
Turistickou sezonu zahájíme v sobotu 21. 4. 
2018 v 9:00 hod. v prostoru občerstvení Ple-
chárna u rybníku Rosnička. Cílem letošního 
ročníku bude obec Mikuleč. Trasa pro pěší i cyk-
listy povede od rybníku Rosnička přes naučnou 
stezku BRAND, kolem památníku Včelích ma-
tek po cyklostezce č. 24 do Opatovce a dále do 
Mikulče. Odpočinkové místo kempu v Opa-
tovci – Starém Valdeku, bude také občerstvo-
vací zastávkou, kde si v době oběda můžete dát 
polévku či klobásku, odpočinout si nebo sami 
opéct špekáček na otevřeném ohništi. Klub čes-
kých turistů společně s Pionýrskou skupinou 

Od začátku dubna se ve Svitavách na ná-
městí otvírá první svitavské coworkingové cent-
rum. COWORK Svitavy bude fungovat jako sdí-
lená kancelář nebo místo pro pracovní setkávání 
či jiné skupinové akce. K dispozici je zde PC, pro-
jektor, tiskárna, Wi-Fi a také zázemí s kuchyň-
kou se základním vybavením a toaletou. 

„Coworkingové centrum nabízí možnost pro 
lidi na volné noze využít možnost práce ve sdí-
lené kanceláři. Podělí se tak o náklady na její 
fungování, nemusí pracovat z domova a jsou 
v kontaktu s dalšími lidmi,“ říká Petr Šmerda 
z Městského informačního centra, které má 
kancelář ve správě. Cowork je umístěný vedle 
MIC Svitavy, na adrese náměstí Míru 48. Kance-
lář poskytuje 14 pracovních míst ve variabilním 
prostoru, 1 pracovní místo u pevného počítače 
s tiskárnou a připojením k projektoru, 4 pracovní 
místa u barového stolu v prostoru kuchyně. V pi-
lotním provozu bude otevřeno každý všední den 
od 8 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin. 
Cena pronájmu pracovního místa pro 1 osobu 
je nastavena na 50 Kč na den. Celou místnost 
na hodinu je možné pronajmout za 200 Kč, 
na celý den pak za 1300 Kč. Jedná se zatím o pi-
lotní ceník, který budeme korigovat na základě 
reálného fungování. Rezervovat místo je možné 
na telefonním čísle: 461 534 300 nebo na e-mai-
lu: info@svitavy.cz. Lucie Macášková

Vysočina připravili doprovodný program pro 
děti na téma „Z pohádky do pohádky“. Mladí 
turisté, kteří vyplní hrací kartu a odevzdají ji 
v cíli, budou odměněni. 

Pro seniory či osoby handicapované zajistil 
Mikroregion Svitavsko autobusovou dopravu 
zdarma. Časy odjezdu autobusů a nástupní mís-
ta jsou vyznačená na mapě na str. 23.  

Všichni se tedy sejdeme ve 14 hodin v Mi-
kulči, kde můžete kromě krás okolní přírody 
vidět výzdobu jednolodního kostelíka sv. Jiří, 
jejímž autorem je Mikoláš Aleš. 

Pokračování na straně 2

Letos už poosmé budete moci zažít ve 
Svitavách na náměstí atmosféru farmářských 
trhů. Vybírat z regionálních a sezonních po-
travin můžete  od 18. dubna do konce října, 
a to pravidelně každou středu, kdy se již před 
osmou hodinou ranní zaplní stánky trhovci. 

Regionální a sezonní potraviny jsou čím 
dál tím více oceňovány. Jejich nákup patří ne-
jen k ekologickým trendům doby, ale zároveň 
je součástí zdravého životního stylu. „Ve Svita-
vách si už od roku 2010 můžete vybírat z růz-
ných položek, které  trhy nabízejí. Tradičně 

můžete nakoupit v jarním období sadbu, dále 
pak ovoce a zeleninu, mléčné výrobky, koláče, 
med nebo řemeslné výrobky“, říká za organi-
zátory farmářských trhů Rudolf Grim. Sezna-
my prodejců se průběžně mění a vychází také 
z aktuálního ročního období. Doplňkovým 
sortimentem jsou výrobky ze dřeva, slaměné 
klobouky, ručně vyráběné keramiky, šperků 
a dalšího zajímavého zboží od regionálních 
prodejců a výrobců.  Tak jako v minulém roce 
se uskuteční 13. 6. prezentace farmářských vý-
robků Pardubického kraje. Lucie Macášková
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Zahájení turistické sezony, tentokrát v Mikulči První cowork ve Svitavách

Začínají tradiční farmářské trhy na náměstí



Na gymnáziu začala koncem března rekon-
strukce školní jídelny. Změnou projde zejména 
vybavení kuchyně, strávníci poznají změnu i z hle-
diska snížení hluku nebo lepšího vzduchu, který 
zajistí nová vzduchotechnika. Žáci a pedagogové 
z gymnázia a základní školy se budou stravovat 
po dobu rekonstrukce dočasně ve vyčleněných tří-
dách školy, pro cizí strávníky bude jídelna dočasně 
uzavřena. Nová jídelna by měla být hotová v srpnu. 

Stávající jídelna byla vybudována v šedesátých 
letech minulého století a od té doby procházela 
dílčí modernizací. V současné době slouží pro 
přibližně 700 strávníků, z nichž je 330 gymnazistů 
(včetně učitelů), 220 žáků a učitelů základní školy 
a pro zhruba 150 cizích strávníků. Hlavní změny 
nyní proběhnou v kuchyni. „Strávníci ale drobné 
změny poznají také v samotné jídelně. V průběhu 
rekonstrukce projde odhlučněním a nová vzdu-
chotechnika zajistí přívod čerstvého vzduchu před 
jídelnou, což pocítíme nejvíce při čekání na oběd. 
Kuchyň bude také upravena pro přípravu bezlep-
kové diety pro žáky nemocné celiakií,“ říká Milan 
Báča, ředitel gymnázia. Celou rekonstrukci fi nan-
cuje Pardubický kraj, který je zřizovatelem školy 
a který na akci vyčlenil téměř 20 mil. Kč.

„I když dočasně bude snížený komfort stravo-
vání, věříme, že novinky, které nabídne nejmoder-
něji vybavená školní jídelna v regionu, strávníci jistě 
ocení. Za unikátní považuji možnost nabídnout ne-
mocným žákům bezlepkovou stravu, jejíž příprava 
v podmínkách školního stravování není vůbec jed-
noduchá, ale vzhledem k nárůstu počtu žáků-ce-
liaků tuto lokálně ojedinělou službu chceme v prů-
běhu podzimu zavést,“ prozradil nám Milan Báča. 

 Lucie Macášková
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Pokračování ze str. 1
Zástupci obce Mikuleč připravili na hřišti od 

14 hod. zajímavý program (ukázka výcviku psů, 
která proběhne ve dvou blocích od 14 hod. a od 
15 hod., jumping od 14:30 do 15 hod., zájemci se 
mohou naučit správné technice Nordic Walking 
či FitKoloběhu. V prostoru hřiště bude zajištěno 
občerstvení a kromě jiného bude možné zakoupit 
i dobroty z udírny. Od 16 hod. je připraveno hudeb-
ní vystoupení kapely Generace. V případě nepřízni-
vého počasí bude možné využít zázemí partystanu 
a zastřešené terasy.

Trasa ze Svitav do Mikulče je dlouhá 7,8 km 
a bude v terénu viditelně vyznačena. Varianty tras 
s různou délkou a obtížností pro pěší i pro cyklisty 
jsou zakresleny v mapě, která je součástí tohoto 
zpravodaje a bude od 17. do 21. 4. k vyzvednutí 
v Městském informačním centru. Nejdelší varianta 
přes Javornický hřeben po žluté turistické stezce zpět 
do Svitav měří 17,5 km.

Zpáteční cestu můžete zvládnout po svých nebo 
využít autobusovou dopravu, která je zdarma. Auto-
busy budou odjíždět z autobusové zastávky v Mikul-
či v 17:00 a v 18:00 hod. 

Pro ty, kteří se budou chtít zdržet déle jede ve-
řejný linkový autobusový spoj do Svitav v 19:36 hod. 
( jde o veřejný placený spoj).  Zuzana Štěpánková

Všichni kutilové a řemeslníci, kteří mají 
rádi pod jednou střechou širokou nabídku 
všeho, co potřebují pro svou dílnu, stavbu 
nebo zahradu, pravděpodobně uvítají, že ve 
Svitavách vzniká Uni Hobby market provozo-
vaný českou společností. Hotový by měl být 
na jaře v roce 2019.

Stavba vzniká v souladu s územním plá-
nem na soukromých pozemcích. „Mimo ko-

Také rádi odpočíváte v přírodě nebo v pří-
jemné zeleni? Pak vás jistě potěší, že ve Svi-
tavách se připravuje dlouhodobá koncepce 
rozvoje a posílení zeleně ve městě. K tomuto 
tématu se také uskutečnil Kulatý stůl, kde ji 
představili zástupci projektu a města a kde 
mohla veřejnost položit otázky nebo doplnit 
své nápady. Díky této strategii bude možné 
projít město z centra až do okrajových částí 
tzv. zelenými cestami. 

Myšlenkou projektu je nabídnout lidem 
možnost pobytu v kvalitní zeleni a také se do-

Město projdete zelenými cestamiZahájení turistické sezony, 
tentokrát v Mikulči

Ve Svitavách vzniká hobby market

Nejmodernější jídelna 
v regionu

V únoru proběhlo projednání stavby úseku 
mezi Janovem a Opatovcem. Pokud vše půjde 
podle plánu, mělo by se se stavbou dálnice, 
která povede okolo Svitav, začít v roce 2021, 
dokončena by pak měla být v roce 2024. 

„Po vydání územního rozhodnutí během 
dubna letošního roku se bude pokračovat 
ve zpracování projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení. V něm dojde 

k upřesnění záborů pozemků pro výkupy par-
cel v místě trasy dálnice od jednotlivých vlast-
níků,“ říká místostarosta Pavel Čížek. Dálnice 
by měla spojovat Čechy a Moravu, řešit tran-
zitní dopravu, která v této oblasti překračuje 
kapacity a zvýšit plynulost a bezpečnost do-
pravy. Vizualizaci najdete pod internetovým 
odkazem bit.ly/D35_2.

  Lucie Macášková

Realizace dálnice D 35 kolem Svitav 

stat z centra města do okolní krajiny. Struk-
tura tzv. zelených cest městem míří z centra 
prostřednictvím tří hlavních os do okolní kra-
jiny, s cílem bezpečně propojit Svitavy s tímto  
krajinným prostředím. 

Projekt zkoumal stav stávající zeleně, 
který je ve srovnání s mnoha městy v České 
republice nadprůměrný. Koncepce je přitom 
pojatá tak, aby se změny projevily jak v sou-
časnosti, tak byla připravena půda i pro bu-
doucí generace. 

munikace a chodníky v areálu bude postaven 
i chodník od autobusových zastávek u silnice 
na Moravskou Třebovou. Společně s městem 
se vybuduje také chodník s cyklostezkou podél 
ulice U Tří mostů, který povede až po přístup 
do areálu obchodního centra,“ říká místosta-
rosta Pavel Čížek. Parkoviště i ostatní plochy 
budou osázeny novými stromy a příslušnými 
sadovými úpravami.
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Informace z úřadu

Zastupitelstvo města na svém zasedá-
ní 21. března 2018 schválilo rozpočet měs-
ta na rok 2018 s celkovými příjmy ve výši 
403 mil. Kč, celkovými výdaji 630,6 mil. Kč 
a s fi nancováním 227,6 mil. Kč. 

Daňové příjmy na rok 2018 jsou rozpočto-
vány ve výši 205,8 mil. Kč, tj. na stejné úrovni 
jako v rozpočtu pro rok 2017 (s výjimkou daně 
z příjmů právnických osob placenou obcí). 
V kapitálových příjmech jsou zahrnuty investič-
ní dotace v celkové výši 52,2 mil. Kč, na které 
město již obdrželo rozhodnutí o dotaci nebo 
uzavřelo s poskytovatelem smlouvu. 

Přebytek běžného hospodaření ve výši 
29,4 mil. Kč bude použit na splátky úvěrů 
a částečně na kapitálové výdaje. Na bankov-
ních účtech jsou uloženy fi nanční prostředky 
ve výši 291,1 mil. Kč, z nichž 195,9 mil. Kč je 
zahrnuto v návrhu rozpočtu na krytí nedočer-
paných akcí z roku 2017 převedených do roku 
2018. Zbývající prostředky budou využity jako 
rezerva k fi nancování projektů v dalších letech.

Kapitálové výdaje jsou plánovány v histo-
ricky nejvyšší částce 310 mil. Kč, realizace ně-
kterých z nich je vázána na schválení dotace. 
Kromě toho jsou v běžných výdajích vyčleněny 
prostředky na opravu fasády Langrovy vily. 

Největší objem kapitálových výdajů je smě-
rován do oblasti dopravy. V rozpočtu je zařa-
zena výstavba přestupního terminálu u vlako-
vého nádraží, dokončení chodníku v Lačnově, 
IV. etapa bezbariérových chodníků a rekon-
strukce komunikace na ulicích U Stadionu 
a Pavlovova. V oblasti sociálních služeb se jed-
ná o rozšíření Seniorcentra a výstavbu zařízení 
pro sociálně vyloučené osoby. Další významné 
investiční výdaje budou využity na rekonstrukci 
kanalizace a vodovodu na ulicích T. G. Masary-
ka, Poličská a Sokolovská. Budou dokončeny 
stavební úpravy budovy technických služeb 
na ul. Tovární, přístavba hygienického zázemí 
a šaten centrální tělocvičny na stadionu a sní-
žení energetické náročnosti Langrovy vily. 
V průběhu roku budou v areálu ČOV provede-
ny stavební úpravy kalových polí na skladové 
plochy sypkých materiálů. V oblasti vzdělávání 
a tělovýchovy je počítáno s rekonstrukcí vzdu-

V březnu letošního roku byla zahájena re-
konstrukce veřejného prostranství části ulice 
5. května před výpravní budovou vlakového 
nádraží. Cílem zatím největší rozsáhlé pře-
stavby veřejného prostranství ve Svitavách je 
nejen zvýšení komfortu a bezpečnosti cestují-

cích pohybujících se v okolí nádraží, ale také 
celkové zlepšení prostředí kolem nádraží. 
Ukončení je plánováno v listopadu 2018. 

V současné době je zákaz vjezdu do části 
ulice 5. května. Pro chodce jsou připravené 
koridory, které budou fungovat do té doby, 
dokud bude možné zajistit jejich bezpečný prů-
chod částí staveniště. Ve chvíli, kdy bude pro-
váděna kompletní rekonstrukce konstrukčních 
vrstev nových komunikací, chodníků a parkova-
cích ploch, dojde k úplnému zákazu průchodu 
od výpravní budovy vlakového nádraží směrem 
k ulici Tovární, a to po nezbytně nutnou dobu. 
O aktuálním postupu budeme včas informovat.

 Pavel Čížek, Lucie Macášková

Investiční akce stavby chodníku kolem 
silnice 1/43 v Lačnově bude opět zahájena 
v dubnu. Dokončena by přitom měla být 
na podzim tohoto roku. 

Práce byly přerušené z důvodu nesou-
hlasu vlastníka a správce komunikace a sil-
ničního správního úřadu s prováděním prací 
v zimním období, a to z hlediska zachování 
bezpečnosti a plynulosti provozu na této 
frekventované komunikaci. Věříme, že fi rma 
začne v dubnu provádět práce s mnohem 
větší intenzitou tak, aby mohla být akce do-
končena v řádném termínu. Pavel Čížek

Práce na chodníku v Lačnově 
začnou opět v dubnu

Rozpočet města na rok 2018

Začala kompletní přestavba ulice 
před vlakovým nádražím

v tis. Kč
Výdaje celkem 630 651,9
Běžné výdaje 320 634,9
Kapitálové výdaje 310 017,0

Běžné výdaje 320 634,9
Doprava 17 359,0
Vzdělávání a školské služby 20 185,2
Kultura, církve a sdělovací 
prostředky

54 747,5

Tělovýchova a zájmová činnost 18 594,0
Bydlení, komunální služby 
a územní rozvoj

27 364,2

Ochrana životního prostředí 26 230,6
Sociální služby a pomoc 
a zdravotnictví

23 295,8

Bezpečnost, požární ochrana 14 195,7
Územní samospráva 84 324,6
Finanční operace 25 236,6
Ostatní 9 101,7

Kapitálové výdaje 310 017,0
Doprava 118 288,0
Vodní hospodářství 51 161,7
Vzdělávání 4 099,0
Kultura 5 073,0
Tělovýchova a zájmová činnost 8 443,0
Bydlení, komunální služby 
a územní rozvoj

37 637,7

Ochrana životního prostředí 8 434,1
Sociální služby a pomoc 67 538,0
Bezpečnost, požární ochrana 7 180,0
Územní samospráva 2 162,5

chotechniky v objektu internátní školní jídelny 
a také jsou připraveny prostředky na spolufi -
nancování zastřešení ledové plochy. Pro potře-
by jednotky sboru dobrovolných hasičů bude 
pořízena nová cisternová automobilová stří-
kačka. Rovněž dojde k dokončení výměny svíti-
del v rámci opatření ke snížení energetické ná-
ročnosti veřejného osvětlení a bude provedena 
přeložka vrchního vedení veřejného osvětlení 
na ulicích Lázeňská, Dělnická, Na Barikádách, 
Radiměřská a Hálkova. Helena Koudelková

Na pozici vedoucí odboru dopravy nastou-
pila v březnu Jana Šneková. Je absolventkou ba-
kalářského studia oboru přípravné řízení trest-
ní na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně, po svém téměř jedenáct let trvajícím 
působení na odboru dopravy úspěšně prošla 
výběrovým řízením a byla jmenována Radou 
města Svitavy.  Lucie Macášková

Nová vedoucí 
odboru dopravy

Rozpočet výdajů města Svitavy na rok 2018

Hasičský záchranný sbor Pardubického kra-
je zařadil Dům s pečovatelskou službou (bývalý 
„Penzion“), na ulici Felberova 31, do Havarijní-
ho plánu Pardubického kraje, a to z důvodu 
pobytu osob se sníženou schopností pohybu 
a orientace.

Od února 2018 jsou na chodbách domu 
s pečovatelskou službou rozmístěny letáky „Co 
mám dělat, když…?“ a 9. dubna 2018 se od 14 
hodin v jídelně DPS uskuteční beseda na téma 
požární prevence a ochrana obyvatelstva.

Martina Popelková

Beseda hasičů se seniory
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Nedodržení zákazu kouření 
Dne 28. 2. 2018 v pozdních večerních ho-

dinách byla hlídka strážníků vyslána do jedné 
z místních heren, kde jeden z hostů nedodržo-
val zákaz kouření v restauracích. Po upozorně-
ní servírky kouřit nepřestal a naopak začal být 
vůči ní vulgární. Po příjezdu hlídky bylo zjiště-
no, že dotyčný muž má pod sebou nedopalky 
od cigaret. Po zákonné výzvě strážníků se do-
tyčný k věci odmítl vyjádřit a následně odmítl 
prokázat svoji totožnost. Po nutných úkonech 
strážníků na místě, byl muž předveden na Po-
licii ČR ke zjištění totožnosti a následně bylo 
jeho přestupkové jednání vyřešeno uložením 
blokové pokuty.

Nepořádek ve městě
V posledních týdnech bylo na městské 

policii zaznamenáno hned několik oznámení, 
týkajících se nepořádku na různých místech 
v našem městě. Může to být způsobeno jednak 
následkem předchozích zimních měsíců, ale 
zejména jde o nedodržování separace odpadu 
a mnohdy o svévolné odhazování různých věcí. 
Jen namátkově: 2. 3. – ulice bratří Čapků, zjiš-
těn volně odložený komunální odpad, 10. 3. – 
kpt. Jaroše, zjištěn stavební odpad z nedaleké 
rekonstrukce odložen do kontejnerů, 12. 3. – 
ulice Felberova – znečištění od nedopalků ciga-
ret apod. Strážníci ve svých rajonech provádějí 
pravidelné kontroly ve všech částech města 
a zjištěné závady ihned řeší a to nejen sjedná-
ním nápravy (zajištěním úklidu), ale i postihem 
přestupců. Prosíme všechny občany o obecné 
dodržování separace odpadů. Upozorňujeme, 
že k nahlášení závad můžete využít i aplikaci 
MarushkaPhoto. 

Občanské neshody i při jednání 
před soudem 

Dne 9. 3. v dopoledních hodinách zasa-
hovala hlídka strážníků u zdejšího soudu, kde 
došlo k občanským neshodám mezi účastníky 
projednávaného soudního sporu. Šlo o slovní 
vyhrožování a událost byla po uklidnění celé 
situace předána k dalšímu řešení na Policii ČR.

Volání o pomoc
Dne 10. 3. ve večerních hodinách strážníci 

zasahovali v jednom z bytových domů, kde po-
dle oznamovatele bylo slyšet volání o pomoc. 
Oznamovatel se již snažil na dveře bytu kle-
pat, ale nikdo neotevřel. Z bytu byl slyšet hluk 
a volání, ale ani na výzvy strážníků nikdo ne-
reagoval. Vzhledem k tomu, že vznikla důvod-
ná obava o zdraví a život ženy, která v bytě 
bydlí, bylo ve spolupráci s Policií ČR a hasiči, 
rozhodnuto o otevření bytu. V bytě byla nale-
zena jen samotná žena a to ve velmi špatném 
psychickém stavu. Ženu si převzala RZS k pře-
vozu do nemocnice a případ k dalšímu šetření 
Policie ČR.  Rostislav Bednář   

* Zápis dětí do základních škol bude probí-
hat v úterý 24. 4. 2018 v době od 14 do 18 hodin 
ve všech svitavských základních školách. Zapiso-
vány budou děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 
2012. Rodiče si s sebou přinesou svůj občanský 
průkaz a rodný list dítěte, pro případ žádosti 
o odklad povinné školní docházky pak i vyjádře-
ní dětského lékaře a Pedagogicko-psychologické 
poradny nebo Speciálního pedagogického cen-
tra. Podrobné informace poskytnou jednotlivá 
ředitelství základních škol.

* První kolo zápisu dětí do mateřských 
škol bude pro nadcházející školní rok 2018–
2019 probíhat ve čtvrtek 10. 5. 2018 v době od 
13 do 17 hodin v kulturním centru Fabrika. Žá-
dost o přijetí do konkrétní mateřské školy obdr-
ží rodiče při vstupu do sálu. Po vyplnění ji pak 
odevzdají společně s lékařským potvrzením 
ředitelce vybrané mateřské školy. Podle potře-
by a počtu volných míst bude následovat mi-
nimálně druhé kolo. Zápis dětí do mateřských 
škol vychází z ustanovení novelizovaného škol-
ského zákona. Ten v § 34 odst. 1 říká: „Před-
školní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku 

zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti 
od 2 let. Od počátku školního roku, který ná-
sleduje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku 
věku, do zahájení povinné školní docházky dí-
těte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li 
dále stanoveno jinak. Předpokládáme, že pro 
následující školní rok bude v našich mateřských 
školách míst dostatek.

* Fond regenerace památek města Svitavy 
přijal již pět žádostí o příspěvek na opravu fasád 
domů na náměstí Míru. Vlastníci nemovitostí mo-
hou žádat v průběhu celého roku.

* Ve schváleném rozpočtu města je vyčleně-
ný 1 milion Kč na podporu pracovníků s mládeží. 
V letošním roce bude podpořeno celkem 55 tre-
nérů a vedoucích dětských oddílů v zájmových 
organizacích. 

* Rada města vyhlásila výběrová řízení na 
pracovní místo ředitelky – ředitele následujících 
organizací: Základní škola Svitavy, T. G. Masary-
ka 27, Mateřská škola Svitavy, Československé 
armády 9, Mateřská škola Svitavy, Větrná 11, Zá-
kladní umělecká škola Svitavy, Internátní školní jí-
delna Svitavy a Středisko volného času. Jiří Petr

Na určená místa jsou umisťovány velko-
objemové kontejnery určené pro bioodpad 
z údržby soukromých zahrad, jako je tráva, 
listí, květiny, plevel, zbytky rostlin, odřezky 
stromů a keřů, štěpka, spadané ovoce apod. 
Převoz tohoto biologického odpadu ke zpra-
cování v místní komunitní kompostárně zajiš-
ťuje společnost SPORTES Svitavy s.r.o., která 
je správcem veřejné zeleně a zároveň provo-
zovatelem městské kompostárny.

Na území města je tak kromě sběrného 
dvora možnost likvidovat biologický odpad 
na následujících stanovištích:
- ulice Gruzínská
-  parkoviště u hráze rybníka Rosnička (u za-

hrádkářské kolonie U Stezky) 
-  parkoviště u chaty Rosnička (u zahrádkářské 

kolonie U Rosničky)
- zahrádkářská kolonie Za Jatkami
-  křižovatka ulic Zadní a U Větrolamu (Svitavy-

-Lačnov)
- ulice Zadní (za bývalou pivnicí U Milana)
-  zahrádkářská kolonie Stará kolonie (za koje-

neckým ústavem)
- zahrádkářská kolonie U Langrova lesa 
-  u zahrádkářské kolonie Na Pláži (u rybníka 

Rosnička)

- ulice Gorkého (vedle kontejnerového stání)
- parkoviště u Lačnovské cyklostezky

Vzhledem k tomu, že se tato služba ob-
čanům velmi osvědčila a kapacita kontejnerů 
je využívána v maximální možné míře, město 
Svitavy připravuje pro rok 2018 další navýšení 
počtu těchto míst.

Pro informaci uvádíme přehled množství 
zpracovaného biologicky rozložitelného od-
padu odevzdaného do velkoobjemových kon-
tejnerů:

Rok 2015 2016 2017

Množství (t) 4,73 517,35 690,32

Vzhledem k tomu, že tento druh odpa-
du velmi často končí na černých skládkách 
prakticky na celém území města, případně je 
likvidován prostřednictvím nádob na komu-
nální odpad, přispívá tato služba ke zlepšení 
vzhledu města, snižuje náklady spojené s li-
kvidací těchto černých skládek a současně 
napomáhá snížit celkové roční množství vy-
produkovaného komunálního odpadu oby-
vateli města. 

Informace z odboru školství

Sběrná místa pro svoz odpadů ze zeleně ve Svitavách
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Městská policie informuje

Tísňové volání 156

Přehled přijatého a zpracovaného biologicky rozložitelného materiálu na komunitní kom-
postárnu a výdej hotového kompostu za roky 2015–2017

Původ biologicky rozložitelného odpadu 2015 2016 2017

SPORTES Svitavy s.r.o. (veřejná zeleň) 1.469,26 t 1.510,52 t 979,97 t

LIKO SVITAVY a.s. (občané města Svitavy) 241,97 t 180,53 t 210,11 t

Velkoobjemové kontejnery na odpad ze zeleně 
(občané města Svitavy)

4,73 t 517,35 t 690,32 t

Zpracováno celkem za rok 1715,96 t 2.208,40 t 1880,40 t

Celkový výdej kompostu za rok 0 t 1.237,79 t 1096,31 t
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Přijďte za námi na náměstí
Od roku 2015 členové Sdružení pro měs-

to Svitavy (SPMS) pravidelně vyhlašují akce, 
během kterých společně s občany města zve-
lebují některá místa ve Svitavách a jeho okolí: 
vysadili medonosné byliny v okolí Památní-
ku včelích matek, předloni v Den české stát-
nosti v parku Patriotů zasadili symbolických 
760 krokusů, v roce 2017 osadili keři a trvalka-
mi velké květináče u sloupů veřejného osvětle-
ní na náměstí Míru. Členové SPMS se sejdou 
letos 21. dubna v 9 hodin na náměstí Míru, 
a to u kašny před základní školou, aby právě 
v tomto prostoru společně vyměnili stávají-
cí keře v kruhových záhonech okolo stromů. 
Bude vysazeno 330 nových keřů. Pořídili jsme 
např. sazenice barvínku, břečťanu, dřišťálu, 
mochny nebo tavolníku. Po vysazení keřů pro-
vedeme zamulčování a nainstalujeme zábrany 
proti poškozování dřevin. I na tuto akci zve 
SPMS opět spoluobčany, kteří se budou moci 
také zapojit do naplňování projektu obnovy 
zeleně na náměstí. Doporučujeme přinést si 
rukavice, případně také  zahradnické nářadí 
(rýč, motyku nebo sázecí lopatku), základní 
nářadí však bude k dispozici. 

Sdružení pro město Svitavy podporuje 
setkávání Svitavanů, proto může taková akce 
propojit užitečné s příjemným.

 Milan Báča, zastupitel města za SPMS

Apríl – ne,
cenzura zpravodaje

Před časem byla rozpuštěna Mediální 
pracovní skupina. Záměrem bylo „odkloně-
ní“ jednoho člena – pana Vojtěcha Fadrného. 
Důvod? Nezávislý propagátor otevřenosti rad-
nice. Tento člověk znalý informačních techno-
logií, který s podporou NS pořizuje videopře-
nosy ze zastupitelstva, přinášel nejen podněty 
do práce skupiny, ale občas i věcnou kritiku. 
Protože člena nelze vyloučit, byl rozhodnutím 
rady města odvolán její předseda a skupina 
byla rozpuštěna! V nedávné době, už poně-
kolikáté, požádal p. Fadrný v tomto zpravodaji 
o zveřejnění tohoto sdělení: „Na webu online.
svitavskelisty.cz můžete sledovat přímé pře-
nosy z jednání zastupitelstva města Svitavy“. 
Po opakovaném zamítnutí redakční radou 
zpravodaje s tím, že jde o politickou propaga-
ci, věc došla na přetřes až na lednové zastu-
pitelstvo, kde postoj odůvodňoval i vedoucí 
městského informačního centra. Napadání 
opozice v této souvislosti a transparentnost 
v médiích ovládaných vedením města je dal-
ším kamínkem do mozaiky, která napovídá 
něco o cenzuře. Před dvěma lety došlo k po-

rušení statutu zpravodaje ze strany SPMS při 
předvolební agitaci, na což bylo s právním sta-
noviskem upozorněno. Nejvyššími představi-
teli SPMS to bylo zameteno pod koberec. Blíží 
se komunální volby a po třech letech oddalo-
vání přenosů v režii města, prostředky z dota-
ce umožní vše zajistit v profi  kvalitě. Náhoda? 
Určitě ne. Jen správně načasováno. Občanům 
nejde jistě o kvalitu nýbrž o obsah. Jinak by 
otázka zněla, proč není i audio v Hi-Fi kvalitě. 
„Nechceme to dělat amatérsky“, tvrdí vedení 
města. Skutečnost je jiná, účel světí prostřed-
ky. Audio si poslechne nejvýše pět poslucha-
čů, zatímco amatérský videopřenos stovky! 
Do dnešního dne nejsou požadované materiá-
ly k jednání zastupitelstva na stránkách města. 
Proč? „Protože to nikdo nechce“, odůvodňuje 
vedení radnice. Pan Fikejz by i zde našel důvod 
napadnout opozici nejméně zmínkou o po-
pulizmu, GDPR, vysokých nákladech apod. 
Zkrátka tento radní, jeden z ideologů SPMS, 
je především městským historikem placeným 
z rozpočtu města. Kde vzal právo odvolaný 
předseda mediální skupiny obviňovat opozici 
a občany města, kteří nejsou závislí na měs-
tě? Je několik případů, kdy přímo či nepřímo 
prostřednictvím p. Fikejze a redakční rady, 
byly nevhodné příspěvky odmítnuty. Nejde 
o cenzuru? Je skutečností, že vedení města 
přes ovládané nebo nakloněné mediální zdro-
je svými příspěvky vždy přebije odlišné názory. 
Na ofi ciálním FB profi lu informačního centra 
města se mažou příspěvky s odůvodněním, že 
to odporuje statutu profi lu, který má být po-
zitivní. Radní Fikejz hovoří o tom, že redakč-
ní rada důsledně hlídá, aby zpravodaj nebyl 
politický. Jak je vidno, opravdu se jim to daří. 
Redakční radu tvoří šest členů, z nichž pět je 
zaměstnanců města nebo jeho organizací. Je 
třeba uznat, že nástroje k odmítnutí těch „ne-
vhodných“ příspěvků jsou dokonalé. A myslíte 
si, že se zveřejní něco, co není od nejvyšších 
míst a ideologa schváleno…?

Miroslav Sedlák (Naše Svitavy) 
a Libor Zelinka (KSČM)

Ze zastupitelských lavic

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

Rodiny se třemi a více nezaopatřenými dět-
mi mají možnost i v letošním roce čerpat pe-
něžitý dar na každé třetí a další nezaopatřené 
dítě v plné výši poplatku. O příspěvek je možné 
požádat přímo na odboru životního prostředí 
městského úřadu, a to od 11. 4. 2018 po zapla-
cení poplatku za komunální odpad v řádném 
termínu.

Poplatek za komunální odpad je pro letošní 
rok stanoven ve výši 600 Kč/osobu. Splatnost 
poplatku je do 30. června 2018. Zaplatit lze 
v hotovosti v budově městského úřadu na ulici 
T. G. Masaryka 25, bezhotovostním převodem 
na bankovní účet města, platební kartou nebo 
složenkou, která bude občanům zaslána kon-
cem měsíce května. Údaje pro platbu převo-
dem / číslo účtu a variabilní symbol / sdělíme 
e-mailem nebo na níže uvedených telefonních 
číslech. Případné bližší informace lze získat 
na odboru životního prostředí u Jany Alexové 
na telefonním čísle 461 550 253 a Janety Krato-
chvílové na telefonním čísle 461 550 254.

 Jana Alexová

Peněžitý dar
na komunální odpad

Na podzim loňského roku byla plocha 
discgolfu obohacena pro letošní sezonu o tři 
nové jamky a 2800 metrů čtverečních nové 
zatravněné plochy. Hráči nyní mohou vy-
užít rozšířený discgolf, který nyní čítá celkem 
12 jamek. Discgolf byl postaven v roce 2013 
a konají se na něm celorepublikové a další zá-
vody. Mimo jejich konání je určen k využití pro 
širokou veřejnost. „Do budoucna bychom rádi 
vybudovali dřevostavbu, která by sloužila jako 
zázemí pro hráče a v době závodů by se zde 
prodávalo také občerstvení,“ říká Břetislav Vé-
voda, který má projekt na starosti.

 Lucie Macášková

Na podzim proběhla na území města celo-
plošná deratizace, ke které byli vyzváni i všichni 
obyvatelé města. Těm, co se připojili, děkujeme. 
V měsících dubnu a květnu provede odborná 
fi rma doplnění nástrah na hlodavce na veřej-
ných plochách a v městské kanalizaci. Následně 
zajistí sběr uhynulých jedinců. 

Neustáváme ve snaze udržet populaci hlo-
davců pod kontrolou, potkan totiž může být 
přenašečem nebezpečných infekčních onemoc-
nění. Snížení počtu hlodavců napomáhá i ome-
zení jejich přístupu k potravě. Je proto důležité 
nesplachovat do odpadu zbytky potravin a za-
bezpečit krmení pro domácí zvířata.  (OŽP)

DiscGolfu na novou sezonu 
přibyly jamky

Volná pracovní místa
Město Svitavy hledá úředníky na po-

zice zajišťující účetnictví a ekonomiku, 
interní audit a projednávání přestupků 
v oblasti dopravy. Bližší informace na 
www.svitavy.cz na elektronické úřední 
desce v sekci výběrová řízení.

 Ludmila Valenová

Jarní etapa deratizace
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V Nadačním domě Josefa Plívy máte mož-
nost zrelaxovat pomocí lávových kamenů 
nebo masáží? Jiří Vedral zde poskytuje od 
1. 4. masérské služby (relaxační, sportov-
ní i zdravotní masáže). Objednávky na tel.: 
739 189 788.

Na náměstí Míru č. 54 bylo otevřeno nové 
zahradnictví? Řezané květiny, sazenice i hrn-
kové rostliny zakoupíte od pondělí do pátku 
u paní Horákové vždy od 8:00 do 15:30 hod. 

Prodejce zeleniny, u kterých jste mohli na-
koupit v loňském roce vedle svitavské bašty 
nyní najdete v prodejně na nám. Míru č. 86. 

Víte, že...

Požární 217, 568 02 Svitavy (výpadovka na Brno)
www.facebook.com/washinnsvitavy/

NOVĚ OTEVŘENÁ SAMOOBSLUŽNÁ 
RUČNÍ MYČKA WASH INN SVITAVY

OTEVŘENO NONSTOP
OBSLUHA: PO–PÁ 10:00–17:00

OBSLUHA VÁM PORADÍ, PŘÍPADNĚ VŮZ UMYJE.

Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby 
jsou od 8:00 do 11:00 hod. Mimo tyto hodiny 
přijímá akutní pacienty stomatologická poho-
tovost Pardubické nemocnice v ordinačních 
hodinách: So, Ne a svátky 8:00–18:00 hod., 
Po–Pá 17:00–21:00 hod.
Zubní pohotovostní služba
31. 3.–1. 4. MUDr. Michal Koukola /  
Svitavy, Dimitrovova 799/4, tel.: 461 532 970
2. 4. MUDr. Komárková Barbora / Mo-
ravská Třebová, Svitavská 36, 
tel.: 734 113 860
7.–8. 4. MUDr. Monika Křečková /  
Moravská Třebová, Komenského 1417/22, 
tel.: 461 312 484
14.–15. 4. MUDr. Josef Kučera / 
Svitavy, Hraniční 9, tel.: 775 216 543
21.–22. 4. MUDr. Marie Letfusová / 
Jevíčko, Palackého 20, tel.: 774 326 241
28.–29. 4. MUDr. Anežka Librová /  
Moravská Třebová, Komenského 1417/22, 
tel.: 461 312 484

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

Lékařská služba první pomoci pro dospělé
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, 
v místnosti ambulance LSPP/LPS, 
461 569 239, 
Pátek: 18:00–21:00 / So, Ne, 
svátky: 9:00–17:00 hodin

Lékařská služba první pomoci 
pro děti a dorost 
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, 
v místnosti dětské ambulance, 461 569 270, 
So, Ne, svátky 8:00–18:00 hodin.

Lékařské pohotovosti 

Společenská rubrika

Ve společenské rubrice uvádíme jména 
osob na základě písemného souhlasu. 

Děti narozené v únoru s trvalým pobytem 
ve Svitavách: 
• Karolína Lipenská
• Nela Gregorová
• Martin Kačic
• Jáchym Jukl
• Natalya Boucníková
• Matěj Chlup
• Sára Pilařová
• Layla Elgnerová
• Jakub Knap
• Rebeka Šmídová
• Kateřina Brandová
• Martin Baran
• Viktorie Hurychová
• Tobiáš Petržela
 
V měsíci únoru uzavřeli manželství 
ve Svitavách a souhlasili se zveřejněním:
• Robert Chadima, Pavla Fingerová
• Leon Formánek, Milena Křivinková

V únoru nás navždy opustili:
• Emílie Dobešová, 1. 2. 2018, 72 let
• Květa Stříteská – 3. 2. 2018, 74 let
• Jiří Jedlička – 6. 2. 2018, 80 let

Kavárenská kultura

Čajovna Krásná chvíle
1.–29. / Ne / 18:00 
ZEN meditace
Meditace budou probíhat pravidelně každou 
neděli. Vstupné dobrovolné.

13. /Pá / 18:00 
ColorEmpatie
Přednáška numeroložky Dagmar Halotové o vli-
vu barev na náš život a na naše zdraví. Indivi-
duální konzultace-numerologické výklady – 
podmíněna rezervací. Vstupné v předprodeji 
100 Kč, na místě 150 Kč.

17. / Út / 17:00 
Beseda Rozvoj a potřeby dětí: čím je obohatí 
lesní školka?

O tom, jak děti bez hry venku trpí, promítání vi-
deopřednášky Mgr. Petra Daniše. Pořádá Lesní 
klub pro děti Na písek.

21. / So / 14:00 
Daniel Matoušů – Vesmírné bytosti jsou 
s námi
Přihlášky přijímáme v čajovně. Vstupné v před-
prodeji 250 Kč, na místě 300 Kč.

25. / St / 19:00 
Bubnování s Andrejem Kolářem
Bubenická improvizace. Za mírný poplatek 
možno bubny na místě zapůjčit. Vstupné dob-
rovolné.

28. / So / 17:00 
Mantry s Davidem Breiterem
Vstupné dobrovolné. 

Caff e Raff aello
26. / Čt / 18:00 
Přednáška o práci s terapiemi a reiki
David Bulva, učitel mistr reiki a terapeut, 
www.terapie-svitavy.cz. Rezervace na tel.: 
604 789 486

Kavárna V Parku 
4. / St / 18:00 
English Quiz (angličtina hrou)
• Make teams of 2–8 people
• Admission fee 50 Kč / 2 £ / 2.5 $

8. / Ne /17:00 
Cestovatelský večer – Thajsko
Dobroty připraví a celé menu sestaví Vojta Petr-
žela. Ochutnejte dobroty a poslechněte si poví-
dání o Thajsku. 
Zarezervujte si své místo. 350 Kč/osoba

14. / So / 14:00 
Kurz kreslení
Pro všechny kreslíře i nekreslíře. Kurz povede 
pan Fiala, učitel ze svitavské ZUŠ. Rezervujte si 
svá místa. 80 Kč/osoba.

20. / Pá / 11:00 
Grill Party – kapela The Dozing Brothers
Oslavme otevření zahrádek, jaro a vůbec start 

celé letní sezony. Grilování kýty, míchané nápo-
je, deskové hry.

27.–29. / Pá–So 
Čarodějnický víkend
Zakleté drinky, prokletá hudba a nehezká zába-
va. 
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Děje se ve městě

V minulých letech byly za fi nanční pomoci 
MK ČR, Pardubického kraje, Nadačního fondu 
kostela sv. Josefa a farnosti Svitavy, provedeny 
opravy střech, vitráží a výměny oken na jižní 
straně a oprava apsidy na západní straně koste-
la, která byla fi nančně velmi náročná. Úpravou 
nadstřešních žlabů na severní straně kostela se 
podařilo defi nitivně zabránit zatékání do boč-
ních kaplí. 

Podle ohlasů se jeví jako velmi zdařilé také zre-
staurování kruhové vitráže na severní straně věže 
s vyobrazením blahoslaveného Englmara. V letoš-
ním roce bude oprava pokračovat již 16. etapou. 
Oprava bude spočívat v obnově obvodového 
pláště včetně restaurování kamenných prvků a vit-
ráží na severní straně kostela podél ulice U Sta-
dionu. Chceme touto cestou poděkovat všem 
přispěvatelům za dary do nadačního fondu kos-
tela sv. Josefa. Finanční příspěvky do tohoto fon-
du můžete zasílat na účet č. 9071940287/0100 
nebo osobně předat panu Antonínu Nádvorníko-
vi mob. 603 919 593. Všem přispěvatelům bude 
vystaveno potvrzení o příjmu sloužící k odpočtu 
z daní. Přejeme všem krásné a pohodové prožití 
zbytku letošního roku.  Antonín Nádvorník

Oprava „červeného“ kostela 
zdárně pokračuje 

Rádi bychom vás informovali o volných mís-
tech pro zájemce v nové sociální službě – sociál-
ně terapeutické dílny (STD). Domov na rozcestí 
Svitavy poskytuje tuto službu od 1. 10. 2017.  

STD je určená osobám ve věku od 19 do 65 
let, které se potýkají se znevýhodněním mentál-
ním, zdravotním, duševním nebo kombinova-
ným. Okamžitá kapacita klientů je 10. Sídlíme na 
ulici Purkyňova 252/14 ve Svitavách nad kavár-
nou Café Rozcestí. 

V STD probíhají rukodělné činnosti, výro-
ba svíček, výroba šperků, věnců, dekorativních 
a dárkových předmětů, práce s papírem, přírod-
ninami aj. Poskytování STD je bezplatné.

Zájemci pro více informací kontaktujte ve-
doucí služby Mgr. Janu Hegerovou na telefonním 
čísle 468 008 127, 734 336 116 nebo elektronic-
ky na e-mail: jana.hegerova@dnrsvitavy.cz.

 Jana Hegerová

Nová sociální služba 
sociálně terapeutické dílny

V říjnu byli členové svitavského klubu Pavol 
Kaščák a Rostislav Čubok pozváni na fi lmový fes-
tival krátkých fi lmů „Čaj a láska“, který se konal 
v čínském městě Dushan, získali zde nejen několik 
ocenění za fi lm Patrino (Matka), ale také převzali 
ocenění pro Svitavy jako město čaje. Svitavy se 
navíc staly součástí knihy Povídka o čaji. Kniha je 
ilustrována fotografi emi města (náměstí, Otten-
dorfův dům, Městské muzeum, památník Oskara 
Schindlera), akcí v našem městě a v Muzeu espe-
ranta, přijetí čínské delegace na svitavské radnici. 
V knize dále najdete zdravici starosty města Svitav 
Davida Šimka spolu s jeho fotografi í, dále citace 
scénáře krátkého fi lmu, který nafi lmoval a za klub 
poslal do soutěže Matěj Nárožný v roce 2015, 
je zde také zmíněna spolupráce místního klubu 
s čínskou mezinárodní stanicí CRI a dalšími čín-
skými esperantisty včetně jejich návštěv ve Svita-
vách. Tato kniha bude spolu s diplomem předána 
starostovi města Svitavy Mgr. Davidu Šimkovi  
v neděli dne 5. 8. 2018 v rámci oslav 85. výročí 
založení svitavského esperantského klubu. Více 
informací se dočtete na webu města.

 Libuše Dvořáková

Esperantisté sbírají úspěchy, 
Svitavy jsou městem čaje

Svitavská nemocnice vás srdečně zve na 
6. ročník akce pro veřejnost, která se uskuteční 
v úterý 24. 4. od 8 do 14 hodin. Během Dne 
zdraví budou zdravotníci ze Svitavské nemocni-
ce v prostorech nemocniční haly zájemcům bez-
platně provádět vybraná vyšetření a informovat 
občany o preventivních programech. 

Těšit se tak můžete například na orientační 
měření glykémie, výživové poradenství a měření 
BMI nebo poradenství k hojení chronických ran. 
Dále vám představíme možnosti onkologické 
prevence pro ženy a návštěvníci si budou moci 
nechat zjistit svoji krevní skupinu. Na místě bude 
probíhat také ochutnávka bylinných čajů s ukáz-
kou správného pitného režimu. 

To vše a mnoho dalšího pro vás připravují 
zaměstnanci Svitavské nemocnice. Budeme se 
těšit na vaši návštěvu. Alena Františková

Pozvánka na Den zdraví 

Od pondělí 9. dubna 2018 probíhají pravi-
delné schůzky zájemců o pěstitelství exotických 
rostlin a zeleniny ve skleníku Svitapu na ulici 
U Stadionu. Setkání je určeno pro starší děti, 
mládež a dospělé. Scházíme se každé pondělí 
od 17 hodin.  Jan Richtr

Pěstitelský kroužek 
pro malé a velké

Klub českých turistů oslaví letos v červnu 
130. výročí svého založení. V roce 1888 se o vznik 
zasloužila skupina vlastenců kolem Vojty Náprstka. 
Po únoru 1948 byl KČT rozpuštěn, majetek zná-
rodněn a členská základna začleněna do TJ ČSTV. 
Po roce 1989 se klub opět osamostatnil. V listopa-
du 1976 byl založen turistický oddíl ve Svitavách 
a předsedou se stal Ing. V. Stich. V době, kdy čtete 
tyto řádky už máme za sebou dvě akce a to v Boro-
vé a Vysokém Mýtě. V rámci projektu Ukliďme Čes-
ko vyčistíme 7. 4. určenou část pozemků u Svitav. 
14. dubna pojedeme vlakem na výlet do Babiččina 
údolí. Budeme se podílet s městem na Zahájení 
turistické sezony ve Svitavách 21. dubna. V květnu 
se vypravíme autobusem do středních Čech a 2. 6. 
vyrazíme do Nízkého Jeseníku. Prodloužený víkend 
od 16. do 19. srpna strávíme na Šumavě v Práši-
lech, odkud budeme putovat českou i bavorskou 
stranou pohoří. V září se vydáme na Slezskou 
Hartu. Program podzimních jednodenních výletů 
ještě upřesníme. V programu máme i 4 cyklovýlety. 
Informace: Vývěska – náměstí Míru nedaleko Staré 
radnice; Internet - www.kct-svitavy.cz Eva Fečková

Oslavy 130. výročí a činnost 
v Klubu českých turistů

7. / So / 14:00 / Šapito
Party klání s Tramtáryjí
Zábavné odpoledne soutěží u kterých se za-
jisté pobavíte.  
Více informací e-mail: lwaltova@svitavy.cz

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

15. / Ne / Střelnice SVČ – IV. ZŠ
Střelecká soutěž: jarní cena SSK 
Vzduchová puška, mládež do 12, 14 a 16 let

18. / 9:00 / hokejbalové hřiště Polička
Okresní kolo v Hokejbalu proti drogám 

22. / Ne / 9:00–14:30 / DiscGolfPark Svitavy 
Turnaj Discgolfu – předsabat
Info na www.discgolf.cz sekce turnaje

27.–29. / Pá–Ne / TZ Svratouch
Vyhánění čarodějnic ze skal
Pobyt na Svratouchu pro děti. Hraní her a pro-
cházky v krásné přírodě. Cena 500 Kč. 
Více informací: e-mail: lwaltova@svitavy.cz, 
mob.: 734 287 286. SVČ Tramtáryje
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V letošním roce se u nás v Lesním klubu pro 
děti Napísek budou každý měsíc střídat nikoliv 
svatí, ale odborníci-mistři. Děti se důvěrně sezná-
mí se starodávnou prací tesařů, budou odchytá-
vat a určovat hmyz s entomologem, vyzkoušejí 
si proutěné řemeslo, stavbu pece na chleba, … 
Díky těmto zážitkům tzv. transformálního učení 
si děti rozšíří obzory o tom, jak bohatý je svět 
kolem nás a co všechno je možné si vyrobit z pří-
rodních materiálů. Protože s odborníky budeme 
pracovat i v rámci Klubíku pro rodiče s dětmi do 
čtyř let, srdečně vás zveme každý čtvrtek dub-
nem počínaje k návštěvě! Sledujte náš facebook 
Lesní klub pro děti Napísek. Projekt je podpořen 
ze státního rozpočtu Ministerstva životního pro-
středí ČR. Také zveme na besedu o našich akti-
vitách 17. 4. od 17:00 v Čajovně Krásná Chvíle.

Adéla Hronová Hamplová

4. / St / 14:00 / Fabrika – aula (3. podlaží)
Bezpečnost seniorů v dopravě
Akce pro všechny svitavské seniory. Klub se-
niorů zve všechny starší svitavské spoluobča-
ny na akci pořádanou BESIPEM, autoškolou 
Duchek AUTO CZ, s.r.o. a městskou policií 
věnovanou bezpečnosti nejen seniorů-řidičů, 
ale všech účastníků silničního provozu, zejmé-
na cyklistů a chodců. Uskuteční se ve středu 
4. dubna 2018 ve 14 hod. v aule kulturního 
centra FABRIKA. Srdečně zveme!
24. / Út / 13:00 / Bowling-Squash centrum, 
Olbrachtova ul.
Bowlingový turnaj
Akce pro členy klubu seniorů.

Všechny aktivity klubu seniorů jsou pre-
zentovány na nástěnkách ve Fabrice (pří-
zemí a 3. podlaží před místností č. 301) 
a v elektronické podobě na webových strán-
kách www.ks.svitavy.cz nebo na facebooku. 

Samospráva Klubu seniorů Svitavy

Únorová Polička
Dne 24. února 2018 proběhla vycházka 

přes město Polička, kolem přístavu, školy, kou-
paliště a po hradbách. Na to navázala přednáška 
JUDr. Marie Tomanové z právnického prostředí, 
která pro nás byla velice přínosná. Zúčastnilo se 
41 členů. Akce na duben:

Dne 11. dubna 2018 proběhne členská 
schůze ZO KARDIO SVITAVY. Schůze se usku-
teční v 14:30 v multifunkčním kulturním domě 
Fabrika. 

Dne 28. dubna 2018 se uskuteční akce „Rej 
čarodějnic“ na hasičské zahradě v Poličce. Spo-
lečnou chvíli strávíme u ohně s opékáním buřtů.  
Odjezd ze Svitav vlakem v 8:00 a poté sraz v Po-
ličce na hlavním nádraží. 

V  projektu „Rozchodíme civilky“ za rok 
2017 jsme se umístili na krásném 9. místě.

Eva Rejentová

ZO Kardio Svitavy
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Během celého dubna bude v Krůčku pro-
bíhat osvětová kampaň u příležitosti Světové-
ho dne porozumění autismu (2. dubna) a to 
formou fotografi í, informačních letáků, besed 
a vzděláváním s tématem komunikace. Akce 
je podpořena projektem Centrum pro rodinu 
MPSV, stejně jako kluby a poradna pro rodiny 
s dítětem s Poruchou autistického spektra.
Připojte se k nám!

Vyfotografujte se v modrém (nebo s výraz-
ným modrým doplňkem) a sdílejte fotografi i 
s námi na facebooku (stačí připojit @mckru-
cek) nebo nám fotku pošlete na náš e-mail: 
materskecentrum@kruceksvitavy.cz nebo – 
podívejte se na fi lm (sami, s přáteli, kolegy…) 
s tématikou autismu a napište nám o tom! Nebo 
– vyhledejte si informace o autismu (nadeje-
proautismus.cz, autismusprocit.cz, detiuplnku.cz 
a další) a třeba uspořádejte besedu. 

Modrá je barva porozumění. Rozsviťme 
Svitavy modře.  Tým MC Krůček

Rozsviťte se s námi modře

Hned na čtyřech významných akcích před-
stavili od začátku roku zástupci Českomoravské-
ho pomezí i jednotlivých měst tohoto regionu 
atraktivní nabídku pro nadcházející turistickou 
sezonu. Už v lednu byly nejznámější výletní 
cíle oblasti vymezené městy Svitavy, Litomy-
šl, Moravská Třebová, Polička a Vysoké Mýto 
prezentovány na veletrzích Regiontour v Brně 
a Slovakiatour v Bratislavě. Pro návštěvníky byla 
připravena řada nových materiálů prezentují-
cích turistické atraktivity, významné kulturní či 
sportovní akce, tipy na vícedenní pobyty či trasy 
pro příznivce cyklistiky. Blíže se mohli s Česko-
moravským pomezím seznámit také s pomocí 
multimediální mobilní aplikace, která je zdarma 
k dispozici na Google Play a v App Store. Na-
jdete v ní TOP atraktivity, doporučené prohlídky 
měst, historické časové osy, řadu fotografi í, ani-
mované fi lmy, virtuální prohlídky i hru s rozšíře-
nou realitou. S velkým zájmem se setkala expozi-
ce Českomoravského pomezí také na únorovém 
veletrhu Holiday World v Praze a březnovém 
Infotouru v Hradci Králové. I na těchto veletr-
zích byla pro návštěvníky připravena možnost 
zasoutěžit si o zajímavé ceny. Stačilo odpovědět 
na pár jednoduchých otázek týkajících se Česko-
moravského pomezí. Několik stovek vyplněných 
soutěžních kvízů je důkazem toho, že tato forma 
prezentace byla úspěšná a přilákala na stánek 
spoustu potenciálních návštěvníků regionu. Na 
všech veletrzích byla prezentována také oblíbe-
ná soutěž Kouzelné putování Českomoravským 
pomezím, která letos pokračuje již čtvrtým roč-
níkem. Vyhrát mobil, tablet či víkendový pobyt 
může každý, kdo navštíví vybrané turistické 
atraktivity. Stačí si jen v informačním centru vy-
zvednout hrací kartu a začít sbírat soutěžní sa-
molepky. Další pozitivní zprávou je také pokra-
čování projektu Cyklobusem Českomoravským 
pomezím. Celý projekt doznal letos velkých 
změn a v rámci Českomoravského pomezí bude 
v provozu několik nových autobusových linek, 
které vás zavezou na mnohem více atraktivních 
míst. O všech novinkách vás budeme podrobně 
informovat v následujících číslech zpravodaje. 
 Jiří Zámečník

Českomoravské pomezí 
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V krajském kole Festivalu vědy a techniky 
jsme měli letos tři želízka v ohni. Chlapci z osmé 
třídy naprogramovali aplikaci pro Android. Mezi 
vítěze se probojovaly dva naše projekty založe-
né na 3D tisku. Žáci u nás pracují s pokrokovou 
technologií a jako odměnu za svou práci zažijí 
krátkodobou, vědeckou stáž ve Francii. Máme 
velikou radost, že se koncept zavádění 3D tisku 
do výuky prosazuje a sklízí úspěch. Velice nás 
těší, že naši žáci získávají ve škole praktické do-
vednosti, které jim otevírají bránu do světa.
Mladí robotici zabojovali

V březnu jsme zaznamenali velký úspěch 
chlapců z našeho robotického kroužku. Hoši 
z prvního stupně obsadili v soutěži RoboRave  
krásné 3. místo v celostátním kole.
Den otevřených dveří

Přijďte se k nám podívat. Všechny srdečně 
zveme na den otevřených dveří dne 5. 4. 2018 
od 8 do 16 hodin.  Jakub Velecký

Naše škola uspěla ve výzvě č. 47 z Integro-
vaného regionálního operačního programu 
(IROP) podporující rozvoj infrastruktury ZŠ. 
Žádost jsme podali už v prosinci 2016, v břez-
nu 2018 jsme obdrželi rozhodnutí o schválení 
dotace. Celková výše projektu je 7 468 518 Kč, 
která bude spolufi nancována ze SR, EU a 10 % 
z celkové výše projektu tvoří spoluúčast města. 

Cílem projektu je vytvoření odborné učebny 
zaměřené na rozvoj polytechnické a badatelsky 
orientované výuky přírodních věd pro žáky ra-

Slovo, které často nahání strach. Strach 
z elektronického pronásledování, obtěžování, 
urážek, sextingu apod. Podle průzkumů se až 
60 % dětí setkalo s některou formou kyberšika-
ny. Umíme v tom jako dospělí či rodiče pomo-
ci? Jaká je vlastně situace v našem městě a kraji? 
Koho můžete požádat o pomoc v případě ky-
beršikany a jak jí můžete zabránit? Odpovědi na 
otázky spojené s touto problematikou můžete 
dostat ve středu 11. dubna 2018 od 16 ho-
din na ZŠ Riegrova, kde se uskuteční beseda 
s odborníky PhDr. Erichem Stündlem, koordiná-
torem prevence kriminality Městského úřadu ve 
Svitavách, a Mgr. Hanou Kvasničkovou z Policie 
ČR Pardubického kraje. Srdečně zveme rodiče 
i širší veřejnost. Vstup je zdarma.  Jan Richtr

ZŠ Riegrovka

Moderní technologie frčí… do Francie

Tvořivě badatelská učebna na Pražské – úspěch ve výzvě z IROP

Informace ze škol ZŠ Sokolovská

ZŠ nám. Míru 

Kyberšikana

ného školního věku. Učebna vznikne na odlou-
čeném pracovišti školy za účelem zvýšení kvality 
vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na 
trhu práce v klíčových kompetencích přírodní 
vědy, technické a řemeslné obory, komunikace 
v cizích jazycích a práce s digitálními technolo-
giemi. 

Na Pražské tak bude vytvořena „vzdušná, 
lehká, co nejvíce prosklená dřevostavba“ s jed-
noduchými liniemi, kde bude odborná vnitřní 
i venkovní učebna se zázemím (šatna, WC, 
kabinet na pomůcky, nářaďovna). Součástí 
učebny budou moderní digitální technologie 
na podporu především přírodních věd a cizích 
jazyků, dále pracovní stoly na polytechnickou 
výuku a hlavně dostatek prostoru určený pro 
bádání a projekty našich dětí. Alena Vašáková

Chceme, aby se naši žáci vzdělávali v pří-
jemném a podnětném prostředí, a proto se 
snažíme zmodernizovat stávající prostory a vy-
tvořit nové, které budou vyhovovat potřebám 
současných výukových trendů. Z tohoto důvodu 
jsme zažádali o dva investiční projekty v celkové 

V sobotu 7. 4. 2018 zveme všechny rodiče  
do Mateřské školy Svitavy, Větrná 11 a na odlou-
čené pracoviště Svitavy, U Stadionu 15 na DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 

Akce je určena především pro nové rodiče, 
kteří se přijdou  podívat se svými dětmi – našimi 

O letních prázdninách se bude budovat

Den otevřených dveří

ZŠ Felberova

MŠ Větrná 

hodnotě přibližně 12,2 milionu Kč. Prostřed-
nictvím těchto investicí se stane škola bezba-
riérovou, díky vybudování výtahu. Mezi novinky 
bude patřit přebudování bývalého bytu školníka 
na polytechnickou učebnu, v níž se žáci budou 
vzdělávat v technických a řemeslných oborech, 
ale také v práci s digitálními technologiemi. Pro-
story budou využívány nejen k běžné výuce, 
ale i k volnočasovým aktivitám. Další novinkou 
bude vybudování učebny přírodních věd včet-
ně chemické laboratoře. Veškeré zázemí a nové 
pomůcky budou pořízeny na základě požadav-
ků vyučujících těchto předmětů a podle potřeb 
žáků. Učebna nebude sloužit jen pro účely běž-
né výuky, ale i pro badatelsky orientované čin-
nosti, jako jsou například volnočasové aktivity 
malých a velkých „zkoumálků“.  Jana Pazderová

budoucími žáčky – seznámit se zařízením a cho-
dem školy.

Zaměstnanci školy budou návštěvníkům 
k dispozici ve všech třídách. Seznámí je s našimi 
školními aktivitami, kroužky, adaptačním progra-
mem a zodpovědí i případné dotazy. Ředitelka 
školy též podá informace k ozdravnému progra-
mu, který je určen dětem se zdravotním omeze-
ním nebo oslabením. Rodiče mohou zhlédnout 
fotodokumentaci mapující veškeré činnosti před-
školního zařízení. Děti se zatím jistě rozeběhnou 
k připraveným hračkám a nenásilnou formou se 
seznámí s prostředím školy. 

Nakonec se můžete vyřádit se svými dětmi na 
naší nové krásné zahradě.
Výstava – 100. výročí Československa – tady 
jsem doma

Dětem v mateřské škole Svitavy, Větrná 11 

hravou formou připomínáme, že naše republika 
slaví v tomto roce 100. narozeniny. 

Dne 23. dubna 2018 v 15:00 hodin se otevře 
naše galerie ve spojovací chodbě. Výstava nazva-
ná Tady jsem doma, bude oslavou české země. 
Její historie i současnosti. A výtvarníky budou 
děti. Přesněji děti se svými rodiči a učitelkami.

Děti mají za úkol vytvořit cokoliv na dané 
téma Tady jsem doma. Malí výtvarníci si jistě 
vzpomenou, kde se jim na výletě po naší zemi 
líbilo. Jak je krásné a inspirativní naše město Svi-
tavy, zdánlivě obyčejný dům i ulice… Jakou má 
naše země historii, jak vypadá vlajka a znak, co 
znamená hora Říp… Jak všude žijí lidé, kteří se 
tu cítí doma. 

Zveme tedy i veřejnost na naši výstavu.  Mů-
žete se těšit na historii naší krásné země i na svi-
tavské stezky a zákoutí… Karla Juříková
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Operátor - obsluha stroje

V letošním roce bylo SOU Svitavy pověře-
no organizací krajského kola soutěže odborné 
dovednosti UČEŇ INSTALATÉR. Soutěžili u nás 
žáci z Pardubického i Královéhradeckého kraje. 
Učni soutěžili jak v teoretických znalostech, tak 
ze všech částí obsažených v oboru instalatér 
v praktické části. Důraz byl založen na odbor-
né dovednosti při sváření kyslíko-acetylenovým 
plamenem, pájení měděných trubek, sváření 
plastů, montáži zařizovacích předmětů. Velké 
nároky byly kladeny také na provádění ohybů 
na ocelovém a měděném potrubí a přesnost 
rozměrů. Vítězi se stali všichni účastníci, neboť 

–  N. Císařová (oktáva) postoupila do krajského 
kola Festivalu vědy a techniky Pardubického 
kraje, kde bude prezentovat část výsledků své-
ho výzkumu: „Cytotoxické působení obvazo-
vých krytí s obsahem stříbra“

–  septimán O. Kučera obsadil 2. místo v okres-
ním kole olympiády v němčině a postoupil do 
krajského kola

–  medaile v okresním kole konverzační soutěže 
v anglickém jazyce získali ve svých kategoriích 
T. Vaverová (2. místo), F. Blažka (3. místo), 
O. Kučera (2. místo) a L. Nekvinda (3. místo)

–  v okresním kole zeměpisné olympiády ve svých 
kategoriích nejlépe uspěli D. Nekvinda (2. mís-

V úterý 13. února navštívil školu ředitel Svi-
tavské nemocnice MUDr. Tomáš Julínek.

Jaké uplatnění nám po maturitě nabízí ne-
mocnice, jaký je nástupní plat praktické sestry, 
je možné pokračovat ve studiu při zaměstná-
ní? Tyto otázky zajímaly žáky čtvrtých ročníků 
na připravené besedě. 

Psychologická olympiáda
Ve čtvrtek 15. února se konalo školní kolo 

této soutěže zdravotnických škol. Letošní téma 
s názvem „Kam kráčíme“ studenty zaujalo, což 
se projevilo na úrovni soutěžních prací. Do re-
gionálního kola v Trutnově postoupily Bára Ko-
nečná a Veronika Jůzová z třetích ročníků. 

V polovině února se 31 studentů prvních 
ročníků zúčastnilo lyžařského výcviku. Všichni 
během kurzu zvládli základní oblouky a vylepšili 
svou lyžařskou techniku. Někteří stáli na lyžích 
poprvé, ale již třetí den by to na nich nikdo ne-
poznal.

Seniorky na návštěvě školy
V úterý 6. března navštívily naši školu členky 

Klubu seniorů. Kromě prohlídky školy absolvo-
valy také masáž zad nebo šíje ve školní masérně.

 Radim Dřímal

Letošní ples města Svitavy se opět odehrál 
v duchu výtečné zábavy i výborného jídla. To 
zajistil Václav Šmerda ve spolupráci se studen-
ty Integrované střední školy Moravská Třebová 
pod vedením učitelek odborného výcviku Ivany 
Novákové a Marty Šimáčkové. Kromě podob-
ných akcí můžete kuchařské umění studentů 
ochutnat také každý všední den v restauraci 
Fabrika, kde tak dochází k propojení výuky 
a praxe.  Lucie Macášková

SOU Svitavy

Gymnázium

SZŠ Svitavy

Krajské kolo soutěže UČEŇ INSTALATÉR 2018

Aktuálně z gymnázia

Beseda s maturanty 

Na lyžích v Čenkovicích

Studenti se učí praxí

po celou dobu soutěže všechny zúčastněné 
neopouštěla dobrá nálada. Hodnotící komice 
měla velmi těžkou práci, protože výsledky byly 
vyrovnané. Přesto ale odborná porota z Cechu 
topenářů a instalatérů ČR určila toto pořadí 
v Pardubickém kraji:
Družstva:
1.  místo: SOU Svitavy (Martin Betlach, Filip 

Drahoš)
2. místo:  SOU plynárenské Pardubice
3.  místo: SŠ obchodu, řemesel a služeb Žam-

berk
 Alice Štrajtová Štefková

to), A. Krátký (1. místo), F. Blažka (3. místo), 
L. Nekvinda (2. místo) a Z. Gazdík (3. místo). 
Soutěžící na 1. a 2. místě postupují přímo do 
krajského kola

–  ve dnech 5. a 6. 4. 2018 organizuje gymná-
zium pro studenty školy i pro veřejnost zkouš-
ky Cambridge English nanečisto

–  škola obdržela 42 přihlášek ke studiu v osmi-
letém gymnáziu a 57 přihlášek do čtyřletého 
gymnázia

–  oktaváni připravili pro své mladší spolužáky 
přímo v areálu školy biatlonové závody. 

Milan Báča

Děti ZŠ a MŠ Sokolovská docházejí pravidel-
ně do naší MŠ, aby realizovaly pro své mateřin-
kové kamarády Badatelská dopoledne plná no-
vých objevů a pokusů. Na setkáních mají velkou 
zásluhu paní učitelky, které vždy perfektně ob-
sahově i metodicky dopoledne připraví, ale také 
školáci, kteří se chovají k mladším kamarádům 
vždy vstřícně a stávají se pro ně velkým vzorem. 

MŠ Milady Horákové

Školáci jako vzor
Předškolní děti se učí vyjadřovat své představy 
pomocí různých činností, dovedností a technik, 
aktivně komunikovat se školními dětmi, chápat 
a respektovat jejich názory, spolupracovat.

Děkujeme touto cestou vedení školy, učitel-
kám i žákům ZŠ a MŠ Sokolovská a těšíme se 
na další společné kroky. Kolektiv zaměstnanců
  a dětí MŠ Svitavy, Milady Horákové
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KULTURA

3.  Út / 19:00 – 21:00 / věž kostela sv. Jiljí 
Večerní prohlídka s výhledem na západ 
slunce v 19:19 hod. 
Baterky s sebou

3.  Út / 19:00 / Fabrika 
Fragile & Soňa Norisová (SK)
Představení plné nejen výborné hudby, ale také 
skvělého humoru. Zasáhne široké divácké pub-
likum a na své si přijdou všichni milovníci kvalitní 
muziky. 
Vstupné: 320 Kč v předprodeji a 370 Kč na mís-
tě. 
Předprodej vstupenek od 14. 2. v recepci Fabriky 
a on-line na www.kultura-svitavy.cz

5. Čt / 19:30 / kino Vesmír 
Popírání holocaustu
Projekt Hledání hvězdy Davidovy
Film líčí právní spor uznávané spisovatelky a his-
toričky Deborah E. Lipstadtové (Rachel Weisz) 
proti Davidovi Irvingovi (Timothy Spall), který 
ji obvinil z urážky na cti. Lipstadtová totiž ve-
řejně označila Irvinga za člověka popírajícího 
holocaust. V anglickém právním systému padá 
v případě urážky na cti důkazní břemeno na ža-
lovaného, proto musí Lipstadtová a její právní 
tým dokázat, že k holocaustu skutečně došlo.

6. Pá / 8:30 a 10:15 / divadlo Trám
Malé divadélko Praha: 
O kohoutkovi a slepičce
Klasická pohádka O kohoutkovi a slepičce, 
kterak se slepička snaží zachránit chamtivého 
kohoutka. 
Doporučeno pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a veřejnost. 
Vstupné: 45 Kč

6. Pá / 14:00 / Fabrika, divadlo Trám
Svitavský Fanda
Postupové kolo celostátní přehlídky experi-
mentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky 
studentských divadelních souborů Mladá scéna 
Ústí nad Orlicí a divadel poezie Wolkrův Pros-
tějov. Pořádá Středisko kulturních služeb města 
Svitavy za fi nančního přispění Pardubického 
kraje a Ministerstva kultury ČR

6. Pá / 15:00–17:00 / MC Krůček
Předporodní kurz – první lekce
Informace o předporodním kurzu na www.kru-
ceksvitavy.cz, mob.: 773 584 851

6. – 8. Pá–Ne / 17:00 / Nadace Josefa Plívy
Indie Music Gathering
Víkendové setkání zaměřené na indickou hud-
bu. Setkání je otevřené pro hráče všech úrovní. 
Další workshopy budou např. na témata kono-
kolu či kanjirové techniky v moderní hře na rá-
mové bubny. 
Celý program s ubytováním 300 Kč, bez uby-
tování 200 Kč.

7. So / 18:00 / klub Tyjátr 
Filmový festival Expediční kamera
Mezinárodní fi lmový festival – celovečerní pro-
mítání fi lmů o dobrodružství, divoké přírodě, 
poznávání nového, o extrémních zážitcích 
i sportech. Obvykle čtyřhodinové pásmo fi lmů 
z celého světa.

Filmy z hlavního programu 
(budou promítány na všech místech festivalu)
DugOut – Velká Británie, 2017, 53 min, re-
žie: Benjamin Sadd
Oči Boha (The Eyes Of God) – Německo, 
2017, 31 min, režie: Olaf Obsommer
Teória šťastia – Slovensko, 2017, 36 min, režie: 
Rasťo Hatiar

Bonusové fi lmy
Oddaný (Dedicate – freediving) – Norway, 
2017, 8 min, režie: Shams & Alex Aimard
Back to Heights – Česká republika, 2017, 
15 min, Režie: Jan Zurek
Nefritové vody (Waters Of Greenstone) – Nový 
Zéland, 2017, 26 min, režie: Simon Waterhouse 

Vstupné: 80 Kč
studenti a důchodci sleva 50%
děti do 15 let zdarma

9. Po / 8:30 a 10:15 / divadlo Trám
Divadlo Fortissimo, Slovensko: 
Supermarket
Doporučeno pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky 
SŠ. Vstupné: 50 Kč

10. Út / 17:00 / aula Fabriky
Budoucnost České republiky 
v Evropské unii
„Pokud chceme v EU zůstat, musí se zásadně 
změnit. Dnešní podoba EU není výhodná pro 
ČR a její obyvatele. Je třeba přistoupit k její zá-
sadní reformě a zefektivnit fungování EU, aby 
pro nás bylo členství nadále přínosné.“ Ano či 
ne? Diskuze za účasti europoslance Pavla Telič-
ky a senátora Radko Martínka.

12. Čt / 17:00 / Městské muzeum a galerie
Projekt Hledání hvězdy Davidovy
Přemysl Pitter – Život pro druhé 
Přemysl Pitter je nositelem nejvyššího izrael-
ského ocenění „Spravedlivý mezi národy“. Já-
dro přednášky tvoří činnost Pittra během války 
a bezprostředně po ní, kdy zachránil od jisté 
smrti nejen spoustu židovských, ale i německých 
dětí, především sirotků. 
Přednáší Petr Chrdle – majitel nakladatelství 
KAVA-Pech a vedoucí delegát Světového espe-
rantského svazu pro Českou republiku. 

12. Čt / 18:30 / Ottendorferův dům 
Muzeum esperanta

182. cestovatelský večer 
Asociace Brontosaura
Antarktida aneb Poslední opravdová divočina. 
Uvádí prof. Tomáš Grim.

12. – 14. Čt–So / Fabrika, divadlo Trám,
zahájení ve čtvrtek v 19:00 v Trámu

Svitavský Dýchánek
Loutkářská a dětská divadelní přehlídka Pardu-
bického kraje. 
Krajská postupová přehlídka dětského diva-
dla Pardubického kraje – Dětská scéna 2018. 
Krajská postupová přehlídka pro Loutkářskou 
Chrudim 2018. 
Pořádá Středisko kulturních služeb města Svi-
tavy za fi nančního přispění Pardubického kraje 
a Ministerstva kultury ČR.

14. So / 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka
– rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme 
na vaše přání + AKCE NA BARU

17. Út / 17:00 / aula Fabriky
Gorilí rodina pražské ZOO
Populárně-naučná přednáška Jana Bedřicha, 
studenta Veterinární univerzity v Brně, speciali-
zujícího se zejména na etologii goril.

17. Út / 19:00 / klub Tyjátr
Pražská jidiš kapela 
– Di Prager Yidishe Kapelye
Projekt Hledání hvězdy Davidovy
Hudebně taneční projekt na sezení i k tanci. 
Vstupné: 180 Kč (Pro členy Kruhu přátel hud-
by 90 Kč). 
Předprodej vstupenek od 4. dubna v recepci 
Fabriky bez rezervace míst.
V předvečer koncertu v pokladně kina Vesmír.

6. Pá / 8:30 a 10:15 / divadlo Trám

6. Pá / 15:00–17:00 / MC Krůček

12. – 14. Čt–So / Fabrika, divadlo Trám,
zahájení ve čtvrtek v 19:00 v Trámu

14. So / 20:00 / klub Tyjátr

17. Út / 17:00 / aula Fabriky

17. Út / 19:00 / klub Tyjátr
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19. Čt / 17:00 / klub Tyjátr 
Schindlerův seznam
Projekt Hledání hvězdy Davidovy
Dramatický fi lm o svitavském rodáku Oskaru 
Schindlerovi, německém obchodníkovi, který 
zachránil více než tisíc Židů během holokaustu.

19. Čt / 19:00 / Ottendorferův dům
Jan Keller & Matyáš Keller
Violoncellový koncert.
Vstupné: 200 Kč, členové KPH 100 Kč

20. – 21. Pá–So / 19:30 / Fabrika
FAPS: 14. ročník 
Festivalu Amatérských Pěveckých Sborů
Festival probíhá jednou za dva roky o jarním ví-
kendu. Krédem je společné setkávání sborových 
zpěváků z celé České republiky i ze zahraničí, 
vzájemná inspirace a spolupráce.

20. Pá / 20:00 / klub Tyjátr
System of a down revival 
+ Rage Against The Machine 
- guerrilla tribute band + Head2Down

Rage Against The Machine 
– guerilla tribute band /SR/
Kritikou i fanoušky podporovaný jediný v Česko-
-Slovensku tribute band amerických revolucioná-
řů RAGE AGAINST THE MACHINE. Obrovská 
energie, fantastičtí muzikanti i zpěv. Prostě ces-
tování v čase funguje. 

Head2Down /SR/
Alternativní metalová kapela z Topoľčian vydává 
po comebacku třetí album .... Patří mezi sloven-
skou koncertní undergroundovou špičku.
Vstupné: 150 Kč

21. So / 20:00 / klub Tyjátr
Oldies party
-  nejlepší party s hity šedesátých až osmdesá-

tých let
-  zahrajeme na vaše přání české i zahraniční 

fl áky
+ AKCE NA BARU

22.  Ne / 15:00 / divadlo Trám
Jan Bílek, Hradec Králové: Zlatovláska
Klasická pohádka pro malé i velké diváky.
Vstupné: 80 Kč, rodinné pasy. 
Vyhodnocení průkazek dobrého diváka + oce-
nění dětí

24. Út / 19:30 / Fabrika 
Screamers
Pořádá agentura J. Živný. Vstupné: 280 Kč, pro-
dej v MIC Svitavy

24. Út / 20:00 / klub Tyjátr 
LiStOVáNí.cz: Nejlepší kniha o fake news!
Co dezinformace, fake news a alternativní 
fakta zahrnují? Jak je možné, že fungují? Jak 
se proti nim můžeme bránit? Aktuální vědec-
ko-naučný text Miloše Gregora a Petry Vej-
vodové představí herci z projektu Listování 
Alan Novotný a Petra Bučková. Vstupné 80 Kč 
(možnost předprodeje v knihovně). 

od 4. 4.
Pražská jidiš kapela – Di Prager Yidishe Kapelye
Koncert v rámci Hledání hvězdy Davidovy. 
Vstupné: 180 Kč (pro členy Kruhu přátel hudby 
90 Kč). V předvečer koncertu v pokladně kina 
Vesmír. (akce 17. 4. 2018 v 19:00 hod. – Tyjátr )

Jan Keller & Matyáš Keller (koncert KPH)
Vstupné: 200 Kč, členové KPH 100 Kč, (akce 
19. 4. 2018 v 19:00 hod. v Ottendorferově 
domu)

 Městské muzeum a galerie
25. 3.–6. 5.
Ponorka Victoria
Výstava pro děti od 0 do 100 let představuje 
kresby, obrazy a originální plastiky brněnského 
výtvarníka Rudi Lorenze.
29. 3.–6. 5. 
Evropský humanista Přemysl Pitter
Výstava představuje lidové zvyky a obyčeje při 
zlomových okamžicích lidské existence – naro-
zení a smrti, kolem nichž se rozvinulo množství 
pověr a obřadů. Ohlédneme se za staletými 
zvyklostmi našich předků, které se nedají na-
hradit a ve kterých je ukrytá naše minulost.

STÁLÉ EXPOZICE
 Městské muzeum a galerie 

Labyrint svitavských příběhů
Příběh Svitavského betléma
Expozice je věnována vám všem, kteří chcete 
být vtaženi do poutavého vyprávění příběhu 
našeho města. Po 40 letech bude vystavena 
část svitavského betléma, která již prošla ruka-
ma restaurátorů pardubického muzea.

Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní 
ve svitavském muzeu. Součástí expozice je 
prádelna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo 
na valše, vymandlovat si prádlo na historickém 
mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení na-
šich babiček.

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světo-
vě známého svitavského rodáka Oskara Schin-
dlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů 
o osobnosti O. Schindlera a pracovními listy 
jako doplněk učebních programů pro všechny 
typy škol. 

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

Otevírací doba
Út–Pá / 9:00–12:00, 13:00–17:00, 
So–Ne / 13:00–17:00

26. Čt / 17:00 / Městské muzeum a galerie
Oskar Schindler – černobílý příběh?
Projekt Hledání hvězdy Davidovy
Přednáška o rozporuplném životě svitavského 
rodáka Oskara Schindlera, nositele nejvyššího 
izraelského ocenění „Spravedlivý mezi národy“ 
a mnoha dalších ocenění a uznání. Přednáší svi-
tavský historik Radoslav Fikejz, autor knihy Oskar 
Schindler (1908–1974) a libreta expozice Hledá-
ní hvězdy Davidovy ve svitavském muzeu. 

27. Pá / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Setkání s Petrou Braunovou
Čtení a povídání o knihách s oblíbenou spisova-
telkou dětských knih.

27. Pá / od 14:00 / kino Vesmír
Na muzice ve Fabrice
K dobré náladě a tanci vám zahraje DO Svitav-
ská dvanáctka pod vedením Romana Kalvody.
Vstupné: 60 Kč / senioři 40 Kč 

27. Pá / 20:00 / klub Tyjátr 
Swingový večírek
Hraje: SBB – Svitavský BigBand. Večírek se sto-
lovou úpravou, s konzumací, k poslechu i tanci. 
„Rezervujte si svá místa v Tyjátru z důvodu ome-
zené kapacity klubu“. Vstupné: dobrovolné

27. Pá / 16:00 / náměstí Míru, Nadace J. Plívy
29. Ne / 15:00 / náměstí Míru, Nadace J. Plívy

Blízká setkání třetího druhu
Srdečně vás všechny zveme na víkendové setká-
ní milovníků a hráčů na australský lidový nástroj 
didgeridoo, kosmických handpanů, alikvótních 
fujar a koncovek, drnčivých brumlí, perkusí 
a bubnů z celého světa. Vibe-artový cirkus v Na-
dačním domě Josefa Plívy ve Svitavách. Již po-
deváté.

28. So / 14:00 / klub Tyjátr
Oblastní kolo Porty + host Porty: 
Poutníci (Brno)
Oblastní kolo v tradičním portovním městě, kte-
ré nabízí účast v soutěži pro muzikanty nejen 
z česko-moravského pomezí. Hostem oblastní-
ho kola Porty bude skupina Poutníci.
Vstupné pro veřejnost: 50 Kč

28. So / 20:00 / klub Tyjátr
Poutníci (Brno)
Vstupné: 200 Kč, předprodej vstupenek od 2. 4. 
v recepci Fabriky. V den koncertu na pokladně 
kina Vesmír. Koncert na sezení bez rezervace 
míst.

Předprodeje
Fragile & Soňa Norisová (SK) 
Vstupné: 320 Kč předprodej, 370 Kč na místě 
(Fabrika), prodává i MIC Svitavy (akce 3. 4. 
2018 v 19:00 hod. - Fabrika)

od 2. 4. 
Poutníci (Brno)
Vstupné: 200 Kč v den koncertu na pokladně 
kina Vesmír. Koncert na sezení bez rezervace 
míst (akce 28. 4. 2018 ve 20:00 hod. – Tyjátr)

Výstavy

19. Čt / 19:00 / Ottendorferův dům

20. – 21. Pá–So / 19:30 / Fabrika

26. Čt / 17:00 / Městské muzeum a galerie

21. So / 20:00 / klub Tyjátr

22.  Ne / 15:00 / divadlo Trám

24. Út / 19:30 / Fabrika

27. Pá / od 14:00 / kino Vesmír

27. Pá / 20:00 / klub Tyjátr 

27. Pá / 16:00 / náměstí Míru, Nadace J. Plívy
29. Ne / 15:00 / náměstí Míru, Nadace J. Plívy

28. So / 14:00 / klub Tyjátr

28. So / 20:00 / klub Tyjátr

24. Út / 20:00 / klub Tyjátr 
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Digitální 3D kino

3. / Út / 19:30 
Eric Clapton UK 2017
„Clapton je Bůh“. Jedna z největších ikon hu-
debního světa a jeden z nejlepších bluesových 
kytaristů. Skvělý hudební dokument!
Režie: Lili Fini Zanuck
Vstupné:  110 Kč, titulky, 135 minut

4. / St / 19:30 
Vezmeš si mě, kámo? USA 2018 
V nouzi poznáš přítele. Bláznivá komedie 
o dvou kamarádech, kteří se naoko vezmou 
a obrátí naruby život všem okolo…
Režie: Tarek Boudali
Vstupné:  110 Kč, titulky, 92 minut

5. / Čt / 19:30 
Hledání hvězdy Davidovy: 
Popírání holocaustu USA 2017
Celý svět ví, že k holocaustu skutečně došlo, ona 
to teď potřebuje dokázat. Spisovatelka Deborah 
Lipstadt (Rachel Weisz) musí bojovat o histo-
rickou pravdu, když jí David Irving žaluje pro 
urážku na cti… Podle skutečné události.
Režie: Mick Jackson
Vstupné:  110 Kč, titulky, 110 minut

6.–7. / Pá, So / 17:00
Příšerákovi Německo, UK 2017
Tak trochu strašidelná rodinka. Animovaná ro-
dinná komedie. 
Režie: Holger Tappe
Vstupné: 110 Kč, 3D, dabováno, 96 minut

6. / Pá / 19:30  
Den co den USA 2018 PREMIÉRA! 
Romantický příběh dívky, která se zamiluje 
do někoho, kdo se probouzí každý den v jiném 
těle… 
Režie: Michael Sucsy
Vstupné: 120 Kč, titulky, 95 minut

7. / So / 19:30 
Souboj pohlaví USA 2018  PREMIÉRA! 
On se jen tak vsadil, ona změnila historii. Na mo-
tivy skutečného tenisového zápasu, který se stal 
světovou senzací a jedním z nejsledovanějších 
televizních přenosů všech dob… Emma Stone 
a Steve Carell v hlavní roli komedie.
Režie: Jonathan Dayton, Valeris Faris
Vstupné: 110 Kč, titulky, 121 minut

10. / Út / 19:30  
Gringo: Zelená pilule USA 2018
Americká korporace. Mexický kartel. To nedo-
padne dobře… Akční černá komedie
Režie: Nash Edgerton
Vstupné: 110 Kč, od 15 let, titulky, 110 minut

11. / St / 19:30 
Ztratili jsme Stalina UK, Francie 2017
Velký vůdce padl. Přímo na koberec. Jmenuje se 
Stalin. Nad jeho mrtvolou začíná tragikomický 
boj o nástupnictví… Komedie.
Scénář a režie: Armando Iannucci
Vstupné: 120 Kč, titulky, 106 minut

12. / Čt / 19:30 
Pepa ČR 2018  PREMIÉRA!
Pepa (Michal Suchánek) je padesátiletý úředník, 
který žije obyčejný život v obyčejném okresním 
městě… Smolařem proti své vůli…
Režie: Ján Novák
Vstupné: 120 Kč, 90 minut 

13.–14. / Pá, So / 17:00  
Já, padouch 3 USA 2017
Největší světový padouch a jeho žlutí mimoni 
pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství! 
Animovaná komedie.
Vstupné: 130 Kč, 3D, dabováno, 90 minut

13. / Pá/ 19:30 
Rampage: Ničitelé USA 2018  PREMIÉRA!
Velký potká většího. Nezdařený nebezpečný 
genetický experiment změní mírného lidoopa 
v obrovské zuřící monstrum… Akční dobrodruž-
né sci-fi . 
Režie: Brad Peynton
Vstupné: 130 Kč, 3D, titulky, 107 minut

14. / So / 19:30  
V pasti času USA 2018  PREMIÉRA!
Epická dobrodružná cesta napříč časoprosto-
rem, prozkoumává povahu souboje temnoty se 
světlem a konečného vítězství lásky…
Režie: Ava DuVernay
Vstupné: 120 Kč, titulky, 110 minut

17.–18. / Út, St / 19:30 
Fakjů pane učiteli 3 Německo 2017
Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Silnější 
než dříve, plný odhodlání a touhy dostat ze stu-
dentů to nejlepší… Komedie.
Scénář a režie: Bora Dagtekin
Vstupné: 130 Kč, dabováno, 120 minut

19. / Čt / 19:30  
Vadí nevadí USA 2018  PERMIÉRA!
Hrajete rádi Vadí nevadí? Tak pozor na to, s kým 
to hrajete, ať nepřijdete o život… Horor
Režie: Jeff  Wadlow
Vstupné: 120 Kč, titulky, 130 minut

20.–21. / Pá, So / 17:00 
V husí kůži USA 2018  PREMIÉRA!
Rodina je největší jízda! Animovaná komedie 
o jednom houserovi v nejlepších letech a dvou 
malých kachničkách… 
Režie: Christopher Jenkins
Vstupné:  120 Kč, dabováno, 91 minut

20.–21. / Pá, So / 19:30  
Hastrman ČR 2018 PREMIÉRA! 
Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny. 
Romantický thriller s Karlem Dobrým na motivy 
románu Miloše Urbana. Romantický thriller.
Scénář a režie: Ondřej Havelka
Vstupné: 120 Kč, 100 minut

24. / Út / 19:30 
Nico, 1988 Itálie, Belgie  2017 
Sex, drogy a rock’n’roll v melancholické biografi i 
ženské hudební ikony. Hudební biografi e.
Scénář a režie: Susanna Nicchiarelli
Vstupné: 70 Kč, titulky, 93 minut

 Fabrika 
Foyer 
Charita Svitavy: Proměny VII
Světlanka – centrum denních služeb předsta-
ví výtvarná díla svých klientů. Tradiční výstava 
Proměny letos proběhne již posedmé. Výstavu 
si bude možné prohlédnout až do 15. dubna 
2018.

2. podlaží
České a polské komiksové příběhy 
Výstava komiksů, které interpretují literární texty 
českých a polských autorů – reprodukce romá-
nu Marka Šindelky Chyba, dále adaptace po-
vídky Olgy Tokarczukové a jejího románu Anna 
In v hrobech světa a komiks Jaroslava Rudiše 
a Jaromíra 99 Alois Nebel.

3. podlaží
Petr Hrtus: Příběhy fotografi e
Od černobílé fotografi e po digitální experiment. 
Olomoucký fotograf Petr Hrtus ve své tvorbě, 
přetvářením zdánlivě všedního obrazu skuteč-
nosti, rozehrává pomocí světla a stínu příběh 
fotografi e.

4. podlaží
Eliška Hladíková, Chrudim: 
Fotoobrazení /skalní a vodní koberce/
V souboru velkoformátových fotografi í autorka 
využívá detailů přírody (ze skal a vody), které 
skládá do nových tvarů a obrazců. Výsledkem 
není již pouhá skutečnost, ale nový obraz. Po-
nechává na každém divákovi, aby zapojil svoji 
představivost a fantazii a dal jednotlivým sním-
kům svůj název.

 Areál kina Vesmír 
Planeta Česko: Podivuhodná zvířata 
Výstava ilustrací zvířat Jana Hoška a fotografi í 
Mariána Poláka, autorů fi lmu Planeta Česko. 

 Muzeum esperanta / Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i současnosti 
esperanta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna 
Českého esperantského svazu. Kromě vysta-
vených knih je její větší část umístěna v de-
pozitu. 
Aktuální výstava: Člověk proti Babylonu
Otevírací doba: Út–Pá s průvodcem z měst-
ského muzea, v jiném termínu po domluvě 
na mob.: 604 377 616  

 Živá zeď / venkovní galerie u Alberta
Charitativní kalendář
Fotografi e z kalendáře amatérského fotografa 
Tomáše Hladíka na rok 2019. Kalendář je vy-
daný k 25. výročí Charity ve Svitavách a výtěžek 
z jeho prodeje bude použit na částečnou úhra-
du rekonstrukce zahrady u budovy Světlanka.

 Čajovna a kavárna Krásná chvíle
Výstava obrazů a kreseb Evy Mezerové
Vystavená díla je možno zakoupit. 

Kino Vesmír



Změny vyhrazeny. Kalendář akcí je tvořen v předstihu. Vždy si zkontrolujte a potvrďte čas vaší události nebo představení. Děkujeme za pochopení.
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25. / St / 19:30 
Do větru ČR 2018
Příběh tří mladých lidí během letní plavby kolem 
řeckých ostrovů. Romantické drama, boat movie
Jenovéfa Boková, Vladimír Polívka, Matyáš Řez-
níček. 
Režie: Sofi e Šustková
Vstupné: 110 Kč, 78 minut

26. / Čt / 19:30 
Kazišuci USA 2018  PREMIÉRA!
Komedie o holkách, které chtějí přijít o panen-
ství, a o rodičích, kteří jim v tom chtějí zabránit 
doslova za každou cenu… 
Režie: Kay Cannon
Vstupné: 120 Kč, od 15 let, titulky, 102 minut

27. / Pá / 14:00 
Český videosalon
Krajská soutěž amatérských fi lmů

28. / So / 17:00 a 19:45 
Avenger: Infi nity War USA 2018  PREMIÉRA!
Završení neuvěřitelné desetileté cesty fi lmovým 
studiem Marvel a přináší nejsmrtonosnější a 
nejultimátnější válku všech dob!
Vstupné: 140 Kč, 3D, dabováno v 17:00 hodin, 
titulky v 19:45 hodin, 155 minut

30. 3. Pá / 10:30 a 12:45 / UMT Lány 
nebo Svitavská stadion

TJ Svitavy
– Slavoj Vyšehrad B 
Kopaná: Česká divize dorostu U19 a U17

1. Ne / 9:00, 10.30, 12.40/ hala Na Střelnici
Florbal: ml. žáci

 10:00 starší a 11:45 mladší / UMT Lány
TJ Svitavy 
– Pardubičky 
Kopaná: KP žáci

4. St / 18:00 / hala Na Střelnici
DEKSTONE Tuři Svitavy 
– BK Opava
Basketbal

7. So / 10:00 / sportovní hala Na Střelnici
TJ Svitavy 
– Volleyball Nymburk
Volejbal: juniorky – 1. liga

 10:00 / sportovní hala Na Střelnici
KP mladších žákyň – turnaj
Volejbal: mladší žákyně – KP

 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy 
– TJ Žamberk
Volejbal: muži – KP II. třídy

Muzejní přednáška Letci z našeho regionu 
v RAF, přednáší PhDr. Pavel Petr.
V přednášce budou přiblíženy např. válečné 
osudy nočních stíhačů Josefa Kloboučníka a Jo-
sefa Klváčka, připomenut příběh pilota Libera-
torů Jaroslava Friedla, účastníka velkého útěku 
ze zajateckého tábora Sagan Bedřicha Dvořáka.

7. / So / 10:00 / nádvoří zámku 
Zahájení zámecké sezony 2018
Dopoledne můžete navštívit jarmark a odpoled-
ne se můžete těšit na šermíře, kejklíře a potulné 
muzikanty samozřejmě v dobových kostýmech. 
Více na www.zamekmoravskatrebova.cz. Vstup 
na akci na nádvoří zámku zdarma! 

8. / Ne / 19:00 / kinosál KS
Divadelní představení 
P.R.S.A. Hořká rodinná komedie a dámská jíz-
da nejen pro ženy. Hrají: Ilona Svobodová, Eva 
Lecchiová, Kristýna Leichtová, Jana Bernáško-
vá, Ivana Wojtylová, Jaromír Nosek/Richard Trs-
ťan… Vstupné: 250 Kč, předprodej zahajujeme 
4. dubna v 16 hodin 

17. / Út / 19:00 / Dvorana muzea 
Nezmaři v pořadu 40 let na cestě
Vstupné: 120 Kč, předprodej zahajujeme 
4. dubna v 16 hodin. Legenda folkové scény 
znovu v Moravské Třebové.

Vysoké Mýto
21. / So / 6:00–17:00 / Gymnázium Vysoké Mýto
Kujebácký šmajd
Gymnázium Vysoké Mýto, www.gvmyto.cz 
Jarní dálkový pochod pro zdraví. 

25. / St / náměstí Přemysla Otakara II.
Den Země 
www.vysoke-myto.cz   
Přehlídka možností alternativního způsobu ži-
vota.

Litomyšl
Do 8. / Út –Ne / 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 / 
Dům u rytířů
Vladimír Vích: Litomyšl, moje město
Výstava litomyšlského rodáka se zaměřuje 
na jeho volnou tvorbu, kresby perem a tuší, 
pastelem, malby olejem i temperou.

20. / Pá / 20:00 / Music club Kotelna
Komici s.r.o.
Stand-up comedy show.

25. – 29. /St – Ne 
Zahájení 7. litomyšlské lázeňské sezony – 
Lázně ducha
Různá místa v Litomyšli – lázeňská promenáda, 
pódia, koncerty, výstavy, ...
V letošním roce v Litomyšli vystoupí např. Buty, 
Mňága a Žďorp, Děda Mládek Illegal Band, 
Atarés a mnoho dalších.

 16:00 / UMT Lány
TJ Svitavy B – Rohovládova Bělá 
Kopaná: I.A tř. muži

8. Ne / 9:00/ Svitavský stadion
Kopaná: turnaj KP přípravek

 16:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A
– Choceň 
Kopaná: KP mužů

14. So / 9:00 / sportovní hala Na Střelnici
MČR mladších žáků – kvalifi kace – turnaj
Volejbal: mladší žáci – MČR – 1. část

 10:00 a 12:15 / Svitavský Stadion
TJ Svitavy 
– Dukla Praha B 
Kopaná: Česká divize dorostu U19 a U17

 14:30 / Svitavský stadion
Kopaná: turnaj OP ml. přípravek

15. Ne / 10:00 st. a 11:45 ml. / Svitavský 
stadion

TJ Svitavy – Moravská Třebová
Kopaná: KP žáci

 16:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Třemošnice
Kopaná: KP mužů

21. So / 10:00 a 11:45 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Lanškroun
Kopaná: KP žáci

 16:30 / UMT Lány
TJ Svitavy B – Dolní Újezd
Kopaná: I.A tř. muži

22. Ne / 9:00/ Svitavský stadion
Kopaná: turnaj KP přípravek

28. So / 10:00/ UMT Lány
Kopaná: turnaj OP st. přípravek

 10:00 a 12:15 / Svitavský Stadion
TJ Svitavy – Nymburk 
Kopaná: Česká divize dorostu U19 a U17

 16:30 / UMT Lány
TJ Svitavy B – Vysoké Mýto B 
Kopaná: I.A tř. muži

29. Ne / 16:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Holice
Kopaná: KP mužů

Moravská Třebová 
5. / Čt / 17:00 / kinosál muzea 

Českomoravské
pomezí

SPORT

8. Ne / 9:00/ Svitavský stadion

14. So / 9:00 / sportovní hala Na Střelnici

21. So / 10:00 a 11:45 / Svitavský stadion
30. 3. Pá / 10:30 a 12:45 / UMT Lány 
nebo Svitavská stadion

1. Ne / 9:00, 10.30, 12.40/ hala Na Střelnici

4. St / 18:00 / hala Na Střelnici

7. So / 10:00 / sportovní hala Na Střelnici
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Výtvarný život Rudiho Lorenze

Muzejní workshopy v dílnách Po Svitavsku za...
obojživelníky

Hledání hvězdy Davidovy
Čas seznamů

Vedle velkých dějinných osmičkových výročí 
jsou kulatá výročí malá. Jsou to milníky lidských 
životů, roky narození, významných životních 
událostí, osobních výher i proher. Právě v dub-
nu si připomeneme 110. výročí narození Oskara 
Schindlera. A nejen toto jubileum malých dějin.

K životnímu příběhu tohoto svitavské-
ho rodáka jsme si zvykli přidávat adjektivum  
– příběh „rozporuplné“ osobnosti, nacisty a za-
chránce lidských životů. Jako kdybychom se té 
nečernobílé historie báli, nedokázali ji uchopit 
a pochopit. Narodil se 28. dubna 1908, v době 
změn posledního údobí c. a k. monarchie, ve 
které se rodila politická občanská společnost 
a monarchie nabírala kurz k federalizaci svých 
historických zemí. Velká osma listopadového 
skončení Velké války urychlila změny Evropy, 
což desetiletý Schindler stěží mohl vnímat. Ale 
co jistojistě vnímal, byla nechuť většiny svitav-
ských Němců pro myšlenku nové republiky.   
V roce 1928 tehdy dvacetiletý mladík se oženil  
s dcerou statkáře ze Starého Maletína, Emílií 
Pelzlovou. Paradoxně – dívkou příbuzensky 
spjatou s osobností českého vlastence, historika 
a buditele F. M. Pelcla (1734–1801). Bez ohle-
du na to měl mladý Schindler zcela jiné zájmy, 
které mu vynesly přezdívku „Schindler-gauner“. 
V roce 1938 byl třicetiletý svitavský agent na-
cistické zpravodajské služby abwehr čsl. policií 
zatčen a uvězněn. V předvečer Mnichova a tra-
gické Křišťálové noci, oněch velkých osmiček. 
Po obsazení Sudet přišla říjnová amnestie, kte-
rá se vztahovala i na Schindlera. O rok později 
bylo přepadeno Polsko a začal největší konflikt 
v dějinách. A Schindler i zde nechává stopu  
– ano, zbohatl z otrocké práce Židů. V Krakově 
a pak v pracovním táboře v Brněnci. Jeho pří-
běh ale dostal v roce 1943 jiné kontury.  

Více o životním příběhu nečernobílých dě-
jin uslyšíte na přednášce v muzeu ve čtvrtek  
26. dubna v 17 hodin.                  Radoslav Fikejz

naše město / duben 2018 / www.svitavy.cz

Výstava výtvarníka Rudiho Lorenze ve 
Svitavách nabízí průřez jeho tvorbou od roku 
1967 do současnosti. Více než padesát let živo-
ta uprostřed poezie zdánlivě obyčejných věcí. 
Ve výstavních síních budete procházet mezi 
pitoreskními a pitvornými figurkami, zvířátky, 
loděmi, ponorkami a dalšími objekty, umně  
a vynalézavě seskládanými ze dřeva a užitých 
předmětů minulých dob. Vše doplněno foto-
grafiemi Jaromíra Šimka, které jsou inspirovány 
právě dílem jeho přítele Rudiho. Výstava pod-
něcující fantazii je věnována nejen dětem, ale  
i jejich rodičům.                          Blanka Čuhelová

7. 4. / So / 8:00–16:00
Vitráže, dekorativní svícny (pro dospělé)
Na sklářském workshopu se sklářem Vladimí-
rem Graciasem si vyrobíte vitráže či dekorativ-
ní svícny. 

14. 4. / So / 8:00–16:00
Předměty z kovářské výhně (pro dospělé)
Na kovářském workshopu s  kovářem Fran-
tiškem Bečkou si vyrobíte šperk, nožík, či jiný 
kovový předmět dle vlastního návrhu. 
Kontakt Jitka Olšánová, tel.: 461 532 704 nebo 
e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.  
Cena workshopů je 600 Kč /osobu 

28. 4. / So / 8:00–16:00
Fantastická zvářata a jak je vyrobit
Výroba originálních zvířat s řezbářem Jiřím 
Jurkou, inspirovaná právě probíhající výstavu 
Rudiho Lorenze. S sebou si doneste různé 
drobné předměty, ze kterých zvířata vzniknou 
(staré kličky, lžičky, knoflíky, korálky, kousky 
látky…). Fantazii se meze nekladou. 
Kontakt Lea Sehnalová, mob.: 777 964 927 
nebo na e-mail: leazmuzea@seznam.cz 
Cena workshopu je 400 Kč/osobu. 

19. a 20. 5. / So, Ne / 8:00–13:00
Dobrodružství fotografie (děti 12 – 16 let)
Dvoudenní workshop s fotografem Miro-
slavem Sychrou, na kterém se děti seznámí  
s vybavením fotoateliéru a zažijí dobrodružství 
vzniku klasické černobílé fotografie.  
Kontakt Jitka Olšánová, tel.: 461 532 704 nebo 
e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz. 
Cena workshopu je 600 Kč/osobu.

Už léta můžeme v našem regionu vyrážet 
s biology do přírody v rámci vycházek zaměře-
ných především na zdejší ptactvo. Nadšencům 
určitě neunikly ani výpravy do světa netopýrů 
či orchidejí. Přesto stále existují rostliny a zví-
řata, kterým dosud nebyla věnována výrazná 
osvětová či odborná pozornost. Právě proto 
začíná nový cyklus exkurzí nazvaný Po Svitav-
sku za...

Jedná se o společný projekt ZO ČSOP Ry-
bák Svitavy a Městského muzea a galerie ve 
Svitavách. Jeho součástí budou letos tři akce. 
První z nich se uskuteční v sobotu 14. dubna  
a zaměří se na obojživelníky. Sraz všech účast-
níků je v 8:30 na zastávce Hradec nad Svita-
vou, Dolní (autobus odjíždí ze Svitav v 8:10). 
Odtud se vydáme směrem k místním mokři-
nám, kde se seznámíme se zdejšími žábami 
a čolky, jejich životem, nároky na prostředí  
a ochranou. Děti se přitom mohou těšit na 
soutěž o zajímavé ceny.                     Jakub Vrána

Tradiční dubnový cyklus akcí s tématikou ži-
dovství a holocaustu má letos název Čas sezna-
mů. A to i proto, že jeho hlavními protagonisty 
jsou dva lidé, kteří zasvětili část svého života zá-
chraně životů druhých. Přemysl Pitter a Oskar 
Schindler.

Přemysl Pitter pomáhal lidem v nouzi po 
celý svůj život. Významnou kapitolou jeho živo-
ta bylo období válečné a poválečné, kdy ochrá-
nil před hrůzami i dozvuky války nejen židovské 
děti, ale i ty z druhé strany barikády. Děti z ně-
meckých rodin v průběhu odsunu, pokud byli 
jejich rodiče nezvěstní, a to bylo v poválečných 
protiněmeckých náladách velmi obtížné. Ale na-
konec uspěl s tvrzením, že děti přece za nic ne-
mohou. Věnována mu bude i přednáška espe-
rantisty a nakladatele Petra Chrdleho. Oskar 
Schindler byl osobnost kontroverzní, svitavský 
rodák, jehož jméno bude navždy spjato se zá-
chranou židovských obyvatel na konci druhé 
světové války. Připraven pro vás máme film Ste-
vena Spielberga Schindlerův seznam, ověnčený 
mnoha Oskary, a také přednášku městského 
historika Radoslava Fikejze. Ani letos nepřijdete  
o inspirující židovskou muziku a tanec.        -bč-
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OD 1. 3. 2018 JE V PROVOZU ORDINACE 
DOKTORA JIŘÍHO ŠOUPALA, PRAKTIK SVITAVY S.R.O. 
Ordinace převzala praxi po panu doktoru Vladimíru Vlčkovi a sídlí na náměstí 
Míru č.51/63. Pacienti již registrovaní u pana doktora Vlčka mohou automatic-
ky využívat služby ordinace,  nové pacienty  přijímáme po dohodě. 
Kontakt a ordinační doba jsou na stránkách www.praktiksvitavy.cz, 
telefon do ordinace v pracovní době: 608 895 101.

26. / Čt / 10:00 / dětské oddělení knihovny
S knížkou do života (Bookstart)
V březnu byla ofi ciálně zahájena celorepubli-
ková kampaň S knížkou do života, do které se 
zapojila i Městská knihovna ve Svitavách. Cílem 
kampaně je rozvíjet čtenářství od útlého dětství 
a vést rodiče k pochopení významu společných 
chvil rodičů a dětí strávených nad knihou. U pří-
ležitosti slavnosti vítání občánků dostane každá 
rodina dárkový balíček a poukaz na registraci do 
knihovny. Ve spolupráci s MC Krůček bychom 
rádi pořádali pravidelná setkávání pro nejmenší 
děti a jejich rodiče. Jste srdečně zváni i se svými 
dětmi.  Marta Bauerová

V pasáži 
Fabriky bude 
v průběhu 
dubna ke 

zhlédnutí výstava komiksů, které interpretují li-
terární texty českých a polských autorů. Jedním 
z nich je reprodukce románu Marka Šindelky 
Chyba, dále adaptace povídky Olgy Tokarczu-
kové a jejího románu Anna In v hrobech světa. 
Dalším vystavovaným dílem je komiks Jaroslava 
Rudiše a Jaromíra 99 Alois Nebel. „Dnes, kdy se 
hranice různého druhu opět začínají objevovat 
kolem nás i mezi námi, má komiks se svým uni-
verzálním jazykem obrazů šanci zůstat jedním 
z médií, která nám umožňují vzájemně komuni-
kovat navzdory všem hranicím a bez ohledu na 
ně,“ říkají kurátoři výstavy Wojciech Birek a Piotr 
Machlajewski. Akce probíhá v rámci projektu 
Česko-polská mozaika za fi nanční podpory fon-
du mikroprojektů Euroregionu Glacensis.

 Marta Bauerová

České a polské komiksové příběhy

10. / Út / 17:00 / aula Fabriky
Budoucnost České republiky v Evropské unii 
Městská knihovna ve Svitavách ve spolupráci 
s Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) vás 
zve na debatu za účasti europoslance Pavla Te-
ličky a senátora Radko Martínka na téma bu-
doucnost České republiky v Evropské unii. 
„Pokud chceme v EU zůstat, musí se zásadně 
změnit. Dnešní podoba EU není výhodná pro 
ČR a její obyvatele. Je třeba přistoupit k její zá-
sadní reformě a zefektivnit fungování EU, aby 
pro nás bylo členství nadále přínosné.“
Souhlasíte s výše uvedenou tezí? Nebo je váš ná-
zor opačný? Patříme na Západ symbolizovaný 
dnešní EU, nebo můžeme přemýšlet o neutrál-
ním postavení mezi mocnostmi? 
Přijďte diskutovat a poslechnout si argumenty 
pro i proti.

Akce proběhne díky podpoře Ministerstva za-
hraničních věcí ČR a Velvyslanectví USA v ČR.
 Marta Bauerová

17. / Út / 17:00 / aula Fabriky
Gorilí rodina pražské ZOO 
Populárně-naučná přednáška Jana Bedřicha, 
studenta Veterinární univerzity v Brně, speciali-
zujícího se zejména na etologii goril. Chcete 
nahlédnout do tajů gorilího života? Zajímá vás, 
kolik toho máme s gorilami společného? Chcete 
se dozvědět i to, co v knížkách nenajdete? Pak 
je tato beseda o chování gorilí rodiny v pražské 
ZOO přímo pro vás. Poznáte dominantního 
samce Richarda i nejmenšího Arabu. A možná 
se budete divit, jak moc jsme si s gorilami po-
dobní.  Marta Bauerová

24. / Út / 20:00 / Tyjátr
LiStOVáNí.cz: Nejlepší kniha o fake news!!! 
Miloše Zemana můžete přijít volit až v druhém 
kole! Ta zpráva byla, jak jistě víte, falešná, asi 
jako ta raketa mířící na Hawai. Média, politici, 
sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se na nás 
neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se 
nás snaží dezinformovat. Co ale často opako-
vaná spojení fake news, dezinformace a alter-
nativní fakta zahrnují? Jedná se o fenomén po-
sledních let, nebo jsou tu s námi, šikovně skryté, 
už dlouhá staletí? Jak je možné, že fungují? Kdo 
a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim 
můžeme bránit?
LiStOVáNí přináší na jeviště aktuální vědecko-
-naučný text Miloše Gregora a Petry Vejvodové 
zpracovaný vtipnou, neotřelou scénickou for-
mou. Účinkují: Alan Novotný a Petra Bučková. 
Vstupné 80 Kč (možnost předprodeje v knihovně). 
 Marta Bauerová

27. / Pá / 16:00 / Městská knihovna
Kniha ti sluší

Od 23. do 29. dub-
na proběhne celo-
republiková kampaň 
ke „Světovému dni 
knihy a autorských 
práv“ nazvaná Kniha 
ti sluší. Jejím cílem je 
propagovat knihu 
jako součást života 

společnosti i jako vhodný dárek. V knihovně 
si budou moci naši čtenáři vyzvednout kupon 
na 15% slevu v místním knihkupectví, dále si 
budete moci zakoupit ručně vyrobené látkové 
obaly na knihy a záložky do knih. 
Pro starší děti je připravena beseda s oblíbenou 
autorkou dětských knih a skvělou vypravěčkou 

Petrou Braunovou. Petra Braunová napsala ko-
lem 30 knih pro děti. Nejmenší čtenáři ji znají 
především jako autorku edice První čtení (Kuba 
nechce číst, Rošťák Olivek), píše ale i dívčí romá-
ny (např. Borůvkové léto s Terezou, Terezomá-
nie), dobrodružné příběhy (Neuvěřitelné září, 
Ztraceni v čase) či romány pro kluky (3333 km 
k Jakubovi). Nezapomeňte se u nás poslední tý-
den v dubnu zastavit!  Marta Bauerová

Vážení návštěvníci Divadelního abonentní-
ho cyklu, v této sezoně ( jaro–léto 2018) nasta-
ly změny termínů u dvou inscenací: Předsta-
vení brněnského HaDivadla – Strýček Váňa 
se přesouvá ze 4. dubna na 7. května. Nový 
termín představení pražského Divadla Kalich 
– Božská Sarah je 13. června.

Abychom vás v budoucnu mohli o nasta-
lých změnách lépe informovat, dovolujeme 
si vás požádat o aktuální čísla vašich mobil-
ních telefonů. Sdělte nám je do konce dubna 
na recepci Fabriky: tel.: 461 535 220, e-mail: 
recepce@kultura-svitavy.cz. Děkujeme vám 
a těšíme se na viděnou v pondělí 7. května.

Vladislav Steinbauer

3. / Út / 19:00 / Fabrika
Fragile & Soňa Norisová (SK)
Nejlepší slovenská vokální à cappella Fragile 
vystoupí 3. dubna 2018 v 19 hod. ve velkém 
sále MC Fabrika ve Svitavách a je součástí 
Fragile CZ tour 2018.
Repertoár koncertu skupiny tvoří písně světo-
vých i domácích interpretů, které přetvářejí do 
posluchačsky velmi příjemných, atraktivních 
podob s velkou mírou hravosti a kreativity 
bez použití hudebních nástrojů – „à cappella“. 
Jejich představení jsou plné nejen výborné 
hudby, ale také skvělého humoru, díky kterým 
zažijete neopakovatelný večer plný jedinečné 
zábavy. Zasáhnou široké divácké publikum 
a na své si přijdou všichni milovníci kvalitní 
muziky. www.fragile.sk
Vstupné: 320 Kč v předprodeji a 370 Kč na 
místě. Předprodej vstupenek od 14. 2. v recep-
ci Fabriky a on-line na www.kultura-svitavy.cz

Změna termínu představení
abonentního cyklu
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17. / Út / 19:00 / Tyjátr
Pražská jidiš kapela – Di Prager Yidishe Ka-
pelye
Koncert v rámci Hledání hvězdy Davidovy

Pražská jidiš kapela je unikátní hudebně taneční 
projekt, který vznikl na sklonku roku 2013. Ostří-
lení klezmeroví muzikanti z kapel Létající rabín, 
Mackie Messer Klezmer Band, a Naches Trio, se 
dali dohromady s žánrovými nováčky, a vytvořili 
ryze taneční kapelu s jidiš repertoárem. Nejde 
ovšem o klasický band v pravém slova smyslu, 
ale o otevřenou platformu, ke které se podle 
příležitosti přidávají další muzikanti, a hlavně 
tanečníci. Základní sestavu tvoří dvoje housle, 
akordeon, kontrabas, buben zvaný poyk, a pří-
padně taneční mistr. Kapela hraje v delších na-
půl improvizovaných sériích, během kterých se 
postupně setřou všechny rozdíly mezi účinkují-
cími a diváky, kteří poté pod vedením tanečního 
mistra rozpoutají nefalšované taneční šílenství. 
Formou volného tanečního večírku se Pražská 
jidiš kapela snaží lidem připomenout, že hudba 
nemusí být jen koncert, a že diváci můžou vy-
stoupení spoluvytvářet bez ohledu na to, jestli 
klezmer vůbec kdy před tím slyšeli!
www.facebook.com/pg/prazskajidiskapela
Vstupné: 180 Kč (Pro členy Kruhu přátel hudby 
90 Kč)
Předprodej vstupenek od 4. dubna v recepci 
Fabriky bez rezervace míst.
V předvečer koncertu v pokladně kina Vesmír.
Koncert na sezení i k tanci.

Duben – měsíc festivalů a příjemných 
setkávání…
Milí přátelé, můžeme napsat, že letošní duben 
bude opět a zase ve znamení přehlídek. Tedy 
v našem městě a převážně ve Fabrice, Trámu, 
Tyjátru a kině. Přivítáme studentské, dětské 
a loutkové divadelní soubory z našeho kraje 
i odjinud na postupových přehlídkách, pozvali 
jsme amatérské fi lmaře na soutěžní promítání, 
setkáme se opět se špičkovými amatérskými 
pěveckými sbory, pozveme folkové a country 
muzikanty na krajskou Portu. Ale vezměme to 
pěkně podle kalendáře:
 
6.–7. / Pá–So / Fabrika, Trám 
Svitavský Fanda – Krajská přehlídka 
mladého amatérského divadla.
Postupové kolo na celostátní přehlídky experi-
mentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky 
studentských divadelních souborů Mladá scé-
na Ústí nad Orlicí a divadel poezie Wolkerův 
Prostějov.

Měsíc festivalů

Svitavský Fanda je s námi už devátým rokem 
a myslím, že je nám spolu dobře. Přichází 
vždy na začátku dubna. Potkáte ho ve Fab-
rice a v Trámu. Letos za ním přijedou mladé 
soubory z Brna, Ústí nad Orlicí, Olomouce 
a přijdou i svitavští… V porotě letos zasednou 
Kamila Konývková, Tomáš Žižka a Kamil Bě-
lohlávek. Přihlášených souborů je právě nyní 
pět. Fandu doprovodí již tradičně znělka aus-
tralských AC/DC!

12.–14. / Čt–So / Fabrika, Trám
Svitavský dýchánek – krajská postupová 
přehlídka dětského a loutkového divadla 
Pardubického kraje. 
Ve Svitavách podeváté. Letos počtvrté to bude 
zároveň krajská přehlídka loutkářských sou-
borů Pardubického kraje. A zároveň  krajská 
přehlídka dětských divadelních souborů. Pro 
nás pořadatele je důležité, že Svitavský dýchá-
nek je nadechnutím k Dětské scéně – národní 
přehlídce dětských divadelních souborů. Vloni 
byla ve Svitavách posedmé a letos osmý rok 
v našem městě… od 8. do 14. června!
Na Svitavský dýchánek 2018 se v tuto chvíli 
hlásí: Céčko Svitavy, Majto Žamberk, Drama-
ťáček pana Heřmana Heřmanův Městec, No 
Name Česká Třebová, Paramian Svitavy, Sme-
tánka Hlinsko a možná i Naopak Svitavy…
A v porotě – Jiřina Lhotská, Luděk Richter 
a Jan Karaff a.

20.–21. / Pá–So / Fabrika 
FAPS 2018
Třináctý ročník mezinárodního Festivalu ama-
térských pěveckých sborů. Každé dva roky 
ho pořádá Středisko kulturních služeb měs-
ta Svitavy ve spolupráci se svitavskými sbory 
především jako oslavu sborového zpívání. Do 
Svitav se sjíždějí vybrané sbory z České repub-
liky i ze zahraničí a přidávají se k pořádající-
mu sboru DALIBOR, aby společně provedly 
významné, většinou vokálně instrumentální 
dílo. V pátek se všechny zúčastněné sbory již 
tradičně představí na Přehlídkovém koncertě 
v krátkých programech, do kterých letos na 
přání členů pořádajícího sboru zařadí mimo 
jiné české a slovenské sborové skladby, aby 
si připomněly 100. výročí založení samostat-
ného Československa. Po několika letech se 
na program letošního festivalu vrací Koncert 
dětských pěveckých sborů, tentokrát v mezi-
národním obsazení. Těžištěm festivalu je práce 
na společné skladbě, kterou sbory provedou 
na sobotním Slavnostním koncertě. Třináctý 
ročník bude zcela netradiční, zaznějí oblíbe-
né melodie z českých a světových muzikálů, 
např. z Noci na Karlštejně, Starců na chmelu, 
z muzikálu Kdyby tisíc klarinetů, z West Side 
Story Leonarda Bernsteina, Hello Dolly Jerry-
ho Hermana, z Fantoma opery, Koček, Jesus 
Christ Superstar, Vlasů a Evity Lloyda Webera. 
V sólových partech se představí svitavští rodá-
ci, zpěvačka Jana Musilová a muzikálový he-
rec Jiří Ressler. Všechny účinkující doprovodí 
Mladý Týnišťský Big Band pod vedením Pavla 
Plašila. 

Zúčastněné pěvecké sbory
ČERVÁNEK Svitavy, sbm. Karel Sax
DALIBOR Svitavy, sbm. Miroslava Ducháčko-
vá
K dur Kuřim, sbm. Jiří Šon
Lanškrounský smíšený sbor, sbm. Vladimíra 
Jetmarová
Smíšený sbor JITRO Hradec Králové, sbm. Jan 
Fajfr 
SYxtet Svitavy, umělecká vedoucí Veronika 
Plívová
VOCATUS ECUMENIS městyse Jimramov, 
sbm. Oldřich Růžička

27. / Pá / od 14:00 /kino Vesmír 
65. Český videosalon – krajské kolo soutě-
že neprofesionální fi lmové tvorby.

Každý rok zveme nadšené 
amatérské fi lmaře všech 
žánrů jako je dokument, 
reportáž, hraný fi lm, ex-
periment, animovaný fi lm 
a videoklip do svitavského 

kina Vesmír, kde se v minulosti pořádala i tato 
soutěž národní. Přehlídka se vrátila v podobě 
krajské soutěže pro kraje Pardubický a Olo-
moucký, otevřená je však i autory z krajů, ve 
kterých se letos nepovedla soutěž uspořádat. 
Letošní porota v čele s Mariánem Polákem, 
autorem dokumentu Planeta Česko, a dalšími 
tvůrci fi lmu se na vaši tvorbu těší v opět mo-
dernizovaném kině. Hodně inspirace při práci 
a na shledanou ve Vesmíru!

28. / So / 14:00 / klub Tyjátr 
PORTA – oblastní kolo

Přehlídky folkové, 
trampské a count-
ry hudby pořádá-
me ve Svitavách od 

devadesátých let minulého století. V roce 1994 
proběhlo ve Svitavách naposledy celostátní fi ná-
le Porty. Od té doby pořádáme krajská kola této 
soutěže – pro kraje Pardubický a Královéhra-
decký. Od roku 2012 pořádáme Portu v alter-
nativním klubu Tyjátr.
Pravidla soutěže však umožňují, že se soutě-
že mohou zúčastnit muzikanti z celé republi-
ky. Soutěž je jednodenní a účastní se jí každý 
rok kolem deseti muzikantů a skupin. Zatím 
máme dvanáct přihlášených interpretů a ka-
pel. Letošní kolo hodnotí porota složená ze 
zkušených muzikantů ze Svitav a nejen Par-
dubického kraje: Stáňa Plívová, Dáša Veselá, 
Miloš Dvořáček, David Fiedler a Jiří Karas Pola 
(frontman kapely Poutníci). 
Na závěr soutěžního dne vždy proběhne ga-
lakoncert, na kterém vystoupí vítězná kapela. 
K hudebnímu slovu se také dostanou porotci 
Miloš Dvořáček a David Fiedler a vše zakončí 
skupina Poutníci!
A tak přejme všem mladým divadelníkům, mu-
zikantům a fi lmařům hodně štěstí na přehlíd-
kách a zpěvákům pohodu. A hlavně: příjemné 
setkání ve Svitavách! Mirka Ducháčková, 
 Dagmar Schulzová, Vladislav Steinbauer, 
 Petr Mohr
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Oživení historie měst  
Svitavy a Strzelin žije!

Svitavané sobě

Divadelní spolek Zaklep 
sklízel úspěchy

naše město / duben 2018 / www.svitavy.cz

Přehled letních táborů

V roce 2016 jsme uspěli se společným čes-
ko-polským projektem, který jsme pojmenovali 
Oživení historie města Svitavy a Strzelin. Jeho 
smyslem je setkávání aktivních občanů obou 
měst, setkávání v nejrozmanitějších oborech 
umění. Vzájemná setkávání, společná vystou-
pení, výstavy, poznávání lidí a obou měst. Sou-
částí společného projektu jsou i hmotné stat-
ky: pořízení nového koncertního klavíru pro 
Fabriku, košile a notové stojany pro dechový 
orchestr Astra; hudební nástroje a stejnokroje 
pro členy polského dechového orchestru.

Projekt jsme úspěšně zahájili v roce 2017 
červencovým koncertem strzelinské rockové 
kapely na svitavských pivních slavnostech. 
Polská dechovka zahrála na konci prázdnin na 
slavnosti dechových hudeb a na pouti ke sva-
tému Jiljí. Týden nato kapela Los Hongos a De-
chový orchestr Astra reprezentovaly Svitavy ve 
Strzelině v místním parku na městské slavnosti 
a úspěšný rok 2017 jsme zakončili návštěvou 
pěveckého sdružení Dalibor v předvánočním 
čase koncertem na adventním strzelinském 
náměstí.

A máme tu rok 2018 
– rok, kdy celý společný projekt završíme. 

Ve Svitavách:
•	 20. dubna festival amatérských pěveckých 

sborů – vystoupení dětského pěveckého 
sboru Triola ze Strzelina ve Fabrice

•	 25. dubna Setkání u klavíru – jako hosté 
žáků svitavského klavírního oboru ZUŠ 
zahrají ve Fabrice mladí polští klavíristé 

•	 5. srpna v parku Jana Palacha vystoupí 
polský dechový orchestr

•	 7. října fotografové a výtvarníci ze Strzelina 
vystaví svá díla v areálu kina Vesmír

•	 listopad – mladí polští recitátoři navštíví  
v Trámu divadelní přehlídku POSED

•	 2. prosince na adventním koncertě v kostele 
Navštívení panny Marie zahrají mladí strze-
linští hudebníci spolu se žáky naší ZUŠ

Ve Strzelině:
•	 26. srpna výstava svitavských fotografů  

v kulturním domě ve Strzelině
•	 22.–23. září vystoupení dechového orchest-

ru Astra v místním kulturním domě

Tak takový bude svitavskostrzelinský rok 2018. 
Těšte se. Těším se!                                Petr Mohr

Rádi píšeme o projektech, jejichž cílem je 
pomoc potřebným. Ceníme si toho, že ve Svi-
tavách těchto projektů přibývá. Představujeme 
vám další z nich, na kterém se můžete podílet 
svým příspěvkem také vy. Výtěžek z něho bude 
použit na částečnou úhradu rekonstrukce za-
hrady u budovy Světlanka. Projekt je výsled-
kem spolupráce Charity Svitavy a amatérské-
ho fotografa Tomáše Hladíka, který se ve své 
fotografii zaměřuje na design, architekturu  
a přírodu a pod jehož rukama vznikl charitativ-
ní kalendář, vydaný k 25. výročí Charity ve Svi-
tavách pod záštitou Svazu českých fotografů,  
z. s. Jde o výběr fotografií vystavených na Ná-
rodní soutěži amatérské fotografie v letech 2000  
– 2016, kde Tomáš získal několik ocenění. Cha-
ritativní kalendář je vydán v limitované sérii 150 
kusů. Fotografie kalendáře jsou od 22. března 
vystaveny na Živé zdi u supermarketu Albert  
a kalendář je možné získat na kulturních ak-
cích pořádaných Charitou Svitavy, případně od  
5. dubna na jejím ústředí na adrese Hřbitovní 1, 
Svitavy.                                 Zuzana Štěpánková

MC Krůček
9.–13. 7.  Divoký západ (pro děti od 6 let)
16.–20. 7.  Rytířské dobrodružství s Trenkem  
a Miamínou (pro děti od 4 do 8 let)
23.–27. 7.  Do světa s Bobem a Bobkem
30. 7.–3. 8. Kouzla a čáry aneb s čerty nejsou žerty
Bližší informace k programu  
na www.kruceksvitavy.cz, mob.: 737 236 152.

Nízkoprahový klub Díra 
Příměstské tábory v termínech 9. 7.–13. 7.   
a  6. 8.–10. 8.  pro děti do 15 let. Cena týdenní-
ho táboru činí 900 Kč. V ceně jsou obědy pro 
děti, odborný dozor, jízdné a vstupné. Přihláš-
ky a bližší informace naleznete v NK na adrese  
Felberova 669/2, Svitavy, mob.: 733 598 577 
nebo na e-mail: dira-sy@osbonanza.cz.             

Aneta Václavková
Sportovní tábor
Pro děti z prvního stupně základních škol.
Termíny:
1. turnus:  9. 7. - 13. 7. 2018 (obsazeno)
2. turnus:  16. 7. 2018 - 20. 7. 2018
3. turnus:  23. 7. 2018 - 27. 7. 2018
Informace: www.sportkemp.cz   Petr Sezemský

Napísek
1. turnus:  9. 7. 2018 - 13. 7. 2018 
2. turnus:  23. 7. 2018 - 27. 7. 2018
3. turnus:  7. 8. 2018 - 11. 8. 2018
www.napisek.cz, mob.: 777 44 29 94 

SVČ
V letošním roce pořádá o letních prázdninách  
7 příměstských táborů, jejichž kapacita je téměř 
naplněna. Tábor pro děti od 6 do 15 let.
Termíny: 
9. 7.–13. 7.  sportovní 
16. 7.–20. 7. výtvarný 
23. 7.–27. 7.  turistický 
30. 7.–3. 8.   taneční 
6. 8.–10. 8.   sportovní 
13. 8.–17. 8.  tématický 
20. 8.–24. 8.  výtvarný 
Cena 900 Kč
Přihlášky na https://svcsvitavy.iddm.cz/, 
kontakt: Lenka Waltová, 
e-mail: lwaltova@svitavy.cz, mob.: 734 287 286 

TOM Brontíci
Téma: Ať žijí rytíři
Místo: Vyskeř Český ráj
Téma: 14. 7.–28. 7. Cena: 3 500 Kč
Více informací na http://www.sybrontici.net/

PS Vysočina
Pobytový tábor v tábořišti Ostrý Kámen
Termín: 30. 7.–12. 8., cena: 3 500 Kč
Kontakt: Alena Petrželová, mob.: 731 441 557

Kajmánek
5. ročník pobytového tábora pro rodiče s dětmi 
(bez věkového omezení) na téma Rytíři a prin-
cezny putují po Českém ráji. 
Místo: Český ráj- rekreační dům U Peštů, 
Frýdštejn
Termín: 12. 8.–19. 8. 
Cena:
Dospělí a děti starší 7 let 3 850 Kč

Dítě od 4 do 7 let 3 750 Kč
Dítě od 2 do 4 let 3 550 Kč
Dítě do 2 let                                             490 Kč
Uzávěrka přihlášek do 30. 4. 2018.
Pavlína Šmerdová, mob.: 737 389 797

Triatlonový příměstský kemp
Pro děti od 8 do 15 let
Termín:  9. 7.–13. 7. / 16. 7.–20. 7.
Přihlášky a informace: e-mail:
ladkamarkova@gmail.com, mob.: 724 606 314

TOM zálesáci Svitavy 
Letní pobytový tábor pro děti od 7 do 15 let 
na téma Harry Potter. Místo konání: stanová 
základna nedaleko obce Pustá Rybná (část Da-
mašek). Termín: 29. 7.–11. 8. , cena: 3 600 Kč
Více info na www.zalesaci.net

Ve dnech 8. – 11. března se ve spolupráci 
spolku Malá  scéna Ústí nad Orlicí, DS Vicena  
a Klubcentra Ústí nad Orlicí za finanční podpo-
ry Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje  
a Města Ústí nad Orlicí konala Krajská postu-
pová přehlídka amatérského činoherního a hu-
debního divadla Orlická maska 2018. Přehlídky 
se zúčastnil divadelní spolek Zaklep ze Svitav  
a dařilo se mu výborně! Lektorským sborem byl 
doporučen na celostátní přehlídku amatérské-
ho činoherního a hudebního divadla Divadelní 
piknik Volyně s inscenací Lidovka v režii Vero-
niky Řechkové. Úspěch inscenace Lidovka nej-
lépe vystihnou ocenění, která obdržela: Lucie 
Kynclová, Jan Moravec a Jiří Krátký za herecký 
výkon, kapela Z-Band za hudební složku a Ve-
ronika Řechková za režijně-autorský koncept. 
Lektorský sbor udělil inscenaci Lidovka Cenu 
za inscenaci.                            Zuzana Štěpánková



Svitavský rodák, dlouholetý pracovník  
s dětmi a mládeží a hudebník, který se zapsal 
do srdcí všech, kteří se s ním setkávali, a to 
ať už pracovně, nebo soukromě, nás letos ve 
svých 71 letech navždy opustil. 

Mario Kučera se narodil 4. února 1947 ve 
Svitavách, kde také absolvoval základní školu, 
gymnázium a hru na housle v hudební škole 
a kde se začal intenzívně věnovat gymnastice, 
ve které dosáhl mistrovskou třídu. Po maturi-
tě získal pedagogické vzdělání se zaměřením 

na vychovatelství a tělovýchovu na Střední 
pedagogické škole v Litomyšli. Již od dětství 
trampoval, jezdil na trampské potlachy. Od 
počátku 60. let měl již svůj oddíl zaměřený 
na turistiku, začal jezdit na letní tábory. Od 
roku 1967 pracoval v Domě dětí a mládeže  
v Moravské Třebové, kde založil turistický 
oddíl mládeže Pacifik, se kterým absolvoval 
putovní tábory, výlety do přírody, věnoval se 
horolezectví. V roce 1974 přešel do Domu dětí  
a mládeže (dnes středisko volného času) ve 
Svitavách, kde zůstal až do odchodu do důcho-
du v roce 2009 a kam se ještě v roce 2011 vrá-
til na krátkou dobu na pozici ředitele. V DDM 
organizoval dětské tábory, vedl řadu kroužků 
pro děti, např. turistický, kroužek country tan-
ců, kroužek trampské kytary, videokroužek, 
organizoval turistické, přírodovědné, sportov-
ní soutěže, středoškolskou odbornou činnost,  
s dětmi absolvoval putovní tábory, vodácké tá-
bory, podílel se na vybudování základny DDM 
ve Svratouchu, spoluorganizoval ozdravné 
zájezdy pro nemocné děti do Francie, Řecka 
nebo Norska, pomáhal organizovat soustře-
dění malých diabetiků v Krkonoších nebo na 
Vysočině. Od začátku 70. let připravil pro děti, 
mládež a kamarády několik expedic, z nichž 
nejznámější byly cesty do Transylvánských Alp 
(1977), kdy s dětmi prošel 250 km pohořím 
Bucegi a Fagarasului, nebo na Kavkaz (1980), 
kde s účastníky expedice, kterou tvořili vyso-

kohorští turisté, horolezci, vodáci, rogalisté 
či entomolog, zdolal Elbrus. Také expedici do 
pouště Karakum ve střední Asii v roce 1986 se 
věnovala tehdejší média, a to i díky plavbě po 
řece Amudarja na legendárním plavidlu Matyl-
da. Téměř 20 let organizoval lyžařské zájezdy 
do Rakouska, Itálie či Švédska.

Mario Kučera byl znám také jako hudeb-
ník. Krátkou dobu zpíval ve sboru Dalibor, od 
roku 1984 uspořádal na 200 večerů s kytarou, 
které byly spojené s besedami s cestovate-
li nebo hudebníky, podílel se na organizaci 
dvacítky svitavských Vandrbálů u Rosničky. Již 
v roce 1962 založil beatovou skupinu BATO-
LATA, později známou jako THE THOLSON  
a ještě později jako THE BEAVERS. V roce 
1969 založil kapelu UNION PACIFIC, která 
se pod změněným názvem FIALOVÝ EXPRES 
stala legendou české country a folkové hudby, 
šestkrát se účastnila finále Porty, v roce 1974 
dokonce byla organizátorem celostátní Porty 
ve Svitavách. Mario Kučera byl členem diva-
delního souboru Lidového divadla, návštěvníci 
svitavských poutí si ho jistě pamatují jako prin-
cipála sedmi poutí. Mario Kučera byl od roku 
1990 po několik volebních období svitavským 
zastupitelem. Dokumentarista Marián Polák  
o něm natočil dokument, který byl již několi-
krát vysílán v České televizi. Mario Kučera se 
stal laureátem Výroční ceny Svitavského klubu 
Laurus za rok 2011, a to za celoživotní práci  
s dětmi a mládeží. 

Mario Kučera, který celý život rozdával 
radost, dobrou náladu, krásný vztah k přírodě  
a hudbě a který ovlivnil výchovu stovek dětí 
ve Svitavách, zemřel 2. 3. 2018.      Milan Báča
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Odešel nadšený pedagog a hudebník Mario Kučera



je a tím rozvíjí přátelskou atmosféru, kulturu  
v našem městě. Během roku můžete postup-
ně navštívit další pravidelné - již tradiční akce. 
Snažíme se oslovit všechny věkové kategorie 

Ve Svitavách se stále něco děje. V obra-
zovém ohlédnutí představujeme akce, které  
u nás nedávno proběhly. Je báječné vidět, ko-
lik nadšených Svitavanů tato setkání navštěvu-

tak, aby si každý vybral to, co ho nejvíce zajímá. 
Online fotogalerii můžete sledovat na adrese: 
www.zonerama.com/ProzijteSvitavy
Těšíme se na další setkání :)        Petr Šmerda

Foto: Jiří Marek

Předpremiéra celovečerního filmu Mariána Poláka o přírodě Planeta Česko

Finále poháru nejvyšší basketbalové a volejbalové ligy v hale Na Střelnici Foto: TJ Svitavy, Tuři Svitavy



Masopust a zabijačkové hody na náměstí 

Svitavský ples ve Fabrice

Vyhlášení ankety Sportovec roku

Na muzice ve Fabrice



RoSNiČka

SViTaVY

 hřišTě MikuleČ

koSTel

Podjezd R35

značená část

další možná trasa pro pěší

keMP oPaToVec

cyklostezka Svitava 24
SVITAVA

modrá turistická značkabRaNd

MikuleČ

9,7 km

7,8 km
stanoviště pro děti

KUDY KAM?
ApliKAce Mobilního

průvoDce MěsteM

MODRÁ trasa 7,8 km (modrá turistická značka) pro pěší (kočárky) i cyklisty vede od rybníku 
Rosnička přes přírodní areál Brand, kolem památníku Včelích matek, dále po cyklostezce 
Svitava 24 do Opatovce a do Mikulče. 

ŽLUTÁ trasa 9,7 km (žlutá turistická značka) pro pěší i cyklisty 
vede přes Javornický hřeben.

ZELENÁ trasa je určena pro autobusovou dopravu.
•	 zdarma Svitavy–Mikuleč, zastávky: 

ZŠ Felberova 13:20, STS 13:25 (ul. Bezručova směr do Svitav), hala Na Střelnici 13:30
•	 zdarma Mikuleč–Svitavy, zastávka:

Pošta 17:00, 18:00
•	 placená linka Mikuleč–Svitavy, zastávka: 

Pošta 19:36

Čarodějnice, která bydlí v lese u ryb-
níka Rosnička, začarovala nedaleké 
Opatovecké království. Mladé hrdin-
ky a hrdinové ho mohou vysvobodit 
splněním několika úkolů, při kterých 
potkají medvědy od Kolína, pejska  
a kočičku, včelku Máju nebo čertíky. 
A pokud zvládnou království vysvo-
bodit a dojít až do Mikulče, nedosta-
nou sice půl království a princeznu, 
ale sladká odměna a titul „malého 
svitavského turisty“ je nemine.. 

Pokračování ze str. 1, 2

žlutá turistická značka

do pohádky
z pohádky
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V pondělí 26. února 2018 proběhlo vyhláše-
ní nejlepších svitavských sportovců za rok 2017. 
V sedmi oceňovaných kategoriích bylo rozdáno 
celkem 20 plaket, čtyři sošky a šest pohárů pro nej-
lepší kolektivy. Ceny byly předány na slavnostním 

vyhlášení v Multikulturním centru Fabrika. Všem 
sportovcům děkujeme za reprezentaci města 
a skvělé výkony! Fotogalerii Jiřího Marka naleznete 
zde https://www.zonerama.com/ProzijteSvitavy/
Album/4129405.  Zuzana Štěpánková

Svitavští světáci
Ve Svitavách 

žije, sportuje, 
trénuje a věnuje 
se svým zálibám 
na velmi vysoké 
úrovni – často 
republikové – 
velké množství 
dětí a dospělých. 
Kvalitní sportov-
ní zázemí nese 
své ovoce a po-
tkat ve Svitavách 
mistra republiky 

v mnoha sportovních odvětvích není nic ne-
obvyklého. Jakákoliv aktivita provozovaná na 
vrcholové úrovni, ať už jde o sport či zájmo-

vou činnost, vyžaduje kromě hodin tréninků 
také sebekázeň, odříkání, disciplínu, smysl 
pro fair play a tyto vlastnosti se promítají také 
do ostatních oblastí života člověka. Dovolte, 
abychom vám je postupně představili mini-
rozhovorem v novém miniseriálu nazvaném 
„Svitavští světáci“. Doufáme, že náš seriál 
bude nekonečný.

Jakub Vrtěna (11 let) – oddíl tenisu 
TO TJ Svitavy, trenér Martin Lipenský
–  v republikovém žebříčku na výborném 

10. místě
–  první hráč ve východních Čechách, mezi hráči 

o rok staršími
–  5. místo na olympiádě mládeže, kde reprezen-

toval Pardubický kraj

–  kvalifi koval se i na mistrovství republiky jed-
notlivců mladšího žactva

–  člen družstva východních Čech na Junior Da-
vis Cupu (mistrovství republiky oblastí), které 
obsadilo 5. místo

–  od letní sezony 2018 bude hostovat v TK Pre-
cheza Přerov v kategorii mladších žáků sou-
těže družstev 

1.  Co se ti líbí na Svitavách? …malé, útulné 
a čisté město. Líbí se mi park, stadion

2.  Jaké místo tady máš nejraději? ...náš dům, 
tenisové kurty, stadion

3.  Jakého svého úspěchu si nejvíce ceníš? …
letošního vítězství na turnaji v Hradci Králo-
vé kategorie B, kvalifi kace na olympiádu dětí 
a mládeže a že jsem byl mezi 16 nejlepšími na 
mistrovství ČR jednotlivců

4.  Má tvůj úspěch nějakou souvislost s tím, že 
pocházíš ze Svitav a jakou? ...trénuji ve Svita-
vách od 4 let a mám dobrého trenéra

5.  Na jaký zážitek ze Svitav nejraději vzpomí-
náš? …jsem moc rád, že jsem se dostal na svi-
tavské gymnázium a na ohňostroj každý rok 
na silvestra

6.  Kdybys měl někomu doporučit zajíma-
vé místo ve Svitavách, kam bys ho poslal? 
…určitě na Svitavský stadion, jezdím po spor-
tovních areálech po celé ČR a u nás je nej-
krásnější a ještě do Vodárenského lesa, kam 
chodím od loňska běhat.

 Zuzana Štěpánková

Velikonoční nadílka na bazénu
Pokud si zajdete na Velikonoční pondělí 

2. dubna na krytý plavecký bazén ve Svitavách 
zakoupit permanentku v minimální hodnotě 
600 Kč dostane dárek v podobě 10% zdar-
ma. Další informace najdete na stránkách
www.sportes.svitavy.cz. Filip Tomanec

Jarní agihrátky II 
Klub pejskařů vás srdečně zve na II. ročník 

agility hobby závodů, který se uskuteční 28. 4. 
v 9:00 na Lánské zahradě ve Svitavách. Závod-
níci se mohou přihlásit do několika kategorií, 
podle schopností, stáří a zkušenosti psů. Při-
chystali jsme pro vás i soutěže typu nejrychlejší 
slalomář nebo soutěže dvojic, na které je možné 
se přihlásit na místě. Na závody je třeba se při-
hlásit předem. Uvítáme diváky i pejskaře, kteří 
se chtějí inspirovat. Více informací na www.
kppt.cz nebo na facebooku v událostech Jarní 
agihrátky II. Na viděnou v dubnu.

Aprílový dogmaraton 
Další akcí, kterou jsme si pro vás připravili, je 

Aprílový dogmaraton. Varianty závodu jsou tři, 
a to: Dogmaraton – závod na 42 km, 300 Kč star-
tovné. Short – závod na 20 km, startovné 200 Kč 
a Baby – nesoutěžní procházka na 10 km, star-
tovné 50 Kč. Účastníci se mohou přihlásit i na 
místě se stokorunovým příplatkem, pouze cena 
babymaratonu zůstává. Start bude z RS Vysoké 
Pole u Dětřichova, 14. 4. od 7:00 do 9:00. Více 
informací naleznete na stránkách www.kppt.cz 
nebo na facebooku v událostech Aprílový dog-
maraton.  Pavla Lipavská

Vyhlášení nejlepších svitavských sportovců
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S nesrovnalostmi v doručování se obracejte 
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz). 
Příští číslo vyjde 29. dubna 2018.

Distribuci zajišťuje fi rma Lubomírek.cz. 
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Svitavští sportovní fanoušci si jistě únor 
2018 zapamatují ve svých vzpomínkách dlou-
ho. Byl to měsíc, kdy se ve Svitavách konaly 
hned dva elitní turnaje Final Four – jedny 
z největších novodobých sportovních událostí, 
kdy diváci vidí to nejlepší ze špičkových týmů 
republiky na jednom turnaji. Ve Svitavách šlo 
o Final Four Českého poháru basketbalu a Fi-
nal Four Českého poháru ve volejbalu. 

Není běžné, aby organizace akcí tohoto 
formátu byly přidělovány městům velikosti 
Svitav. O to větší je to pro svitavské organizá-
tory pocta, radost, ale také zodpovědnost…

Organizace takto velkých akcí je skuteč-
ně náročná a vyčerpávající. Jen pro před-
stavu pro Final Four v basketbalu se podle 
slov generálního manažera basketbalového 
klubu Pavla Špačka pokládala zcela nová pa-
lubovka pouze pro tento turnaj, bylo nutné 
zajistit zúčastněným týmům předzápasové 
tréninky, připevnění velké LED obrazovky 
pod výsledkovou tabuli, doprovodný pro-
gram, roztleskávačky, pozváno bylo kolem 
dvou stovek hostů a partnerů federace. 

Rozhodnutí o konání Final Four ve volej-
bale ve Svitavách padlo až měsíc před ko-
náním turnaje, tedy dost na poslední chvíli. 
Organizační tým v čele s Marcelou Sezem-
skou zvládl vše na výbornou a patří jim za to 
velké poděkování.

A proč právě Svitavy? Důvodů je několik. 
Svitavské prostředí patří k TOP v celé bas-
ketbalové a volejbalové lize, schopní orga-
nizátoři jsou zkušenými pracanty, kteří mají 
za sebou přípravu celé řady mezinárodních 
akcí a v neposlední řadě k úspěchu těchto 
akcí významně přispívají ti nejlepší fanoušci, 
díky kterým je pro každého soupeře svitav-
ská půda „horká“. Pořádání těchto turnajů 
bylo poděkováním fanouškům a oni opět 
nezklamali – atmosféra, kterou vytvořili, byla 
úžasná. A jak řekla Marcela Sezemská: „Díky 
tomu ta práce stojí za to“.

Zuzana Štěpánková

Eliška Červená získala pro svitavský oddíl 
další titul mistryně České republiky, tentokrát 
ve skoku vysokém, ve kterém jako jediná pře-
konala v Ostravě výšku 164 cm. Trenér Milan 
Bouček se však snažil dovést Elišku k novému 
osobnímu rekordu a nechal nastavit laťku do 
výšky 170 cm, která prozatím zůstala nepokoře-
na. To však od svitavské atletky nebylo zdaleka 
vše. Ve skoku dalekém brala bronzovou medaili 
za výkon 535 cm. 

FINAL FOUR
– Elitní týmy 
ve Svitavách 

Dvě medaile na závěr halové sezony

Světový pohár 
leteckých modelářů

Po více než 10 letech se do Svitav vrací zá-
vod seriálu světového poháru leteckých mode-
lářů. Nejlepší čeští i zahraniční piloti kategorie 
F2D – combat se představí na modelářském 
stadionu Cihelna o víkendu 13.–15. dubna.

Pátek je vyhrazen pro trénink na soutěžním 
kruhu, samotný závod začne v sobotu 14. dub-
na v 10 hodin. V prvním dni budou k vidění 
souboje základních postupových kol, v neděli 
se utkají ti nejlepší ve vyřazovacích soubojích 
semifi nále a fi nále.

Combat je kategorie, ve které startují 
k souboji vždy dva modeláři. Oba mají za svým 
modelem zavěšenou krepovou stuhu. Boduje 
pilot, který vrtulí svého modelu usekne stuhu 
soupeřovu. Velmi obratné modely o rozpětí 
okolo jednoho metru létají v souboji rychlostí 
přes 150 km/h. Často tak dochází místo usek-
nutí stuhy k vzájemné kolizi modelů či ke střetu 
se zemí. V tu chvíli přichází na řadu mechanici, 
jejichž úkolem je co nejrychleji vyslat do vzdu-
chu záložní model. Nad touto významnou akcí 
přislíbili záštitu hejtman Pardubického kraje 
a starosta města Svitavy. 

Více naleznete na plakátech a na http://mo-
delklub.svitavy.webnode.cz. Přijďte se podívat 
a podpořit nejen naše reprezentanty! 

 Jan Kopřiva

Svitavský šéftrenér TJ Svitavy Josef Novák 
postavil na start mistrovství České republiky 
také 2 štafety na 4x 200 m. Štafeta žákyň v se-
stavě Eliška Červená, Natálie Anna Fadrná, Eliš-
ka Juránová, Marika Navrátilová dostala štafe-
tový kolík do cíle v čase 1:51.56, což stačilo na 
11. místo z 33 přihlášených. Štafeta chlapců 
v sestavě Vojtěch Stodola, Radim Janů, Daniel 
Zoicas, Jakub Jonáš byla bohužel diskvalifi ková-
na.  Ladislav Červený

Páté kolo letošního ročníku Zimní ligy há-
zedel, kterou pořádá Modelklub a Středisko 
volného času Tramtáryje Svitavy se uskuteč-
nil 3. 3. 2018. Liga obsahuje pět závodů. Do 
konečného pořadí se započítávají 3 nejlépe 
odlétaná klání. Na louce u Schindlerova háje 
začalo být rušno již od 6. ledna 2018, kdy se 
v pravidelných 14denních intervalech sjížděli 
závodníci z Chotěboře, Litovle, Jevíčka, Lito-
myšle a ze Svitav. Soutěží se zúčastnilo celkem 
58 borců. Mrzí nás nízká účast mládeže. Vy-
hodnocení proběhlo 3. března v klubovně mo-
delklubu v Cihelně Svitavy a ti nejlepší si odnesli 
krásné poháry a cenné body do celostátního 
žebříčku. Na prvním místě v kategorii házedel 
skončil v kategorii seniorů Tomáš Hlavinka z Li-
tovle, druhý Karel Caska a třetí Petr Knob ze 
Svitav. První v kategorii žáků byl Martin Čepel-
ka, druhý Tomáš Kunčák, a na třetím místě Filip 
Králíček – všichni tři ze Svitav. Vítězům blahopře-
jeme. Další akce, které bude modelklub pořádat 
naleznete v modelářském kalendáři a na našich 
stránkách http://modelklub-svitavy.webnode.cz/ 
nebo ve vývěsní skříňce před Informačním cent-
rem na náměstí ve Svitavách. Zdeněk Uher

Zimní liga házedel 
– Memoriál Jindřicha Samka
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