Mikulášský běh

 � 11:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy – Sokol Česká Třebová
Volejbal: juniorky – 1. liga

 � 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy – BK ARMEX Děčín
Basketbal: KOOPERATIVA NBL muži

10. Ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Český pohár starších žáků
Volejbal: 2. skupina – turnaj - pokračování

16. So / 9:00 / gymnázium
Basketbal TJ Svitavy – Sokol Vysoké Mýto
Basketbal: Nadregionální soutěž U 17

 � 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy B – Sokol Dolní Újezd
Volejbal: ženy B – KP I. třídy

17. Ne / 9:00 / ZŠ Felberova
Basketbal TJ Svitavy – BVK Holice
Basketbal: Oblastní přebor U 12

23. So / 8:30 / Fabrika 
Šachový turnaj
Pořádá Tramtáryje (SVČ – Svitavy) 

28. Čt / 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy – BK Opava
Basketbal: KOOPERATIVA NBL muži

Litomyšl
3. –  24. 12. / zámecké návrší
Andělské adventní neděle  
Na zámecké návrší se vrátili andělé a přinášejí 
čtyři adventní neděle plné koncertů, trhů, pro-
hlídek, výstav a dílen.

9. / 8:00–16:00 / zámecké návrší
Adventní trh a Kreativ Litomyšl
Stánky s vánočním zbožím a občerstvením včet-
ně hudebního programu před piaristickým chrá-
mem. V jízdárně Fler Kreativ – prodejní výstava. 

17.  / 18:30 / zámecká jízdárna
Hudba pomáhá
Vánoční koncert benefičního festivalu. Účinkuje: 
Parkoviště pro velbloudy a hosté.
  
Moravská Třebová
2. / So / budova muzea a před muzeem
Mikulášský jarmark 
Prodej uměleckořemeslných výrobků a jiných 
drobných dárků. Po celou dobu trvání účinkuje 
Mikuláš s doprovodem. V 10:00 divadelní před-
stavení pro děti: 9:00 – 16:00. 
Vstupné: dospělí 10 Kč, děti 5 Kč 

3. / Ne / náměstí, radnice
Moravskotřebovské rozsvícení 
vánočního stromu 
Od 13:00 velký adventní trh na náměstí. Jarmark 
+ výtvarné dílny DDM Maják ve vestibulu radnice.  

15. / 19:00 / dvorana muzea
Koncert skupiny JANANAS 
Jananas je nejznámější neznámá kapela. Nomi-
nace na cenu Anděl. Vstupné: 100 Kč. Předpro-
dej zahajujeme 4. 12. v 16 hodin 

Vysoké Mýto
2. / náměstí Přemysla Otakara II. 
Adventní kujebácký jarmark 
Řemeslný jarmark s vánoční tématikou, rozsvě-
cení vánočního stromu, kulturní program.

13. / náměstí Přemysla Otakara II.
Česko zpívá koledy
Zpívání českých koled s Deníkem.

17. / náměstí Přemysla Otakara II.
Zlatý kujebácký jarmark
Jarmark, kulturní program
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Od Štědrého dne do prvního dne roku 
2018 pro vás bude budova muzea otevřena po 
všechny dny vždy odpoledne od 13 do 17 hodin.  
A na Štědrý večer od 22 hodin do půlnoci se 
zde můžete setkat se svými známými při hrníč-
ku čaje s rumem i bez a také při dobré muzice.   
A co v muzeu naleznete? Letos si určitě z na-
bídky výstav vyberete tu svou.

TA-JEMNÁ MECHANIKA KAMILA ANDRESE

Výstava betlémáře a restaurátora mecha-
nických betlémů z Třebechovic pod Orebem. 
Kamil Andres spravoval dlouhé roky Třebecho-
vický betlém, oživuje betlémy po celé České re-
publice a není náhodou, že jeho – či jím oživlé 
figurky budou na letošní vánoční čas vystaveny 
právě ve Svitavách. Naše muzeum s ním spo-
lupracuje od chvíle, kdy se do Svitav vrátil po 
dlouhé době Svitavský betlém, a je to právě on, 
kdo po dlouhém váhání přislíbil, že se bude 
podílet na celkové rekonstrukci tohoto unikátu  
a betlému vrátí pohyb. Uvidíte jeho vlastní vy-
řezávané betlémy a soubory figurek, ale také 
jím restaurované betlémy z muzeí z Jindřichova 
Hradce, Pasek nad Jizerou, Třebechovic pod 
Orebem, Turnova, Vysokého Mýta a Vysokého 
nad Jizerou. Vše v pohybu!

MECHANICKÁ UKÁZKA 
SVITAVSKÉHO BETLÉMA  

Svitavský betlém má více než 600 položek,  
z toho vice než 50 mechanických, chybí původní 
konstrukce. Ale protože jsme netrpěliví, zrekon-
struovali pro vás Kamil Andres za pomoci Petra 
a Šárky Bergerových alespoň ukázku z našeho 
betléma. Jde o miniaturní část – restaurování 
ostatních figur, budov i mechanických souborů 
pokračuje každým rokem a zrestaurované části 
čekají v depozitáři na konečnou, ale nejsložitější 
část. Výrobu konstrukce, mechanických rozvo-
dů, speciální vitrínu…Rekonstrukce ukázky byla 
spolufinancována z prostředků EFRR prostřed-
nictvím Euroregionu Glacensis.   

Zbožnost, která se prolínala životem Svi-
tavanů v 18. a 19. století a kterou nyní ozna-
čujeme jednotícím stylovým termínem baroko, 
změnila naše města. V těch neklidných dobách 
poddanských odporů, „barevných“ válek, což 
mělo odezvu v průchodech pestře oděných 
armád městem, představovala víra záštitu  
a útěchu v rozbouřeném světě. Byla to doba 
poutí, církevních slavností a stejně jako nyní,  
v čase vánočním, se stavěly betlémy. Víme, že  
v Litomyšli se objevily v roce 1580, ve Svita-
vách snad za jezuitské misie roku 1612, ale 
jistě za děkana Andrease Marschalka po tři-
cetileté válce. Kamenné plastiky mistrů dláta, 
které vyvstaly z dílny Braunovy, Supperovy, 
Pacákovy, Heinzovy či Sturmerovy, našly svůj 
skromnější odraz v kusech lipového dřeva. Do-
stupnost těchto vzorů, jejich kopírování pře-
nesly betlémský výjev z kostelů do měšťanských  
i selských domácností. A tak známe i svitavská 
jména prvních betlémářů Mathese Staršího  
a Seitel z půle 18. věku.

O tradici stavění betlémů svědčí zmínka  
z roku 1780, což je povzdech pisatele, že bet-
lémové figury jsou poškozeny kvůli jejich časté-
mu vystavování. Málokterá z dnes opečováva-
ných figur a figurek má na sobě signaturu, ale 
přesto. Thomas Haberhauer a jeho syn Alois se 
hlavně věnovali výmalbě pokojů, Anton Haupt 
byl soukeník, Ignatz Hanel byl provazník a Si-
mon Sulke umělecký stolař. V 19. století, tedy 
v době vzniku jedinečné svitavské památky  
v podobě mechanického betlému (1826), při-
cházely další a další generace tohoto kumštu. 
Nad jiné vynikal kameník Andreas Stiepak, ji-
nak autor náhrobků na místním hřbitově.

Betlémové scény jsou dílem živelné fanta-
zie tvůrců, a proto bylo možné spojit do jediné 
kompozice orientální město a venkovskou kra-
jinu, svět imaginární a snad nikdy nenavštívený 
se světem všedního dne. I takovou tvář má ba-
roko, kdy ve světle svící dostává biblická scéna 
neopakovatelnou atmosféru.     Radoslav Fikejz

NAD BETLÉMEM VYŠLA HVĚZDA
Betlémy prostě k Vánocům patří! Přijďte se 

podívat na Kostelní betlém z Chmelíku u Lito-
myšle, svitavský keramický manželů Sekových, 
dřevěné betlémy Víťi Morávkové, Vojtěcha Hu-
rycha, Jaroslava Škrance, polychromovaný Bo-
humíra Andrleho a možná i další… O vánoční 
výzdobu se postarají krom pracovníků muzea  
i naše milé dobrovolnice, Jarmila Marvanová  
a Vladimíra Skřebská.

KOUZLENÍ S LÁTKOU  

Hodně času uplynulo od první schůzky 
Spolku patchworku v muzeu ve Svitavách, která 
se konala v roce 2009, ale nadšení členek patch-
workářek je stejné, ba někdy i větší. Učí se nové 
techniky a zdokonalují se. Ostatně můžete přijít 
na jejich už druhou výstavu, zakoupit si drob-
né dárečky i si sami něco ušít na třetí adventní 
neděli, 17. prosince. Vystavují Alena Boucní-
ková, Alena Bromová, Jana Etzlerová, Martina 
Hošťálková, Marie Jirušová, Jana Klingerová, 
Vlasta Kořistková, Irena Kubíková, Dana Or-
lichová, Marie Peřinová, Helena Pedainová  
a Anna Zezulová.

VOJTĚCH KUBAŠTA 
– GENIÁLNÍ  ILUSTRÁTOR

Koukavá, inspirativní výstava zapomenuté-
ho génia české ilustrace. Dětské knihy a papí-
rové betlémy – hravé, dobrodružné - pro děti 
barevné kouzlo, pro dospělé návrat do dětství. 
Přijďte si vyrobit prostorové vánoční přáníčko 
či betlém.

Srdečně vás zvu strávit příjemný čas v mu-
zeu, ale pokud se tu nesetkáme, děkuji alespoň 
touto cestou všem našim příznivcům za přízeň 
a přeji vám jménem svitavských muzejníků  pří-
jemné a klidné svátky vánoční a příští rok proži-
tý ve zdraví a spokojenosti.      Blanka Čuhelová

Zakončení roku v muzeu nejen mezi betlémy

Informace z kultury MPO (59)
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Ve dnech 23. a 24. října navštívilo naši 
knihovnu celkem 45 žáků s doprovodem z naší 
partnerské školy z polského městečka Ladek  
– Zdroj. První den jsme po oficiálním přivítání, 
ubytování a prohlídce Fabriky a knihovny vy-
razili na věž kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
Odpoledne byla připravena aktivita v knihovně 

zaměřená na porozumění češtině a významu 
slov, a to prostřednictvím našich čtenářských 
placek. Přidanou hodnotou byla možnost vyro-
bit si placku vlastní. O jejich výrobu byl takový 
zájem, že si některé děti nechaly dobrovolně 
ujít i volný program ve městě. Úterní dopoled-
ne jsme strávili v muzeu. Děti se prostřídaly ve 
dvou skupinách. Pro jednu byl připraven sklář-
ský workshop, druhá skupina byla historikem 
Radoslavem Fikejzem zábavnou formou se-
známena s ranou historií Svitav. Přestože nám 
nepřálo počasí a museli jsme zrušit návštěvu 
Vodárenského lesa, věříme, že si děti i dospělí 
pobyt u nás užili.                        Marta Bauerová

V předvánočním podvečerním čase nás  
v pátek 1. prosince navštíví PhDr. Andrew 
Alois Urbiš, filozof, psycholog a terapeut se 
zaměřením na celostní medicínu a zakladatel 
profesionálního pojetí terapie tmou v České 
republice. Je autorem odborných publikací, 
např. Cesta ke zdraví (2011), Žít feng-šuej  
v našich podmínkách (2010), Cesta ke zdraví - 
cvičení TAO JIN (2011), Terapie tmou (2012). 
Přednáška se uskuteční v sále Ottendorferova 
domu v 17 hodin.

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

Knihovna bude od soboty 23. prosince do 
pondělí 1. ledna uzavřena. Knihy můžete vra-
cet do biblioboxu před Fabrikou. Děkujeme za 
pochopení. 

V říjnu jsme ukončili celoroční hru na 
podporu dětského čtenářství nazvanou Lovci 
perel. Děti za každou přečtenou knihu ozna-
čenou jako perlorodka a zodpovězené otázky 
získaly perlu v podobě korálku. Do soutěže se 
přihlásilo kolem 30 dětí, ale až do konce vy-
drželo pouze 15 statečných. Nejlepšími lovci 
se staly: Ema Sekvardová, Ella Koudelková, 
Tereza Motyčková, Eliška a Zuzanka Hejkalovy  
a Lucie Hrušková. Slavnostní vyhodnocení 
proběhlo 16. listopadu, kdy děti dostaly odmě-
ny a zúčastnily se workshopu časopisu Raketa 
s Mařenkou Urbánkovou. Všem vítězům bla-
hopřejeme a na žádost našich čtenářů počítá-
me s vyhlášením dalšího ročníku v roce 2018.

9. 12. Těšíme se na Ježíška (Z. Petržela)
12. 1. Maturitní ples technické školy  
 (Česká Třebová)
13. 1. Ples volejbalistů
19. 1. Gymnázium Svitavy
20. 1. Zálesácký ples
26. 1. SOU Svitavy
2. 2. Gymnázium Svitavy Oktáva
9. 2. SZŠ Svitavy
16. 2. Obchodní akademie Svitavy 
17. 2.  Qanto Svitavy
24. 2. Dalibor Svitavy
3. 3. Městský ples
16. 3. ples Dechovek (případně 23. 3.) 
28. 4. Aprílový ples

V úterý 12. prosince zveme na besedu  
s Vladěnou Halatovou, autorkou knihy Tra-
diční sladké pečení – bezlepkově. Tématem 
bude celiakie, prezentace bezlepkové kuchař-
ky, rady jak péct a vařit chutně bez lepku, 
ochutnávka cukroví a pečiva a soutěž o knihu 
a o kurz bezlepkového pečení, který proběhne 
následně po besedě, která začíná v 17 hodin  
v aule Fabriky.      

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

Ester Stará je autorkou úspěšných knih pro 
děti (např. A pak se to stalo!, Chrochtík a Kvi-
kalka a dalších), ale především je logopedka 
a speciální pedagožka. K psaní knih určených 
na rozvoj řeči a komunikačních dovedností dětí 
využívá svou dlouholetou praxi. Patří mezi ně, 
např. Žežicha se neříká, Mařenka už říká Ř! či 
Žvanda a Melivo. Obsahem dílny bude poví-
dání o logopedii, prezentace knih zaměřených 
na rozvoj řeči a komunikačních dovedností  
a samostatná práce dětí.  

Setkání s Ester Starou proběhne ve čtvr-
tek 7. prosince v 16 hodin v dětském oddělení 
knihovny. 

Návštěva z partnerské školy Janusza Korczaka v Ladku-Zdroju 

Terapie tmou

Vyhodnocení hry Lovci perel

Plesy ve Fabrice

Uzavření knihovny během 
vánočních svátků

Bezlepkově s ochutnávkou

Logopedická dílna pro rodiče  
a děti s Ester Starou

PŘEJEME VÁM krÁsné VÁnocE
a stÁlE VElké VýzVy V noVéM rocE.

týM Městského 
inforMačního cEntra

Pf 2018
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Vůbec se mi nechce psát o Trámu jako o di-
vadle, místu, instituci. Trám je členem naší ro-
diny. Narodil se čtyři roky po našem Martinovi 
a je o rok starší než náš Tom. Narodil se 12. 
prosince 1997 v sedm hodin večer. Těch dva-
cet let prožil opravdu naplno! Kolik divadel, 
koncertů, přehlídek, večírků, zkoušek… Nedá 
se to spočítat a vlastně to ani nechci dělat. Jme-
novat jediné divadlo, znamená zapomenout na 
jiná. Jedno je jisté: Trám se stal pojmem mezi 
divadelníky z celé republiky. Není mnoho lout-
kářů, potulných komediantů hrajících pro děti 
i poněkud netradičně, aby si v něm alespoň 
jednou nezahráli… Svitavský Fanda a Svitavský 

Přátelé. Místo plné skvělých lidí. Báječná 
atmosféra. Mnoho nových zážitků, zkušeností. 
Podpora. Odpočinek. Vděk. Druhý domov.

Toto jsou slova, která mě napadnou jako 
první, když se řekne Dramatická školička. Není 
to divadlo, co se mi vybaví napoprvé, jak by 
nejspíš někdo tipoval. Jsou to ti lidé, kteří mě 
ve Školičce obklopují. Je to ta atmosféra, která 
je uvolněná a napomáhá k vytváření dobrých 
přátelských vztahů, které jsou důležité při tvor-
bě divadla.

Během svých dvanácti let v Dramatce jsem 
v životě neprožívala jen lehké chvilky. Ale jak-
mile jsem vešla mezi své přátele, na všechny 
problémy jsem zapomněla. Bylo to místo, kam 
jsem se těšila. Věděla jsem, že ti lidé jsou oprav-
doví přátelé a berou mě takovou, jaká jsem. Za 
to jsem všem moc vděčná. Také si myslím, že 
Dramatická školička z části zformovala mou 
osobnost. Například nemám strach vystupo-

Dýchánek by bez něho nemohly být…už osm 
let. A kde by byla Dětská scéna posledních 
sedm let, kdyby Trámu nebylo?

Ale na svět jsme ho přivedli hlavně proto, 
aby se stal domovem pro všechny svitavské 
amatérské divadelníky a především pro naši 
Dramatickou školičku. A protože se sluší při-
nášet k narozeninám dary:

Trám je nový a krásný! Dostal novou pod-
lahu, nový koberec, krásnou oponu, impozant-
ní obložení nezbytné vzduchotechniky, bytelné 
zábradlí, větší jeviště, dva nové vstupy. Dostal 
nové zázemí – zkušebnu a šatnu zároveň o pa-
tro níž.                                                 Petr Mohr

Ano, Malý abonentní cyklus na to myslí  
a chystá pro vás v tomto roce poslední již  
IV. večer MAC! Přijďte na představení Back to 
Bullerbyn od souboru Športniki, kapelu Jaho-
dové děti a ….( jedna ze zatím utajených pecek 
večera). Posilníme vás nejen skvělými zážitky, 
ale i drobností pro časně příchozí! Kdo by rád 
jednu z našich tašek, bude mít jedinečnou 
možnost koupě! Uděláme vám polaroidové 
fotky za pár kaček! Tentokráte !POZOR! až  
ve 20:30 v sobotu 2. prosince v Trámu a Tyjá-
tru. Juchů, těšíme se! :)                          #MACtým

Výstava svitavského malíře, původem  
z Ronova nad Doubravou, a učitele půso-
bícího desítky let v Opatově, byla zahájena  
v listopadu v Andělské kavárně ve Svitavách  
a potrvá minimálně do ledna 2018. Vystaveny 
jsou téměř dvě desítky obrazů z poslední doby 
autorovy tvorby, z nichž mnohé dosud  prezen-
továny nebyly. Budeme rádi za vaši návštěvu.      

Za rodinu malíře Tereza Nováková

V příštím roce si budeme připomínat 
významné výročí naší země - 100 let od za-
ložení republiky. Město Svitavy bude v roce 
2018 na podporu této události používat na 
svých tiskovinách i ostatních materiálech 
doplňující grafickou značku (logo) 100 let 
republiky 1918–2018. 

Témata zdůrazňující význam a historii 
naší republiky se budou postupně promítat 
do hlavních společensko-kulturních akcí, 
které město během roku pořádá. Těšit se 
můžete například na československý Hře-
bečský festival nebo historický program  
na naší zářijové pouti. Logo se například 
objeví i v hlavičce tohoto zpravodaje v led-
novém vydání.               Petr Šmerda, MIC

vat před lidmi, říct svůj názor, více jsem rozvi-
nula představivost i kreativitu nebo se naučila 
rozpoznávat, co je v míře slušnosti, a naopak,  
co je již přes čáru.

Ten výsledek práce v podobě divadla je 
už pouze taková třešnička na dortu. Je to  
v průměru roční práce, během které se vždy 
naučíme spoustu nových věcí. Získáme nové 
zkušenosti a zažijeme nové příhody a zážitky, 
díky kterým upevníme naše vztahy ještě více.

Nikdy bych těch dvanáct let v Dramatické 
školičce za nic nevyměnila. Jsou to roky, na kte-
ré budu vždy s radostí vzpomínat a doufám, že 
těch let ještě pár bude.      Marcela Coufalová

PS: v říjnu 2017 vystupoval soubor Modro-
očky Dramatické školičky v divadle DISK v Pra-
ze na přehlídce DVD DAMU, kam byl pozván 
s představením Psi, neztrácejte naději. Tato in-
scenace byla posléze navržena na světový fes-
tival dětského divadla v Lingen 2018. Tož  tak.

Trám slaví už neuvěřitelné dvacáté narozeniny

Dramatická školička. 
Není to jenom divadlo, ale je to něco víc

Divadlo? Kapela? 
Překvapivá překvapení?

Výstava obrazů malíře 
Václava Nováka 

Výročí republiky 1918–2018
Program: 
15:00 hodin / Trám
Zahájení: soubor bicích nástrojů Delfíni ZUŠ 
Svitavy pod vedením učitele Oty Štěpánka.

Čmukaři Turnov: 
Medvídek Pú nebo tak nějak
(1993): hravé představení o dobrodružstvích 
medvídka a jeho přátel. Oceněno na Loutkář-
ské Chrudimi a Jiráskově Hronově.

16:00 hodin / Tyjátr 
Nostalgické vzpomínání na staré dobré časy… 
(ostatně nostalgicky vzpomínat se bude až do 
půlnoci…) 

17:00 hodin / Trám
Nakafráno Turnov: Drůbeží nářez
Co ženy čekají a co pak dostanou, kam spě-
chají a kde zůstanou, také co nečekaného jim 
život sám přinese. Hlavní protagonistky a au-
torky se střídají v hlavních i vedlejších rolích, 
a to v příbězích poskládaných volně za sebou 
a propojených písněmi.

18:00 hodin / Tyjátr 
kapela Paraplet Svitavy
Soft-folk s prvky současné hudby.

19:00 hodin / Trám 
Céčko Svitavy: Hotel – premiéra!
Divadelní hra s muzikou a loutkami, které jsou 
podobné jen samy sobě. Napsal Matěj Šefrna, 
režie a hudba Karel Šefrna, hraje a zpívá Céčko 
Svitavy

20:30 hodin / Tyjátr 
kapela Píchlé duše Hradec Králové
Kapela hraje písně Jiřího Bulise, které se měly 
stát majetkem miliónů. Nekonečné valčíky, kte-
ré stojí zato zpívat za vůně kávy a žloutkových 
věnečků. Podzimní popěvky i dubnové inven-
tury pro hosty na Zemi.

21:30 hodin / Tyjátr 
kapela Entropie Svitavy, Kolín, Opatovec
Jazz punkové vězení z budoucnosti… Součástí 
Posedu bude výstava Hanky Voříškové: Obra-
zy a objekty                                        Petr Mohr

Nostalgický Posed aneb narozeniny Trámu 
a Dramatické školičky v sobotu 9. prosince
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1. / Pá / 19:00 / Fabrika
Vánoční koncert Dagmar Peckové 
a Barocco Sempre Giovane 

Krásný adventní koncert mezzosopranist-
ky Dagmar Peckové a komorního souboru 
Barocco sempre giovane. Dagmar Pecková, 
světoznámá česká operní pěvkyně, držitelka 
ceny Thálie, absolvovala pražskou konzerva-
toř a operní studium v Drážďanech. Během 
své operní kariéry působila v angažmá v dráž-
ďanské Semperoper, Státní opeře v Berlíně  
a v řadě dalších významných světových scén. 
Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) 
je komorní soubor složený ze špičkových mla-
dých českých profesionálních hudebníků. 

Vstupné: 450 Kč (Členové KPH: 350 Kč)
Předprodej vstupenek od 2. 10. v recep-

ci Fabriky (on-line www.kultura-svitavy-cz)  
a v MIC Svitavy

3. / Ne / 16:45 / náměstí Míru - horní část  
Věra Klásková & Martin Benda: 
Vánoce pro dva hlasy 

Koncert v rámci první neděle adventní  
a slavnostního rozsvícení vánočního stromu.
Věra Klásková – mezzosoprán, kytara. Martin 
Benda – baryton. Program je sestaven z čes-
kých vánočních písní (s přesahem do klasiky)  
a koled evropských a českých, doplněných 
vhodnými čísly základního repertoáru obou 
interpretů (převážně české verze písní z Brit-
ských ostrovů). Během představení uslyšíte 
dvacet až pětadvacet skladeb, které budou 
vybírány ze širšího repertoáru částečně podle 
atmosféry v publiku.

7.  / Čt / 18:30 / muzeum esperanta
178. cestovatelský večer 
Asociace Brontosaura 
Slavná značka Žiguli 

Kdo z vás vlastnil automobil Žiguli? Kde 
se vyrábí, proč se tak nazývá a co všechno se 
skrývá pod pojmenováním Žiguli? Povídání  
a promítání fotografií z pobytu v ruské Samaře  
v roce 2017. Vypráví Libor Lněnička.

Změna programu
Andělská kavárna oznamuje, že program 

Vánoční rozjímání s Alfrédem Strejčkem  
a Štěpánem Rakem, které se bude konat  
ve čtvrtek 7. prosince, nahradí vzhledem k ne-
moci pana Alfréda Strejčka Vánoční recitál Ště-
pána Raka. Věříme, že i tento program v nás 
všech zanechá krásné pocity a navodí blížící 
se vánoční atmosféru. Panu Strejčkovi přejeme 
brzké uzdravení.                             Jana Soldánová 

11. / Po / 19:00 / Fabrika
Osobnost a tvorba v hudbě 
- křest klavíru pro Fabriku

Mnoho slavných hudebních skladatelů vy-
kazovalo v oblasti chování a prožívání poruchy, 
jež by dnes spadaly do kategorie duševních 
onemocnění a mohly souviset i s jejich tvor-
bou. V přednášce budou i s živými hudební-
mi ukázkami v provedení vynikající klavíristky 
Slávky Vernerové přiblíženy z psychiatrické-
ho hlediska osudy skladatelů, jako byl W. A. 
Mozart, Bedřich Smetana, Fryderyk Chopin 
či Robert Schumann. V přednášce bude také 
diskutován vztah geniality a šílenství, jakož  
i paralela mozkové reprezentace a zpracování 
hudby a slova.
Program hudební části večera:
Bedřich Smetana: Macbeth a čarodějnice, Sle-
pička a Medvěd (z Českých tanců). Robert 
Schumann: Carnaval op. 9, č. 20 Marche des 
„Davidsbündler“ contre les Philistins, F. Chopin: 
Preludium č. 24, op. 28. Vystoupí: Slávka Verne-
rová – Pěchočová – klavír. Slovem provází:  Cyril  
Höschl (český psychiatr, vysokoškolský pedagog 
a popularizátor vědy a klasické hudby). Vstupné: 
100 Kč, členové KPH: 50 Kč, předprodej vstupe-
nek v recepci Fabriky a MIC Svitavy.

Prodejní výstava výtvarného umění ama-
térských výtvarníků z různých regionů Par-
dubického kraje. Akce je tematicky zaměřena  
v projektu Iceland, který vznikl na základě myš-
lenky o realizaci vytvoření mezinárodní spoluprá-
ce za účelem kulturního rozvoje Svitav a okolí.  
O projektu více na vernisáži, která se bude 
konat v pátek 8. prosince v 17 hodin ve Foyer  
a 2. podlaží Fabriky. Příjďte nás podpořit a pod-
poříte tak Nadační fond svitavské nemocnice. 
POMAHÁME POMÁHAT. K vidění budou nejen 
obrazy, ale také fotografie, plastiky a jiná tvůrčí 
díla výtvarníků. Pavla Štoska ze Svitav, Zuzany 
Snítilové z Hradce Králové, Jana Diviše z Ústí nad 
Orlicí a další. Těšíme se na vás.        Pavel Štosek

17. / Ne / 18:00 / Ottendorferův dům
Vánoční ladění se SYxtetem

Rádi vám opět zpříjemníme čekání na Je-
žíška a naladíme se s vámi do svátečních tó-
nin. Vánoční koncert v Ottendorferově domě 
se ponese nejen v rytmu swingu a popu, ale 
chybět nebude ani folk či tradiční koledy. Před-
stavíme osvědčené skladby, ale i novinky, které 
od nás zatím slyšelo pouze publikum ve Špa-
nělsku. Zapomeňte na chvilku na předvánoční 
spěch a přijďte si nás poslechnout. A pozor! 
Tentokrát budou vstupenky k dispozici také  
v předprodeji. Můžete si je zakoupit v Měst-
ském informačním centru ve Svitavách nebo 
objednat na našich stránkách www.syxtet.cz.

Těšíme se na vás! SYxtet Svitavy
27. / St / 17:00 / muzeum esperanta
Geocaching – druhé setkání 

Povídání při fotografiích z odlovu keší  
v Rusku a Arménii. Pátrání po nejstarší keši na 
Svitavsku. Možnost výměny CWG. Posezení  
u čaje.                                                Jan Richter

8. / 17:00 / foyer a 2. podlaží Fabriky
Následuj umění

První adventní neděle 3.12. 
15:00 vernisáž mechanických betlémů 
 Městské muzeum a galerie
 drObný PrOdeJ a ObČerstvení  
 náměstí (svařák, věnce, jmelí...)
16:00 JežíškOva POšta na náměstí 
 Děti tvoří a předávají přání Ježíškovi.
16:45 věra kláskOvá a martin benda (1.)
 hudební vystoupení na náměstí.  
17:30 rOZsvícení vánOČníhO strOmU
 Odhalení ZvOniČky a betléma   
 náměstí před základní školou
17:45 věra kláskOvá a martin benda (2.)
18:00 kOncert žáků ZUš
 kostel navštívení Panny Marie
18:15 ČertOvská JíZda na hOrním náměstí
 Průvod čertů a pekelníku.

drUhá adventní neděle 10.12. 
09:00 tradiČní vánOČní Jarmark
-17:00 spodní část náměstí
09:00 vánOce v městském mUZeU
-16:00 Malování a prodej  klasických baněk,   
 pečení cukroví, pletení vánoček, 
 smažení tradičních - vánočních hnízd  
 a další vánoční zvyky v muzeu.
09:00 marciPánOvé vánOce
-16:00 V ottendorferově domě 
 (muzeu esperanta) si můžete vyrobit   
 nebo zakoupit sladké figurky včetně
  marcipánového těsta. 
09:00 vánOČní dílna a bleší trh
-16:00 tvoření pro děti a bleší trh ve fabrice.
09:00 vánOČní PrOmítání 
-16:00 Promítání pohádek v klubu tyjátr.

třetí adventní neděle 17.12. 
13:00 advent s PatchWOrkem a řeZbáři
-17:00 Šicí dílna patchworku a výroba 
 betlémových oveček s řezbářem 
 Petrem stefanem v městském muzeu.
14:00 hUdební vystOUPení svitavských škOl
 na horní části náměstí se představí  
 MŠ Větrná, zŠ náměstí Míru a zUŠ svitavy  
 (hřejivé občerstvení zajištěno).

Čtvrtá adventní neděle 24.12. 
13:00 výstavy v mUZeU
-17:00 svitavský betlém a další expozice
22:00 štědrý veČer v mUZeU
-24:00 setkání s přáteli. zahrát přijdou  
 svitavští muzikanti.
24:00 PůlnOČní mše
 kostel navštívení Panny Marie 

silvestr na náměstí 31.12. 
17:00 tradiČní ČOČkOvá POlévka
 hřejivá tradice v těle i na duši.
18:00 silvestrOvský OhňOstrOJ
 Představení plné vizuálních efektů.

VÁnoční PrograM :)
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Zazpívat si na mezinárodním festivalu  
v Seville představovalo pro svitavský vokální 
xtet spojení příjemného s ještě příjemnějším. 
Radostí je pro SYxtet již samotné koncertová-
ní. A koncertuje-li se navíc někde, kde vládne 
ještě léto, zatímco doma se prodlužují večery  
a nastupují podzimní plískanice, přechází ra-
dost v nadšení. Nadšení bylo ostatně na kon-
certních vystoupeních v rámci festivalu Canta 
en Andalucía 2017 patrné také ze strany pub-
lika. Zúčastněné sbory se v rámci tohoto mezi-
národního sborového setkání představily mezi 
11. a 15. říjnem na několika koncertech. Vše 
začalo přehlídkou v sevillské čtvrti Tomares, 
následovalo chrámové vystoupení ve městě 

V sobotu  11. listopadu se ve svitavském 
muzeu sešlo několik příznivců klasické foto-
grafie. V nově zřízeném ateliéru se uskutečnil 
historicky první workshop pod vedením Miro-
slava Sychry. Čtyři rodinné skupiny si vyzkouše-
ly fotografování starými aparáty, portrétovaly 
se navzájem, v expozici praček si vybíraly zají-
mavé detaily, v muzejním dvoře naaranžovaly 
několik figurálních scén a všechno zvěčnily še-
desátiletou flexaretou. Sledovali, jak se vyvolá-
vá negativ, fotografie vyvolali ve vývojce,  ustá-
lili v ustalovači a nakonec si je odnesli domů. 
První fotovíkend v muzeu se povedl i přes pár 
technických nedostatků. Ale ty vychytáme!                                                                                                                                       
      Byli bychom ale moc rádi – a to je naše 
prosba ke svitavské veřejnosti – kdyby k naší 
jediné stařičké funkční flexaretě přibyly ještě 
aspoň další dvě, aby se víc zájemců mohlo při 

focení vystřídat. Prosíme, prodívejte se doma 
do svých zákoutí a zapůjčte či darujte svoji sta-
řičkou flexaretu na dobrou věc. Odměnou vám 
bude fotografický víkend zdarma!                                                     

Miroslav Sychra

Isla Cristina na pobřeží Atlantiku a vrcholem 
akce byl koncert v královském paláci Real Alcá-
zar v centru Sevilly. Canta en Andalucía je festi-
valem nesoutěžním, proto zde vládla uvolněná 
a přátelská atmosféra. Zpětnou vazbu ke svým 
výkonům ovšem svitavští i přesto dostávali. Bě-
hem koncertů se jednalo o opakované ovace 
ve stoje, po vystoupení o pochvalné komen-
táře diváků i kolegů z jiných sborů. Pozitivně 
hodnoceny byly zejména energická prezentace 
a technické provedení skladeb. 

SYxtet tak podpořil dobré jméno města 
Svitavy i České republiky, a zároveň získal nové 
zkušenosti a načerpal energii potřebnou k dal-
ším vystoupením.                               Pavel Švrčina

Celoroční oslavy 50. výročí založení zakon-
čí PS DALIBOR několika vánočními koncerty. 
Bude zpívat nejen ve Svitavách a okolí, ale i ve 
Vracově na jižní Moravě a v polském Strzeli-
ně. Srdečně zveme ke společnému vánočnímu 
rozjímání. 
•	 16. 12.  Pohledy,  kostel sv. Mikuláše / 15:30 
•	 17. 12. Banín, kostel sv. Antonína / 15:00 
•	 26. 12. Březová nad Svitavou,  

kostel sv. Bartoloměje / 15:00 
•	 Svitavy, kostel Navštívení  

Panny Marie / 18:00  
•	 28. 12. Opatov, kostel sv. Antonína,  

opata / 18:00 
•	 29. 12. Koclířov, kostel sv. Filomény  

a sv. Jakuba staršího / 17:00 
Miroslava Ducháčková

Hornový ansámbl Za Rohem byl založen 
před šesti lety na JAMU v Brně studenty z hor-
nové třídy prof. J. Petráše. V současné době 
jsou členové z velké části již absolventy a ak-
tivními hráči, kteří se několikrát za rok setkají  
a nazkouší zajímavý repertoár pro netradiční 
obsazení. Soubor je složen z šesti až osmi les-
ních rohů a výjimečně i jedné tuby. Repertoár 
je velmi specifický, jedná se většinou o aranže 
psané na míru pro toto obsazení. Za Rohem 
se specializuje na hudbu filmovou, ale i swin-
govou a samozřejmě neopomíná zdůraznit 
historickou podstatu svých nástrojů a tradičně 
provádí Hubertskou mši a přibližuje poslucha-
čům krásu lesního rohu.            Eva Chlubnová

10. 12. / Ne / 18:00 / Fabrika
Hosté: komorní sbor Proměny pod vedením 
Dany Pražákové, klavírní doprovod Karel Sax. 
Vstupné: 150 Kč

Syxtet se úspěšně představil ve Španělsku 

První fotovíkend v muzeu s Miroslavem Sychrou

Vánoční koncerty 
PS Dalibor

Hornový ansámbl Za Rohem

Chcete mít aktuální informace? 

•	 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

Pojďte nám naproti



Začátkem listopadu se vydali Svitavané z náměstí do parku Jana Palacha v průvodu za sv. Martinem.

Křest knihy Jak postavit železnici.

Tenisový oddíl vyhlásil na bowlingu nejlepší hráče v anketě Zlatý kanár.

Tuři a Leopold König křtí kalendář.

V parku si mohly děti zasoutěžit a zažít tak noční dobrodružství.Je dobré si na cestu posvítit.

Uložení dalšího z Kamenů zmizelých, který je součástí projektu Hledání hvězdy Davidovy – poselství lidskosti. 

Letní láska v Divadle Trám.Veselá trojka ve Fabrice.

FbK TJ Svitavy - Pelhřimov (7:5).

Návštěva žáků z partnerské ZŠ Janusza Korczaka v Ladku-Zdroju.

Dorostenky FbK Svitavy - Vrchlabí (3:2).Nejmladší hráči přípravky FbK Svitavy.Stužkování maturantů gymnázia.

TJ Svitavy - Litomyšl (1:1 / 7:6).

Martin na bílém koni :)

Turnaj O pohár 17. listopadu.

Žáci v první osmičce Českého poháru.Přípravka vyhrála na domácím turnaji.

TJ Svitavy - SK Slavia Praha (4:4).

krátké ohlédnutí 
ve fotografii :)
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S nesrovnalostmi v doručování 
se obracejte na mob.: 608 024 585,  

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

vyjde 28. prosince 2017.

Distribuci zajišťuje 
firma Lubomírek.cz. 

Velké pocty se dostalo mladým hokejba-
listům výběru Pardubického kraje U15, kteří  
v červnu zvítězili na tradičním turnaji kraj-
ských výběrů v Brně. Hráče i jejich trenéry při-
jal hejtman Pardubického kraje Martin Netolic-
ký, který poděkoval celému týmu za výbornou 
reprezentaci našeho kraje. Hokejbalový klub TJ 
Sršni Svitavy ve výběru reprezentovali Ondřej 
Hoch a Vojtěch Dvořáček. Pro hráče je to ob-
rovská zkušenost, která je posune dále.

Zdeňka Dvořáčková

Svitavská gymnastika má za sebou vydařený závod v Třebíči, kde se konaly závody pro nejmladší 
žactvo. Závodilo se ve dvou disciplínách - akrobacii a skocích na trampolíně. Každé družstvo se sklá-
dá nejméně ze šesti gymnastek. V nejmladší kategorii (ročník 2010–11) se nám dařilo bez chybičky 
a děvčata si odvezla zlaté medaile. Gymnastky z prostřední (ročník 2009–08) a nejstarší (2007–06) 
kategorie v silné konkurenci zabojovaly a získaly stříbrné, respektive bronzové medaile. V září se 
nám tělocvična opět zaplnila novými malými gymnastkami, tak věřím, že přijdou i další úspěchy  
a tento krásný, ale náročný sport ve Svitavách jen tak neskončí.                                      Pavla Koudelková

Začátkem listopadu proběhlo 18. kolo 
městské kuželkářské ligy. Utkala se v ní druž-
stva Kočkopsa a Sázkařů. Po napínavém sou-
boji nakonec Sázkaři zvítězili 2:8 (na kuželky 
1014:1031) a upevnili si první místo v soutě-
ži. Na obrázku zleva R. Chvála, Z. Dokoupil,  
P. Bílý, P. Šperka a J. Vaculík.           Josef Širůček

TJ Svitavy - SK Slávia Praha 4:4, takový vý-
sledek svítil na tabuli v hale v Hradci Králové na 
turnaji přípravek. Dalším úspěchem bylo vítěz-
ství nad SFC Opava 5:2, následovala prohra 1:3 
s H. Brodem a 0:7 se Slovanem Liberec. V nedě-
li kluci bojovali o konečné umístění. Ve skupině 
porazili FK Choceň 2:1, FK Ústí nad Labem 3:2, 
FC Petržalku 6:0 a prohráli s Viktorií Žižkov 1:2. 
V semifinále porazili MFK Trutnov 1:0 a až ve fi-
nále prohráli s FK Choceň 3:5. Svitavský tým ob-
sadil konečné dvanácté místo, když se turnaje 
účastnilo celkem 20 týmů z celé ČR.       Jiří Petr

Závody se nejmladším gymnastkám opravdu vydařily

Městská liga kuželek 
družstev vrcholí 

Hokejbalistům poděkoval 
hejtman Pardubického kraje 

Bike club Svitavy a Atletika Svitavy zvou 
všechny, kdo chtějí druhé sváteční dopoledne 
strávit aktivním pohybem. V úterý 26. prosin-
ce v 11:00 startujeme již IV. ročník běžecké-
ho závodu Svitavského Štěpánského krosu, 
tentokrát na trase na 7,8 km. Prezentace zá-
vodníků bude od 9:30 do 10:30 v prostorách 
tribuny fotbalového stadionu na ulici U Stadio-
nu, kde budou k dispozici šatny a sprchy. Trasa 
běhu je směřována na in-line okruh, poté na 
cyklostezku a do lokality Vodárenského lesa  
s využitím naučné stezky. Start je hromadný pro 
všechny kategorie. Bližší podrobnosti najdete  
v propozicích závodu na www.bikesvitavy.cz

Čestmír Nakládal
Neděle 3. prosince 2017 
Mikulášský pochod

Sraz v neděli v 9:45 hodin na vlakovém 
nádraží Svitavy. Odjezd do Květné a následný 
pěší pochod zpátky směr Svitavy. Do baťůžku 
přibalit špekáček, cestou uděláme opékačku.
Pořadatel: Bike club Svitavy a cyklistický krou-
žek Martina Zváry.               Lenka Suchánková 

Na Štěpána vyběhni na vzduch

V Nymburku se v říjnu konal Českomorav-
ský pohár v klasickém (RAW) silovém trojboji 
dorostenců a juniorů. Soutěže se zúčastnilo  
78 závodníků.                                          Jiří Chvála

V kategorii: 

Jolana Moravcová ve své váhové kategorii sta-
novila národní rekordy ve všech kategoriích 
(dřep, benč, mrtvý tah a v trojboji). 

juniorky 
do 72 kg

Jolana Moravcová  
– 1. místo 

juniorky
 do 72 kg

Kristýna Štosková 
– 3. místo 

dorostenci 
do 93 kg

Jakub Veselý  
– 2. místo 

junioři 
do 83 kg

Richard Cvrkal  
– 5. místo 

Klasický silový trojboj

Mladší přípravka U9 na turnaji v Hradci Králové
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Začátkem listopadu proběhla na ZŠ T.G. 
Masaryka poprvé dvouhodinová mimořád-
ná lekce partnerské a akrobatické jógy pro 
děti a rodiče, kterou pořádala Petra Poláková  
a Anahata Yoga studio. Zúčastnilo se jí 20 dětí 
a rodičů. Kromě toho, že tato cvičení rozvíjejí 
pružnost, sílu, obratnost a schopnost vědomé-
ho pohybu, měli také rodiče a děti příležitost 
užít si chvíle vzájemné spolupráce, důvěry  
a souznění. A hlavně to byla veliká zábava. Po-
dobné lekce se budou konat každé dva měsíce, 
další v lednu 2018. Rodiče a děti jsou vítáni.

Petra Poláková 

V říjnovém vydání Našeho města jsme vás 
informovali, že svitavský florbalový oddíl star-
tuje již svoji třiadvacátou sezónu, která je nyní 
už v plném proudu. Osm svitavských družstev 
pravidelně nastupuje v různých soutěžích, od 
1. ligy mužů až po Pardubickou ligu, ve které 
nastupují přípravky a elévové. Mužský A tým  
v 1. lize po osmi prohrách v řadě vyměnil tre-
néra a konečně dokázal zvítězit, když porazil 
Spartak Pelhřimov poměrem 7:5. Věřme, že 
první výhra nastartuje bodovou sérii a muži 
se tak dokáží odlepit ode dna ligové tabulky. 
Pomoci k tomu má staronový trenér Ladislav 
Štancl, který do Svitav přišel v rámci rozšiřo-
vání spolupráce s pardubickým Sokolem, tedy 
největším regionálním klubem, jehož A tým 
hraje Superligu. V rámci této spolupráce za 
Svitavy nastupuje také několik mladých pardu-
bických hráčů na střídavý start, neméně důleži-
tý pro zvrat v probíhající ligové sezóně je také 
návrat dvou svitavských ikon do sestavy – Vla-
dislava Richtera a Dominika Šmardy. Muži jsou 
teprve ve třetině soutěže, stále tak ještě mají 
čas napravit zpackaný úvod soutěže a přilákat 
diváky zpět do ochozů svitavské Střelnice.

Nejen ligovými zápoleními je svitavský 
florbal živ. Gró činnosti oddílu jsou téměř dvě 
stovky pravidelně sportujících dětí, které od-
díl vychovává k lásce ke sportu, k pohybu i ke 
zdravému životnímu stylu a fair-play. Více jak 

Svitavské Tury čekají soupeři, které by 
měli porážet. Aktuálně se nachází na šestém 
místě tabulky Kooperativa NBL, ve které mají 
bilanci tří výher a čtyř porážek. 

Tabulka je velmi vyrovnaná a každá výhra 
může zamíchat ligovým pořadím. Velkým osla-

deset licencovaných trenérů se dětem a mláde-
ži pravidelně věnuje. Metodik klubu Lubomír 
Kocourek s kolektivem všech trenérů pečlivě 
sleduje správný postup, kdy ti nejmenší flor-
balisté a florbalistky se věnují všeobecné spor-
tovní průpravě a rozvoji pohybových doved-
ností. S přibývajícím věkem trenéři vedou děti  
k rozvoji koordinace a florbalových dovednos-
tí.  Chlapci nebo děvčata jsou vedeni k rozvoji 
fyzické kondice, důraz se klade na soutěživost 
a dochází také k seznamování se se základy 
florbalové taktiky. Trenéři u všech mládežnic-
kých kategorií kladou důraz na zábavnou for-
mu. Svitavský florbal přijímá nové členy v prů-
běhu celého roku, zastavte se kdykoliv podívat 
na naše tréninky, mládežnické turnaje i prvo-
ligová utkání v naší domácí hale Na Střelnici.  

Lukáš Brýdl

bením je zranění nejužitečnějšího hráče sou-
těže, Tura Garreta Kerra. Vstupenky si můžou 
fanoušci zakoupit na klubovém webu: 

www.basketbal.svitavy.cz. 
Děkujeme fanouškům za podporu!

Milan Stehura

Pondělí – 13:30–20:00

Úterý 5:00–7:30 13:30–16:00

Středa – 13:30–20:00

Čtvrtek – 13:00–16:30

Pátek 5:00–7:45 15:30–21:00

Sobota 10:00–12:00 13:00–19:00

Neděle – 13:00–20:00

23.12. So 10:00–12:00; 14:00–16:00

24.12. Ne 14:00–16:00

25.12. Po 14:00–16:00

26.12. Út 18:00–20:00

27.12. St
10:00–12:00; 14:00–16:00

16:30–17:30 (s hokejkou)

28.12. Čt 10:00–12:00; 14:00–16:00

29.12.            Pá
10:00–12:00; 14:00–16:00

16:30–17:30 (s hokejkou)

30.12. So 10:00–12:00; 14:00–16:00

31.12. Ne 10:00–12:00; 14:00–16:00

1.1.18 Po 10:00–12:00; 14:00–16:00

2.1. Út 10:00–12:00; 14:00–16:00

Partnerská jóga

Otevírací doba krytého bazénu 

Otevírací doba zimního stadionu
během vánočních svátků

Zimní běžecké stopy kolem Svitavského sta-
dionu a v okolí Javornického hřebenu budou 
upravovány v závislosti na sněhových podmín-
kách. Aktuální informace budou zveřejněny na 
našich webových stránkách http://www.spor-
tes.svitavy.cz/cs/m-14-zimni-bezecke-stopy/

Běžkařské trasy

Florbalová sezóna v plném proudu pro všechna družstva

Tuři se pomalu rozjíždějí, čekají je ještě důležité zápasy 


